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PASTORALE 
 

Pastorală la Naşterea Domnului 
Iisus Hristos 

 
† Dr. IRINEU,  

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU  
ARHIEPISCOPUL CRAIOVEI ŞI MITROPOLITUL OLTENIEI 

2017 
PREACUCERNICULUI CLER, 

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, 
PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS,  
IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI 

 
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, 

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, 
 
Cu fiecare an, de Crăciun, ne grăbim să preamărim nespusa 

milostivire a lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, Doritul de toate popoarele, 
„S-a smerit pe Sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor”.1 
Născându-Se de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria, Creatorul Universului 
a venit cu bunăvoinţă şi negrăită iubire în viaţa noastră. De la naşterea Sa, El 
este aproape de noi, strălucirea Lui încurajându-ne să-L iubim şi să-L 
adorăm. El vine la noi ca Prunc, pentru ca noi să ne unim cu El şi să putem 
să ne sfinţim prin harul Său. După ce S-a născut, şi imediat ce îngerii L-au 
binevestit păstorilor, aceştia din urmă s-au hotărât să meargă la Betleem să-L 
cunoască pe Mesia.2 O sfântă dorinţă îi îndemna să vadă într-o iesle pe 
Pruncul mântuitor, despre care îngerii spuseseră că este Hristos Domnul. 
Marea bucurie atinsese inima lor şi le dădea aripi să ajungă la peşteră, unde 
era Pruncul Iisus, cât mai repede. Graba şi bucuria lor de a ajunge la 
Dumnezeu rămân modele ale modului în care oamenii trebuie să lucreze 
dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. De la păstori lumea a 
învăţat cum trebuie să se grăbească spre cele ale lui Dumnezeu. De atunci, 
pentru cei atinşi de bucuria mântuitoare, chemarea lui Dumnezeu este 
realitatea cea mai importantă, Unicul care este cu adevărat „Calea, Adevărul 
şi Viaţa”.3 

 
                         
1 Filipeni 2, 7. 
2 Luca 2, 15. 
3 Ioan 14, 6. 
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Iubiţi părinţi, fraţi şi surori, 
 
Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om ca să ne arate valoarea adevăratei 

libertăţi şi a păcii interioare şi exterioare omului. Aceste valori au preocupat 
pe oameni încă de la începutul creaţiei. De când omul a ieşit din mâinile 
Creatorului a reflectat dintotdeauna asupra raportului dintre libertate şi pace, 
pe care a şi încercat să le manifeste în ordinea socială, bazată pe legi, pe 
drepturi şi pe obligaţii. Astăzi, spre deosebire de societăţile trecute, 
societatea noastră acordă o prioritate deosebită drepturilor şi libertăţilor 
individuale, dar, din păcate, nu a înţeles aceste drepturi printr-o referinţă la 
valorile credinţei în Dumnezeu şi la vocaţia ontologică a omului. Deşi 
libertatea este o temă fundamentală care a preocupat omenirea de-a lungul 
timpului, totuşi nu avem nici până acum o definiţie comună a libertăţii. 
Există o distincţie între libertatea naturală a omului – înţeleasă ca 
posibilitate de alegere liberă între bine şi rău – şi libertatea socială, acordată 
omului de către societate. Cu toate acestea, libertatea naturală şi libertatea 
socială nu reprezintă libertatea spirituală deplină, descoperită lumii de 
Mântuitorul Iisus Hristos şi dăruită celor ce cred în El. 

Libertatea, în care omul era chemat să se desăvârşească, s-a 
deteriorat prin căderea strămoşilor noştri Adam şi Eva din comuniunea de 
viaţă cu Dumnezeu, Creatorul universului şi al omului. Ea a fost coruptă 
prin neascultarea de Dumnezeu. Atunci, omul a voit să fie ca Dumnezeu, 
dar a uitat de chemarea Lui şi s-a despărţit de Cel Care este Viaţa şi 
Părintele său. Şi pentru că oamenii au moştenit firea lui Adam cel vechi,4 
libertatea a rămas pervertită de păcat. Primind această comoară risipită şi 
coruptă, omul a trăit libertatea egoist şi posesiv, ne ştiind să iubească deplin 
şi permanent pe Dumnezeu şi pe toţi oamenii.5 La această nenorocire s-a 
adăugat şi influenţa duhurilor răutăţii,6 care au îndemnat pe om la necredinţă 
şi la neascultare de Dumnezeu, precum şi la ură faţă de aproapele. Libertatea 
omului, pervertită de păcat, a păstrat orizontul morţii. Fără îndoială, cel mai 
mare obstacol al libertăţii omului este moartea, aceasta opunându-se dorinţei 
omului de a trăi veşnic în relaţie cu lumea văzută şi cu lumea nevăzută.7  

Mulţumită providenţei divine, Tatăl nostru cel ceresc ne-a salvat de 
la moarte şi ne-a dăruit libertatea sfântă prin Întruparea Fiului Său, 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Domnul slavei a biruit prin moarte şi 
înviere păcatul, iadul şi moartea, dăruind omului libertatea şi pacea deplină 
de a iubi pe Dumnezeu şi pe semeni săi. El S-a făcut om, de la Duhul Sfânt 

                         
4 Romani 5, 12. 
5 Romani 7, 19. 
6 Efeseni 6, 12. 
7 I Corinteni 15, 26. 



9 

şi din Fecioara Maria, pentru a ne elibera de păcat şi de moarte, puteri ce 
constituiau obstacole majore ale libertăţii omului în calea desăvârşirii. 
Sfântul Apostol Pavel a subliniat acest fapt, spunând că Fiul lui Dumnezeu 
S-a făcut om „ca să surpe prin moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morţii, 
adică pe diavolul şi să izbăvească pe aceia pe care frica morţii îi ţinea în 
robie toată viaţa”.8 În această lucrare mântuitoare, Domnul Iisus Hristos, 
ascultând întru totul de Dumnezeu Tatăl, ne-a eliberat din robia morţii şi a 
diavolului, înălţându-ne la starea de „fii ai slavei lui Dumnezeu”.9 Prin 
aceste acte îndumnezeitoare, Domnul şi Dumnezeul nostru ne-a dăruit viaţă,  
iertarea păcatelor şi înfierea Tatălui ceresc. La acestea suntem chemaţi să 
participăm prin Sfântul Botez şi prin Tainele Bisericii. Această viaţă nouă 
spirituală este conformă promisiunii Mântuitorului Iisus Hristos, Care a zis: 
„Eu sunt Învierea şi Viaţa, cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va 
trăi”.10 Evident, în Biserică credinciosul dobândeşte, prin harul Duhului 
Sfânt, pacea, şi libertatea şi viaţa veşnică proprie fiilor lui Dumnezeu. 
Referindu-Se la această libertate, Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor 
Săi: „Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi”.11 Fără 
îndoială, adevărul despre care vorbeşte Domnul Hristos este El însuşi, Cel 
care a realizat în Sine comuniunea de iubire între Dumnezeu şi noi. Pentru 
că El este „Calea, Adevărul şi Viaţa”, nimeni nu poate veni la Dumnezeu-
Tatăl dacă nu s-a unit cu Fiul.12 Deci, Mântuitorul Iisus Hristos este pacea şi 
libertatea noastră, iar Adevărul ultim este Viaţa veşnică din Împărăţia 
Preasfintei Treimi. Şi întrucât Duhul Adevărului este Duhul Sfânt,13 iar 
„unde este Duhul Domnului acolo este libertatea”,14 creştinii pot înţelege 
„libertatea drept acoperământ al răutăţii”,15 cum ne spune Sfântul Apostol 
Petru. Pentru creştini, pacea şi libertatea spirituală sunt dar şi chemare 
pentru a căror continuitate şi la a căror împlinire credincioşii se ridică după 
ce au luptat cu ei înşişi şi cu duhurile rele, prin rugăciune, pocăinţă şi post. 
Această libertate desăvârşită în asceză nu este numai a monahilor, ci şi a 
credincioşilor mireni care au întemeiat familii, au dat naştere la copii şi i-au 
crescut în credinţă şi în iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Prin 
urmare, pacea şi libertatea deplină, oferită lumii prin naşterea Domnului, 
sunt un dar al Tatălui ceresc dar şi rodul luptelor duhovniceşti pentru a 
rămâne în comuniune cu Dumnezeu şi în iubire faţă de oameni. 

                         
8 Evrei 2, 14-15. 
9 Romani 8, 21. 
10 Ioan 11, 25. 
11 Ioan 8, 32. 
12 Ioan 14, 6. 
13 Ioan 14, 26; 15, 26; 6, 13-14. 
14 II Corinteni 3, 17. 
15 I Petru 2, 16. 
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Desigur, pacea şi libertate de a fi permanent în comuniune de iubire 
cu Dumnezeu şi cu oamenii, se cultivă numai în Biserică, Trupul tainic al 
Domnului, plin de har şi de adevăr. Acest organism cuprinde pe toţi oamenii 
care caută pe Mântuitorul Iisus Hristos, Doctorul sufletelor şi trupurilor 
noastre. În Biserică, Duhului Sfânt ne imprimă în aceste daruri şi ne sporeşte 
tot harul primit prin credinţa în Mântuitorul Hristos. În felul acesta, ca izvor 
de pace, bucurie şi fericire, „libertatea pe care ne-o dă Duhul Sfânt merge 
mână în mână şi creşte cu viaţa noastră spirituală”.16 Ca atare, credinciosul 
este liber şi în pace cu Dumnezeu şi cu aproapele numai în Biserică, 
deoarece numai aici poartă în sufletul său iubirea, pacea şi bucuria 
adevărate, devenind mărturisitor în lume şi misionar al iubirii lui Dumnezeu 
faţă de neamul omenesc. Chiar dacă uneori este asuprit şi torturat, omul 
poate dobândi de la Dumnezeu, prin rugăciune multă, o mare libertate şi o 
pace negrăită a sufletului, puterea de a mărturisi credinţa cea adevărată şi 
puterea de a ierta pe cei care-l persecută, asemenea martirilor din veacurile 
trecute. De bună seamă, într-o lume în care pacea, interioară şi exterioară, 
este pusă la încercare în foarte multe moduri, Biserica vine, asemenea unui 
far călăuzitor, care arată direcţia cea bună, pentru a le inspira oamenilor 
prietenia, împreună-lucrarea, înţelegerea şi încrederea reciprocă, 
caracteristici ale adevăratei libertăţi. Omul vindecat de păcate promovează 
sinceritatea în relaţiile interpersonale, respectul faţă de fratele său, cinstea, 
curăţia de patimi şi renunţarea la interesul personal. Chiar dacă este 
vulnerabil şi are nevoie de sprijin, omul care rămâne în Biserică, este salvat 
prin grija şi ajutorul confraţilor săi. Lucrarea tuturor mădularelor păstrează 
acelaşi cuget duhovnicesc şi fiecare este întărit spre asemănarea cu Hristos, 
modelul şi năzuinţa fiecărui credincios. Pentru această împreună-lucrare 
stau mărturie monahismul ortodox şi comunităţile parohiale, cu activităţile 
multiple pe care aceasta le desfăşoară.  

 
Preaiubiţi părinţi, fraţi şi surori, 

 
Sfântul Evanghelist Luca ne istoriseşte aproape fugitiv că pentru 

Preasfânta Fecioara Maria şi Dreptul Iosif nu era loc la casa de oaspeţi. 
Inevitabil, în sufletul fiecăruia dintre noi se naşte întrebarea privind 
răspunsul pe care l-am da, dacă ei ar bate la uşa noastră. Ar fi loc în sufletul 
nostru şi în casa noastră pentru Pruncul mântuitor? Sfântul Ioan 
Evanghelistul, aprofundând această lipsă de ospitalitate a lumii şi a fiecăruia 
dintre noi, spunea profetic: „A venit la ai săi şi ai săi nu l-au primit”.17 

                         
16 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 2010, p. 326. 
17 Ioan 1, 11. 
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Din cele spuse de Sfinţii Evanghelişti, putem intui criza morală a 
vremurilor noastre: avem loc cu adevărat pentru Dumnezeu în inimile 
noastre, atunci când El încearcă să intre la noi? Avem timp şi spaţiu pentru 
El? Oare nu este respins de noi chiar Dumnezeu? Această problemă începe, 
în primul rând, cu faptul că omul de astăzi n-are timp pentru Dumnezeu. Cu 
cât se poate mişca mai repede şi cu cât devin mai eficiente instrumentele 
care ne fac să economisim timp, cu atât avem mai puţin timp la dispoziţie 
pentru credinţă şi pentru sufletul nostru. Efectiv, dacă stăm să socotim bine, 
timpul nostru este deja consumat pentru altceva. 

Mai avem oare timp şi loc pentru Dumnezeu în gândirea noastră, în 
inima noastră, în sufletul nostru? După felul cum trăim şi gândim, chiar 
dacă Dumnezeu ar bate la uşa sufletului nostru, este îndepărtat de fiecare 
dată pentru o preocupare lumească. Concret, faptele noastre arată că nu 
există loc pentru El, nici în simţirea şi nici în voinţa noastră. Noi ne vrem pe 
noi înşine, vrem lucrurile care se pot atinge, căutăm fericirea pământească, 
lucrăm pentru succesul proiectelor noastre personale minore. Suntem într-atât 
de plini de noi înşine, încât nu rămâne nici un loc pentru Dumnezeu. Fireşte, 
nici pentru ceilalţi nu există spaţiu: nici pentru familie, nici pentru copii, nici 
pentru săraci, nici pentru străini. Pornind de la aceste constatări dureroase, 
ne dăm seama cât de necesar este îndemnul Sfântului Apostol Pavel: 
„Schimbaţi-vă prin înnoirea minţii!”.18 Fericitul Apostol vorbeşte clar 
despre înnoire, despre deschiderea minţii noastre pentru Dumnezeu şi pentru 
aproapele; vorbeşte despre modul în care trebuie să vedem lumea şi pe noi 
înşine. Întoarcerea către Dumnezeu, de care avem nevoie, este vitală, dacă 
vrem să ajungem cu adevărat până la profunzimile libertăţii noastre în 
Domnul Iisus Hristos. Numai cel care devine atent la prezenţa discretă a 
Mântuitorului în viaţa sa, aude cum El bate în mod liniştit şi totuşi insistent 
la uşa fiinţei noastre şi a voinţei noastre. Dacă vom auzi glasul Lui în 
interiorul nostru, vom da la o parte grijile noastre mărunte şi vom face loc 
pentru El în sufletul nostru. Deodată cu aceasta, Îl vom recunoaşte şi în cei 
prin care ni se adresează nouă: în copii, în suferinzi şi în abandonaţi, în 
marginalizaţi şi în săracii din această lume. 

Tocmai această libertate şi pace interioară ne sunt descoperite de 
Naşterea Domnului. Dumnezeu este bun şi îngerii Îl înconjoară, cântând în 
bucuria simţirii slavei lui Dumnezeu. În cântarea lor auzim imnele 
melodioase din cer, acolo unde permanent răsună glasurile neîncetate ale 
plăcuţilor lui Dumnezeu. În Împărăţia lui Dumnezeu există plinătatea 
fericirii, care provine din trăirea strălucirii curate a adevărului şi a iubirii lui 
Dumnezeu. De această bucurie vrem să ne lăsăm şi noi atinşi, pentru că 
Dumnezeu este bun şi El este puterea supremă mai presus de toate puterile. 

                         
18 Romani 12, 2. 
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De acest fapt ar trebui pur şi simplu să ne bucurăm împreună cu îngerii şi cu 
păstorii. În această slavă a lui Dumnezeu, am cunoaşte libertatea şi pacea de 
pe pământ şi dintre oameni. Acolo unde Mântuitorul Iisus Hristos este uitat 
sau chiar negat, nu există nici pace şi nici libertate. Unii cred astăzi că 
religia ar fi cauza violenţei şi a războaielor în lume şi cred, prin urmare, că 
omenirea ar trebui, mai întâi, eliberată de credinţă şi, apoi, s-ar putea 
instaura pacea. Alţii, consideră credinţa fermă într-un singur Dumnezeu 
drept cauză de intoleranţă. Este adevărat că sunt unele învăţături omeneşti şi 
false despre Dumnezeu, care pot îmbolnăvi pe oameni şi îi pot conduce la 
intoleranţă, la violenţă şi la război. Împotriva acestor deformări ale gândirii 
umane trebuie să fim cu luare aminte, întemeiaţi în propovăduirea irenică a 
Bisericii Ortodoxe şi atenţi la prezenţa tainică a lui Dumnezeu în viaţa 
noastră. Trebuie să fim pe deplini convinşi că, dacă lumina lui Dumnezeu se 
stinge în viaţa noastră, se stinge şi demnitatea divină din la care am fost 
chemaţi. În cel care ucide pe fratele său se întunecă icoana lui Dumnezeu. 
Dacă nu cinstim în fiecare dintre noi chipul lui Dumnezeu, atunci nu mai 
suntem toţi fraţi şi surori, fii ai unicului Tată ceresc. În această zi de 
Crăciun, Însuşi Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om, venind în întunericul 
păcatului şi al violenţei în care trăim, ca să aducă pacea, bunătatea şi 
libertatea. 

 
Iubiţi părinţi, credincioşi şi credincioase, 

 
Trăind în mijlocul problemelor actuale pe care le ridică societatea 

contemporană, suntem chemaţi cu toţii, tineri şi vârstnici, preoţi şi 
credincioşi să fim părtaşi la viaţa duhovnicească a Bisericii noastre 
Ortodoxe. În acest organism orice diferenţe şi orice neputinţă, oricare 
slăbiciune şi oricare patimă, trebuiesc depăşite în experienţa pe care ne-o 
oferă credinţa şi vieţuirea ortodoxă. Ca membri ai Bisericii, suntem cu toţii 
mădulare ale aceluiaşi Trup tainic al Domnului Iisus Hristos şi fiecare dintre 
noi, fără deosebire, avem locul şi rolul nostru personal, potrivit darului pe 
care ni l-a conferit Dumnezeu. Depinde de noi să conştientizăm care este 
darul divin din noi, care sunt îndatoririle şi care este rostul nostru personal. 
Este important să conştientizăm ce anume am fost chemaţi să împlinim în 
Biserica lui Dumnezeu cea Una, singură, sfântă, sobornicească şi apostolică. 
După ce ne vom încredinţa de acest lucru vom putea săvârşi fapte bune cu 
responsabilitate, spunând din adâncul sufletului: „Iată-mă, Doamne!… 
Vorbeşte, Doamne, robul Tău ascultă!”.19 De asemenea, vom avea ocazia 
să-l rugăm pe Mântuitorul nostru: „vesteşte-ne Doamne dragostea şi pacea 
Ta. Fă ca şi astăzi lumea să se întoarcă spre Tine şi răutatea să se 

                         
19 III Regi 3, 9. 
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transforme în bunătate, ca în locul nedreptăţilor şi al războaielor să se dea 
ajutoare pentru cei suferinzi şi săraci. Luminează Doamne pe cei care nu 
cred în numele Tău, pentru ca să înveţe să înţeleagă cât de nedreaptă este 
violenţa şi să recunoască faţa Ta adevărată. Ajută-ne Doamne să devenim 
oameni de credinţă, pace şi libertate”.  

Felicitându-vă pe toţi cu ocazia marelui praznic al Naşterii 
Domnului şi cu prilejul Anului Nou, vă urez din tot sufletul sănătate, pace, 
prosperitate şi ajutor cu prisosinţă de sus, în urmarea statornică a 
Dumnezeului şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu-Tatăl 
şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toţi!  

 
Sărbători fericite! 

La mulţi ani! 
Al vostru rugător şi permanent mijlocitor 

în Duhul Sfânt către Domnul, 
 

† DR. IRINEU 
Arhiepiscopul Craiovei  

şi 
Mitropolitul Olteniei 
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Pastorală la Naşterea Domnului 
Iisus Hristos 

 
Naşterea Domnului – bucuria cerească revărsată pe pământ 

 
Scrisoare pastorală la Sărbătoarea  

Naşterii Domnului 
 

† VARSANUFIE 
ARHIEPISCOPUL RÂMNICULUI 

 
Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler şi preaiubiţilor 

credincioşi din cuprinsul 
Arhiepiscopiei Râmnicului, 

Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, 
iar de la noi părinteşti binecuvântări! 

 
„Cerul şi pământul astăzi, 

după prooroci, să se veselească; 
îngerii cu oamenii  

duhovniceşte să prăznuiască: 
Dumnezeu în trup S-a arătat”.20 

 
 
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, 
 
Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos este cea de-a doua 

sărbătoare din cursul anului care ne dă posibilitatea să fim împreună, chiar 
dacă nu faţă către faţă măcar prin mijlocirea acestei scrisori pastorale. Acest 
praznic face posibilă transmiterea bucuriei Noastre către inimile voastre 
primitoare de dragoste şi râvnă faţă de Biserica lui Hristos, Dumnezeu Cel 
întrupat, pentru că Înomenirea Fiului lui Dumnezeu este manifestarea iubirii 
celei nesfârşite a lui Dumnezeu către oameni. Naşterea Domnului este astfel 
o sărbătoare a bucuriei, a dragostei, a înnoirii şi primenirii sufleteşti, pentru 
că Fiul lui Dumnezeu Se coboară la noi oamenii, spre a ne înnoi, a ne 
schimba duhovniceşte, spre a ne transforma din oameni pământeşti în 
oameni cereşti, înduhovniciţi, plini de iubire dumnezeiască, după cum şi 

                         
20 Stihiră la Litie, luna decembrie, ziua a douăzeci şi cincea, Mineiul pe decembrie, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 433-434. 
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textul liturgic ne îndeamnă: „Cerul şi pământul s-au unit astăzi, născându-Se 
Hristos. Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit şi omul la Cer s-a suit. Astăzi 
este văzut cu trup pentru om, Cel din fire nevăzut. Pentru aceasta şi noi, 
lăudându-L, să-I strigăm: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ 
pacea care ne-a dăruit-o nouă venirea Ta, Mântuitorul nostru, slavă Ţie!”.21 

Dumnezeu - Cuvântul înomenit este singura noastră cale spre 
comuniunea deplină cu Dumnezeu ca Treime de Persoane. Prin înomenirea 
Sa, Hristos-Emanuel ne-a făcut accesibilă comuniunea cu Sine ca 
Dumnezeu, în forma cea mai apropiată nouă, făcându-Se asemenea 
oamenilor; fiind Dumnezeu adevărat, a devenit prin întrupare şi om 
adevărat: „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” (Filipeni II, 6-7). 
Prin pogorârea Sa nu Şi-a micşorat cu nimic propria fire, dar pe noi, care 
zăceam în necinste şi întuneric, ne-a ridicat către o slavă negrăită: „Pe cel 
după chip şi după asemănare văzându-l Iisus stricat din pricina călcării 
poruncii, plecând cerurile S-a pogorât şi S-a sălăşluit în pântecele Fecioarei, 
fără schimbare, ca într-Însul să înnoiască pe Adam cel stricat, care strigă: 
slavă arătării Tale, Izbăvitorul meu şi Dumnezeule”.22 Sfântul Ioan Gură de 
Aur mărturiseşte despre înomenirea Fiului lui Dumnezeu ca fiind singura 
posibilitate de a-l ridica pe om din robia păcatului, spunând: „Nu era cu 
putinţă să se ridice altfel decât întinzându-i mâna Cel Care a plăsmuit-o la 
început şi dându-i chip de sus prin naşterea din nou prin apă şi prin Duh. Ia 
priveşte ce taină înfricoşătoare şi negrăită! El locuieşte mereu în acest cort, 
căci S-a îmbrăcat cu trupul nostru, nu ca unul care avea să îl lepede mai 
apoi, ci ca unul care avea să îl poarte mereu cu Sine. De nu ar fi fost aşa, nu 
l-ar fi învrednicit de tronul împărătesc şi, purtându-l, nu ar fi primit 
închinare de la toate oştirile de sus”.23 

Fiul lui Dumnezeu Care Se naşte trupeşte din plămada 
omenităţii noastre, este bucuria întregului cosmos, iar Maica 
Domnului este pârga de bucurie a oamenilor întru Dumnezeu. De 
aceea, Sfântul Macarie Egipteanul arată că înomenirea Celei de-a 
doua Persoane a Sfintei Treimi aduce bucurie veşnică lumii: „Şi 
întristarea care cuprinde bucuria lumii se desfiinţează, iar harul 
Domnului face sufletul să împărăţească cu El în vecii nesfârşiţi”.24 

                         
21 IBIDEM, p. 434. 
22 IBIDEM, p. 434. 
23 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Evanghelia după Ioan, vol. I, Ed. Basilica, 
Bucureşti, 2016, p. 120-121. 
24 SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL, Cuvinte ascetice şi epistole, vol. I, Ed. Doxologia, 
Iaşi, 2017, p. 378. 
 



16 

Bucuria adusă lumii de Naşterea Domnului este vestită păstorilor de 
îngeri: „Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot 
poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul” (Luca II, 
10-11). Aceeaşi bucurie este întărită şi de textele liturgice din slujba acestui 
mare praznic: „Dănţuiesc îngerii toţi în ceruri şi se bucură oamenii; şi toată 
făptura saltă pentru Domnul Mântuitorul, Cel Ce S-a născut în Betleem; că 
toată înşelăciunea idolească a încetat şi Hristos împărăţeşte în veci”.25 

Naşterea Fiului lui Dumnezeu, Cel din veşnicie Născut din Tatăl, 
„Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din 
ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut 
om” este prilej de bucurie din mai multe motive: 

Înomenirea Fiului lui Dumnezeu L-a descoperit oamenilor pe Acesta 
ca fiind Iubire: iubire nesfârşită ce se revarsă pururea asupra oamenilor, 
după cuvântul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, care spune: „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 III, 16). 
Astfel, putem citi în Patericul Mare cum un Bătrân ne învaţă că „niciunul 
din păcatele oamenilor nu biruieşte iubirea de oameni a lui Dumnezeu, 
numai să se lepede cineva prin pocăinţă de relele pe care le-a făcut mai 
înainte. Căci, iubitor de oameni fiind Dumnezeu, cunoaşte neputinţa 
neamului nostru şi tăria patimilor, şi puterea diavolului, şi răutatea lui”,26 
după cum întăreşte şi cântarea bisericească: „Toţi cei ce eraţi cufundaţi în 
pierzare, izbăvindu-vă de sub mâna celui rău, ridicaţi-vă cu cântări de laudă, 
slăvind pe Hristos, pe Binefăcătorul, Cel ce a venit la noi din marea Lui 
milă”.27 

Întruparea Domnului a deschis omului porţile Cerului, redându-i 
acestuia posibilitatea să se reîntoarcă în Casa Tatălui: „A venit Hristos din 
coasta lui Avraam, pe cei rău căzuţi în păcate de moarte vrând să-i ridice El, 
Cel Ce stă în lumină şi Care ca un prunc în iesle Se coboară, din bunătate 
spre mântuirea lumii”.28 Dacă prin păcat, Adam a pierdut Raiul, prin 
ascultarea de Adam Cel Nou, omul are posibilitatea să revină în Casa 
Tatălui ceresc, poate din nou s ă se bucure veşnic întru iubirea Sa cea 
nesfârşită. Dumnezeu Fiul înomenit devine singura cale a omului de a se 
întoarce la Tatăl. Cei renăscuţi prin Botez, ca fii iubiţi ai lui Dumnezeu, 
sunt chemaţi să-L urmeze pe Hristos Domnul întru toate, pentru că 
urmându-L pe Acesta, pe Tatăl Îl urmăm, Hristos fiind: „chipul lui 

                         
25	Şi acum  ...  la Litie, luna decembrie, ziua a douăzeci şi cincea, Mineiul pe decembrie, p. 434. 
26 Patericul Mare, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2015, p. 866. 
27 Cântarea a patra din Canonul Utreniei, luna decembrie, ziua a douăzeci şi cincea, 
Mineiul pe decembrie, p. 440. 
28 Cântarea a patra din Canonul Utreniei, p. 441. 
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Dumnezeu Celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura” (Coloseni I, 
15). Canonul Naşterii Domnului Îl arată pe Cel născut în peştera 
Betleemului ca fiind adevărata cale către Tatăl: „Minune făcând a mântuit 
pe popor, Stăpânul, uscând oarecând valul mării. Şi din Fecioară născându-Se, 
ne-a deschis calea spre ceruri. Pe Cel de o fiinţă cu Tatăl şi cu noi oamenii Îl 
slăvim”.29 

Naşterea Mântuitorului a făcut posibilă îndumnezeirea firii omeneşti, 
ca expresia cea mai înaltă a asemănării omului cu Dumnezeu: „Asemenea la 
chip cu amestecarea cea de jos din ţărână făcându-Te, Hristoase, şi cu 
împărtăşirea trupului căzut, l-ai împărtăşit pe acesta de firea dumnezeiască, 
om făcându-Te şi rămânând Dumnezeu, Cel Ce ai înălţat fruntea noastră, 
Sfânt eşti, Doamne”.30 Adevărata şi desăvârşita înomenire a Fiului lui 
Dumnezeu este cea care face cu putinţă îndumnezeirea firii umane şi 
împărtăşirea lui din iubirea veşnică a Sfintei Treimi, după cum şi 
dumnezeiescul Grigorie Palama a scris: „Pentru aceasta, acum, nu numai că 
a rezidit-o cu mâinile în chip de neînţeles, ci a şi cuprins-o pe aceasta în 
Sine Însuşi, nu numai primind-o iarăşi în Sine şi smulgând-o din cădere, ci 
în chip de negrăit îmbrăcat în firea omenească şi unindu-Se nedespărţit cu ea 
şi născându-Se ca Dumnezeu şi om din Fecioară – pentru că aceeaşi fire pe 
care a zidit-o în strămoşii noştri a luat-o tot din această Fecioară – pentru ca 
nou să îl refacă pe om”.31 

 
Iubiţi fraţi întru Hristos Domnul, 
 
Bucuria pe care a adus-o în lume Naşterea Domnului trebuie să fie 

împărtăşită de fiecare creştin. Fiecare dintre noi trebuie să trăim Naşterea 
Domnului ca bucuria noastră personală, pentru că Fiul lui Dumnezeu S-a 
făcut om pentru fiecare dintre noi. Această bucurie trebuie să fie bucuria 
care să transforme, să transfigureze fiinţa noastră, deoarece Însuşi 
Mântuitorul ne îndeamnă: „Cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră să fie 
deplină” (Ioan XVI, 24). Astfel, Hristos ne propune să ne aşezăm în 
cuminţenia Sa de Prunc dumnezeiesc şi să ne gândim la sensul vieţii 
noastre. Gingăşia pruncului Emanuel, Care S-a născut în ieslea Betleemului, 
ne îndeamnă să purtăm cu demnitate chipul lui Dumnezeu. Hristos Domnul 

                         
29 Cântarea a şasea din Canonul Utreniei, luna decembrie, ziua a douăzeci şi cincea, 
Mineiul pe decembrie, p. 441. 
30 Cântarea a treia din Canonul Utreniei, luna decembrie, ziua a douăzeci şi cincea, 
Mineiul pe decembrie, p. 438. 
31 SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, „Omilia 58. La mântuitoarea Naştere cu trupul a 
Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, în Omilii, vol. 3, Ed. 
Anastasia, Bucureşti, 2012, p. 301-302. 
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ne cheamă pe fiecare dintre noi să schimbăm viaţa noastră prin lepădarea a 
tot ceea ce ne poate despărţi de Dumnezeu şi prin pregătirea de a-L primi cu 
vrednicie în sufletul nostru, iar postul celor patruzeci de zile, care a trecut, 
arată tocmai pregătirea pe care o facem spre a primi bucuria Naşterii în 
sufletul nostru, dar şi pentru a ne primeni sufletul şi trupul pentru sălăşluirea 
lui Hristos – bucuria noastră. 

Taina cea mare a pogorârii lui Dumnezeu la noi ne învaţă să lepădăm 
cugetul egoist, să nu ne vedem doar pe noi înşine, ci să ne învăluim în 
iubirea dumnezeiască, jertfitoare şi responsabilă, cu care să-i copleşim pe 
cei de lângă noi. Datoria noastră de creştini este să vestim bucuria Naşterii 
Domnului şi s-o aşezăm pe aceasta şi în inimile semenilor care au tot mai 
multă nevoie de iubire, de bucurie, de părtăşie cu noi. Este misiunea pe care 
cu toţii trebuie să o împlinim: să-l bucurăm pe aproapele nostru cu bucuria 
pe care am primit-o prin Naşterea lui Hristos întru noi şi a noastră întru El. 
Să ne jertfim pentru cel de lângă noi şi asemenea să facă el pentru ceilalţi. 
Nicio bucurie nu se poate compara cu bucuria de a renunţa la tine în faţa 
aproapelui: să te uiţi pe tine, să uiţi nevoile şi necazurile tale, văzând 
suferinţa celui de lângă tine, mângâind sufletul lui şi ostoind după putinţă 
suferinţa sa, asemănându-ne în acest fel în chip desăvârşit cu Domnul 
Hristos. Avva Antonie cel Mare, într-un cuvânt filocalic, ne învaţă: „Când te 
întorci cu mulţumire spre aşternutul tău, aducându-ţi aminte de binefacerile 
şi de marea purtare de grijă a lui Dumnezeu şi umplându-te de înţelegerea 
cea bună, te vei veseli şi mai mult, iar somnul trupului tău se va face trezvie 
a sufletului, şi închiderea ochilor tăi, vedere adevărată a lui Dumnezeu. 
Atunci tăcerea ta, umplându-se de bunurile primite, va da din tot sufletul şi 
puterea o adânc simţită slavă Dumnezeului a toate. Căci de va lipsi păcatul 
din om, o singură mulţumire cumpăneşte mai mult decât toată jertfa cea de 
mare preţ înaintea lui Dumnezeu”.32 
 

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, 
 
Să ne străduim în fiecare clipă să fim bucuria celor de lângă noi. 

Aproapele nostru să vadă şi să înţeleagă din purtarea şi dragostea noastră că 
atunci când Hristos Se naşte în sufletul nostru nu mai poate încăpea 
egoismul, lipsa dragostei şi răutatea. Să primim la rândul nostru 
binecuvântarea dumnezeiască, împărtăşind celor de lângă noi bucuria şi 

                         
32 SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE, „Învăţături despre viaţa morală a oamenilor şi 
despre buna purtare, în 170 de capete”, 170, în Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor 
Părinţi care arată cum se poate omul curăţi, lumina şi desăvârşi, vol. 1, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 2008, p.  48. 
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lumina Naşterii Domnului. Să devenim cu adevărat mâini lucrătoare ale lui 
Dumnezeu în lume şi astfel nici nouă nu ne va lipsi toată darea cea bună şi 
tot darul desăvârşit. 

Să nu uităm ca la cumpăna dintre anii 2017 şi 2018, în noaptea de 31 
decembrie spre 1 ianuarie,  să aducem în fiecare biserică de parohie sau de 
mănăstire rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite 
de la El în anul ce a trecut şi  să-I cerem binecuvântarea dumnezeiască în 
toată lucrarea cea bună şi folositoare din Anul Nou în care vom intra. 

Anul 2018 a fost declarat în Patriarhia Română de către Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al unităţii de credinţă şi 
de neam” şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”, lucru 
ce ne îndatorează, pe fiecare după puterea noastră, să păstrăm şi să întărim 
unitatea de credinţă a neamului nostru, dar şi să arătăm copiilor şi nepoţilor 
noştri că  numai întru unitatea de neam şi de credinţă vom avea izbândă de 
reuşită în vremurile grele ce ne aşteaptă. 

Nimic nu este mai de preţ pentru fiecare dintre noi, cei ce suntem 
urmaşii celor ce s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru întregirea neamului 
şi apărarea dreptei credinţe, decât să cinstim, fără a ne ruşina, credinţa care a 
plămădit în acest spaţiu neamul nostru sfânt românesc, să ne iubim Patria 
aşa cum au făcut-o înaintaşii noştri până la jertfa supremă şi să avem grijă ca 
Neamul nostru să dăinuiască cu demnitate şi de acum înainte prin veacurile 
ce au să vină. 

Totodată vă facem cunoscut că în anul 2018, în Arhiepiscopia 
Râmnicului vor avea loc o serie de manifestări duhovniceşti şi culturale 
deosebite, prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la naşterea în Împărăţia lui 
Dumnezeu a Sfântului Ierarh Calinic, ocrotitorul acestei eparhii, cât şi 600 
de ani de când binecredinciosul voievod Mircea cel Bătrân, ctitorul 
Mănăstirii Cozia şi apărătorul Bisericii şi Neamului său în vremuri de grele 
încercări, a trecut la cele veşnice. 

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 întru iubire desăvârşită, să rămâneţi tari şi 
statornici în dreapta credinţă întărind unitatea Bisericii Ortodoxe şi a 
Neamului Românesc! 

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 
Iisus Hristos 

 
NAŞTEREA DOMNULUI – ÎNTRUPARE ŞI SMERENIE 
 
Iubiţi fii duhovniceşti, 
Prorocii Vechiului Testament au profeţit că la plinirea vremii 

(Galateni 4, 4) va veni Mesia, Răscumpărătorul cel mult aşteptat, ca să 
scape omenirea de păcatul strămoşesc săvârşit prin neascultare de Adam. 
În articolul 3 din Simbolul Credinţei mărturisim adevărul că Domnul 
Iisus Hristos, „pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a 
pogorât din cer şi S-a întrupat”.1 Acest adevăr a fost mărturisit mai pe 
larg de Sfântul Ioan Gură de Aur prin cuvintele: „Cel născut din Tatăl 
mai presus de minte şi de cuvânt, pentru mine Se naşte din Fecioară, tot 
mai presus de minte şi de cuvânt. Atunci S-a născut din Tatăl după fire 
mai presus de veci, după cum ştie Cel ce L-a născut. Astăzi se naşte 
iarăşi mai presus de fire, după cum ştie harul Duhului cel Sfânt. Naşterea 
Lui de sus adevărată este, iar naşterea de jos, fără de minciună. Cu 
adevărat din Dumnezeu, Dumnezeu S-a născut şi cu adevărat Acelaşi, din 
Fecioară, om S-a născut”.2 

Domnul nostru Iisus Hristos a luat trup omenesc din marea 
filantropie a lui Dumnezeu-Tatăl ca să ne miluiască pe noi, deoarece ne-a 
văzut aruncaţi jos la pământ, pierduţi, osândiţi la moarte. În Sfânta 
Evanghelie se spune că „Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel 
pierdut” (Luca 19, 10). El aduce lumii posibilitatea mântuirii.  

Fericitul Augustin zice că dacă omul n-ar fi căzut, Fiul lui 
Dumnezeu, Unul din Treime, nu S-ar fi întrupat. Însă, din iubirea lui 
Dumnezeu faţă de neamul omenesc, „Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit 
între noi” (Ioan 1, 14). Întruparea sau sălăşluirea printre noi este un dar de 
nespus, o taină ce nu poate fi grăită în cuvinte: „Fiul lui Dumnezeu S-a făcut 
Fiul Omului. Veşnic în sânul Tatălui, Fiul S-a întrupat în sânul Fecioarei 
Maria. Acela este un mister mai adânc şi mai înalt decât naşterea noastră 
duhovnicească. Este prin excelenţă taina credinţei”.3  

În ieslea din staulul-peşteră din marginea Betleemului S-a născut 
Pruncul Iisus din Fecioara Maria, care fusese adumbrită de la Duhul Sfânt. 

                         
1 Ceaslov, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2014, p. 32. 
2 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Cuvânt la Naşterea Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, în vol. Predici la sărbători împărăteşti şi cuvântări de laudă la sfinţi, trad. şi note 
de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2006, p. 25. 
3 IDEM, în vol. Bogăţiile oratorice ale Sfântului Ioan Gură de Aur, vol. I, trad. de Diac. 
Gheorghe Băbuţ, Ed. Pelerinul Român, Oradea, 2002, p. 153. 
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Ea devine Născătoare de Dumnezeu, dar rămâne şi pururea Fecioară. Se 
naşte întrebarea: pentru ce S-a născut din Fecioară şi de ce s-a păzit 
nevătămată fecioria? La aceasta ne răspunde Sfântul Ioan Gură de Aur, 
zicând: „Pentru că altădată diavolul a înşelat pe Eva pe când era fecioară; de 
aceea, fiind Fecioară Maria, Gavriil i-a binevestit. Înşelată fiind Eva, a 
născut cuvânt pricinuitor de moarte, iar Maria, binevestită fiind, a născut pe 
Cuvântul în trup, de viaţă veşnică pricinuitor nouă”.4 

Sfântul Ioan Hrisostom spune că dintre dogmele Bisericii, întruparea 
„nu este mai puţin importantă, sau mai pe scurt ea este principală; pentru că 
întruparea este originea şi începutul mântuirii noastre, pentru că prin ea s-a 
făcut totul, căci totul s-a împlinit. Ea (întruparea) a distrus moartea, a ridicat 
păcatul, ea a anulat blestemul, ne-a adus o mulţime de haruri..., a fost pentru 
noi rădăcina şi izvorul tuturor bunurilor”.5  

 
Iubiţi credincioşi, 
Prin întrupare, Iisus Hristos S-a dezbrăcat de slava Sa dumnezeiască 

şi, „chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor..., S-a smerit pe Sine, 
ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe Cruce” (Filipeni 2, 
7-8). Din smerenie, Iisus Hristos Se naşte într-o peşteră sărăcăcioasă din 
marginea Betleemului, unde sătenii îşi închideau vitele. „Sublimul, zice 
Sfântul Ioan Gură de Aur, apropiindu-se de ceea ce este smerit şi de jos, îl 
ridică, fără a-şi întuneca cu nimic propria slavă; şi iată ce s-a făcut în 
persoana lui Iisus Hristos. În sfârşit, El nu şi-a micşorat cu nimic natura 
printr-o coborâre aşa de mare, de adâncă, şi ne-a ridicat la o slavă nespusă 
pe noi care eram rămaşi în întuneric şi în dispreţ; aşa ca un rege care 
vorbeşte cu iubire şi cu bunătate unui sărac şi cerşetor, care nu se 
necinsteşte, nu face nimic rău, şi-l face pe acest cerşetor strălucit, îl acoperă 
cu slavă înaintea lumii întregi”.6 

Iisus Hristos este pentru fiecare creştin model de smerenie. 
Evidenţiind aceasta, Sfântul Vasile cel Mare spunea: „Toate faptele 
Domnului ne învaţă smerenia. Când era Prunc, era în peşteră; şi nu în pat, 
ci în iesle; în casa unui teslar şi a unei sărmane mame, supunându-Se 
mamei Lui şi logodnicului ei; a fost învăţat şi a auzit lucruri pe care nu 
avea nevoie să le înveţe şi să le audă; punea întrebări şi prin întrebările 
puse minuna pe toţi cu înţelepciunea Lui. S-a supus lui Ioan şi Stăpânul a 
primit de la rob botezul. Nu S-a împotrivit niciunuia din duşmanii Săi şi 
nici nu S-a folosit de nespusa putere pe care o avea, ci se supunea lor ca 

                         
4 IDEM, Cuvânt la Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos..., p. 31. 
5 IDEM, Comentar la Evanghelia de la Ioan, omilia XXXI, 2, ediţia a 2-a, trad. de Diac. 
Gheorghe Băbuţ, Ed. Pelerinul Român, Oradea, 2005, p. 152. 
6 IBIDEM, Omilia XI, 1, p. 55. 
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unora care ar fi fost mai puternici decât El, îngăduind puterii acesteia 
trecătoare să-şi arate toată tăria ei. A stat înaintea arhiereilor cum stă un 
acuzat, a fost dus înaintea guvernatorului şi a îndurat judecata şi, cu toate 
că putea să vădească pe hulitori, suferea în tăcere hulele; a fost scuipat de 
slugi şi de cei mai josnici robi; a fost dat morţii, ba chiar la moartea cea 
mai ruşinoasă printre oameni. Astfel, Domnul nostru a străbătut de la 
naştere până la sfârşitul Său pe toate cele omeneşti. Iar după o atât de mare 
smerenie, Îşi arată în urmă slava Sa, slăvind împreună cu El pe cei care au 
trăit împreună cu El fără de slavă.... Să-ţi fie, dar, deprinse cu smerenia şi 
înfăţişarea şi haina şi mersul şi statul şi hrana şi aşternutul şi casa şi toate 
lucrurile din casă”.7 

Smerenia arătată prin întruparea Fiului lui Dumnezeu l-a determinat 
pe Sfântul Ioan Gură de Aur să afirme: „Cu toate că El a venit şi S-a arătat 
sub o formă mică şi de jos, totodată, în această smerenie şi sub forma unui 
slujitor, creatura L-a cunoscut ca pe Domnul ei. Cum? Steaua din înaltul 
cerului, i-a chemat pe magi să vină să i se închine; o ceată de îngeri, 
răspândiţi peste tot, Îl slujeau ca pe Stăpânul lor şi Îi cântau imne spre lauda 
Lui; de altă parte s-au întâlnit mulţi care s-au unit şi au vestit Întruparea Lui; 
îngerii L-au vestit păstorilor; păstorii, locuitorilor oraşului; Gavriil, Mariei şi 
Elisabetei, Anei şi lui Simeon, ce erau în templu”.8  

 
Iubiţi fraţi creştini, 
Prin întrupare, prin naşterea din Fecioara Maria, Iisus Hristos S-a 

smerit. Asemenea Preaiubitului său Fiu, Fecioara Maria rămâne pildă de 
smerenie şi smerită cugetare. Datorită vieţii duhovniceşti, trăirii şi 
rugăciunilor săvârşite la Templu, unde a fost dusă să locuiască încă de la 
vârsta de trei ani, Fecioara Maria a fost smerită. Aceasta reiese din 
cuminţenia şi răspunsul înţelept pe care îl dă trimisului lui Dumnezeu, 
Sfântului Arhanghel Gavriil. Aflând vestea că după ce va fi adumbrită de la 
Duhul Sfânt, va naşte Fiu, ea a răspuns cu smerenie: „Iată roaba Domnului, 
fie mie după cuvântul tău” (Luca 1, 38). Acest răspuns este dovada smeritei 
cugetări pe care Fecioara Maria o avea în inima sa. Ea acceptă că slujeşte lui 
Dumnezeu şi mântuirii neamului omenesc. Datorită smereniei, dobândeşte o 
înţelegere duhovnicească a lucrurilor dumnezeieşti şi crede că va naşte fără 
nuntă, după cuvântul arhanghelului. Crede şi se minunează de acest 
imposibil după logica omenească, dar care devine posibil prin lucrare 
dumnezeiască. Cu smerenie rosteşte cuvinte de mulţumire: „Măreşte suflete 

                         
7 IDEM, Omilii şi cuvântări, omilia a XX-a, VI-VII, în col. PSB 17, trad., introd., note şi 
indici de Pr. prof. dr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986, p. 549-550. 
8 IDEM, Comentar la Evanghelia de la Ioan, Omilia XII, 2, p. 59. 
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al meu pe Domnul” şi celelalte, pe care le auzim psalmodiate în cântările 
Bisericii noastre. 

La naşterea lui Hristos au fost prezente persoane care în viaţa lor au 
fost modele de smerenie. Un om smerit a fost şi Dreptul Iosif care, deşi 
trecut de 80 ani, a fost rânduit să poarte de grijă Pruncului Iisus şi 
Născătoarei de Dumnezeu. Acesta a trecut prin mari nelinişti şi frământări, 
neştiind că Fecioara Maria „s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt” 
(Matei 1, 18). Iosif observă că Fecioara, de care trebuia să aibă grijă, este 
însărcinată, însă nu o denunţă la stăpânitorii vremii, care ar fi acuzat-o şi ar fi 
ucis-o pentru adulter, ci „drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase pe 
ascuns” (Matei 1, 19). Câtă putere de stăpânire, câtă răbdare şi înţelepciune la 
acest Drept Iosif! Nu se supără, nu o ceartă, nu zice nimic. Când îngerul 
Domnului îi spune că ce S-a zămislit în Maria este de la Duhul Sfânt şi că El, 
Iisus, v-a mântui pe poporul său de păcatele lor (Matei 1, 20-21), Dreptul 
Iosif, cu ascultare, credinţă în Dumnezeu şi smerenie, „a făcut aşa cum i-a 
poruncit îngerul Domnului” (Matei 1, 24).  

Păstorii, care păşteau vitele la câmp în apropierea Betleemului, au 
fost şi ei oameni curaţi şi smeriţi. Prin ce emoţii au trecut când „îngerul 
Domnului a stat lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor” (Luca 
2, 8-9)? Sfântul Evanghelist Luca ne spune că „ei (păstorii) s-au înfricoşat 
cu frică mare” (Luca 2, 9). Îngerul Domnului, văzându-i, i-a încurajat, 
transmiţându-le un duh de speranţă şi, mai ales, multă bucurie: „Nu vă 
temeţi, căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi peste tot 
poporul. Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în 
cetatea lui David. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în 
iesle” (Luca 2, 10-12). 

Uimiţi, păstorii au văzut „împreună cu îngerul mulţime de oaste 
cerească lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus, lui 
Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca 2, 13-14). 
Întocmai ca Fecioara Maria la Buna-Vestire şi asemenea lui Iosif şi ei, 
păstorii, fiind mai mulţi şi auzind slavoslovie psalmodiată de mulţime de 
oaste cerească, rămân smeriţi şi pornesc spre Betleemul ce avea să devină 
cunoscut lumii întregi. Merg să aducă veste nouă locuitorilor cetăţii ce nu 
găzduiseră pe Iosif şi pe Fecioara Maria cea însărcinată. Păstorii, în 
smerenia lor, vorbesc despre îngerii care le vestiseră slava lui Dumnezeu. 
Dacă altă dată, după izgonirea lui Adam, îngerii păzitori, cu săbii de foc, 
au fost rânduiţi să păzească drumul către pomul vieţii (Facere 3, 24), 
acum, păstorii văd îngerii care nu aduc durerea, ci vestesc pacea şi 
bunăvoirea. 

La naşterea Domnului au fost prezenţi şi cei trei crai de la Răsărit, 
cei trei magi, care erau, de fapt, nişte filozofi din părţile Răsăritului, nişte 
oameni înţelepţi, dar şi smeriţi, totodată. Călăuziţi de o stea, ei, craii, 
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pornesc să se închine Regelui iudeilor, nu pentru că ar fi dorit beneficii, ci 
pentru că, luminaţi fiind, au înţeles că naşterea acestui Prunc e o lucrare mai 
presus de înţelegerea omenească. Ei întrebau şi mărturiseau în Ierusalim: 
„Unde este regele iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit 
steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui” (Matei 2, 2). De îndată ce au 
ajuns la Prunc, smeriţi, au căzut cu faţa la pământ, „s-au închinat Lui şi, 
deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă” (Matei 
2, 11). 

Sfântul Evanghelist Matei ne relatează că Irod îi rugase pe magi ca 
de îndată ce vor afla Pruncul, să-l înştiinţeze şi pe el unde se află (Matei 2, 
8). Aceştia, întocmai ca Iosif, primesc înştiinţare de la înger să nu mai treacă 
pe la Irod şi, smeriţi, „pe altă cale s-au dus în ţara lor” (Matei 2, 12). 

Spre deosebire de Fecioara Maria, de bătrânul Iosif, de păstori şi de 
magi, regele Irod n-a înţeles smerenia. El ar fi putut învăţa de la Regele 
David, care se ruga smerit: „Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, 
şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea (...). Jertfa lui 
Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi 
” (Psalmul 50, 1-2; 18). El, însă, era un om mândru. Trăia cu teama că 
Pruncul nou-născut îi va lua locul. Datorită mândriei a dispus tăierea 
pruncilor din Betleem şi din împrejurimi „de doi ani şi mai în jos, după 
timpul pe care îl aflase de la magi” (Matei 2, 6). 

  
Iubiţi credincioşi, 
În această zi de praznic să luăm aminte la îndemnul Domnului 

Hristos, Care spune: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la 
Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre” 
(Matei 11, 29). Toţi avem nevoie de linişte lăuntrică, de odihnă sufletească, 
pe care le putem dobândi dacă vom fi smeriţi, după modelul lui Iisus şi al 
sfinţilor, pe care i-a numit prietenii Săi. Se cuvine ca în această zi de 
sărbătoare să fim cu luare aminte la un îndemn al Sfântului Apostol Pavel, 
care scria filistenilor: „Nu faceţi nimic din duh de ceartă, nici din slavă 
deşartă, ci cu smerenie unul pe altul socotească-l mai de cinste decât pe el 
însuşi. Să nu caute nimeni numai ale sale, ci fiecare şi ale altuia” (Filipeni 2, 
3-4). Virtutea smereniei este temelia vieţii creştine. Sfântul Apostol Petru 
spunea că „Dumnezeu le stă împotrivă celor mândri şi celor smeriţi le dă 
har” (I Petru 5, 5). 

Fecioara Maria a înţeles că smerenia este temelia înţelepciunii, 
după cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur: „De-ai fi clădit de la începutul 
vieţii tale mii de fapte bune, milostenie, post, rugăciune, tot felul de virtuţi, 
dar dacă n-ai pus mai înainte temelie smerenia, ai clădit totul în zadar, de 
pomană, şi se va nărui iute clădirea, ca şi aceea zidită pe nisip. Nu este nici 
o faptă bună de-a noastră care să nu aibă nevoie de smerenie! Nu este 
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niciuna care să poată sta fără ea. De mi-ai vorbi de cuminţenie, de feciorie, 
de dispreţul averilor, de orice, toate virtuţile sunt necurate, blestemate, 
urâte când le lipseşte smerenia. Pretutindeni, dar, să ne însoţească 
smerenia: în cuvinte, în fapte, în gânduri; cu ea să clădim faptele noastre 
bune”.9 

Un părinte duhovnicesc din vremea noastră spunea că există două 
feluri de mândrie şi două feluri de smerenie. Prima mândrie este atunci 
când cineva îşi dispreţuieşte semenul, pe aproapele, „socotindu-l ca fiind 
om de nimic, iar pe sine ca fiind mai presus decât el”.10 Dacă acest păcat al 
mândriei persistă, urmează cel de-al doilea fel, prin care omul, mândrindu-se, 
îşi atribuie sieşi, priceperii, iscusinţei şi inteligenţei sale, toate realizările, 
împlinirile, înfăptuirile. Cugetând în acest fel, omul mândru se 
împotriveşte lui Dumnezeu, Care a spus: „Fără Mine nu puteţi face nimic” 
(Ioan 15, 5). 

De asemenea, există şi două smerenii. Prima smerenie constă în a 
considera omul pe aproapele său „mai înţelept decât sine şi întrecându-l pe 
el în toate; a se socoti pe sine mai prejos decât toţi”.11 Este greu lucrul 
acesta, ca să se smerească într-atât încât să renunţe la orgoliul personal, la 
mândria simţită, la laudele pe care le aude de la semeni. Această smerenie 
este bineplăcută înaintea lui Dumnezeu. Însă, dacă omul biruieşte aceste 
ispite lăuntrice şi nu se lasă cuprins de gândurile slavei deşarte, ajunge la a 
doua smerenie. Aceasta constă în a pune omul pe seama lui Dumnezeu toate 
realizările, împlinirile, etc.12 Smerenia aceasta este desăvârşită şi au avut-o 
sfinţii. Ea se naşte în suflet din lucrarea sau din împlinirea poruncilor 
dumnezeieşti.13 Sfântul Ioan Gură de Aur spunea ascultătorilor săi: „Căci 
după cum smerenia biruieşte prin marea sa putere de înălţare chiar cel mai 
greu păcat şi devine prima care ajunge să se înalţe la Dumnezeu, tot astfel şi 
mândria, prin marea sa greutate şi nemăsurare, capătă putere şi se 
înstăpâneşte asupra uşurătăţii dreptăţii, trăgând-o lesne în jos.”.14 Sfinţii 
Părinţi vorbesc despre smerita cugetare, care-l face pe creştin admirat şi 
preţuit.15 

                         
9 Protos. TEODOSIE PARASCHIV, Maxime şi Cugetări Patristice, vol. 1, Ed. Adenium, 
Iaşi, 2014, p. 215-216. 
10 Arhim. SOFIAN BOGHIU, Smerenia şi dragostea, însuşirile trăirii ortodoxe, Fundaţia 
Tradiţia Românească, Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi Români, Bucureşti, 2001, 
p. 21-25. 
11 IBIDEM, p. 25. 
12 IBIDEM. 
13 IBIDEM. 
14 Protos. Teodosie Paraschiv, op. cit., p. 817. 
15 IBIDEM, p. 822. 
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Cu prilejul sărbătorilor Naşterii, Tăierii Împrejur şi Botezului 
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vă doresc tuturor multă 
sănătate şi bucurii duhovniceşti, iar în anul care vine, când vom aniversa 
centenarul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, să aveţi parte de linişte, 
odihnă sufletească, împliniri şi mult ajutor de la Bunul Dumnezeu. 

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

duhovnicesc,  
 

† Nicodim 
Episcopul Severinului şi Strehaiei 
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Pastorală la Naşterea Domnului 
Iisus Hristos 

 
† SEBASTIAN 

EPISCOPUL SLATINEI ŞI ROMANAŢILOR 
 

Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler şi preaiubiţilor 
credincioşi din cuprinsul 

Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, 
Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, 

iar de la noi părinteşti binecuvântări! 
 

Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi,  
Preacuvioase Maici şi Iubiţi credincioşi, 
Anul trecut, cu câteva zile înainte de Crăciun, am primit un telefon 

de la o cunoştinţă mai veche, care mi-a spus, între altele, că familia sa a fost 
nevoită să sărbătorească mai devreme Naşterea Domnului, întrucât un 
membru important al familiei a trebuit să plece numaidecât în străinătate!... 

Am rămas, pe moment, nedumerit, la gândul că cineva ar putea 
sărbători Crăciunul când vrea şi cum vrea el; mai înainte de vreme şi în mod 
cu totul privat. M-am gândit apoi că, într-o societate ca a noastră... în care 
vedem privatizându-se întreprinderi, fabrici şi persoane, de ce să ne mai 
mirăm că ar putea fi privatizate şi sărbătorile sfinte, rânduielile noastre 
creştine, biserica, sau chiar… Dumnezeu? 

Observăm astăzi cum curentul acesta al individualizării excesive a 
persoanei − pe fondul exacerbatei propagande a drepturilor şi libertăţilor 
omului, dublată şi de izolarea stranie pe care i-o oferă din plin cuceririle 
ameţitoare ale tehnologiei în ultima vreme − asigură creştinului de acum 
toate condiţiile unei însingurări ce poate duce, dacă nu vom lua aminte, până 
şi la privatizarea celor sfinte, a credinţei şi a lui Dumnezeu Însuşi. 

 
Fraţi creştini, 
Încercări de „privatizare” a celor sfinte – precum cea a lui Iuda (care 

L-a vândut pe Dumnezeu ca şi cum I-ar fi fost proprietar Acestuia), a soţilor 
Anania şi Safira (F.A. 5, 1-11), a prigonitorului Saul (F.A. 8, 1), a 
simoniacului Simon (F.A. 8, 9-23), a argintarului Dimitrie (F.A. 19, 23-41), 
ori a incestuosului din Corint (I Cor. cap. 5) şi până la crizele seculariste ale 
ultimului liber cugetător sau liber „profesionist” în materie de religie de 
astăzi – constituie un pericol care paşte mai mult ca oricând societatea 
noastră. Aţi auzit şi dumneavoastră, cu siguranţă, persoane spunând: „Eu am 
Dumnezeul meu. Nu-i nevoie să merg acolo (la biserică)! Dumnezeu este în 
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sufletul nostru, nu ni-l pot da alţii (preoţii)”! Şi astfel, oamenii resping pe 
Dumnezeu şi Biserica Sa, pentru un fel de dumnezeu privat, deşi Biserică 
înseamnă adunare şi comuniune în comunitate, iar nu în privat.1 

Se generalizează tot mai mult la creştinii de astăzi sărbătorirea 
Crăciunului ca: 

● simplă reuniune de familie, de la care lipseşte, însă, 
tocmai… „Tatăl nostru”, adică „Pater familias” prin excelenţă;  

● sărbătoare fără Sărbătorit (Iisus Hristos), pentru că, deşi 
este ziua Lui de naştere, din ce în ce mai puţini creştini se mai străduiesc să-L 
caute şi să-L invite şi pe El la aceasta, considerându-se că vine oricum, din 
oficiu;  

● masă bogată în fel de fel de bucate, dar nu şi în Hrana cea 
dumnezeiască – Sfânta Împărtăşanie – ca încununare a postului, spovedaniei 
şi slujbei tradiţionale de Crăciun; 

● „privatizare” a Praznicului ca atare, prin ruperea acestuia 
de Biserică şi privarea lui de tot ce are mai sfânt; în schimb, înzorzonarea 
lui cu cele mai bizare elemente necreştine. 

Creştinul de astăzi abandonează postul şi acceptă fel de fel de diete 
şi regimuri alimentare; respinge pe preotul duhovnic şi taina Sfintei 
Spovedanii, în schimb dovedeşte deplină încredere în psiholog ori psihiatru; 
părăseşte biserica − aflată dintotdeauna în centrul comunităţii −, pentru o 
pseudo-biserică pe care pretinde că o poate purta în sufletul său şi o poate 
deţine şi acasă; fuge de Dumnezeul cel adevărat, revelat în Sfintele Scripturi 
şi în tradiţia bimilenară a Bisericii, pentru un dumnezeu de apartament sau, 
cum am spus, privat.  

Această atitudine, însă, nu denotă credinţă autentică, ci un fel de crez 
particular; nu este religie, potrivit învăţăturii sfinte, ci simplă pretenţie 
secularistă că cineva ar putea lua „captiv” până şi pe Dumnezeu în lumea sa 
privată. Este, de altfel, complexul neputinţei oamenilor de astăzi de a mai 
putea „ţine pasul” cu Dumnezeu, refulat în silirea Sa să-Şi potrivească El 
pasul cu noi. În felul acesta, însă, în loc de înălţarea noastră către El, se 
doreşte înjosirea Lui; în loc de performanţă spirituală, se mizează pe 
constrângerea Sa la acceptarea unui fel de moratoriu necondiţionat; în loc de 
îndumnezeirea omului, se perseverează într-o dezdumnezeire continuă a lui 
Dumnezeu… 

Este adevărat că Domnul S-a făcut om, dar nu ca un compromis, ci 
ca o bunăvoinţă, pentru a-l redresa pe acesta pe calea spre El; este drept că 
S-a deşertat pe Sine (Flp. 2, 7), dar nu pentru a Se complace în slăbiciunile 
omului, ci pentru a-l îndumnezei pe acesta; este recunoscută pretutindeni 
prezenţa Sa, deci şi în sufletul fiecăruia dintre noi – aşadar, şi în privat − 
                         
1 Aşa se traduce termenul ekklesia din limba greacă. 
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dar… nu oricum! Gândiţi-vă! Ce fel de Sărbătorit ar mai fi Acela Care ar 
accepta să-Şi serbeze Naşterea potrivit agendei fiecăruia dintre noi? Ce 
Domn ar mai fi Acela Care, venind să-Şi cerceteze slujitorii, S-ar complace 
într-atât la masa acelora, încât ar uita să Se mai întoarcă la adevăraţii meseni 
ai Împărăţiei? Şi ce fel de Dumnezeu ar mai fi Acela Care, după ce S-a 
jertfit pentru Biserică, ar începe să o ignore şi să o neglijeze, doar pentru 
faptul că oamenii îşi doresc şi privatizarea ei?...  

 
Dragii mei, 
Nu mizaţi pe mai multă îngăduinţă din partea lui Dumnezeu, decât 

ne-a arătat deja!... Nu fiţi atât de siguri că ne va vizita la nesfârşit pe la 
casele noastre, câtă vreme noi am încetat de mult să-L mai vizităm „Acasă” 
la El! Nu „jucaţi toate cărţile” pe bunăvoinţa Lui, pentru că, pe cât de mult 
se vorbeşte de bunătatea Sa, tot atât de bine este cunoscut şi pentru dreptatea 
şi judecata Sa nemitarnică! 

De aceea, cred că la un praznic mărit ca acesta, ar trebui să ne 
propunem să nu mai confundăm planurile. Ne putem privatiza în plan 
material, dar nu şi în cel spiritual, iar aceasta pentru că în plan material 
ţintele pot fi multe şi diverse, în vreme ce în plan spiritual Ţinta este Una 
singură – Hristos Cel Unul − şi, în consecinţă, nu putem avea fiecare 
dumnezeul nostru, privat. El este Unul şi Acelaşi (Evr. 1, 12) şi nu avem 
dreptul să-I pretindem să Se acomodeze El condiţiei noastre umane căzute, 
ci trebuie să-i urmăm noi învăţăturii şi planului Său de mântuire a lumii! 

Să-L rugăm, deci, pe Domnul nostru să vină şi la acest Crăciun la 
masa noastră de praznic, precum am venit şi noi la „masa” Sa; să petreacă 
sărbătoarea aceasta alături de noi, măcar atâta timp cât I-am dedicat şi noi 
din viaţa noastră şi să nu ne priveze nicicând de bucuria şi darurile Sale cele 
dumnezeieşti, din cauza îndepărtării noastre tot mai mari de El. Să-L 
acceptăm Domn şi Stăpân al sufletelor noastre, măcar în măsura în care 
acceptăm domni şi stăpâni vremelnici peste viaţa noastră şi să nu-L mai 
izolăm în fel şi chip, sub pretextul „privatizării” Lui. 

Să petrecem Crăciunul în sânul „familiei” celei mari a 
Creştinismului nostru bimilenar, împreună cu „Sărbătoritul” care S-a născut 
pentru mântuirea noastră, în Biserică şi împărtăşindu-ne de darurile 
preasfinte ale acesteia, căci aşa vom rămâne în comuniune sfântă cu Domnul 
Hristos, El în noi şi noi într-Însul (In. 17, 23), evitând orice tentaţie 
secularistă de privatizare a Lui, amin! 

 
† SEBASTIAN, 

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor
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STUDII 
 

„Al Domnului este pământul şi plinirea lui”. 
Mesaj pentru ocrotirea şi apărarea creaţiei lui Dumnezeu 

 
 

ÎPS Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA1 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei 

 
Cuvinte cheie: creaţie, ecologie, creştinism, criza globală  
Keywords: creation, ecology, Christianity, global crisis  

 
Marea bogăţie a spiritualităţii noastre ortodoxe, generată de douăzeci 

de secole şi mai bine de creştinism şi de experienţe personale şi comunitare 
ale strămoşilor noştri sfinţi, constituie o contribuţie de seamă a eforturilor de 
a reînnoi omenirea şi a sfinţi pământul străbun. Din aceste adevăruri s-au 
născut convingerile credinţei noastre, pentru că ceea ce ne învaţă Evanghelia 
are consecinţe asupra modului nostru de a gândi, de a simţi şi de a trăi. Nu e 
vorba atât de a vorbi despre idei, cât mai ales despre motivaţiile care derivă 
din spiritualitatea noastră cu scopul de a alimenta o stăruinţă faţă de 
îngrijirea sufletelor noastre şi a creaţiei lui Dumnezeu. De fapt, este de la 
sine înţeles că nu va fi posibil să ne angajăm în lucruri mari numai cu 
doctrine, fără o spiritualitate care să ne însufleţească elanul nostru spre mai 
bine. Strămoşii noştri au agonisit sfinţenie şi au făcut să rodească în inimile 
lor bogăţiile pe care Dumnezeu le-a dat Bisericii, unde spiritualitatea nu este 
dezlipită de firesc, nici de natura înconjurătoare sau de realităţile din această 
lume, ci mai degrabă trăieşte cu ele şi în ele, în comuniune cu tot ceea ce ne 
înconjoară. Aceasta ne face să reflectăm cu responsabilitate că dacă din 
nefericire necredinţa se înmulţeşte în lume ca şi în sufletele noastre este 
momentul să revenim la o profundă convertire interioară. Unii dintre noi 
sunt dedicaţi rugăciunii dar nu se preocupă de cei din jurul lor, alţii sunt 
pasivi şi nu se decid să schimbe propriile obiceiuri şi devin incoerenţi. 
Aşadar, şi unora şi altora le lipseşte, desigur, o convertire reală, ce comportă 
a lăsa să iasă în evidenţă din faptele lor toate consecinţele întâlnirii cu 
Mântuitorul Iisus Hristos, cu lumea şi cu natura care îi înconjoară. A trăi 
vocaţia de a fi iconomi ai creaţiei lui Dumnezeu este partea esenţială a unei 
vieţi virtuoase, care nu constituie ceva opţional şi nici nu prezintă un aspect 
secundar al experienţei creştine autentice. Deci, în faţa realităţii, fiecare 
dintre noi trebuie să recunoască propriile erori, păcate, vicii sau neglijenţe, 
şi să se căiască din inimă, schimbând înăuntrul sufletului său printr-o viaţă 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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bogată în fapte bune. De bună seamă, această convertire comportă diferite 
atitudini pozitive şi responsabile care se conjugă una cu alta pentru a activa 
din interior o îngrijire generoasă şi plină de fapte bune. Pentru cel care 
crede, lumea nu se contemplă din afară, ci dinăuntru, recunoscând prin 
comportament duhovnicesc legăturile cu care Preasfânta Treime ne-a unit cu 
toată creaţia Sa. În afară de aceasta, omul, făcând să crească darurile 
speciale cu care Dumnezeu l-a înzestrat, convertirea sufletească, metanoia, 
pe care aş numi-o ecologică, îl conduce la dezvoltarea creativităţii şi a 
entuziasmului, cu scopul de a rezolva problemele lumii, oferindu-se lui 
Dumnezeu „ca jertfă vie, sfântă şi plăcută lui”.2 Conştiinţa că fiecare 
creatură reflectă ceva din Dumnezeu şi are un mesaj tainic să ne transmită, 
sau certitudinea că Mântuitorul Hristos a asumat în sine această lume 
materială şi acum, înviat, locuieşte în fiecare din noi, ne încurajează şi ne 
pătrunde cu lumina sa divină. Astfel suntem încredinţaţi că Cel Ce S-a 
răstignit pentru noi şi a înviat din morţi a înscris în noi şi în lumea noastră 
un dinamism pe care nimeni nu are dreptul să-l ignore.  

Deci, spiritualitatea creştină ortodoxă propune un mod alternativ de a 
înţelege calitatea vieţii şi încurajează un stil de viaţă profetic şi 
contemplativ, capabil să bucure omul în profunzime fără a fi obsedat de 
consumism. Este important să amintim o veche învăţătură prezentă în Sfânta 
Scriptură: „mai puţin este mai mult” ca să ne dăm seama că acumularea 
constantă de posibilităţi de a consuma distrage inima şi împiedică mintea să 
aprecieze fiecare lucru şi fiecare moment. Dimpotrivă, a fi prezenţi cu 
seninătate în faţa fiecărei realităţi, oricât de mică ar putea fi, ne deschide 
mult mai multe posibilităţi de înţelegere şi de realizare personală. Tocmai 
pentru aceasta Biserica ne îndeamnă la o întoarcere la simplitate care ne 
permite să ne oprim puţin pentru a gusta lucrurile mici ca să mulţumim 
pentru posibilităţile pe care viaţa ni le oferă, fără a ne alipi de ceea ce avem 
şi nici să ne întristăm pentru ceea ce nu posedăm. Evident, numai 
sobrietatea, trăită cu libertate şi conştiinţă, este eliberatoare. De fapt, cei 
care se înfruptă din lucrurile pământeşti mai mult şi trăiesc mai bine fiecare 
moment al vieţii lor sunt cei care caută mereu ceea ce nu au. În acest mod ei 
ajung să reducă nevoile nesatisfăcute şi să acumuleze oboseală şi nelinişte 
sufletească şi trupească. Este adevărat că sobrietatea şi umilinţa nu s-au 
bucurat în ultimul secol de o consideraţie pozitivă. Însă când slăbeşte în 
mod generalizat practicarea acestei virtuţi în viaţa personală şi socială, 
aceasta provoacă până la urmă multiple dezechilibre personale şi 
ambientale. De exemplu, dispariţia umilinţei, într-o fiinţă umană excesiv de 
entuziasmată de posibilitatea de a domina totul fără nicio limită, poate să 
ajungă până la urmă să dăuneze persoanei în cauză, societăţii şi mediului. 

                         
2 Romani 12, 1. 
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Desigur, nu este uşor de a dobândi această umilinţă sănătoasă şi de a agonisi 
o sobrietate fericită dacă devenim autonomi, dacă-L excludem pe Dumnezeu 
din viaţa noastră şi eul nostru îi ia locul, dacă credem că subiectivitatea 
noastră determină ceea ce este bine şi ceea ce este rău. Pe de altă parte, este 
ştiut că nicio persoană nu se poate maturiza într-o sobrietate fericită dacă nu 
este în pace cu Dumnezeu, cu ea însăşi, cu semenii şi cu natura 
înconjurătoare. Fireşte, pacea interioară a omului este foarte legată de 
îngrijirea sufletului său şi de binele comun, pentru că, trăită în mod autentic, 
aceasta se reflectă într-un stil de viaţă echilibrat unit cu o capacitate de 
uimire care conduce la profunzimea vieţii şi la dobândirea Împărăţiei lui 
Dumnezeu.   

Cât priveşte natura înconjurătoare, aceasta este plină de cuvinte de 
preamărire a lui Dumnezeu şi de iubire faţă de creaţia Sa. Dar cum vom 
putea să le ascultăm în mijlocul zgomotului constant, al distragerii 
permanente, al neliniştii sufleteşti sau a cultului egoismului? O viaţă 
duhovnicească impune omului să-şi dedice timpul pentru a recupera 
armonia senină cu creaţia, pentru a reflecta asupra stilului său de viaţă şi a 
organiza idealurile sale, pentru a-L contempla pe Creatorul cerului şi al 
pământului, care trăieşte întru noi şi în ceea ce ne înconjoară, a cărui 
prezenţă trebuie să fie permanent descoperită şi dezvăluită.  

Deci, având nevoie unii de alţii şi fiind responsabili unii faţă de 
ceilalţi şi faţă de lume, orice distrugere a oricărui element al vieţii morale şi 
sociale reprezintă o luptă a unuia împotriva celuilalt, pentru propriile 
interese. Această discordie provoacă apariţia de noi forme de violenţă şi 
cruzime şi împiedică dezvoltarea unei adevărate culturi a îngrijirii sufletului 
şi a mediului. Numai iubirea, plină de gesturi mici şi de grijă reciprocă, este 
morală, civică şi politică şi se manifestă în toate faptele noastre care se 
străduiesc să construiască o lume mai bună. Aceste forme eminente de 
caritate pentru binele comun se referă, de bună seamă, nu numai la relaţiile 
dintre persoane, ci şi la macro-relaţiile sociale, economice şi politice. 
Datorită acestei importanţe capitale referitoare la relaţiile interumane,  
Biserica a propus lumii idealul unei civilizaţii a iubirii frăţeşti, aşa cum ne 
învaţă Mântuitorul Hristos: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi 
ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii”.3 Fireşte, în lumina 
acestei porunci evanghelice, iubirea frăţească este cheia unei dezvoltări 
autentice, atât la nivel moral, social, politic, economic şi cultural, făcând din 
ea norma constantă şi supremă a vieţii noastre. Deci, împreună cu 
importanţa faptelor bune zilnice, iubirea frăţească ne determină să ne 
gândim la mari strategii care să oprească în mod eficace degradarea vieţii 
spirituale şi a mediului şi să încurajeze o cultură a îngrijirii sufletului şi a 

                         
3 Ioan 13, 35. 
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creaţiei care să antreneze toată societatea într-o lucrare plăcută lui 
Dumnezeu şi oamenilor. Dacă cineva recunoaşte vocaţia lui de a interveni 
împreună cu alţii în aceste dinamici sociale, trebuie să-şi aducă aminte că 
toate acestea fac parte din credinţa şi spiritualitatea lui, că este lucrarea 
iubirii sale şi că în acest mod se maturizează şi se sfinţeşte pe sine şi mediul 
înconjurător. Evident, cât priveşte chemarea politică, nu toţi au vocaţia să 
lucreze în manieră directă, dar toţi trebuie să aibă conştiinţa că trebuie să 
intervină responsabil în favoarea moralei şi a binelui comun, apărând 
credinţa şi mediul natural.4 Aceste acţiuni creştine comunitare, când 
exprimă o iubire care se dăruieşte celuilalt, pot să se transforme în adevărate 
experienţe spirituale. Mai mult, dacă avem în vedere că universul este în 
mâna lui Dumnezeu, pe care-l umple în întregime de slava Sa,5 atunci 
idealul nu este numai a trece de la exterioritate la interioritate, pentru a 
descoperi pe Dumnezeu în sufletul nostru şi în creaţia Sa, ci şi a ajunge la 
întâlnirea noastră cu El în toate lucrurile făcute de El, cum ne spunea un 
sfânt părinte: „Contemplaţia este cu atât mai înaltă cu cât omul simte mai 
mult în sine efectul harului divin sau cu cât ştie mai mult să-L recunoască 
pe Dumnezeu în celelalte creaturi”. Ca atare, tot ceea ce este bun în 
lucrurile şi în experienţele din lume se află în Dumnezeu în manieră infinită 
sau, ca să spunem mai bine, El este fiecare dintre aceste măreţii care se 
predică prin glasul creaţiei, cum spune Psalmistul: „Cerurile spun slava lui 
Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria. Ziua zilei spune cuvânt, 
şi noaptea nopţii vesteşte ştiinţă. Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror 
glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieşit vestirea lor, şi la marginile 
lumii cuvintele lor”.6 Această cuvântare a creaţiei nu ne arată, desigur, că 
lucrurile limitate din lume sunt divine, ci că omul experimentează legătura 
intimă cu Dumnezeu şi cu toate fiinţele şi lucrurile Lui, care sunt în 
Dumnezeu.7  

                         
4 Considerăm că orice om trebuie să se preocupe de un loc public: un edificiu, o fântână, un 
monument abandonat, un peisaj, o piaţă, pentru a proteja, a însănătoşi, a îmbunătăţi sau a 
înfrumuseţa ceva care este al tuturor. În jurul nostru poate să se dezvolte sau să se 
recupereze legături trainice şi pot apărea ţesuturi noi sociale local, după cunoscutul proverb: 
„omul sfinţeşte locul”. În felul acesta o comunitate se eliberează de indiferenţa consumistă, 
de necredinţă şi de imoralitate, cultivând o identitate comună şi o istorie care se păstrează şi 
se transmite urmaşilor ei. Deci, trebuie să avem grijă de lume şi de calitatea vieţii celor 
săraci, cu o conştiinţă creştină şi cu un sentiment de frăţietate că locuim într-o casă comună, 
pe care Dumnezeu ne-a încredinţat-o spre mântuirea noastră. 
5 În virtutea acestui fapt, recunoaştem că există o taină în fiecare lucru creat de Dumnezeu 
ce o putem contempla într-o frunză, într-o cărare de munte, în rouă, pe faţa unui sărac sau 
pe faţa unui prunc nou născut. 
6 Psalmul 18, 1-3. 
7 Deci, dacă admirăm măreţia unui munte, de exemplu, nu putem să-l separăm pe acesta de 
Dumnezeu, ci această admiraţie interioară o avem în Domnul, care a creat totul, cum spune 
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Din păcate omul a pierdut, prin greşeala lui Adam, legătura cu 
Creatorul şi s-a pervertit în relaţia lui cu lumea şi cu mediul înconjurător. 
Astfel, păcatul, care s-a cuibărit în inima lui, se manifestă nu numai în viaţa 
lui ci şi în simptomele de boală pe care le simte în sol, în apă, în aer şi în 
fiinţele vii. Pentru aceasta, printre săracii abandonaţi şi maltrataţi este 
pământul nostru asuprit şi devastat, care „geme şi îndură durerile naşterii”,8 
cum spune Sfântul Apostol Pavel. În acest caz, deşi trupul nostru este 
constituit din elementele planetei, aerul fiind cel care ne dă respiraţie şi apa 
care ne dă viaţă şi ne răcoreşte, totuşi uităm că noi înşine suntem pământ şi 
în pământ ne vom întoarce.9 Aceasta ne arată că nimic din această lume nu 
trebuie să ne fie indiferent şi că trebuie serios să ne sârguim pentru ocrotirea 
şi apărarea mediului înconjurător. Cum constatăm, distrugerea creaţiei este 
ceva serios, nu numai pentru că Dumnezeu a creat lumea şi a încredinţat 
fiinţei umane, ci pentru că viaţa umană însăşi este un dar divin care trebuie 
să fie ocrotit de diferitele forme de degradare umană. Orice aspiraţie de a 
îngriji şi a îmbunătăţi cosmosul cere, mai întâi, să fie schimbat profund 
„stilurile de viaţă, modelele de producţie şi de consum, structurile 
consolidate de putere care conduc astăzi societăţile”. În felul acesta, 
dezvoltarea umană autentică are un caracter moral şi presupune respectarea 
deplină a persoanei umane, dar trebuie să şi acorde atenţie lumii şi naturii, 
adică „să ţină cont de natura fiecărei fiinţe şi de conexiunea sa reciprocă 
într-un sistem ordonat”.  

Fiinţa umană are, deci, capacitatea de a transforma realitatea 
înconjurătoare care trebuie să se dezvolte pe baza planului lui Dumnezeu 
pus în chipul omului, în actul creaţiei. În virtutea acestui fapt, omul are 
îndatorirea de a elimina cauzele structurale ale disfuncţiunilor economiei 
mondiale şi de a corecta modelele de creştere care par incapabile să 
garanteze respectarea creaţiei. Fireşte, este de la sine înţeles că lumea nu 
poate să fie analizată numai selectând unul dintre aspectele sale, deoarece 
„cartea naturii este una şi indivizibilă” şi include mediul, viaţa, înmulţirea 
oamenilor, familia, relaţiile sociale şi alte aspecte. Prin urmare, „degradarea 
naturii este strâns unită cu cultura care modelează convieţuirea umană”. În 
atare caz, privind lumea noastră constatăm, din nefericire, că mediul în care 
trăim este plin de răni produse de comportamentul nostru iresponsabil. Mai 

                                                               
înţeleptul Solomon: „Munţii au piscuri, sunt înalte, impunătoare, frumoase, graţioase, 
înflorite şi mirositoare. Ca acei munţi este iubitul pentru mine. Văile solitare sunt liniştite, 
plăcute, proaspete, umbroase, bogate în ape dulci. Prin varietatea copacilor lor şi prin 
cântul suav al păsărilor recreează şi îmbucură mult simţul şi în singurătatea lor şi în 
tăcerea lor oferă răcorire şi odihnă: ca aceste văi este iubitul meu pentru mine” (Cântarea 
Cântărilor 4, 14). 
8 Romani 8, 22. 
9 Facere 2, 7. 
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concret, atât mediul social, cât şi mediul natural au răni provenite din viaţa 
noastră fără limite morale.10 Se înţelege de aici că societatea în care trăim a 
uitat că „omul nu este numai o libertate care se creează de la sine, că nu se 
creează pe sine însuşi, ci este spirit şi voinţă, dar este şi natură”. În 
consecinţă, acolo unde omul însuşi este ultima instanţă, ansamblul este pur 
şi simplu proprietatea sa pe care-l consumă numai pentru sine însuşi. Deci, 
acolo unde omul nu mai recunoaşte nicio instanţă deasupra sa, ci se vede 
numai pe sine însuşi, începe risipa şi distrugerea creaţiei lui Dumnezeu şi 
implicit a lui însuşi. 

 
Ecologia, preocupare a omului de astăzi, ca formă de salvare a creaţiei 

lui Dumnezeu 
 
Biserica noastră ortodoxă este preocupată de multă vreme de temele 

ecologice esenţiale care frământă minţile a nenumăraţi oameni de ştiinţă, 
filozofi, teologi şi organizaţii sociale. Patriarhul Bartolomeu al 
Constantinopolului, de exemplu, în preocupările sale ecologice, referindu-se 
îndeosebi la necesitatea ca fiecare să se pocăiască de propriul mod de a 
maltrata planeta, afirmă că, „în măsura în care noi toţi provocăm mici daune 
ecologice”, suntem chemaţi să recunoaştem „aportul nostru, mic sau mare, 
la tulburarea şi la distrugerea mediului”.11 Cu privire la această temere, 
Patriarhul atrăgea atenţia: „că fiinţele umane distrug diversitatea biologică 
în creaţia lui Dumnezeu; că fiinţele umane compromit integritatea 
pământului şi contribuie la schimbarea climatică, despuind pământul de 
pădurile sale naturale sau distrugând zonele sale umede; că fiinţele umane 
poluează apele, solul, aerul: toate acestea sunt păcate”.12 Sanctitatea sa mai 
atrage atenţia şi cu privire la rădăcinile morale şi spirituale ale problemelor 

                         
10 Mediul este creaţia lui Dumnezeu în întregime. El se referă la o relaţie deosebită dintre 
om şi Dumnezeu, dintre natura înconjurătoare şi societatea în care omul locuieşte. Acest 
lucru ne reaminteşte că natura nu trebuie să fie considerată ca ceva separat de noi sau ca un 
simplu cadru al vieţii noastre. Deci, dacă suntem incluşi în creaţie şi suntem parte din ea şi 
suntem întrepătrunşi de ea, atunci un spaţiu dacă este poluat avem obligaţia de urgenţă să 
facem o analiză a funcţionării societăţii, a economiei sale, a comportamentului său şi a 
modurilor sale de a înţelege realitatea. Mai mult, pentru faptul că mediul este locul în care 
trăim şi ne desfăşurăm activitatea, cât priveşte apărarea şi conservarea acestuia, este 
fundamental să căutăm soluţii integrale, care să ia în considerare interacţiunile sistemelor 
naturale între ele şi cu sistemele sociale. Din acest punct de vedere dacă vorbim despre 
criza mediului vorbim negreşit şi de criza socială, mai bine zis de o criză morală-socio-
ambientală. 
11 Mesaj pentru Ziua de Rugăciune pentru Salvgardarea Creaţiei (1 septembrie 2012). 
12 Discurs la Santa Barbara, California (8 noiembrie 1997); cf. JOHN CHRYSSAVGIS, 
On Earth as in Heaven: Ecological Vision and Initiatives of Ecumenical Patriarch 
Bartholomew, Bronx, New York, 2012. 



36 

mediului, care ne invită să căutăm soluţii nu numai în tehnică, ci şi într-o 
schimbare a fiinţei umane, pentru că altminteri vom înfrunta numai 
simptomele răului nu şi fondul problemei. Este necesar, în acest caz, să 
trecem de la consum la jertfă, de la aviditate la generozitate, de la risipă la 
capacitatea de a împărtăşi, într-o asceză care înseamnă a învăţa să dăm, şi nu 
pur şi simplu să renunţăm. Mântuitorul Hristos ne-a învăţat acest mod de a 
iubi, de a trece treptat de la ceea ce eu vreau la ceea ce are nevoie lumea lui 
Dumnezeu. Acest sacrificiu este, desigur, o „eliberare de frică, de aviditate 
şi de dependenţă”.13 Mai mult, noi, creştinii, suntem chemaţi să „acceptăm 
lumea ca sacrament de comuniune, ca mod de a împărtăşi cu Dumnezeu şi 
cu aproapele într-o scară globală. Este convingerea noastră umilă că 
divinul şi umanul se întâlnesc în cel mai mic detaliu al hainei fără cusătură 
a creaţiei lui Dumnezeu, chiar şi în ultimul grăunte de praf de pe planeta 
noastră”, sublinia Ierarhul constantinopolitan.14 

De bună seamă că un exemplu în acest domeniu sunt sfinţii, 
protectorii celor care iubesc pe oameni şi manifestă o atenţie deosebită faţă 
de creaţia lui Dumnezeu. Ei iubesc cosmosul şi sunt iubiţi de toţi pentru 
sfinţenia şi pentru dăruirea lor generoasă. Ei sunt trăitori în Dumnezeu şi 
trecători pe acest pământ, trăind în simplitate şi într-o minunată armonie cu 
Dumnezeu, cu fraţii lor, cu natura înconjurătoare şi cu ei înşişi. Din viaţa lor 
aflăm cât este de inseparabilă legătura dintre preocuparea pentru suflet, 
pentru natură, pentru grija faţă de cei săraci şi pentru pacea interioară. De 
asemenea mărturia lor ne arată că grija faţă de creaţia lui Dumnezeu cere 
deschidere faţă de categorii care transcend limbajul ştiinţelor exacte sau al 
biologiei şi ne leagă cu esenţa umanului. Toţi sfinţii, fără excepţie, ori de 
câte ori, priveau soarele, luna, animalele cele mai mici, reacţia lor era să 
cânte, implicând în această trăire toate celelalte creaturi. De aici deducem că 
relaţia lor cu toată creaţia chema la preamărirea lui Dumnezeu, invitând la 
această laudă şi cele neînsufleţite ca şi când ar fi fiinţe înzestrate cu raţiune. 
Pentru ei universul era mult mai mult decât o apreciere intelectuală sau un 
calcul economic, orice creatură fiind un prieten, unit cu ei cu legături de 
iubire. Pentru aceea ei se simţeau chemaţi de Dumnezeu să se îngrijească de 
tot ceea ce există, pentru că toate au o origine comună, fiind „frate sau soră” 
cu noi.15 Aceste experienţe duhovniceşti ne arată că în cazul în care ne 

                         
13 Conferinţă la Mănăstirea Utstein, Norvegia (23 iunie 2003). 
14 Discursul: Global Responsability and Ecological Sustainability: Closing Remarks, 
Întâlnirea I de la Halki, Istanbul (20 iunie 2012). 
15 A se vedea admirabila pictură a lui Chagal Eu şi satul în care maestrul evocă amintirea 
lui din satul natal. În sat, ţăranii şi animalele trăiau alături, într-o dependenţă reciprocă, 
sugerată în această compoziţie de linia de la ochiul ţăranului la cel al vacii. Crenguţa 
înflorită simbolizează pomul vieţii, fiind recompensa frăţietăţii şi a legăturii universale 
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apropiem de natură şi de mediul înconjurător, fără această deschidere la 
admiraţie şi la uimire, nu mai vorbim limbajul fraternităţii şi al frumuseţii în 
relaţia noastră cu lumea. Atunci, desigur, atitudinile noastre vor fi cele ale 
consumatorului nemilos al resurselor naturale, incapabile să pună o limită 
poftelor noastre pământeşti. Însă, dacă ne apropiem cu respect de tot ceea ce 
Dumnezeu a creat, sobrietatea şi îngrijirea vor apărea în viaţa noastră într-o 
manieră spontană. Trebuie să mai subliniem încă ceva foarte important că 
sărăcia şi austeritatea sfinţilor nu erau numai rodul unui ascetism exterior, ci 
erau ceva mai spiritual şi mai radical: o renunţare de a face din realitate un 
simplu obiect de folosire şi de dominare egoistă. De aceea, sfinţii sunt cei 
care ne învaţă să recunoaştem natura ca o carte deschisă în care Dumnezeu 
ne vorbeşte şi ne transmite ceva din frumuseţea şi din bunătatea sa, cum 
spune Psalmistul: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor 
Lui o vesteşte tăria. Ziua zilei spune cuvânt, şi noaptea nopţii vesteşte 
ştiinţă”.16 Acest fel de a cugeta ne dă să înţelegem, cum spune înţeleptul 
Sirah, că: „din măreţia şi frumuseţea celor create, prin analogie, se vede 
Creatorul lor”.17 Deci, „cele nevăzute ale lui Dumnezeu se văd de la facerea 
lumii, înţelegându-se din făpturi, adică veşnica Lui putere şi dumnezeire, 
aşa ca ei să fie fără cuvânt de apărare”,18 cum subliniază Sfântul Apostol 
Pavel.  

Creaţia lui Dumnezeu este, mai întâi de toate, o taină pe care omul o 
contemplă în laudă doxologică. În acest imn familia umană laudă pe 
Creatorul şi poartă grijă de creaţia Sa, preocupare ce constituie o dominantă 
în căutarea unei dezvoltări sustenabile şi integrale a ei. Evident, trebuie să 
ştim că la osteneala noastră nu suntem singuri, ci Însuşi Creatorul participă 
cu noi la curăţirea noastră de păcate şi la sfinţirea creaţiei Sale prin faptele 
noastre bune. Aceasta întăreşte şi mai mult credinţa că omenirea are 
capacitatea de a construi un viitor mai bun şi de a se gândi la criza mediului 
şi la suferinţele celor excluşi.19 

                                                               
dintre om şi creaţie. Apoi, formele circulare sugerează corpurile cereşti: soarele, luna şi 
pământul care sunt în armonie şi conlucrare cu omul.  
16 Psalmul 18, 1. 
17 Înţelepciunea lui Sirah 13, 5. 
18 Romani 1, 20. 
19 Pentru binele planetei noastre avem nevoie de un dialog care să ne unească pe toţi în 
lucrarea comună de a căuta soluţii concrete la criza ambientală în care trăim. Uneori, este 
cert, vom întâlni refuzul celor puternici şi dezinteresul celorlalţi, atitudini care merg de la 
negarea problemei la indiferenţă, de la resemnarea comodă, la încrederea oarbă în soluţiile 
tehnice. Însă dacă solidaritatea universală este chemată să repare dauna cauzată de abuzul 
oamenilor asupra creaţiei lui Dumnezeu, fiecare persoană va găsi resortul necesar ca să 
îndrepte ceea ce s-a ruinat prin indiferenţă şi rea voinţă. Toate acestea vor dovedi că, 
participând ca făpturi ale lui Dumnezeu pentru îngrijirea creaţiei, fiecare cu propria cultură 
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Preocuparea faţă de creaţia lui Dumnezeu este o recunoaştere a 
operei divine şi un îndemn la meditaţie asupra viitorului nostru. Ea este o 
provocare permanentă adresată omului ca să găsească cele mai bune soluţii 
ale cercetării ştiinţifice pentru a da o bază de concreteţe parcursului moral şi 
spiritual al experienţei sale. Argumentele acestei conlucrări cu Dumnezeu se 
găsesc în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie, revelaţie care subliniază 
originea noastră şi locul specific pe care fiinţa umană îl ocupă în această 
lume a lui Dumnezeu. Părinţii Bisericii ne învaţă că în acest spaţiu noi 
trebuie să avem un cuvânt de spus şi să implicăm pe fiecare dintre confraţii 
noştri în conservarea şi păstrarea creaţiei lui Dumnezeu, având ca model 
liniile de maturizare umană inspirate din bogăţia experienţei spirituale 
creştine. Astfel, probleme ca: relaţia intimă dintre cei săraci şi fragilitatea 
planetei; convingerea că totul în lume este intim unit; critica faţă de noua 
paradigmă şi faţă de formele de putere care derivă din tehnologie; invitaţia 
de a căuta alte moduri de a înţelege economia şi progresul; valoarea proprie 
a fiecărei creaturi; sensul uman al ecologiei; necesitatea de dezbateri sincere 
şi oneste; responsabilitatea gravă a politicii internaţionale şi locale; cultura 
rebutului industrial şi intelectual şi propunerea unui nou stil de viaţă, sunt 
numai câteva dintre preocupările ce ar trebui să definească grija omului de 
astăzi faţă de lumea în care trăieşte.  

Intrând în miezul problemelor ecologice şi pornind de la o analiză 
sumară a ceea ce se petrece în jurul nostru constatăm că accelerarea 
continuă a schimbărilor omenirii şi ale planetei se uneşte astăzi cu 
intensificarea ritmurilor de viaţă şi de muncă. Deşi omul este creat de 
Dumnezeu după chipul Său ca o fiinţă normală, viteza cu care avansează 
contrastează cu ritmul natural lent al evoluţiei biologice. La aceasta se 
adaugă faptul că obiectivele sale nu sunt orientate în mod necesar spre 
binele comun şi spre o dezvoltare umană raţională, sustenabilă şi integrală. 
Uneori chiar dacă există o dorinţă sinceră şi sănătoasă de a face binele, 
pornirile păcătoase desprind pe om de mersul său pozitiv spre facerea de 
bine şi grija faţă de mediul înconjurător. 

Desigur, schimbarea este ceva natural în fiinţa omului, dar, atunci 
când omul îşi distruge propria fiinţă şi deteriorează grav lumea în care 
trăieşte, lucrurile devin îngrijorătoare şi alarmante. Cu toate acestea, nu 
trebuie să trecem cu vederea că după un timp de încredere iraţională în 
progres şi în capacităţile umane, o parte din societate a început firav, dar 
real, să aibă o sensibilitate crescândă faţă de mediu şi faţă de îngrijirea 
planetei noastre. Cu toate aceste semne încurajatoare, totuşi, dacă facem un 
parcurs simplu în lumea noastră vom constata cu regret că poluarea şi 

                                                               
şi experienţă, cu propriile iniţiative şi capacităţi, va avea ceva de spus pentru cele din jurul 
său şi pentru cele din lume. 
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schimbările climatice ne lovesc zilnic peste tot în lume. Astfel, poluanţii 
atmosferici produc un amplu spectru de efecte asupra sănătăţii noastre, 
îndeosebi a celor mai săraci, şi provoacă milioane de morţi premature.20 În 
multe locuri ale planetei noastre, cei în vârstă îşi amintesc cu nostalgie de 
locurile frumoase din tinereţea lor, care acum sunt scufundate în moarte şi 
distrugere. Aceasta dovedeşte că reziduurile industriale, cât şi produsele 
chimice folosite în oraşe şi pe ogoare pot oricând să producă un efect de 
bioacumulare în organismele locuitorilor din zonele limitrofe. Cineva ar 
spune că aceste probleme sunt legate de cultura rebutului, care loveşte atât 
fiinţele umane excluse cât şi lucrurile care se transformă rapid în gunoaie.21 
Iată pentru ce se impune o abordare serioasă a acestei probleme, care să 
contrasteze cultura rebutului, ce a ajuns efectiv să dăuneze planetei întregi. 

 
Omul este creat de Dumnezeu şi chemat să lucreze şi să îngrijească 

opera Creatorului său 
 

Cum ne învaţă Sfânta Scriptură, omul a fost creat de Dumnezeu şi 
aşezat în grădina Raiului. Pentru el Dumnezeu a făcut cerul şi pământul, 
cele de sus şi cele de jos. Astfel, natura a fost dată ca un bun comun al 
tuturor şi pentru toţi, oameni şi animale. La nivel global, ea este un sistem 
complex în relaţie cu multe condiţii esenţiale pentru viaţa noastră. Dacă 
oamenii din vechime priveau la cer ca la locul de unde le vine bunăstarea şi 
                         
20 De exemplu, milioane de oameni se îmbolnăvesc din cauza inhalărilor de cantităţi 
ridicate de fum produs de combustibilii folosiţi pentru a găti sau pentru a se încălzi. Se 
adaugă la aceasta poluarea care-i loveşte pe toţi, cauzată de transport, de emisiile de fum 
industriale, de deşeurile de substanţe toxice şi radioactive care contribuie la acidificarea 
solului şi a apei, de fertilizanţi, insecticide, fungicide, erbicide şi pesticide în general toxice. 
Tehnologia care, legată de finanţe, pretinde că este unica soluţie a problemelor, de fapt nu 
este în măsură să vadă multiplele relaţii care există între lucruri şi pentru aceasta uneori 
rezolvă o problemă creând altele. Trebuie luată în considerare şi poluarea produsă de 
gunoaie, inclusiv cele periculoase prezente în diferite locuri. Pe acest pământ, casa noastră, 
se produc sute de milioane de tone de gunoaie pe an, dintre care multe nebiodegradabile: 
gunoaie casnice şi comerciale, molozul de la demolări, gunoaiele clinice, electronice sau 
industriale. 
21 Nu ne vine să recunoaştem dar este adevărat că cea mai mare parte a hârtiei care se 
produce este aruncată şi nu este reciclată. De aici plantele sintetizează substanţele nutritive 
care alimentează ierbivorele. Acestea la rândul lor alimentează carnivorii, care furnizează 
importante cantităţi de gunoaie organice, care la rândul lor dau loc unei noi generaţii de 
vegetale. Probatoriu acestor situaţii este sistemul industrial care, la sfârşitul ciclului de 
producţie şi de consum, nu a dezvoltat în niciun fel capacitatea de a absorbi şi a reutiliza 
gunoaiele şi rămăşiţele din fabricaţie. Nici până acum nu s-a reuşit să se adopte un model 
circular de producţie care să asigure resurse pentru toţi şi pentru generaţiile viitoare. Cu atât 
mai puţin oamenii bogaţi n-au încercat nici pe departe să limiteze folosirea resurselor 
neregenerabile, să modereze consumul, să mărească la maximum eficienţa exploatării şi să 
refolosească sau să recicleze materialele folosite. 
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ajutorul,22 cum spune Psalmistul, astăzi suntem în prezenţa unei 
îngrijorătoare încălziri a sistemului climatic care pune în pericol viaţa 
oamenilor şi natura înconjurătoare.23 Este adevărat că am putea vedea şi 
unele acţiuni naturale ale creaţiei care duc la această încălzire: activitatea 
vulcanică, variaţiile orbitei şi axei terestre, ciclul solar, însă studiile 
ştiinţifice arată că cea mai mare parte a încălzirii globale din ultimele 
decenii este datorată activităţii umane.24 Încălzirea planetei are, bineînţeles, 
efecte asupra ciclului de carbon care agravează şi mai mult situaţia, având 
incidenţă asupra resurselor esenţiale precum apa potabilă, energia şi 
producţia agricolă din zonele mai calde. De aici se ajunge la topirea 
gheţarilor polari care produc emisii periculoase de gaz metan prin 
descompunerea materiei organice congelate, accentuând şi mai mult 
producţia de dioxid de carbon. Cum se ştie, poluarea produsă de dioxidul de 
carbon măreşte aciditatea oceanelor şi compromite lanţul alimentar marin. 
Dacă lumea încă nu conştientizează acest pericol vom constata că în foarte 
scurt timp vom fi martori ai unor schimbări climatice nemaiauzite şi al unei 
distrugeri fără precedent a ecosistemelor.25 

Desigur, aceste schimbări climatice sunt o problemă cu grave 
implicaţii sociale, economice şi politice. Cel mai mult vor suferi ţările 
sărace unde oamenii trăiesc lipsiţi de mijloace de subzistenţă tocmai datorită  
fenomenelor legate de încălzire, hrana lor depinzând de rezervele naturale şi 
                         
22 Psalmul 120, 2. 
23 În ultimele decenii încălzirea planetei a fost însoţită de ridicarea constantă a nivelului 
mării, şi în afară de aceasta s-a observat şi o creştere a evenimentelor meteorologice 
extreme. Aş dori să fac, totuşi, menţiunea că nu se poate atribui fiecărui fenomen deosebit o 
cauză determinabilă acestei încălziri din punct de vedere ştiinţific.  
24 Folosirea intensivă a combustibililor fosili se află în centrul sistemului energetic mondial. 
La aceasta se adaugă îndeosebi despădurirea pentru finalităţi agricole şi industriale. 
Evident, toate cauzele încălzirii globale sunt reale, dar cea mai importantă cauză este cea 
legată de legea entropiei sau al doilea principiu al termodinamicii. Ştiinţa şi tehnologia 
actuală luptă pentru înfrângerea acestei legi inexorabile. Legea entropiei este un proces 
ireversibil şi este legată de caracterul contingent al lumii şi de stricăciunea ei ontologică. 
Prin orice mişcare creşte temperatura universului material. Oamenii de ştiinţă, considerând 
că temperatura creaţiei trebuie să fie păstrată constant pentru menţinerea vieţii, omit 
deliberat această cauză ce depăşeşte puterea şi efortul uman. Din punct de vedere teologic 
entropia este o consecinţă a păcatului originar, păcat prin care creaţia lui Dumnezeu s-a 
opacizat, s-a solidificat, şi a fost supusă mişcării care transformă orice lucru în timp şi-n 
spaţiu şi-l duce de la naştere la moarte. Deci, a dobândi conştiinţa spirituală a creaţiei 
presupune o înduhovnicire a eului personal şi o intrare în comuniune cu Dumnezeu şi cu 
lumea sa pentru a fi pătruns de harul divin care pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele 
cu lipsă le plineşte. 
25 Ridicarea nivelului mării, de exemplu, poate crea situaţii de gravitate extremă 
ecosistemului dacă se ţine cont că un sfert din populaţia mondială trăieşte pe malul mării 
sau foarte aproape de ea şi cea mai mare parte a megalopolisurilor sunt situate în zone de 
coastă. 
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de dărnicia ecosistemului, precum agricultura, pescuitul şi resursele 
forestiere.26 Aceştia nu au alte resurse care să le permită să se adapteze la 
impacturile climatice catastrofale şi au puţin acces la servicii sociale şi de 
ocrotire.27 Indiferenţa faţă de aceşti fraţi ai noştri expuşi acestor tragedii, 
care se petrec încă în diferite părţi ale lumii, este un semn al pierderii 
simţului responsabilităţii faţă de ei şi faţă de creaţia lui Dumnezeu. Mulţi 
dintre cei bogaţi se ascund sub masca bogatului din Evanghelie care i-a rodit 
ţarina,28 căutând anemic să reducă unele impacturi negative ale schimbărilor 
climatice. Evident, efectele acestei lăcomii nu se vor diminua, dacă lumea 
va continua cu actualele modele de producţie şi de consum. Este, deci, 
urgentă şi imperioasă diminuarea de emisii de dioxid de carbon şi de alte 
gaze foarte poluante care distrug efectiv creaţia lui Dumnezeu înaintea 
ochilor noştri.29 

O altă problemă a lumii noastre este lipsa de apă. Cum ştim lumea 
creată de Dumnezeu pentru om este compusă din aer, apă şi pământ. Dintre 
                         
26 Dacă analizăm ecosistemul ajungem inevitabil la ecologia economică care ia în dezbatere 
tocmai procesul de dezvoltare. Evident, ecologia economică pune laolaltă diferite domenii 
ale cunoaşterii, inclusiv ştiinţele economice, pentru o viziune mai integrală şi integrantă. 
Este necesar ca astăzi să analizăm problemele ambientale în cadrul contextelor umane, 
familiale, de muncă, urbane şi de relaţia fiecărei persoane cu ea însăşi, care generează un 
mod determinat de a se relaţiona cu alţii şi cu mediul. Din acest unghi de vedere 
considerăm că există o interacţiune între ecosisteme şi între diferitele lumi de referinţă 
socială care dovedesc că „întregul este superior părţii”. Privită din acest punct de vedere 
ecologia socială este în mod necesar instituţională şi ajunge de la grupul social primar, 
familia, biserica, până la viaţa internaţională.  
27 Cum ştim, schimbările climatice dau naştere la migraţii de animale şi vegetale care nu 
întotdeauna pot să se adapteze la condiţiile grele de viaţă. Această mutaţie, la rândul ei, 
afectează resursele productive ale celor mai săraci, care se văd şi ei obligaţi să migreze 
oriunde, fără să ţină cont de viitorul vieţii lor şi al copiilor lor. În timpul de faţă, este o 
tragedie mărirea numărului de migranţi care fug de mizeria agravată de războaie şi 
degradarea mediului. Astăzi, mai mult ca oricând, trăim din plin această catastrofă, când 
populaţii întregi din Orient, de altă cultură şi de altă religie sunt nevoite să locuiască 
departe de locul lor de naştere, în ţări care poate le-au văzut prima dată pe harta lumii. O 
mare parte dintre aceşti nefericiţi nici nu sunt recunoscuţi ca refugiaţi în convenţiile 
internaţionale şi poartă povara propriei vieţi abandonate fără nicio tutelare normativă. 
28 Luca 12, 19. 
29 Considerăm că este obligatoriu pentru viitor să se înlocuiască combustibilii fosili şi să se 
dezvolte surse de energie regenerabilă, soluţii pe care marile puteri le au deja prospectate şi 
chiar pregătite, dar nu vor să le dea drumul pe piaţă pentru a nu pierde rentabilitatea 
economică şi financiară. Aducem aminte că în lume există un nivel scăzut de acces la 
energiile curate şi regenerabile. Mai avem nevoie încă de timp să dezvoltăm tehnologii 
adecvate de acumulare şi transmitere a acestor energii curate. Există totuşi, în unele ţări 
progrese semnificative, deşi sunt departe de a ajunge la o proporţie importantă. Sunt şi 
câteva modalităţi de producţie şi de transport care consumă mai puţină energie şi utilizează 
cantităţi mai mici de materii prime. Însă aceste practici bune sunt departe de a deveni 
generale, uneori din neputinţă, alteori din rea voinţă sau din tact economic. 
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aceste elemente un rol considerabil îl are apa pentru viaţa omului şi a 
animalelor. Dacă omul nu ştie să protejeze această bogăţie el va suferi 
cumplit din cauza epuizării resurselor naturale de apă, care se diminuează 
din ce în ce mai mult. Obiceiul de a risipi şi de a nu lua seama la ceea ce 
este important pentru noi este un lucru ştiut. Deci, apa potabilă şi curată 
reprezintă astăzi o chestiune de importanţă majoră, fiind indispensabilă 
pentru viaţa umană şi pentru a susţine ecosistemele terestre şi acvatice. 
Acest dar divin, despre care Mântuitorul spune că: „cel ce va da de băut 
unuia dintre aceştia mici numai un pahar cu apă rece, în nume de ucenic, 
adevărat grăiesc vouă: nu va pierde plata sa”,30 aprovizionează sectoarele 
sanitare, agropastorale şi industriale. Dar, datorită consumului iraţional şi a 
stării imorale a omului în multe locuri ale planetei cererea de apă depăşeşte 
oferta sustenabilă, cu grave consecinţe pe termen scurt şi lung.31 

Apoi, o altă problemă majoră este legată de calitatea apei care 
provoacă în rândul celor săraci multe decese.32 Pânzele freatice în multe 
locuri sunt ameninţate de poluarea pe care o produc unele activităţi 
extractive, agricole şi industriale, mai ales în ţări în care lipsesc reglementări 
şi controale suficiente.33 Ce este mai trist că dacă în unele locuri apa are o 
calitate proastă, fiind imposibil de băut, în alte locuri avariţia unora a dus la 
privatizarea resurselor de apă transformate în marfă de piaţă. Deşi, accesul 
la apa potabilă şi sigură este un drept uman esenţial, fundamental şi 
universal, pentru că determină supravieţuirea persoanelor şi pentru aceasta 
este o condiţie pentru exercitarea celorlalte drepturi umane, totuşi unii 
păcătuiesc grav faţă de această datorie socială faţă de cei săraci care nu au 
acces la apa potabilă. Nu mai vorbim că această practică este cu totul 
contrară credinţei şi dreptului la viaţă înrădăcinat în demnitatea umană 

                         
30 Matei 10, 42. 
31 Astăzi în lume sunt oraşe mari dependente de importante rezerve de apă. Această sursă de 
viaţă, în momentele critice, nu este suficientă şi chiar aşa nu este administrată cu o gestiune 
adecvată şi nici cu imparţialitate. De pildă, în Africa sărăcia de apă publică pune în pericol 
viaţa multor oameni şi animale. Faptul că mari grupuri de populaţie n-au acces la apa 
potabilă sigură sau îndură secete, fac dificilă sau imposibilă producţia de hrană, de igienă şi 
de viaţă. 
32 Printre cei săraci sunt frecvente bolile legate de apă, inclusiv cele cauzate de 
microorganisme şi de substanţe chimice. Aceste maladii, cum ar fi dizenteria şi holera, sunt 
cauzate în principal de igiena precară şi de surse de apă necorespunzătoare. Acest factor 
semnificativ de suferinţă este cauza mortalităţii infantile. 
33 Să nu ne gândim numai la reziduurile din fabrici şi uzine poluante, ci şi la atâtea soiuri de 
detergenţi şi produse chimice pe care populaţia le foloseşte în multe locuri din lume în 
cantităţi excesive. După folosirea iraţională a acestor produse, apa menajeră este deversată 
în fluvii, lacuri şi mări, producând mari probleme pentru consumatorii de apă din aceste 
regiuni şi pentru ecosistem. 
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inalienabilă. Fără îndoială că lipsa de apă va duce la mărirea costului 
alimentelor şi a diferitelor produse care depind de folosirea ei.34  

Un alt lucru de care trebuie să ţinem seama este legat de natura 
înconjurătoare în care trăieşte omul şi confraţii săi. Încă de la începutul 
creaţiei, în jurul omului este prezentă natura înconjurătoare. Psalmistul 
spune că omul este „răsădit de Dumnezeu lângă izvoarele apelor”,35 adică 
într-un spaţiu natural prielnic pentru viaţă şi meditaţie. Dacă acest ambient 
este viciat din cauza modurilor de a înţelege economia şi activitatea 
comercială omenirea va pierde aceste resurse extrem de importante nu 
numai pentru alimentaţie, ci şi pentru îngrijirea bolilor şi a multor servicii 
sociale şi umanitare. De asemenea, diferitele specii care conţin gene ce pot 
să fie resurse cheie pentru a răspunde în viitor la vreo necesitate umană sau 
pentru a rezolva vreo problemă de mediu, dispar fără urmă.36 A gândi numai 
la exploatarea mediului înconjurător înseamnă efectiv a epuiza ceea ce 
Dumnezeu ne-a spus să luăm cu chibzuinţă şi binecuvântare.37 Deci din 
cauza lipsei de discernământ omul va duce fireşte natura înconjurătoare la 
probleme serioase, făcând ca pământul în care trăim să devină mai puţin 
bogat şi frumos, tot mai limitat şi cenuşiu, în vreme ce dezvoltarea 
tehnologiei şi a ofertelor de consum vor continua să înainteze fără limite.38 

                         
34 Studiile ştiinţifice semnalează riscurile de a ajunge la o lipsă acută de apă în câteva 
decenii, dacă nu se acţionează cu urgenţă şi cu promptitudine. Datorită acestor repercusiuni 
ambientale vor fi lovite miliarde de persoane sărace. Mai adăugăm la această criză şi faptul 
că este previzibil ca, în acest secol, controlul apei să se transforme din partea marilor firme 
mondiale într-una dintre principalele surse de venit şi de conflict. 
35 Psalmul 1, 3. 
36 După noile cercetări în fiecare an dispar mii de specii vegetale şi animale pe care nu le 
vom mai putea întâlni pe pământ. Astfel, urmaşii noştri nu le vor mai putea vedea, acestea 
fiind pierdute pentru totdeauna. Cea mai mare parte a acestor specii vor dispărea din cauza 
expresă a activităţii umane. Ca atare, din cauza noastră, mii de specii nu vor mai da slavă 
lui Dumnezeu cu existenţa lor şi nici nu vor mai putea să ne comunice propriul lor mesaj, 
cum ne spune Psalmistul (Psalmul 18, 1). 
37 I Timotei 4, 4-5. 
38 Din studiile ştiinţifice se cunoaşte faptul că în unele programe de modernizare a mediului 
înconjurător sau de dezvoltare economică nu se analizează suficient impactul cu mediul, 
existând  obiceiul de a nu lua în considerare efectele distructive asupra solului, asupra apei 
şi asupra aerului, care duce la pierderea unor specii sau a unor grupuri de animale sau 
vegetale. La aceasta se adaugă faptul că producţia iraţională este legată de variabile 
economice care atribuie produselor o valoare care nu corespunde valorii lor reale. Aceasta 
determină de cele mai multe ori o supraproducţie a unor mărfuri, cu un impact ambiental 
iraţional, care în acelaşi timp dăunează ecosistemului şi multor economii regionale. De 
asemenea, autostrăzile, noile culturi, împrejmuirile, bazinele hidrotehnice şi alte construcţii 
acaparează lacom şi cu repeziciune habitatul nostru, fragmentându-l în aşa fel încât 
populaţiile de animale să nu mai poată migra şi nici să nu se mai poată muta liber, ducând 
la dispariţia lor. Şi toate acestea datorită faptului că se exploatează comercial unele specii şi 
unele locuri în care acestea trăiesc. Concluzia generală este că nu întotdeauna se studiază 
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Aşa că de nu vom lua în serios cuvintele Sfintei Scripturi: „creşteţi şi vă 
înmulţiţi şi stăpâniţi pământul”, nu vom ajunge prea departe cu slaba 
preocupare faţă de natura în care trăim. Prin urmare, îngrijirea ecosistemelor 
cere o preocupare urgentă care să meargă dincolo de câştigul imediat, 
bineştiind că neglijenţa egoistă aduce mai multe daune decât beneficiul 
economic care se poate obţine.39 

Un capitol important din biodiversitate îl constituie în parte mările şi 
oceanele lumii. Psalmistul ne învaţă că „Marea aceasta este mare şi largă; 
acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari”.40 
Cum ştim din aceste genuni de ape se hrănesc populaţii întregi, oameni şi 
animale. Orice scoatere necontrolată a resurselor piscicole din aceste 
întinderi de ape provoacă diminuări drastice ale unor specii şi aduce moarte 
sigură pentru lume. Mai grav, poluarea de pe pământ ajunge în mare, ca 
rezultat al industrializării, şi de aici până în adâncul oceanelor, iar cum toate 
creaturile lui Dumnezeu sunt legate între ele riscăm să deşertificăm 
pământul şi marea laolaltă. 

Un alt factor al distrugerii vieţii de pe pământ este legat de 
deteriorarea calităţii vieţii umane şi de degradarea socială. Omul, ca facere a 
mâinilor lui Dumnezeu, creatură din această lume, are dreptul să trăiască şi 
să fie fericit. În afară de asta are o demnitate specială, nu putem neglija să 
luăm în considerare efectele degradării vieţii umane şi a spaţiului în care 
locuieşte. Astăzi, mai mult ca oricând, constatăm o creştere nemăsurată şi 
dezordonată a multor oraşe care au devenit de netrăit, nu numai din cauza 
poluării toxice, ci mai ales din cauza haosului urban, a problemelor de 
transport şi a poluării vizuale şi acustice. Nu mai vorbim că aceste oraşe 
sunt mari consumatori de apă şi energie.41 În aceste spaţii unde 
                                                               
viaţa acestora şi mediul lor de creştere, pentru a evita diminuarea lor excesivă cu 
respectivul dezechilibru al ecosistemului. 
39 Este adevărat că unele ţări au făcut progrese în conservarea eficace a anumitor locuri şi 
zone interzicând orice intervenţie umană asupra unor specii care poate să le modifice 
fizionomia sau să le altereze constituţia originală. Însă există, din păcate, locuri care cer o 
îngrijire deosebită datorită importanţei lor enorme pentru ecosistemul mondial sau care 
constituie rezerve semnificative de apă pentru viaţa lumii. Cine, de exemplu, ar putea să 
înlocuiască pădurile seculare cu plantaţii horticole, care în general sunt monoculturi, şi să 
nu aducă grave prejudicii lumii în care trăim? Chiar zonele umede, care sunt transformate 
în terenuri agricole, pierd biodiversitatea enormă pe care o ofereau cu generozitate omului. 
40 Psalmul 103, 26. 
41 Există cartiere în lume şi în ţara noastră, deşi sunt ridicate recent, care n-au un plan 
urbanistic general şi sunt congestionate şi dezordonate, fără spaţii verzi suficiente şi locuri 
de joacă pentru copii. Atenţiune edili, nu se potriveşte oamenilor creaţi de Dumnezeu şi 
aşezaţi în mijlocul naturii să trăiască tot mai scufundaţi în beton, asfalt, sticlă şi metale, 
privaţi de contactul fizic cu natura. Un alt lucru nefiresc este că în unele locuri, rurale şi 
urbane, privatizarea spaţiilor a făcut dificil accesul cetăţenilor la zone de frumuseţe 
deosebită. Este adevărat că în unele părţi s-au creat cartiere rezidenţiale „ecologice” numai 
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insalubritatea morală şi socială este la ea acasă sunt consemnate alte 
probleme legate de excluderea socială, inegalitatea în consumul energiei şi 
al altor servicii, fragmentarea socială, creşterea violenţei în familie şi 
apariţia de noi forme de agresivitate socială, traficul de narcotice şi 
consumul crescând de droguri printre cei mai tineri şi pierderea de identitate 
prin prostituţie şi beţie.42 Acestor realităţi triste se adaugă progresele mass-
mediei şi ale lumii digitale, care deşi sunt omniprezente, nu favorizează 
dezvoltarea unei capacităţi de a trăi cu înţelepciune şi de a gândi în 
profunzime moral şi responsabil. Deci, zgomotul poluant al străzilor şi al 
informaţiilor de pe internet sufocă în mare parte înţelepciunea şi cunoaşterea 
din interiorul omului, făcându-l incapabil să-şi folosească bogăţia sa 
sufletească. Oricine ştie că adevărata înţelepciune, ca dar al lui Dumnezeu, 
este rod al reflexiei, al dialogului şi al întâlnirii generoase dintre persoane. 
Aceasta nu se dobândeşte cu o simplă acumulare de date care ajung să 
sature şi să încurce lumea, într-un soi de poluare mentală. În acest context 
semnalăm, din nefericire, că relaţiile reale cu ceilalţi, care oarecând erau atât 
de benefice, tind să fie înlocuite de un tip de comunicare primejdioasă 
mediată de aceste mijloace de comunicare.43  

Desigur, toate acestea trebuie să recunoaştem că, atât mediul uman 
cât şi ambientul natural au legătură directă cu degradarea morală umană şi 
socială. Dar, ca şi în alte cazuri, cele mai expuse persoane sunt cele sărace, 
pe care Dumnezeu le recunoaşte a fi fraţii şi surorile sale. Până în prezent nu 
sunt voci suficiente care să vorbească despre aceşti excluşi, aceştia fiind cea 
mai mare parte a planetei. Problemele lor apar, uneori, în dezbaterile politice 
şi economice internaţionale, dar numai la probleme diverse.44 Cei care ar 
                                                               
la dispoziţia câtorva, unde se face în aşa fel încât să se evite ca alţii să intre ca să deranjeze 
o linişte artificială. Rareori găseşti un oraş frumos şi plin de spaţii verzi bine îngrijite în 
unele zone sigure, dar nu la fel afli asemenea lucruri în zone mai puţin vizibile, unde trăiesc 
săracii societăţii. 
42 Statisticile ne arată că în ultimele decenii n-a existat niciun progres real al calităţii vieţii, 
dimpotrivă sunt evidenţiate mari degradări morale şi sociale ce produc rupturi tăcute ale 
legăturilor de integrare şi de comuniune socială. 
43 Dorim să subliniem faptul că selectarea sau eliminarea relaţiilor sociale prin internet în 
funcţie de voinţa noastră impun un nou tip de emoţii artificiale care au de-a face mai mult 
cu ecranele decât cu persoanele şi natura. Este adevărat că aceste mijloace ne permit să 
comunicăm rapid între noi şi să împărtăşim cunoştinţe şi afecte, dar ne şi împiedică să luăm 
contact direct cu angoasa, cu teama, cu bucuria celuilalt şi cu complexitatea experienţei sale 
personale. Pentru aceasta n-ar trebui să ne uimească faptul că, împreună cu oferta oprimantă 
a acestor produse, cresc multiple forme de decepţie şi sinucidere, izolarea paranoică şi 
depresivă, precum şi o profundă şi melancolică insatisfacţie în relaţiile interpersonale. 
44 De fapt care este rolul politicii şi locul acesteia în viaţa omului şi a mediului 
înconjurător? Amintim principiul de subsidiaritate, care conferă libertate pentru dezvoltarea 
capacităţilor prezente la toate nivelele, dar în acelaşi timp cere mai multă responsabilitate 
faţă de binele comun din partea celui care deţine mai multă putere. Desigur, nu se poate 



46 

trebui să le analizeze, din nefericire, sunt departe de ei şi nu-i cunosc cine 
sunt şi de unde vin. Întrebarea se pune cum am putea avea o analiză corectă 
dacă nu luăm în calcul această problemă socială, care trebuie să integreze 
dreptatea în discuţiile despre mediu, pentru a asculta atât strigătul 
pământului cât şi strigătul săracilor? Ce este mai trist şi absurd din toată 
această problematică este că unii propun o reducere a natalităţii ca soluţie la 
problemele de mediu şi de biodiversitate, postându-se dintr-odată împotriva 
lui Dumnezeu care a poruncit oamenilor de la Geneză, „creşteţi şi vă 
înmulţiţi şi stăpâniţi pământul”. Constatăm cu îngrijorare că există presiuni 
internaţionale ale unor bogaţi ai pământului care impun asupra ţărilor în curs 
de dezvoltare, în schimbul ajutoarelor economice, să impună anumite 
politici de „sănătate reproductivă”. Aceşti imaturi ai planetei, foarte avuţi, 
cred că naşterile de copii ar crea obstacole în calea dezvoltării şi a unei 
folosiri sustenabile a mediului. A învinovăţi creşterea demografică şi nu 
consumismul extrem şi selectiv al unora este un mod perfid pentru a nu 
înfrunta problemele reale ale acestora. Cum este posibil să legitimăm acest 
model distributiv nefiresc, în care o minoritate crede că are dreptul de a 
consuma într-o proporţie care ar fi imposibil să se generalizeze, pentru că 
planeta n-ar putea nici măcar să conţină gunoaiele unui asemenea consum.45 
În afară de aceasta, ştim cu toţii cât de mult se risipeşte din alimentele care 
se produc, şi „mâncarea care se aruncă este ca şi cum ar fi furată de la 
masa săracului”.  
                                                               
justifica o economie fără politică, ce ar fi incapabilă să favorizeze o altă logică în măsură să 
guverneze diferitele aspecte ale crizei actuale. Deci, avem nevoie de oameni politici în stare 
să gândească cu o viziune amplă şi care să ducă înainte o nouă abordare integrală, 
incluzând într-un dialog interdisciplinar diferitele aspecte ale crizei. Este ştiut faptul că de 
multe ori politica însăşi este responsabilă de propria discreditare, din cauza corupţiei şi a 
lipsei de politici publice bune. Din analiza socială se ştie că dacă statul nu-şi îndeplineşte 
rolul propriu într-o regiune, unele grupuri economice pot să apară ca binefăcători şi să 
deţină puterea reală a localităţilor, simţindu-se autorizate să nu respecte anumite norme, 
până acolo încât să facă loc la diferite forme de criminalitate organizată, trafic de persoane, 
trafic de droguri şi violenţă foarte greu de dezrădăcinat. Deci, dacă oamenii politici şi 
politica lor nu sunt capabili să strice o astfel de logică perversă şi în afară de asta să rămână 
înglobaţi în discursuri inconsistente, nu vom avea niciodată un răspuns bun la problemele 
morale şi sociale ale naţiunii noastre ci vom continua să evităm abordarea marilor probleme 
care ne frământă şi ne ucid. 
45 Iată cât de perversă este teoria reacţionară malthusianistă care susţinea teza falsă că, în timp 
ce mijloacele de existenţă nu pot spori decât în progresie aritmetică, populaţia creşte în 
proporţie geometrică şi că deci cauzele mizeriei maselor exploatate ar fi de ordin natural şi 
biologic, nu social. Această teorie a fost promovată de Thomas Robert Malthus (1766-1834), 
anglican, de profesie economist, care susţine că populaţia în viitor nu se va mai putea 
asigura hrana necesară populaţiei globului, pentru care fapt el preconiza abţinerea de la 
căsătorie şi limitarea conştientă a naşterilor. Deci, Malthus recomanda ca mijloace de 
prevenire: abstinenţa sexuală, avortul şi celibatul, iar ca mijloace represive: castrarea, 
sterilizarea chimică pentru cei socotiţi inferiori din punct de vedere psihic şi somatic.  
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Dar, această inegalitate nu loveşte numai persoane izolate, ci ţări 
întregi. Multe state sunt vinovate de această degradare şi au efectiv o 
adevărată „datorie ecologică” de plătit. Să luăm de pildă exporturile de 
materii prime pentru a satisface pieţele industrializate care produc anual 
daune locale considerabile. În mod cu totul îngrozitor unele state au în plan 
să folosească spaţiul ambiental al altor state sărace pentru a depozita deşeuri 
gazoase şi radioactive, făcând la alţii ceea ce nu îndrăznesc să facă la ei 
acasă.46 Nimeni nu poate să se ridice împotriva acestor hotărâri implacabile 
şi să nu fie pedepsit cu achitarea datoriilor externe care sunt transformate în 
instrumente de control. Ce dureros este să constaţi astăzi într-o lume 
modernă că regiuni bogate în resurse minerale devin, datorită sărăciei, 
mijloace de dezvoltare pentru ţările bogate cu preţul prezentului şi al 
viitorului lor.  

Toate aceste nedreptăţi provoacă, evident, durerile lumii de astăzi şi 
gemetele pământului pe care-l locuim. Prin actul creator suntem chemaţi să 
devenim instrumentele lui Dumnezeu pentru ca planeta noastră să fie un loc 
de frumuseţe şi plinătate. Dar, ce ne facem că în mare parte nu sunt voci 
suficiente care să se audă în locurile unde se iau hotărâri necesare 
generaţiilor actuale, fără a compromite pe urmaşii noştri. Aproape în toate 
ţările dezvoltate, cum se cunoaşte, devine un lucru aproape obişnuit ca 
politica să se supună tehnologiei şi finanţelor, făcând dificile întâlnirile 
mondiale despre mediu.47 Există prea multe interese particulare care impun 
foarte uşor interesul economic ca să ajungă să prevaleze asupra binelui 
comun şi să manipuleze informaţia pentru a nu vedea lovite proiectele sale. 
Pentru a ascunde toate relele, din când în când, mai apare ici colo câte o 
iniţiativă bancară care în lipsa unor decizii ferme mai finanţează câteva 
acţiuni filantropice izolate pentru a arăta o oarecare sensibilitate faţă de 
mediu sau faţă de populaţia săracă. Dar în realitate orice tentativă a 

                         
46 Revoltător este că adesea firmele care acţionează astfel sunt multinaţionale, care fac aici 
ceea ce nu le este permis să facă în ţările lor dezvoltate sau din aşa-numita lumea întâi. În 
general, când încetează activităţile lor şi se retrag, lasă mari daune umane şi ambientale, 
cum ar fi şomaj, sate fără viaţă, epuizarea unor rezerve naturale, despădurire, sărăcirea 
agriculturii şi a creşterii animalelor locale, cratere, coline devastate, fluvii poluate şi, de ce 
să nu adăugăm, vreo operă socială făcută de ei care nu se mai poate susţine financiar. 
47 Aş vrea să subliniez o nedumerire referitoare la salvarea cu orice preţ a băncilor, care 
face ca populaţiile sărace să plătească preţul celor bogaţi. Fără decizia fermă de a revizui şi 
de a reforma întregul sistem, băncile reafirmă o dominare absolută a finanţelor care nu au 
viitor şi care vor putea genera numai noi crize după o lungă, scumpă şi aparentă grijă faţă 
de oameni. De exemplu, criza financiară din 2007-2008 a fost ocazia clară pentru a 
dezvolta o nouă economie mai atentă la principiile etice şi pentru o nouă reglementare a 
activităţii financiare speculative şi a bogăţiei virtuale. Dar cât a durat şi câtă reacţie a 
produs încât să ducă la regândirea criteriilor învechite financiare care continuă să guverneze 
lumea şi astăzi şi mâine etc. 
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organizaţiilor sociale de a modifica lucrurile este văzută ca un deranj 
provocat de visători romantici sau ca un obstacol care trebuie eliminat. 
Îngrozitor. Dacă cineva ar urmări din exterior societatea planetară, ar fi 
uimit în faţa unui asemenea comportament care uneori pare sinucigaş. 
Evident, cei care caută profitul financiar tind să ignore efectele asupra 
demnităţii umane şi asupra mediului creat de Dumnezeu pentru folosul 
nostru comun. 

Din această analiză succintă constatăm că deteriorarea lumii, 
degradarea umană şi pervertirea morală sunt intim unite. În faţa acestor 
probleme, săracii şi mediul înconjurător rămân efectiv lipsiţi de apărare faţă 
de interesele pieţei divinizate şi transformate în regulă financiară.48 Totuşi, 
pentru a nu depăşi o limită admisă de pesimism, există şi unele acţiuni ale 
comunităţii umane care încearcă ici colo să rezolve unele problemele 
globale, ceea ce confirmă în sfârşit că fiinţa umană încă mai este capabilă să 
intervină pozitiv în apărarea creaţiei lui Dumnezeu. Lumea, în atare caz, 
fiind făptura Creatorului alcătuită din iubire, în mijlocul limitelor sale 
reduse, mai răsuflă din când în când implementând unele acţiuni de 
generozitate, solidaritate şi îngrijire a naturii în care trăim. Astfel, în locul 
unei anumite amorţeli şi a unei iresponsabilităţi nepăsătoare, mai vedem 
iniţiative lăudabile de salvare a creaţiei şi a omului. Oricum, trebuie ştiut că 
problemele ecologice nu se vor rezolva simplu cu noi aplicaţii tehnice, fără 
consideraţii etice, şi nici fără schimbări de fond.  

În această problematică, atât de diversă, Biserica este chemată, pe de 
o parte, să asculte şi să promoveze dezbaterea onestă între oamenii de 
ştiinţă, respectând diversităţile de opinie, iar pe de alta să atenţioneze cu 
responsabilitate că există o mare primejdie ca mediul, casa noastră comună, 
să fie deteriorat iremediabil. Fireşte, Dumnezeu ne dă întotdeauna o cale de 
ieşire ca să facem ceva pentru a rezolva problemele grele ale vieţii noastre, 
chiar dacă unii contestă dreptul Creatorului asupra creaţiei Sale, pe care a 
zidit-o cu atâta dragoste. Aceşti contestatari izolează fără drept în domeniul 
iraţionalului bogăţia pe care Creştinismul poate să o ofere pentru o ecologie 
integrală şi pentru o dezvoltare deplină a neamului omenesc. Ei ignoră că 
ştiinţa şi religia furnizează abordări de excepţie ce pot să determine un 

                         
48 Din statisticile analiştilor militari şi economici este previzibil ca, în faţa epuizării unor 
resurse, să se creeze un scenariu favorabil pentru noi războaie, mascate cu revendicări 
nobile. În atare caz, războiul cauzează mereu daune grave mediului şi bogăţiei culturale a 
popoarelor şi riscurile devin enorme când ne gândim la armele nucleare şi la armele 
biologice de distrugere în masă. Se ştie prea bine că, deşi acordurile internaţionale interzic 
războiul chimic, bacteriologic şi biologic, în laboratoare, din nefericire, continuă cercetarea 
pentru dezvoltarea de noi arme ofensive, capabile să altereze şi să distrugă creaţia lui 
Dumnezeu. Cu toate acestea, puterea legată cu finanţele este aceea care rezistă mai mult la 
acest efort şi planurile politice adesea nu au unanimitate. 
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dialog intens şi productiv pentru ambele speţe. Oricine îşi poate da seama că 
soluţiile nu pot să vină numai dintr-un unic mod de a interpreta şi a 
transforma realitatea, tocmai pentru aceasta este foarte important ca 
diferitele bogăţii culturale ale popoarelor să fie luate în consideraţie, dacă se 
vrea să se construiască o ecologie care să permită oamenilor să repare tot 
ceea ce au distrus. Din acest punct de vedere nicio ramură a ştiinţelor şi 
nicio formă de înţelepciune nu poate fi neglijată, cu atât mai mult cea 
religioasă cu limbajul său propriu. Ca atare, Biserica este îndreptăţită să 
propună un dialog deschis cu gândirea filozofică pentru a produce diferite 
sinteze între credinţă şi raţiune. Iar cât priveşte problemele sociale, ea este 
cea mai în măsură să îmbogăţească tot mai mult această gândire şi acţiune, 
pornind de la noile provocări în apărarea omului şi a creaţiei lui Dumnezeu. 
Deci, convingerile de credinţă oferă creştinilor motivaţii fundamentale 
pentru a se îngriji de oameni şi de natură, bineştiind că aceste valori fac 
parte din crezul lor. Prin urmare, este un bine pentru omenire ca noi, 
credincioşii, să recunoaştem mai bine angajările ecologice care provin din 
credinţa noastră în Dumnezeu. 

 
Relaţia omului cu creaţia cuprinsă în legea lui Dumnezeu 

 
Dacă vorbim de credinţă în Dumnezeu trebuie să spunem că 

relatările biblice despre raportul fiinţei umane cu lumea, aşa cum se prezintă 
în cartea Genezei, subliniază faptul că „Dumnezeu a privit toate cele pe care 
le făcuse şi, iată, erau foarte bune”.49 Astfel, fiecare fiinţă umană este creată 
de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Lui.50 Această afirmaţie ne arată 
clar care este demnitatea imensă a fiecărei persoane umane; orice om nu este 
numai ceva, ci cineva, o persoană unică în planul lui Dumnezeu şi în 
univers. În virtutea acestui fapt, Creatorul poate spune fiecăruia dintre 
oameni: „Mai înainte de a te fi format în sânul mamei, eu te cunoşteam”.51 
A fi zămislit deci în planul lui Dumnezeu înseamnă că fiecare dintre noi este 
rodul unui plan al lui Dumnezeu, fiind voit şi iubit de El. Aceste relatări ne 
aşează înaintea conştiinţei noastre că existenţa umană se bazează pe trei 
relaţii fundamentale strâns unite: relaţia cu Dumnezeu, cea cu aproapele şi 
cea cu pământul. Datorită greşelii lui Adam, aceste legături vitale au fost 
întrerupte, armonia dintre Creator, omenire şi toată creaţia fiind deteriorată 
pentru că omul a dorit să ia locul lui Dumnezeu, refuzând astfel să se 
recunoască drept o creatură limitată şi mărginită. De aici a apărut şi 
deformarea relaţiei omului cu pământul, raport care a transformat originea 

                         
49 Geneză 1, 31. 
50 Geneza 1, 26. 
51 Ieremia 1, 5. 
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armonioasă dintre fiinţa umană şi natura înconjurătoare într-un conflict.52 
Numai Mântuitorul Hristos a refăcut armonia dintre noi, creaţie şi 
Dumnezeu Tatăl, vindecând această ruptură prin Cruce şi Înviere. În atare 
caz, Jertfa şi Învierea Domnului a readus pe om la starea cea dintâi şi mai 
mult, oferindu-i mântuirea şi îndumnezeirea, pe care n-o avea Adam înainte  
de cădere. 

Deci, Sfânta Scriptură ne învaţă că omul nu este Dumnezeu şi că 
pământul îl precede în existenţa sa. Chiar dacă a căzut în păcat, omul nu 
supune pământul cu sălbăticie şi nici nu este un stăpân sălbatic şi 
distrugător.53 Cu toate că Scriptura precizează că Dumnezeu a acordat 
omului putere asupra mediului înconjurător, totuşi nu reiese din acest 
mandat faptul că omul domină absolut asupra celorlalte creaturi. Este 
important să subliniem faptul că omul a fost chemat să lucreze şi să 
păzească grădina lumii.54 Prin termenul „a lucra” înseamnă a ara sau a lucra 
un teren, „a păzi” înseamnă a ocroti, a îngriji, a apăra, a păstra, a veghea 
asupra creaţiei lui Dumnezeu. Se înţelege de aici că este vorba despre o 
relaţie de reciprocitate responsabilă între fiinţa umană şi natura 
înconjurătoare. În lumina acestor dispoziţii, omul putea să ia din bunătatea 
pământului ce are nevoie pentru propria supravieţuire, dar avea şi datoria de 
a-l ocroti şi de a garanta continuitatea fertilităţii sale pentru generaţiile 
viitoare. În definitiv, atunci când spunem „al Domnului este pământul şi 
plinirea lui”,55 înseamnă că omul poate folosi „pământul şi tot ceea ce este 
pe el”.56 Deci, există o responsabilitate evidentă a omului faţă de pământul 
care este al lui Dumnezeu, ceea ce demonstrează că omul, înzestrat cu 
inteligenţă, trebuie să respecte obligatoriu legile naturii şi echilibrul dintre 
fiinţele din această lume.57 Extinderea poruncii de la om la fiinţele 
necuvântătoare arată faptul că legea Domnului este peste toată creaţia ceea 
ce confirmă că Sfânta Scriptură nu vorbeşte despre un antropocentrism 
despotic al omului care să nu se intereseze de celelalte creaturi. Ca atare, 
omul, în timp ce se poate folosi responsabil de creaţia lui Dumnezeu, este 
chemat să recunoască faptul că celelalte creaturi au o valoare proprie în faţa 
lui Dumnezeu. Aceasta se petrece, efectiv, tocmai datorită demnităţii unice a 
omului şi pentru că el este înzestrat cu inteligenţă, de aceea este chemat să 
respecte creaţia cu legile sale interne, pentru că „Domnul a întemeiat 
pământul cu înţelepciune”.58 Fireşte, omul n-are dreptul de la Dumnezeu să 

                         
52 Geneză 3, 17-19. 
53 Geneză 1, 28. 
54 Geneză 2, 15. 
55 Psalmul 24, 1. 
56 Deuteronom 10, 14. 
57 Psalmul 148, 5-6. 
58 Psalmul 23, 1-2. 
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subordoneze creaţia după bunul plac şi să anuleze identitatea celorlalte 
creaturi. Aceasta subliniază faptul că fiecare creatură are bunătatea şi rostul 
propriu, reflectând fiecare în felul ei, o rază din înţelepciunea şi bunătatea 
fără margini a lui Dumnezeu. Deci, omul trebuie să respecte menirea proprie 
fiecărei creaturi, pentru a evita folosirea discreţionară a lucrurilor.59 De 
exemplu, din dialogul dintre Cain şi Dumnezeu reiese că relaţia incorectă cu 
aproapele distruge legătura interioară a omului cu sine însuşi, cu ceilalţi, cu 
Dumnezeu şi cu pământul. Evident, atunci când toate aceste comunicări sunt 
neglijate viaţa omului este în pericol aşa cum vedem în relatarea despre 
Noe. Dumnezeu a ameninţat să distrugă omenirea din cauza incapacităţii 
oamenilor de a trăi la înălţimea exigenţelor dreptăţii şi păcii, zicând: „Sosit-a 
înaintea feţei Mele sfârşitul a tot omul, căci s-a umplut pământul de 
nedreptăţile lor, şi iată Eu îi voi pierde de pe pământ”.60 Aceste exemple 
afirmă clar că totul este în relaţie interdependentă şi că îngrijirea autentică a 
însăşi vieţii noastre şi a înrudirii noastre cu natura este inseparabilă de 
fraternitate, de dreptate şi de credincioşia faţă de ceilalţi. 

Dar, cu toate că „răutatea omului pe pământ era mare”61 şi lui 
Dumnezeu „i-a părut rău că l-a făcut pe om pe pământ”,62 totuşi, prin Noe, 
care se păstra încă integru şi drept, Dumnezeu a deschis oamenilor o cale de 
îndreptare şi de mântuire. Din nou lumea a avut posibilitatea unui nou 
început, redescoperindu-i importanţa respectării legilor înscrise în natură de 
mâna Creatorului.63 Psalmistul invită frecvent fiinţa umană să-L laude pe 
                         
59 Este cunoscut conflictul dintre Cain şi Abel când invidia l-a îndemnat pe Cain să ucidă pe 
fratele său Abel. Acest prim păcat îngrozitor a cauzat o ruptură a relaţiei dintre Cain şi 
Dumnezeu şi dintre Cain şi pământul din care a fost exilat. Această trecere, sintetizată în 
dialogul dramatic dintre Dumnezeu şi Cain, ne prezintă întrebarea divină, care poate să fie 
actuală şi astăzi: „Unde este Abel, fratele tău?”. Cain răspunde fără responsabilitate şi 
dezonorant pentru el, că nu ştie, şi Dumnezeu insistă: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui 
tău strigă către mine din pământ! Acum, aşadar, fii blestemat pe pământ” (Geneză 4, 9-11). 
60 Geneză 6, 13. 
61 Geneză 6, 5. 
62 Geneză 6, 6. 
63 Această poruncă s-a concretizat în legea odihnei din ziua a şaptea, (Geneză 2, 2-3; Exod 
16, 23; 20, 10) în anul sabatic, la fiecare şapte ani (Levitic 25, 1-4), în timpul căruia se 
acorda o odihnă completă pământului, nu se semăna şi se aduna numai indispensabilul 
pentru a supravieţui şi a oferi ospitalitate (Levitic 25, 4-6). După ce treceau şapte săptămâni 
de ani, adică patruzeci şi nouă de ani, se celebra jubileul, an al iertării universale şi al 
„libertăţii în ţară pentru toţi locuitorii ei” (Levitic 25, 10). Dezvoltarea acestei legislaţii 
iudaice a încercat să asigure echilibrul şi egalitatea în relaţiile fiinţei umane cu ceilalţi şi cu 
pământul unde trăia şi lucra. Dar, în acelaşi timp, era o recunoaştere a faptului că darul 
pământului cu roadele sale aparţine întregului popor. Cei care cultivau şi păzeau teritoriul 
trebuiau să împartă roadele lor cu săracii, văduvele, orfanii şi străinii: „Când veţi secera 
holdele ţării voastre să nu seceri colţul câmpului tău şi să nu strângi spicele rămase de la 
secerişul tău. Să nu culegi ciorchinii rămaşi în via ta şi să nu strângi boabele căzute din via 
ta: să le laşi săracului şi străinului”  (Levitic 19, 9-10). 
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Dumnezeu Creatorul, pe Cel Care „a întărit pământul peste ape, pentru că 
veşnică este îndurarea lui”.64 Totodată, Dumnezeu cheamă şi celelalte 
creaturi la laudă: „Lăudaţi-l, soare şi lună, lăudaţi-l, toate stelele 
strălucitoare! Lăudaţi-l, cerurile cerurilor, şi apele care sunt mai presus de 
ceruri! Să laude numele Domnului, căci El a poruncit şi au fost create”.65 
De asemenea, scrierile profeţilor invită şi ele pe oameni să laude pe 
Dumnezeu Care a creat universul. Însă, chiar dacă El are putere infinită, este 
milostiv şi iubitor de oameni, cum spune profetul Ieremia: „Ah, Doamne 
Dumnezeule! Iată, tu ai făcut cerurile şi pământul cu puterea ta cea mare şi 
cu braţul tău cel întins: nimic nu este prea greu pentru tine! Tu l-ai făcut să 
iasă pe poporul tău din ţara Egiptului cu semne şi minuni”.66 Experienţa 
robiei în Babilon a dus, desigur, la o aprofundare a credinţei în Dumnezeu şi 
la o trezire a poporului la regăsirea adevăratei identităţi şi la nădejdea în 
robie. Aşadar, iudeii sunt chemaţi, după acest moment, să regăsească pe 
Tatăl ceresc, Creatorul şi unicul stăpân al lumii, altminteri fiinţa lor ar fi 
eşuat în robie.  

Din cele prezentate mai sus reiese că universul pentru creştini este 
mult mai mult decât natura impersonală. El are în el însăşi un proiect al 
iubirii lui Dumnezeu, fiecare creatură având o valoare şi o semnificaţie 
aparte şi unică în felul ei. Mai mult, natura este înţeleasă adesea ca un sistem 
care se analizează, se înţelege şi se gestionează. Datorită acestui fapt, creaţia 
poate să fie înţeleasă ca dar al lui Dumnezeu care provine din mâna deschisă 
a Tatălui tuturor, ca o realitate iluminată de iubirea care ne cheamă la o 
comuniune universală cu Preasfânta Treime şi cu lumea. Atunci când 
Psalmistul zice: „Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile”,67 
înţelegem că lumea provine dintr-o decizie divină, nu din haos sau din 
întâmplare, lucru care face s-o înalţe şi mai mult.  

Deci, universul nu a apărut ca rezultat al unei atotputernicii arbitrare, 
al unei demonstraţii de forţă sau al unei dorinţe de autoafirmare. Aceasta ne 
arată că, creaţia aparţine lui Dumnezeu şi este opera iubirii Sale, ca 
fundament şi lege a întregii creaţii, cum spune Înţeleptul Sirah: „Pentru că 
iubeşti toate cele ce sunt şi nimic nu urgiseşti din cele ce ai făcut, că dacă ai 
fi urât un lucru, nu l-ai fi plăsmuit”.68 De aici deducem că fiecare creatură 
este obiectul iubirii Preasfintei Treimi, chiar şi viaţa efemeră a celei mai 
nesemnificative fiinţe, cum precizează Sfântul Vasile cel Mare. Deci, Tatăl 
este izvorul Fiului, prin naştere, şi al Sfântului Duh, prin purcedere. El este 
fundament iubitor şi comunicativ a ceea ce există. Fiul, Care Îl reflectă pe 
                         
64 Psalmul 136, 6. 
65 Psalmul 148, 3-5. 
66 Ieremia 32, 17, 21. 
67 Psalmul 33, 6. 
68 Înţelepciunea lui Sirah 11, 24. 
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Tatăl şi prin intermediul căruia toate au fost create, S-a unit cu noi luând 
trup din trupul Preacuratei Sale Maici. Apoi, Duhul, deofiinţă cu Tatăl şi cu 
Fiul, este intim prezent în creaţie însufleţind şi trezind noi căi spre 
mântuirea lumii şi transfigurarea universului. Cât priveşte lumea, cum am 
spus mai sus, a fost creată de Preasfânta Treime, fiecare dintre cele Trei 
Persoane realizând această operă comună după propria identitate personală. 
Deci, a crede într-Unul Dumnezeu unic, Care este comuniune de Persoane, 
ne face să ne gândim că toată creaţia conţine în sine o amprentă propriu-zis 
trinitară. Această lucrare treimică se poate recunoaşte în natură, fiecare 
creatură purtând în sine pecetea trinitară, aşa de reală încât fiecare din noi să 
fie în mod spontan contemplat dacă privirea fiinţei umane n-ar fi limitată, 
întunecată şi pervertită. În felul acesta, oricine poate citi creaţia în cheie 
trinitară, constatând că Persoanele divine sunt deofiinţă în relaţii subzistente 
şi lumea, creată după modelul divin, este o reţea de relaţii. Datorită acestui 
fapt, creaturile tind precis spre Dumnezeu-Treime şi la rândul lor fiecare 
fiinţă vie tinde spre o alta şi spre un altul, în aşa fel încât în sânul 
universului putem vedea nenumărate relaţii constante care se împletesc în 
taină şi armonie. Toate acestea ne invită să admirăm legăturile multiple din 
creaţie care subzistă între creaturi şi să descoperim o înţelegere a propriei 
noastre realizări ca fiinţe ecleziale chemate la îndumnezeire. Deci, persoana 
umană cu cât creşte mai mult în Dumnezeu, cu atât se maturizează şi se 
sfinţeşte, intrând în comuniune cu Dumnezeu, cu fraţii săi şi cu toate 
creaturile. Aceasta ne dovedeşte că omul, făcut după chipul lui Dumnezeu, 
asumă în propria existenţă acel dinamism trinitar pe care Dumnezeu l-a 
imprimat în el încă de la zidirea sa. Prin urmare, totul este legat de 
Dumnezeu, omul şi natura înconjurătoare, şi acest lucru dovedeşte că 
spiritualitatea ortodoxă îşi are temeiul în taina Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul 
şi Sfântul Duh, şi în Trupul Tainic al Domnului, Biserica. 

Aceste precizări sunt necesare ca să arate, pe de o parte, că opera lui 
Dumnezeu nu este de esenţă divină, iar pe de alta că întoarcerea noastră spre 
natură nu poate să fie în dauna libertăţii şi a responsabilităţii noastre. Astfel, 
dacă recunoaştem valoarea şi fragilitatea naturii, şi dacă analizăm 
capacităţile pe care Creatorul ni le-a dat, toate scot în evidenţă că nu există 
un progres material nelimitat.69 Dar, cu toate acestea, Dumnezeu, Care vrea 

                         
69 Este foarte important să subliniem faptul că o creaţie fragilă, cu o fiinţă umană căreia 
Dumnezeu i-a încredinţat îngrijirea ei, pune întrebări serioase de felul cum ar trebui să ne 
orientăm, să cultivăm şi să limităm puterea noastră faţă de ea. În acest univers, compus din 
sisteme deschise care intră în comunicare unele cu altele, putem descoperi nenumărate 
forme de relaţie şi participare la cunoaşterea lui Dumnezeu. Acest lucru ne face să gândim 
şi ansamblul ca fiind deschis lucrării lui Dumnezeu, în cadrul căreia se dezvoltă viaţa şi 
activitatea noastră. Fireşte, credinţa ne permite să interpretăm semnificaţia şi frumuseţea 
tainică a ceea ce se petrece în jurul nostru. Desigur, libertatea umană poate să ofere 
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să acţioneze în noi şi cu noi şi să se bazeze pe colaborarea noastră, ne ajută 
să creştem în comuniunea cu El şi cu creaţia Lui în Duhul Sfânt. Mai precis, 
făcând lumea, Dumnezeu a voit efectiv să iasă din Sine Însuşi ca noi să 
creştem şi să ne dezvoltăm trecând prin durerile naşterii, care ne stimulează 
permanent să colaborăm cu Creatorul nostru. Deci, Dumnezeu este prezent 
în locul cel mai intim al oricărei persoane fără a condiţiona autonomia 
acesteia. Prezenţa Sa divină în noi asigură, de bună seamă, permanenţa şi 
dezvoltarea noastră, fiind efectiv continuarea lucrării Duhului lui Dumnezeu 
care umple universul cu potenţialităţile Sale divine, permiţând acesteia ca 
din interiorul ei profund să poată răsări mereu ceva nou. Fără ca omul să-şi 
schimbe identitatea sa şi fără să migreze înspre altceva decât Dumnezeu, 
Duhul Sfânt i-a dat omului capacitatea să existe ca fiinţă umană care 
comportă o noutate şi care nu poate să fie explicată pe deplin în afară de 
evoluţia altor sisteme deschise. În acest context, fiecare persoană are o 
identitate personală capabilă să intre în dialog cu Dumnezeu Însuşi, cu alte 
persoane şi cu creaţia lui Dumnezeu, printr-o cunoaştere naturală. Aceasta 
dovedeşte încă o dată că Dumnezeu este Creatorul nostru, singularitatea 
noastră ca persoane transcenzând domeniul fizic şi biologic. Ca atare, 
noutatea calitativă implicată de apariţia unei fiinţe personale în cadrul 
universului nostru material presupune o acţiune directă a lui Dumnezeu, o 
chemare specială la viaţă şi la relaţia unui Tu cu un alt tu. Deci, considerând 
persoana ca subiect, care nu poate fi redus niciodată la categoria de obiect, 
nu micşorează cu nimic pe celelalte fiinţe vii care nu trebuie să fie 
considerate ca simple obiecte supuse dominării arbitrare a fiinţei umane.70 
Cel care inversează scara valorilor lumii propunând o altă abordare a 
relaţiilor dintre oameni şi natura înconjurătoare este Însuşi Mântuitorul 
Hristos, care zice: „Ştiţi că cei care conduc popoarele le domină şi cei mari 
îşi fac simţită puterea asupra lor. Între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cine 
vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru”.71 De aici înţelegem că  
ţinta creaţiei este în plinătatea lui Dumnezeu, realizată în Duhul Sfânt, 

                                                               
contribuţia sa inteligentă spre o evoluţie pozitivă, dar poate şi să adauge noi rele, noi cauze 
de suferinţă şi momente de adevărată retragere. Acest lucru dă loc pasionantei şi dramaticei 
istorii umane, care, deşi capabilă să transforme totul într-o înflorire, creştere, mântuire şi 
iubire, ajunge să devină un loc nefericit de decadenţă şi de distrugere iremediabilă. De 
aceea, Biserica este chemată nu numai să amintească oamenilor de datoria lor de a avea 
grijă de creaţia lui Dumnezeu, ci să determine pe aceştia să îngrijească şi să ocrotească 
planeta noastră, mai ales pe oamenii săraci, împotriva distrugerii şi a morţii. 
70 Dacă oarecine ar ajunge prin nesăbuinţă să vadă natura ca un obiect de profit şi de 
interes, acela ar micşora negreşit creaţia lui Dumnezeu, antrenând consecinţe grave pentru 
societatea în care trăieşte. Se ştie că ideologia care a întărit voinţa celui mai puternic a 
favorizat întotdeauna imense inegalităţi, nedreptăţi şi violenţe pentru cea mai mare parte a 
omenirii, după conceptul învingătorul ia totul. 
71 Matei 20, 25-26. 
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centrul creşterii şi îndumnezeirii noastre fiind Însuşi Mântuitorul Hristos, 
Cel răstignit şi înviat. Dar, pentru că noi nu suntem scopul final al creaţiei, 
cum spuneam mai sus, ne este interzisă orice dominare despotică şi 
iresponsabilă asupra celorlalte creaturi.72 Dimpotrivă, noi suntem obligaţi să 
purtăm în noi creaţia lui Dumnezeu, ca împreună cu noi şi prin intermediul 
nostru şi ea să fie eliberată de stricăciune şi de robie,73 cum precizează 
Sfântul Apostol Pavel.  

Prin urmare, noi şi creaţia avem aceeaşi ţintă comună, care este 
Dumnezeu, într-o plinătate transcendentă unde Mântuitorul, Cel răstignit şi 
înviat cuprinde lumea în Ipostasul Său prin firea umană luată din Preasfânta 
Fecioară Maria. Datorită acestui fapt, oamenii, înzestraţi cu inteligenţă şi cu 
iubire, sunt atraşi de Domnul slavei şi chemaţi să conducă toate creaturile 
spre Creatorul lor.74 Este clar că nimeni nu este lipsit de vreun dar de la 
Părintele ceresc şi că fiecare om este chemat să lucreze în Trupul Tainic al 
Domnului, în armonia şi în slujirea întregii creaţii. Chiar dacă omul este 
făcut după chipul lui Dumnezeu, mai precizăm încă o dată, el nu trebuie să 
uite că fiecare creatură are o funcţie şi niciuna nu este superfluă şi poate să 
fie înrobită de el. Conştiinţa că tot universul este creaţia iubirii lui 
Dumnezeu şi laudă pe Creatorul, cum spune Psalmistul, ne desluşeşte că 
originea tuturor este în Dumnezeu.75 Noi înşine suntem marcaţi de 
mângâierea lui Dumnezeu, în copilăria noastră, de locurile natale în care am 
crescut. Timpul acestei prietenii cu Dumnezeu este legat, desigur, de spaţiul 
geografic în care am crescut şi ne-am dezvoltat ca oameni, acesta devenind 
un semn personal pe care fiecare dintre noi îl păstrează în memoria 
personală. De exemplu, cel care a crescut printre munţi, sau cel care de copil 
s-a aşezat lângă pârâu pentru a bea, sau cel care s-a jucat într-un parc din 
cartierul său, atunci când se întoarce în acele locuri simte că face parte din 
locurile natale şi doreşte ca prin ele să-şi recupereze propria identitate. Deci, 
ne dăm seama din această experienţă că Dumnezeu a scris o carte minunată, 

                         
72 Scopul final al creaţiei este clar unirea omului cu Dumnezeu în iubire după har. Omul, 
fiind coroana creaţiei întrucât este creat după chipul lui Dumnezeu, are ca ţintă dobândirea 
asemănării cu El în Trupul tainic al Domnului. 
73 Romani 8, 20-21. 
74 Sfântul Apostol Pavel prezintă felul cum Dumnezeu a ales în Biserică treptele de slujire 
după cum Dumnezeu a ales pe fiecare dintre oameni: „Pe unii i-a ales şi a pus Dumnezeu, 
în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul 
de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor”. 
Această rânduială înlătură orice amestecare a chemărilor, de aceea, adaugă Sfântul Apostol: 
„Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţi învăţători? Oare toţi au putere 
să săvârşească minuni? Oare toţi au darurile vindecărilor? Oare toţi vorbesc în limbi? 
Oare toţi pot să tălmăcească?” (I Corinteni 12, 28-30). 
75 Proorocul David prezintă toată creaţia în vocaţia ei interioară de a lăuda pe Creatorul, 
pornind de la cetele cereşti şi până la creaturile iraţionale de pe pământ (Psalmul 148, 1-13). 
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ale cărei litere sunt multitudinea de creaturi prezente în univers, şi că nicio 
creatură nu rămâne în afara acestei manifestări a iubirii lui Dumnezeu. 
Pentru aceasta convingerea unanimă a tuturor oamenilor este că  natura este 
un continuu izvor de uimire şi de mulţumire adusă Creatorului, de la cele 
mai ample panorame la cele mai simple forme de viaţă.  

Desigur, după credinţa noastră, în afară de această experienţă, creaţia 
este o descoperire continuă a lui Dumnezeu şi a iubirii lui faţă de noi. Astfel, 
a percepe fiecare creatură care cântă imnul existenţei sale, cum spune 
Psalmistul, înseamnă a trăi cu bucurie în iubirea lui Dumnezeu şi în 
nădejdea vederii Lui în viaţa veşnică, atunci când Îl vom vedea faţă către 
faţă, cum ne învaţă Sfântul Ioan Evanghelistul.76 Din acest punct de vedere, 
contemplarea creaţiei lui Dumnezeu permite omului să descopere învăţături 
pe care El ni le comunică prin intermediul creaţiei Sale. Aceasta se petrece 
astfel, deoarece pentru omul credincios, a contempla creaţia înseamnă, atât a 
asculta de mesajul lui Dumnezeu, cât şi a auzi glasul lui. Din acest fapt, 
cunoaşterea lui Dumnezeu, alături de revelaţia propriu-zisă conţinută în 
Sfintele Scripturi, are o latură foarte importantă în planul ecologic, întrucât 
ceea ce se referă la cunoaşterea naturală ca manifestare divină a lui 
Dumnezeu din creaturi, se vede lămurit în lumea înconjurătoare şi în 
strălucirea soarelui şi în căderea nopţii. Pe această manifestare a lumii, dacă 
o ia în serios, omul învaţă să se recunoască pe sine însuşi, în relaţie cu 
Dumnezeu, cu sine şi cu celelalte creaturi, de maniera următoare: „Eu mă 
exprim exprimând lumea; eu explorez sacralitatea mea descifrând-o pe cea 
a lumii”.77 Aşadar, întreg cosmosul, cu multiplele sale faţete, arată cu 
adevărat bogăţia inepuizabilă a lui Dumnezeu ce îmbogăţeşte pe fiecare om 
în parte, de felul că ceea ce lipseşte fiecărui lucru pentru a reprezenta 
bunătatea divină să fie suplinit de celelalte lucruri din univers. Dar, întrucât 
bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu nu pot să fie reprezentate în mod adecvat 
numai de o singură creatură, este necesar ca fiecare dintre fiinţele lui 
Dumnezeu să perceapă varietatea lucrurilor în relaţiile lor multiple. Deci, 
semnificaţia şi importanţa oricărei creaturi se înţelege mai bine, în 
importanţa şi semnificaţia ei, dacă este contemplată în ansamblul planului 
lui Dumnezeu. Ca atare, interdependenţa creaturilor este voită de 

                         
76 La sfârşitul vieţii noastre ne vom întâlni faţă în faţă cu Preasfânta Treime (I Corinteni 13, 
12) şi vom putea citi cu admiraţie taina universului, care va fi şi el părtaş împreună cu noi la 
plinătatea fără de sfârşit a Împărăţiei cerurilor. Călătoria noastră este, deci, spre noul 
Ierusalim, spre casa comună a cerului, unde Domnul le „face pe toate noi” (Apocalipsă 21, 
5). Desigur, aici pe pământ ne împărtăşim în pregustare, iar acolo fiecare fiinţă umană, 
transfigurată în mod luminos, va ocupa locul său şi va avea ceva de oferit smeriţilor 
Domnului definitiv eliberaţi de povara lumii şi a materiei, cum spune Sfântul Ioan 
Evanghelistul (I Iona 3, 2). 
77 PAUL RICOEUR, Philosophie de la volonté. 2. Finitude et culpabilité, Paris, 2009, p. 216. 
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Dumnezeu, diferenţele şi inegalităţile dintre ele arătând că nicio creatură nu 
îşi este suficientă sieşi, ci toate sunt în dependenţă unele faţă de altele, 
pentru a se completa reciproc şi a fi unele în slujba altora.78 Evident, 
Dumnezeu, în atare caz, este prezent în mijlocul creaţiei Sale prin energiile 
Sale necreate care strălucesc în diferite forme şi infinite feluri. Aceasta ne 
confirmă încă o dată faptul că Duhul lui Dumnezeu, Cel Ce se purta pe 
deasupra apelor, de la începutul creaţiei, este întotdeauna în fiecare 
persoană, chemând-o şi menţinând-o în relaţie cu Preasfânta Treime, cu 
semenii săi şi cu întreaga creaţie.  

Tocmai această lucrare divină suscită şi stimulează în noi virtuţile 
morale şi ecologice, fără ca lucrurile din lume să ne oprească de la 
cunoaşterea supranaturală a lui Dumnezeu. Fireşte, între Dumnezeu şi 
creaţia Sa există o distanţă infinită ca de la necreat la creat. Dacă cineva ar 
diviniza creaţia, ca în filozofia antică, evident, n-ar face niciun bine creaţiei 
pentru că n-ar recunoaşte locul propriu şi autentic al creaturilor în planul lui 
Dumnezeu, de transfigurare a lumii în Fiul Său înomenit, Mântuitorul Iisus 
Hristos. Cu alte cuvinte, orice formă de idolatrizare a creaţiei este lipsită de 
sens şi semnificaţie, deoarece omul, dacă ar face aşa ceva, ar ajunge să ceară 
iraţional de la creaturi, în mod necuvenit, ceva ceea ce în micimea lor nu ne 
pot da. Psalmistul ne spune clar despre acest subiect: „Idolii neamurilor sunt 
argint şi aur, lucruri de mâini omeneşti: Gură au şi nu vor grăi; ochi au şi 
nu vor vedea; Urechi au şi nu vor auzi; nări au şi nu vor mirosi; Mâini au şi 
nu vor pipăi; picioare au şi nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor”.79 

Fără îndoială, făptura lui Dumnezeu nu poate să fie considerată un 
bun fără stăpân, cum susţine Înţeleptul Sirah: „Căci ale tale sunt toate, 
stăpâne, iubitorule de viaţă!”.80 Astfel, toate creaturile fiind aduse la fiinţă 
de acelaşi Creator, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, sunt unite între ele cu legături 
invizibile, alcătuind o familie universală ce trăieşte unit într-o comuniune 
deplină şi într-o iubire infinită în Duhul Sfânt. Pornind de la această 
consideraţie orice tentativă de deşertificare a lumii este un păcat grav cu 
repercusiuni vizibile pentru fiecare om şi pentru mediul înconjurător, 
dispariţia unei specii fiind, categoric, pierderea celui mai bun prieten al 
nostru. 

Desigur, avem o responsabilitate majoră faţă de creaţia lui 
Dumnezeu şi nimeni nu poate fugi de această realitate care ne interpelează 
în fiecare moment al vieţii noastre. Pentru a apăra demnitatea egală, 
omenirea ar trebui să se preocupe ca toată creaţia să fie tratată în mod 
                         
78 Omul, când contemplă creaţia lui Dumnezeu, îşi dă seama de imprimarea atributelor 
divine în tot ceea ce există în jurul său, sufletul lui experimentând bucuria şi dorinţa de a-L 
adora pentru toate creaturile Sale şi împreună cu ele pe Cel Ce le-a creat. 
79 Psalmul 113, 12-15. 
80 Înţelepciunea lui Sirah 11, 26. 
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responsabil şi să nu tolereze ca unii să se considere mai demni decât alţii. 
Este în acest context imperativ să se ia măsuri ca nimeni să nu mai trăiască 
într-o mizerie degradantă, fără posibilităţi reale de viaţă. Se ştie că în timp 
ce unii suferă cumplit din pricina sărăciei, alţii nici nu ştiu măcar ce să facă 
cu tot ceea ce posedă, lăsând în urma lor un aşa nivel de risipă încât ar fi 
imposibil să fie generalizată fără a distruge planeta. De bună seamă, dacă în 
noi înşine nu există compasiune şi preocupare pentru fiinţele umane şi 
pentru toată creaţia lui Dumnezeu în mod egal, în mod sigur nu există 
sentimente autentice de unire cu celelalte fiinţe din natură.81 Dacă totul este 
cuprins într-o legătură indestructibilă, cele cereşti cu cele pământeşti, atunci 
trebuie negreşit să avem în vedere şi o preocupare corectă pentru mediu, 
unită cu iubire sinceră faţă de fiinţele umane, şi o angajare constantă cu 
privire la problemele lor. Numai atunci când oamenii sunt deschişi cu 
adevărat spre o comuniune trainică, atunci îşi vor da seama că gândurile şi 
faptele lor sunt sincere şi după voia lui Dumnezeu. Sfântul Ioan 
Evanghelistul atrage atenţia că: „Oricine zice că este în lumină şi pe fratele 
său îl urăşte, acela este în întuneric până acum. Cine iubeşte pe fratele său 
rămâne în lumină şi sminteală nu este în el. Iar cel ce urăşte pe fratele său 
este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că 
întunericul a orbit ochii lui”.82 Prin urmare, inima omului este una singură 
şi, aceeaşi răutate care duce la maltratarea unui animal, nu întârzie să se 
manifeste şi în relaţia cu semenii săi. De altfel, nimeni nu poate să se 
considere credincios al lui Dumnezeu dacă exclude din preocupările sale pe 
cineva, căci pacea, dreptatea şi salvgardarea creaţiei sunt trei chestiuni 
complet unite, fiind daruri ale Duhului Sfânt.83 Separarea acestor obligaţii, 
pentru a fi tratate singular, duce inevitabil la pericolul dureros de a cădea în 
reducţionism. Dumnezeu ne-a pus pe noi toţi în relaţie de iubire unii cu alţii 
în aşa fel că toate fiinţele umane sunt unite şi legate de iubirea pe care El o 
are faţă de fiecare dintre creaturile Sale, în aşa fel ca toţi să aibă acelaşi Tată 
ceresc şi aceeaşi mamă pământească, pe Maica Domnului.84  
                         
81 Uneori constatăm în lumea noastră o vădită incoerenţă şi ipocrizie: cel care luptă 
împotriva traficului de animale, în pericol de dispariţie, rămâne complet indiferent faţă de 
traficul de persoane, se dezinteresează de săraci sau este determinat să distrugă o altă fiinţă 
umană care nu-i este plăcută, prin războaie şi conflicte artificiale pentru lăcomia de 
înavuţire pe seama celor săraci. 
82 I Ioan 2, 9-11. 
83 Galateni 5, 22-23. 
84 Nu putem să trecem mai departe fără să amintim că Preasfânta Fecioară Maria, Maica 
Dumnezeului nostru, este şi Mama noastră a tuturor. Ea se îngrijeşte de fiecare dintre noi, 
care facem parte din Trupul tainic al Domnului, şi de toată creaţia, opera Preasfintei Treimi. 
Ea a fost ridicată cu trupul înviat şi îndumnezeit la ceruri, după Adormirea ei, dar veghează 
asupra noastră, toată creaţia cântând frumuseţea ei. Ea este femeia „îmbrăcată în soare; ea 
are luna sub picioarele ei, iar pe cap poartă o coroană de douăsprezece stele”, cum 
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Prin urmare, într-o analiză sinceră şi concretă toţi oamenii de pe 
pământ, credincioşi sau necredincioşi, sunt de acord că universul este 
esenţialmente o moştenire comună, ale cărui roade trebuie să fie folosite de 
toată lumea. Cel credincios, faţă de cel necredincios, însă are şi mai multe 
obligaţii întrucât acest lucru este o problemă de fidelitate faţă de Dumnezeu, 
Creatorul cerului şi al pământului, care a creat lumea pentru toţi. Din acest 
unghi de vedere, orice abordare morală şi ecologică trebuie să integreze o 
perspectivă socială care să ţină cont de drepturile fundamentale ale celor 
mai lipsiţi de mijloace materiale şi spirituale. Această regulă de aur, izvorâtă 
din crezul celui chemat la lumină prin Taina Botezului, trebuie să reflecte 
clar comportamentul său social, acesta fiind primul principiu al vieţii sale de 
creştin. Fără îndoială că tradiţia creştină n-a exclus niciodată dreptul la 
proprietatea privată, dar a atenţionat întotdeauna pe creştini să pună în 
practică poruncile Mântuitorului Iisus Hristos de a ajuta pe cel sărac şi lipsit 
de mijloacele esenţiale de trai. Orice altă abordare a acestor principii nu 
respectă şi nu promovează drepturile umane, personale şi sociale, 
economice şi politice, puse de Dumnezeu în firea omului de la Geneză: 
„Dumnezeu i-a binecuvântat pe primii oameni, Adam şi Eva, zicând: 
«Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniri peste 
peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate 
vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!»”.85 Deci, din cele 
cuprinse în această poruncă divină reiese clar că bogatul şi săracul au 
demnitate egală, pentru că „Domnul este Cel Care i-a făcut pe toţi”,86 „el i-a 
făcut la fel şi pe cel mic, şi pe cel mare”87 şi „face să răsară soarele său 
peste cei răi şi peste cei buni”.88 Cât priveşte natura înconjurătoare aceasta 
este un bun comun, patrimoniu în folosul tuturor, cum spune Sfântul Ioan 
Gură de Aur: „Dumnezeu te-a îmbogăţit ca să-i ajuţi pe cei care sunt în 
nevoi, pentru a-ţi fi iertate păcatele prin iubirea ta de oameni. Nu ţi-a dat 
bani ca să-i păstrezi şi să-i cheltuieşti fără rost, ci ca să-i împarţi şi în felul 
acesta să te mântuieşti. Din această pricină a făcut şi bogăţia nesigură, 
provizorie, nestatornică, ca să micşoreze pofta ta nebună pentru bani. 
Aşadar dacă acum, când păstrarea bogăţiei este nesigură, dar şi plină de 

                                                               
sugerează Sfântul Ioan Evanghelistul în Apocalipsă (Apocalipsă 12, 1). În viaţa ei 
pământească, Născătoarea de Dumnezeu păstra cu grijă cuvintele Fiului ei, Mântuitorul 
Hristos, iar dincolo în ceruri înţelege şi sensul tuturor lucrurilor create de Cel Atotputernic. 
De aceea putem să-i cerem să ne ajute să privim această lume cu ochii Duhului Sfânt, „care 
pretutindenea este şi toate le plineşte”. 
85 Facere 1, 28. 
86 Proverbe 22, 2. 
87 Înţelepciunea lui Sirah 6, 7. 
88 Matei 5, 45. 
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primejdii, uneltiri şi temeri, o doreşti cu atâta turbare, câte crime ai fi făcut 
fără şovăială, dacă ai fi avut încredinţarea că o poţi păstra!”89  

Evident, dacă nu facem cele spuse de Mântuitorul Iisus Hristos ne 
vom afla încărcaţi în conştiinţă cu greutatea de a nega existenţa celorlalţi şi 
implicit vom da un contra exemplu celor necredincioşi. Cum ştim din 
Sfintele Evanghelii, Domnul a învăţat pe ucenicii Săi şi ne învaţă şi pe noi 
că suntem fii şi fiice ale Tatălui ceresc, Care ne-a creat şi se îngrijeşte de 
fiecare dintre noi: „Nu se vând oare cinci vrăbii pe doi bani? Şi niciuna 
dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu”.90 „Priviţi păsările cerului: 
nu seamănă, nu seceră, nici nu adună în hambar, iar Tatăl vostru ceresc le 
hrăneşte”.91 În activitatea Sa mesianică, Domnul a călătorit cu discipolii Săi 
prin Ţara Sfântă, contemplând frumuseţea semănată de Tatăl Său în creaţie, 
invitându-i să perceapă în lucruri mesajul divin: „Ridicaţi-vă ochii şi priviţi 
lanurile că sunt albe pentru seceriş”.92 De asemenea, tot Mântuitorul, în 
învăţăturile Sale, a folosit exemple luate din natură pentru a-i învăţa pe 
oameni căile mântuirii, zicând: „Împărăţia cerurilor este asemenea cu un 
grăunte de muştar pe care un om îl ia şi îl seamănă în ogorul său. Acesta 
este mai mic decât toate seminţele, însă, după ce a crescut, este mai mare 
decât toate legumele şi devine copac”.93 Ca Domn şi Dumnezeu, Făcătorul 
cerului şi al pământului, Mântuitorul trăia în armonie deplină cu creaţia Sa, 
uimind permanent pe Apostolii Săi: „Cine este acesta de care ascultă şi 
vânturile şi marea?”94 Fără să accepte întrucâtva dualismul filozofic 
nesănătos dintre spirit şi materie, Domnul Hristos a arătat în tot ceea ce a 
făcut şi a învăţat că este Creatorul prin care toate s-au făcut şi fără de El 
nimic nu s-a făcut. Şi pentru a fi şi mai aproape de natură, Fiul lui 
Dumnezeu înomenit a lucrat cu mâinile Sale, luând contact zilnic cu materia 
creată de El pentru a-i da formă cu abilitatea Sa de artizan al celor cereşti şi 
al celor pământeşti. Este de luat aminte că cea mai mare parte a vieţii Sale a 
fost dedicată activităţii practice, într-o existenţă simplă care nu provoca 
nicio admiraţie: „Nu este oare acesta teslarul, fiul Mariei?”.95 Prin exemplul 
şi jertfa Sa Domnul ne-a învăţat ca nimeni altul că în comuniune cu noi El 
colaborează la mântuirea noastră personală şi la sfinţirea lumii. Ca atare, 

                         
89 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la parabola despre săracul Lazăr şi bogatul 
nemilostiv, Ed. Sophia, Bucureşti, 2002. 
90 Luca 12, 6. 
91 Matei 6, 26. 
92 Ioan 4, 35. 
93 Matei 13, 31-32. 
94 Matei 8, 27. 
95 Marcu 6, 3. 
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creaţia trece prin taina Mântuitorului Hristos, cum spune Sfântul Apostol 
Pavel: „Toate au fost făcute prin el şi pentru el”.96  

Sfântul Ioan Evanghelistul, în prologul Evangheliei sale, 
prezentându-ne activitatea creatoare a Logosului divin, aminteşte că 
Dumnezeu „S-a făcut trup”,97 pentru noi oamenii şi pentru a noastră 
mântuire. Deci, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut al Tatălui, a venit şi S-a 
făcut om în lumea noastră creată, împărtăşindu-ne de roadele Duhului, ale 
Crucii şi Învierii Sale. Astfel că prin energiile Sale necreate, Logosul 
acţionează în lume de la începutul facerii acesteia, iar în zilele cele mai de 
pe urmă, în mod deosebit, El acţionează în mod tainic în ansamblul realităţii 
naturale, fără ca prin aceasta să lezeze autonomia ei. Sfinţii Evanghelişti ne 
vorbesc, în acest context, nu numai despre activitatea pământească a 
Domnului Hristos, ci şi despre relaţia Sa concretă şi iubitoare cu lumea. 
Sfântul Apostol Pavel ne spune că: „în Mântuitorul a binevoit (Dumnezeu) 
să sălăşluiască toată plinirea. Şi printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie 
cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele 
crucii Sale”.98 Deci, cele spuse de Fericitul Apostol ne proiectează până la 
sfârşitul timpurilor, când Fiul va încredinţa Tatălui toate lucrurile de pe 
pământ, aşa încât „Dumnezeu să fie totul în toţi”.99 În acest context, 
creaturile din lume nu ni se mai prezintă ca o realitate pur naturală, pentru 
că Cel Înviat învăluie creaţia în mod tainic şi o orientează spre plinătatea 
Duhului Sfânt întru slavă. Chiar florile câmpului şi păsările cerului, pe care 
Mântuitorul le-a contemplat cu ochii Săi omeneşti, acum sunt pline de 
prezenţa Sa luminoasă. 

 
Morală, ecologie şi tehnologie, divergenţe şi complementarităţi 

 
Rădăcina ecologiei considerăm că trebuie să fie găsită în puterea 

tehnologiei şi a valurilor de schimbare socială şi economică. Desigur, 
mulţumim lui Dumnezeu pentru progresele recente şi ne entuziasmăm în 
faţa posibilităţilor ample pe care ni le deschid aceste noutăţi continue: 
revoluţia digitală, robotica, biotehnologiile şi nanotehnologiile. Atât ştiinţa 
şi tehnologia, ca dar al lui Dumnezeu şi ca produse minunate al creativităţii 
umane, sunt puse în slujba transformării naturii cu scopuri de utilitate. Fiind 
o caracteristică a neamului omenesc, încă de la începuturile sale, creaţia 
tehnică a exprimat tinderea înainte a sufletului uman spre depăşirea treptată 
a anumitor condiţionări materiale.  

                         
96 Coloseni 1, 16. 
97 Ioan 1, 14. 
98 Coloseni 1, 19-20. 
99 I Corinteni 15, 28. 
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După cum se ştie, tehnologia a adus remediu la nenumărate 
probleme care chinuiau şi limitau fiinţa umană. Sunt cunoscute progresele 
strălucitoare în medicină, inginerie şi în comunicaţii, eforturile multora 
conducând la elaborarea de elemente alternative pentru o dezvoltare 
sustenabilă. Dumnezeu a dat omului cunoştinţe ştiinţifice aplicate 
tehnologiei, bine orientate, care sunt în măsură să producă lucruri realmente 
preţioase pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor. Aceste salturi 
calitative în domenii diferite ale vieţii au condus dintotdeauna omenirea spre 
o anumită plinătate şi frumuseţe.100 Din fericire omenirea n-a avut niciodată 
atâta putere asupra ei dar din nefericire ne temem că nimeni nu poate 
garanta că o va folosi în bine, mai ales dacă se ia în considerare modul în 
care lumea se foloseşte de ea astăzi.101 Cât priveşte folosirea corectă a 
energiei, omul modern n-a fost educat la folosirea corectă a puterii 
tehnologiei, însăşi, imensa creştere a acesteia n-a fost niciodată însoţită de o 
dezvoltare a moralităţii în ceea ce priveşte responsabilitatea, valorile şi 
conştiinţa faţă de ea. Apoi, provocărilor omenirii şi posibilitatea omului de a 
folosi în rău puterea tehnologiei sunt în continuă creştere. Această 
îngrijorare este şi mai mare pentru viitorul nostru, deoarece „nu există 
norme de libertate, ci numai pretinse necesităţi de utilitate şi de 
siguranţă”.102 Rezultă de aici că fiinţa umană nu este pe deplin 
independentă, libertatea sa îmbolnăvindu-se repede din pricina păcatului 
mai ales atunci când se încredinţează forţelor oarbe ale inconştientului, ale 
necesităţilor imediate, ale egoismului şi ale violenţei brutale. Mai mult, lipsa 
moralei şi a credinţei în Dumnezeu nu-i mai dă omului modern o stăpânire 
lucidă de sine şi o teamă fiască de Părintele său ceresc. Deci, modul cum 
omul şi-a asumat astăzi tehnologia împreună cu paradigma omogenă şi 
unidimensională a ei ne dă mult de gândit.  

Aşadar, stabilirea metodei ştiinţifice cu experimentarea sa, care este 
de fapt o tehnică de posesie, domină şi transformă pe oamenii de ştiinţă, pe 

                         
100 Nu putem ignora energia nucleară, biotehnologia, informatica, cunoaşterea ADN-ului 
nostru şi alte potenţialităţi pe care omenirea le deţine şi le exploatează, dându-i o putere şi o 
dominare impresionantă asupra ansamblului lumii întregi. 
101 Dacă ne gândim cu atenţie e suficient să ne amintim de bombele atomice lansate în plin 
secol XX, marea desfăşurare de tehnologie arătată de nazism, de comunism şi de alte 
regimuri totalitare în slujba exterminării a milioane de persoane, fără a uita că astăzi 
războiul dispune de instrumente mult mai ucigătoare decât în trecut. Întrebarea se pune cu 
îngrijorare, în care mâini se află şi în care poate să ajungă atâta putere? Cât de mult riscă 
omenirea şi îşi asumă ca aceste puteri să fie acumulate de o mică parte a omenirii? Unii 
lideri tind să propună că orice obţinere de putere este pur şi simplu progres, creştere de 
siguranţă, de utilitate, de bunăstare, de forţă vitală, de plinătate de valori, dar oricine ştie că 
realitatea este cu totul alta şi cuvintele ascund o altă dorinţă a acestora (ROMANO 
GUARDINI, Das Ende der Neuzeit, Würzburg, 1965, p. 87). 
102 ROMANO GUARDINI, Das Ende der Neuzeit, Würzburg, 1965, p. 63-64. 
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care-i face şi mai plini de sine şi de putere. Universul în faţa realităţii lipsite 
de formă este total disponibil pentru manipularea minţii umane lipsite de 
lumina Duhului Sfânt. Este adevărat că materia are poruncă de la Dumnezeu 
să se lase prelucrată de om, ca şi cum ar întinde mâna spre ajutor, dar omul 
trebuie să fie conştient că această operă a lui Dumnezeu este sacră şi nu 
trebuie în niciun fel profanată. A ignora sau a uita realitatea însăşi a ceea ce 
omul are în faţa sa este o pierdere a propriei identităţi şi o golire a creaţiei de 
sfinţenia ei.  

Cât priveşte frăţietatea dintre oameni şi lucruri trebuie ştiut că 
rămâne numai dacă se bazează pe respect reciproc şi numai în relaţie cu 
Creatorul tuturor şi cu mediul înconjurător. Dacă fiinţa umană şi lucrurile 
încetează să mai fie în comuniune cu Dumnezeu şi să rămână în prietenie şi 
în iubire, atunci vor intra într-o luptă fără margini, cei doi devenind din doi 
prieteni, doi combatanţi sau doi duşmani.103  

În urma unei analize atente, constatăm din nefericire că la originea 
multor dificultăţi din lumea noastră este tendinţa inconştientă de a baza 
metodologia şi obiectivele tehnoştiinţei, condiţionând viaţa persoanelor şi 
funcţionarea societăţii.104 Efectele acestei aplicări duc inevitabil la 
degradarea mediului şi la slăbirea calităţii vieţii umane pe pământ. În toată 
această problematică trebuie recunoscut faptul că din păcate produsele 
tehnicii nu sunt neutre, acestea ajungând să condiţioneze stilurile de viaţă 
ale oamenilor şi să orienteze problemele sociale în direcţia intereselor 
anumitor grupuri de putere.105  

Evident, dacă vrem să avem o armonie între oameni şi lumea 
înconjurătoare trebuie să susţinem cu tărie o viaţă morală corespunzătoare 
omului creat de Dumnezeu, după chipul Său, o paradigmă culturală 
tradiţională, verificată prin experienţa atâtor generaţii, şi să ne folosim de 
                         
103 Este bine de luat în considerare că de foarte multe ori oamenii trec cu multă uşurinţă de 
la responsabilitatea faţă de mediul înconjurător la ideea unei creşteri infinite sau nelimitate 
a tehnologiei şi a economiei. De aici se naşte înşelăciunea cu privire la disponibilitatea 
infinită a bunurilor planetei, care conduce la „stoarcerea ei” până la limită şi dincolo de 
limită. Este o falsă presupunere că există o cantitate nelimitată de energie şi de mijloace 
utilizabile, că regenerarea lor imediată este posibilă şi că efectele negative ale manipulărilor 
genetice şi ale naturii pot să fie absorbite cu uşurinţă. 
104 Reamintim că existenţa legilor şi a normelor juridice nu sunt suficiente pe termen lung, 
pentru a evita comportamentele rele, chiar şi atunci când există un control valid. Pentru ca 
norma juridică să producă efecte relevante şi durabile este necesar ca partea cea mai mare a 
membrilor societăţii să fie acceptată la dialog ca pornind de la motivaţii adecvate să 
reacţioneze conform unei transformări personale. Aşadar, numai pornind de la cultivarea 
virtuţilor morale solide este posibilă dăruirea de sine într-o angajare ecologică 
105 Există o preocupare a unora de a determina pe oameni spre anumite alegeri culturale şi 
sociale care la prima vedere par pur instrumentale, dar în realitate sunt alegeri care ţin de 
tipul de viaţă socială şi culturală direcţionat de grupuri de interese pe care acestea 
intenţionează să le dezvolte, cum ar fi globalizarea. 
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tehnică ca de un simplu instrument.106 Cum se cunoaşte, tehnica impune 
omului o logică a sa de fier, iar omul care îi este protagonist trebuie să ştie 
că, folosind tehnica, intră în sfera ei de dominare certă. El nu mai are, în 
ultimă analiză, capacitatea de decizie şi libertatea autentică, paradigma 
tehnocratică tinzând să exercite propria dominare şi asupra economiei şi 
asupra politicii.107 Este ştiut de toţi că pentru aceştia există un singur 
obiectiv, maximalizarea profitului, piaţa fiind singurul barometru de 
dezvoltare şi afirmare. Consecinţele vor fi dezastruoase şi pe termen lung, 
dacă nu se pun la punct cu suficientă celeritate instituţii economice şi 
programe sociale care să le permită celor mai săraci să aibă acces în mod 
obişnuit la resursele de bază ale vieţii. Din alt unghi de vedere, dacă 
fragmentarea ştiinţei îşi împlineşte propria funcţie în momentul în care 
obţine aplicaţii concrete, atunci cum va putea să menţină sensul totalităţii, al 
relaţiilor care există între lucruri şi al orizontului amplu. Acest fapt va 
produce şi mai multe piedici pentru a rezolva problemele cele mai complexe 
din lumea actuală, mai ales cele ale mediului şi ale săracilor, care nu se pot 
clarifica pornind de la un singur punct de vedere sau de la un singur tip de 
interese.108  

                         
106 Cum se poate constata, astăzi, paradigma tehnocratică a devenit aşa de dominantă încât 
este foarte dificil să se facă abstracţie de resursele interioare ale omului şi ale mediului 
înconjurător fără a fi dominaţi de logica câştigului imediat şi a puterii fără raţiune. De 
asemenea, uneori este contra-cultural a alege un stil de viaţă cu obiective care măcar în 
parte să fie independente de tehnică, de costurile iraţionale şi de puterea globalizantă care 
anulează personalitatea indivizilor transformându-i în masă de manevră. 
107 Desigur, în funcţie de profit, economia asumă fiecare dezvoltare tehnologică, fără a 
acorda atenţie eventualelor consecinţe negative pentru fiinţa umană. Dacă lumea n-a învăţat 
că finanţele sufocă economia reală şi dacă nu s-a tras nicio învăţătură din criza financiară 
mondială, de acum câţiva ani, cu atât mai puţin se va înţelege criza deteriorării ambientale 
şi cu atât mai puţin criza morală a societăţii în care trăim. În unele cercuri se afirmă că 
tocmai ceea ce produce mari probleme omului şi mediului, economia actuală şi tehnologia, 
problemele foametei şi mizeriei din lume dezvoltă pur şi simplu creşterea pieţei. Chiar dacă 
nimeni nu îndrăzneşte să apere astăzi aceste teorii economice, totuşi le susţin cu faptele lor, 
neîngrijindu-se responsabil de viaţa oamenilor şi de mediul înconjurător, cu atât mai puţin 
de drepturile generaţiilor viitoare. 
108 O ştiinţă care pretinde că oferă soluţii la marile chestiuni ar trebui în mod necesar să ţină 
cont de tot ceea ce cunoaşterea a produs în alte zone ale ştiinţei, inclusiv morala şi filozofia. 
Şi pentru că acesta este un mod de a acţiona, dificil de dobândit în zilele noastre, rezultă că 
nu se poate nici măcar recunoaşte adevărate orizonturi ale moralei şi credinţei în 
Dumnezeu. Ca atare, viaţa oamenilor ajunge să fie o abandonare în braţele plăcerilor 
iraţionale ale lumii şi în circumstanţele condiţionate de tehnică, aceasta din urmă înţeleasă 
ca resursă principală pentru a interpreta existenţa sau o chestiune pur personală şi 
particulară. De aici se ajunge inevitabil la diferite anomalii şi simptome care arată eroarea 
capitală a lumii, cum sunt degradarea sufletului uman şi a mediului, neliniştea, pierderea 
sensului vieţii şi al trăirii împreună unii cu alţii. 
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Dar cultura ecologică nu se poate reduce la o serie de răspunsuri 
parţiale legate de degradarea mediului, de epuizarea rezervelor naturale şi de 
poluare. Omenirea trebuie să aibă nu numai ce mânca, ci mai multă 
preocupare faţă de om şi de menirea lui ca fiinţă creată de Dumnezeu, 
printr-o politică raţională bazată pe valorile morale şi printr-un program 
educativ adecvat problemelor de viaţă activă. Mai adăugăm la aceasta 
respectul faţă de înaintaşi, deschiderea sacră faţă de lume, un stil de viaţă şi 
o spiritualitate care să dea formă unei rezistenţe în faţa înaintării paradigmei 
tehnocratice. De bună seamă, dacă se va căuta numai un remediu tehnic 
pentru fiecare problemă ambientală care se prezintă, chiar şi cele mai bune 
iniţiative ecologiste pot ajunge să fie închise în aceeaşi logică globalizată. 
Aceasta, din nefericire, nu va rezolva criza, ci numai izolarea lucrurilor care 
în realitate sunt unite şi ascunderea problemelor adevărate va aduce şi mai 
profunde probleme sistemului mondial. Deşi am avea impresia, văzând 
atâtea chestiuni nerezolvate din lumea noastră, că problema ecologică n-ar 
avea soluţie, totuşi este posibil ca lumea noastră să limiteze tehnica, s-o 
orienteze şi s-o pună în slujba unui alt tip de progres, mai sănătos, mai social 
şi mai integral.109 Ca atare, omenirea trebuie să se schimbe profund înspre 
bine, adevăr şi frumos şi să acumuleze virtuţi care să evite suferinţele şi 
degradarea morală şi deficienţa ecologică. Pentru a recupera profunzimea 
vieţii, avem nevoie de o nouă arhitectură a spiritului epocii noastre care să 
evite plictiseala apăsătoare a lumii în care trăim, să dea mai multă 
importanţă credinţei şi aprecierii omului şi valorilor lui. Evident, ceea ce 
vedem că se întâmplă în jurul nostru nu ne încurajează să credem că lumea 

                         
109 Eiberarea de paradigma tehnocratică dominatoare ar putea avea loc numai atunci când 
comunitatea umană pune mai mult accent pe suflet şi când mici producători optează pentru 
sisteme de producţie mai puţin poluante, susţinând un model de viaţă natural şi moral, de 
fericire şi de comuniune nonconsumistă ce respectă credinţa în Dumnezeu, respectul faţă de 
om şi de mediul înconjurător. Un alt imperativ moral ar fi ca tehnica să fie orientată în mod 
prioritar să rezolve problemele concrete ale celorlalţi, cu angajarea de a-i ajuta să trăiască 
moral şi cu mai multă demnitate şi mai puţine suferinţe. De asemenea, să se caute latura 
creatoare a frumosului şi contemplarea sa ca omul să reuşească să depăşească greutăţile 
vieţii şi să trăiască optimist cu nădejdea în Dumnezeu şi în iubirea celor din jurul său şi a 
naturii înconjurătoare. Acest remediu va trebui să ţină efectiv seama de faptul că omenirea 
de astăzi locuieşte în mijlocul civilizaţiei tehnologice, aproape în mod imperceptibil, ca 
„negura care se strecoară sub o uşă închisă”. Din experienţa noastră cotidiană constatăm 
cu îngrijorare că tinerii şi copiii sunt obişnuiţi cu calculatorul şi o mare parte dintre ei 
trăiesc în faţa ecranului, indiferent dacă au ce mânca şi cu ce se îmbrăca. Pesimismul a pus 
în atare caz stăpânire pe oameni în aşa fel că aceştia par să nu mai creadă într-o zi de mâine, 
mai bună, pornind de la condiţiile actuale ale lumii şi de la capacităţile tehnice ale acesteia. 
În consecinţă, fără Dumnezeu şi fără omul alcătuit după chipul Său, progresul ştiinţei şi al 
tehnicii nu echivalează cu progresul omenirii şi al istoriei. Din nefericire, în asemenea 
circumstanţe lumea nu mai întrevede alte drumuri fundamentale pentru un viitor fericit şi o 
existenţă fericită.  
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înaintează spre o revoluţie culturală curajoasă şi în ultimă instanţă spre 
Dumnezeu. Deşi ştiinţa şi tehnologia nu sunt neutre, totuşi se pot implica de 
la început până la sfârşit într-un proces constructiv marcat de diferite intenţii 
şi posibilităţi ce pot fi configurate în diferite moduri în viaţa omului şi a 
societăţii. Fireşte, nimeni nu vrea să se întoarcă în trecut şi nici nu trebuie să 
fie nostalgic faţă de trecut, însă este indispensabil să se încetinească 
mişcarea pentru a privi realitatea într-un alt mod decât cel spiritual, să se 
adune dezvoltările pozitive şi sustenabile şi în acelaşi timp să se recupereze 
valorile şi marile scopuri distruse de o neînfrânare megalomană. 
 
Consecinţele dramatice ale antropocentrismului modern produs al unei 

lumi secularizate 
 

Evident, dacă vorbim de o criză ecologică trebuie să vorbim neapărat 
şi de crizele şi consecinţele antropocentrismului modern. Constatăm, aici, cu 
multă îngrijorare că omul de astăzi, în mod paradoxal, a ajuns să aşeze 
raţiunea tehnică mai presus de realitatea sufletească şi trupească în care 
trăieşte. Acest om, fiinţă umană zidită de un Creator înţelept şi bun, după 
chipul său nemuritor, nu mai simte natura nici ca normă valabilă, nici ca 
refugiu viu al existenţei sale. O vede fără ipoteză, în mod obiectiv, ca spaţiu 
şi materie în care să realizeze o operă în care să se arunce în întregime şi nu 
contează ce anume va rezulta.110 Starea confuză a lumii contemporane, 
uneori schizofrenică, diminuează profund valoarea intrinsecă a vieţii, ceea 
ce înseamnă că, dacă fiinţa umană nu redescoperă adevăratul ei scop şi nu se 
înţelege în manieră adecvată pe sine, ajunge să-şi contrazică propria realitate 
fizică şi metafizică. Privind planul lui Dumnezeu şi modul de aducere la 
îndeplinire al acestuia constatăm că nu numai pământul a fost dat de 
Dumnezeu omului, care trebuie să-l folosească, respectând porunca divină, 
ci însăşi omul este dăruit sieşi de Dumnezeu, de aceea, trebuie să-şi respecte 
negreşit chipul dumnezeiesc cu care a fost înzestrat. În modernitate s-a 
exagerat, din nefericire, cultura antropocentrică, care, sub altă aparenţă, 
continuă şi astăzi să ameninţe orice referinţă la ceva comun şi orice tentativă 
de a întări legăturile sociale.  

Aşadar, omul, dacă vrea să nu se distrugă, trebuie neapărat să se 
întoarcă din nou cu atenţie la realităţile concrete ale vieţii pentru a găsi, 
ajutat de harul lui Dumnezeu, împreună cu semenii săi posibilitatea unei 
dezvoltări umane morale şi sociale mai sănătoase şi mai rodnice. Este 
adevărat că s-a ajuns aici şi datorită unor teologii care au prezentat într-un 
mod neadecvat antropologia creştină: aceştia au promovat o concepţie 
greşită despre relaţia fiinţei umane cu Dumnezeu şi cu lumea. De multe ori 

                         
110 ROMANO GUARDINI, Das Ende der Neuzeit, Würzburg 1965, p. 63. 
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ei au transmis un vis prometeic de stăpânire asupra lumii care a provocat 
impresia că îngrijirea naturii este ceva ce aparţine celor slabi. Însă, cea mai 
bună interpretare şi cea mai corectă a conceptului de fiinţă umană ca stăpân 
al universului, după Sfinţii Părinţi ai Bisericii, este aceea de a înţelege că 
omul este numai un administrator responsabil al „grădinii” în care 
Dumnezeu l-a pus. Orice dezinteres de a recunoaşte mesajul divin, pe care 
de fapt natura îl poartă înscris în însăşi structurile sale, este o mare greşeală 
a aceluia care trebuie să îndeplinească porunca divină.  

Deci, dacă cineva nu recunoaşte importanţa unei persoane sărace, a 
unui embrion uman distrus în pântecele mamei sale, a unei persoane cu 
handicap etc., cu greu va şti să asculte strigătele naturii însăşi asuprită şi 
distrusă de lăcomie şi neglijenţă. Cu atât mai grav va fi faptul dacă fiinţa 
umană se declară autonomă de realitatea concretă şi se constituie 
dominatoare absolută a universului. Este de la sine înţeles că această 
surzenie a conştiinţei umane va naşte inevitabil monştrii distrugerii vieţii, 
omul, în loc să-şi desăvârşească rolul său de colaborator al lui Dumnezeu în 
opera creaţiei, va dori nesăbuit să ia locul lui Dumnezeu şi astfel să ajungă 
să provoace răzvrătirea naturii asupra sa. Situaţia ca atare va produce efectiv 
o schizofrenie permanentă, care va merge de la exaltarea tehnocratică, ce nu 
recunoaşte o valoare proprie celorlalte fiinţe, până la reacţia de a nega orice 
valoare spirituală a fiinţei umane.  

A face abstracţie de fiinţa umană înnoită înseamnă, desigur, a 
exclude relaţia cu natura şi a scoate ecologia dintr-o antropologie 
adecvată.111 Dacă persoana umană este considerată numai o fiinţă printre 
alte creaturi, care derivă dintr-un joc al întâmplării sau dintr-un determinism 
fizic, atunci desigur se riscă să se slăbească iremediabil în oameni conştiinţa 
responsabilităţii. De asemenea, dacă se dezvoltă un antropocentrism deviat, 
care să dea întâietate unui „biocentrism”, atunci se introduce un nou 
dezechilibru în lumea noastră, care nu numai că nu rezolvă problemele, ci 
adăugă altele noi şi mai periculoase.  

Prin urmare, nu putem cere oamenilor o angajare faţă de lume dacă 
nu se recunosc şi nu se valorizează capacităţile speciale de cunoaştere, 
voinţă, libertate şi responsabilitate. Deci, criza ecologică, ca manifestare 

                         
111 După cum se ştie ecologia studiază relaţiile dintre organismele vii, mediul în care se 
dezvoltă şi condiţiile de viaţă şi de supravieţuire a naturii şi a unei societăţi, punând în 
discuţie formele de dezvoltare, producţie şi consum. Astfel, atât timpul şi spaţiul sunt 
independente între ele şi nici atomii sau particulele subatomice nu se pot considera în mod 
separat. După cum diferitele componente ale planetei – fizice, chimice şi biologice – sunt 
relaţionate între ele, tot aşa şi speciile vii formează o reţea pe care nu terminăm niciodată 
s-o cunoaştem şi s-o înţelegem. Bună parte din informaţia noastră genetică este împărtăşită 
cu multe fiinţe vii ceea ce înseamnă că informaţiile fragmentare şi izolate pot să devină o 
formă de ignoranţă dacă opun rezistenţă să se integreze într-o viziune mai amplă a realităţii. 
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externă a crizei morale, culturale şi spirituale a modernităţii, se vindecă 
numai prin însănătoşirea relaţiei noastre cu Dumnezeu, cu natura şi cu 
mediul înconjurător. După învăţătura creştină omul are o valoare specială 
mai presus de celelalte creaturi ceea ce înseamnă că deschiderea spre un 
„tu” constituie marea taină a persoanei umane. Deci, în vederea unei relaţii 
adecvate cu creaţia, este necesară o deschidere a omului spre Dumnezeu şi o 
creştere a relaţiei lui cu mediul social, fără să diminueze ceva în detrimentul 
la altceva.112  

Învăţătura creştină a rămas fidelă mesajului evanghelic pe care l-a 
primit de la Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dialogând mereu cu 
societatea despre valorile sale perene. Biserica ne atenţionează, potrivit 
cuvintelor Domnului, că atunci când omul se pune pe sine însuşi în centrul 
universului, ajunge să dea prioritate absolută instinctelor şi intereselor sale 
contingente, toate activităţile sale devenind astfel relative.113 Dumnezeu, 
cum ne spune Sfânta Scriptură, a aşezat pe protopărinţii noştri Adam şi Eva 
în grădina Raiului abia creată nu numai pentru a se îngriji de ceea ce există 
(a păzi), ci şi pentru a lucra acolo pentru a produce roade (a cultiva). 
Intervenţia umană care favorizează dezvoltarea prudentă a creaţiei este 
modul cel mai adecvat de a se îngriji de ea, pentru că implică faptul de a se 

                         
112 De exemplu, dacă totul este în relaţie în univers cum ar fi compatibilă apărarea naturii cu 
justificarea avortului. Deci, nu este practicabil un drum educativ pentru primirea fiinţelor 
slabe care ne înconjoară, care uneori sunt deranjante sau supărătoare, când nu se dă 
protecţie unui embrion uman deşi venirea sa este cauză de suferinţe şi dificultăţi. 
113 Nu trebuie să ne uimească, aşa cum am văzut mai sus, faptul că, împreună cu 
omniprezenţa paradigmei tehnocratice şi cu adorarea puterii umane fără limite, se dezvoltă 
în subiecţi terorismul şi relativismul în care totul devine irelevant dacă nu foloseşte forţa 
oarbă şi propriile interese imediate. Din această logică se alimentează diferite atitudini care 
provoacă degradarea mediului şi degradarea morală şi socială. Apoi, cultura relativismului 
este o patologie care determină o persoană să profite de alta şi s-o trateze ca pe un simplu 
obiect, obligând-o la munci silnice sau reducând-o în sclavie din cauza unei datorii. Pe 
aceeaşi logică se lucrează în exploatarea sexuală a copiilor şi a femeilor sau la abandonarea 
bătrânilor care nu folosesc propriilor interese. Mai există şi logica absurdă care afirmă: să 
lăsăm ca forţele invizibile ale pieţei să reglementeze economia, pentru că efectele lor asupra 
societăţii şi asupra naturii sunt pagube inevitabile. Efectiv, toate acestea se datorează 
faptului că nu există adevăruri obiective şi nici principii stabile, în afară de satisfacerea 
propriilor aspiraţii şi a necesităţilor imediate, ca să stopeze traficul de fiinţe umane, 
criminalitatea organizată, traficul de droguri şi comerţul de tot felul. Pe aceeaşi logică 
relativistă se acţionează şi în cumpărarea de organe ale săracilor cu scopul de a le vinde sau 
de a le folosi pentru experimentare sau refuzarea copiilor pentru că nu răspund la dorinţa 
părinţilor lor. De asemenea, logica „foloseşte şi aruncă” produce atâtea gunoaie numai 
pentru dorinţa dezordonată a oamenilor de a consuma mai mult decât au nevoie realmente. 
Evident, în atare caz, niciun program politic sau forţă a legii nu vor fi suficiente să 
reglementeze comportamentele care lovesc mediul, deoarece dacă morala nu mai există 
nimic nu se mai recunoaşte, niciun adevăr obiectiv, nicio formă juridică sau principii 
universale valabile. 
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pune în lucru ca instrument al lui Dumnezeu pentru a ajuta să iasă în 
evidenţă potenţialităţile pe care Creatorul Însuşi le-a înscris în firea Sa 
umană şi în lucruri. În virtutea acestui fapt, spiritualitatea creştină a 
dezvoltat o bogată şi sănătoasă înţelegere a muncii, aşa cum vedem în 
tradiţia monastică care uneşte munca cu grija pentru creaţia lui Dumnezeu. 
Această împletire dintre reculegere şi muncă ne face mai capabili de 
îngrijire şi de respect faţă de mediu, impregnând, în felul acesta, cu 
sobrietate sănătoasă relaţia noastră cu lumea. Dar, atunci când în fiinţa 
umană se pierde capacitatea de a contempla şi de a respecta pe oameni şi 
mediul înconjurător, de bună seamă că sensul muncii este tulburat. Deci, 
omul trebuie să devină, cu ajutorul lui Dumnezeu, responsabil al 
îmbunătăţirii sale materiale, al progresului său moral şi al desăvârşirii sale 
spirituale prin osteneală şi muncă cinstită.114  

Munca este, deci, o necesitate, este parte a sensului vieţii pe acest 
pământ, cale de maturizare, de dezvoltare umană şi de realizare personală.115 
În acest sens, a crea locuri de muncă este parte a slujirii omului pentru 
binele comun de care nu se poate face abstracţie. Pe fondul acestor activităţi 
multiple fiinţa umană poate să intervină în lumea vegetală şi animală şi să se 
folosească de ele când este necesar pentru viaţa sa. Desigur, Biserica, în 
acest context, aminteşte cu fermitate că deşi munca este binecuvântată de 
Dumnezeu, totuşi experimentele ştiinţifice cu animale trebuiesc limitate 
pentru a nu afecta chemarea umană faţă de aceste creaturi ale lui Dumnezeu. 
Deci, pentru a fi în acord cu porunca divină omul trebuie să se raporteze la 
creaţia lui Dumnezeu cu un respect religios, ca un sacerdot aşa cum a fost în 
Rai. Este bine de subliniat faptul că progresele ştiinţifice şi tehnologice 

                         
114 După Sfânta Scriptură şi după Sfinţii Părinţi dezvoltarea duhovnicească a omului trebuie 
să se facă prin rugăciune şi muncă. Prin aceste activităţi omul pune în joc multe din 
dimensiunile vieţii sale cu care a fost înzestrat de Dumnezeu prin actul creator: 
creativitatea, proiecţia în viitor, dezvoltarea capacităţilor mentale, exercitarea valorilor, 
comunicarea cu alţii şi o atitudine exemplară de preamărire a lui Dumnezeu, care ne-a spus 
că şi El lucrează: „Tatăl Meu până acum lucrează; Şi Eu lucrez” (Ioan 5, 17). Aşa că 
realitatea socială a lumii de astăzi, dincolo de interesele limitate ale firmelor şi de o 
raţionalitate economică discutabilă, impune să se continue lupta ecologică şi să se 
urmărească drept prioritate obiectivul accesului la muncă pentru toţi. 
115 Este necesar să subliniem faptul că a ajuta pe săraci cu bani trebuie să fie mereu un 
remediu provizoriu pentru a face faţă urgenţelor, nu un scop în sine. Obiectiv trebui să-i 
ajutăm pe cei lipsiţi de strictul necesar să-şi ducă o viaţă demnă prin muncă, bineştiind că 
„dacă cineva nu vrea să muncească, să nu mănânce”, cum spune Sfântul Apostol Pavel. 
Există totuşi, în acest context, o orientare a economiei în a favoriza un tip de progres 
tehnologic care are ca scop reducerea costurilor de producţie în vederea diminuării locurilor 
de muncă, ce sunt înlocuite de maşini. Dar trebuie ştiut că reducerea locurilor de muncă are 
şi un impact negativ pe plan economic, prin erodarea progresivă a „capitalului social”, 
adică a acelui ansamblu de relaţii de încredere, de credibilitate şi de respectare a regulilor, 
indispensabile oricărei convieţuiri sociale. 
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însele subliniază efectiv cât este de nobilă vocaţia omului de a participa în 
mod responsabil la acţiunea creatoare a lui Dumnezeu, dar în acelaşi timp ne 
atrag atenţia că orice intervenţie într-o zonă a ecosistemului nu poate să facă 
abstracţie de analiza responsabilă a consecinţelor dezastruoase în alte zone 
ale creaţiei. Deci, pe de-o parte sunt apreciate aportul studiului şi al 
aplicaţiilor biologiei moleculare, completate de celelalte discipline precum 
genetica şi aplicaţia sa tehnologică în agricultură şi în industrie, iar pe de 
alta nu trebuie să se accepte în niciun fel manipulările genetice 
nediscriminate.116 Evident, natura are nevoie de ajutorul omului să se 
dezvolte conform menirii sale, aşa cum Dumnezeu i-a stabilit legile din 
momentul creaţiei, ceea ce face ca intervenţia să fie binevenită şi legitimă, 
dar este greu de dat o dimensiune cu privire la dezvoltarea acestei 
intervenţii, atâta vreme cât cercetătorul nu lucrează asupra ei cu 
responsabilitate şi cu simţ sacru.117 De asemenea, nu trebuie să se uite că 
riscurile nu sunt numai ale tehnicii însăşi, ci şi aplicării acesteia în mod 
neadecvat sau excesiv.118 

                         
116 Considerăm că în acest cadru ar trebui să se situeze orice reflecţie cu privire la 
intervenţia umană asupra lumii vegetale şi animale, care implică astăzi mutaţii genetice 
produse de biotehnologie, cu scopul de a exploata posibilităţile prezente în realitatea 
materială. Respectul credinţei în Dumnezeu faţă de raţiunea dominantă cere să se acorde 
atenţie la ceea ce însăşi ştiinţa biologică, dezvoltată în mod independent faţă de interesele 
economice, poate să înveţe cu privire la structurile biologice şi la posibilităţile şi mutaţiile 
lor. 
117 Este adevărat că lumea nu dispune de probe definitive cu privire la problemele pe care 
ar putea să le provoace agricultura transgenică fiinţelor umane, chiar dacă în unele regiuni 
folosirea lor a produs o creştere economică, totuşi se întâlnesc dificultăţi semnificative care 
nu trebuie să fie minimalizate. În multe zone, ca urmare a industrializării acestor culturi, se 
constată o dispariţie progresivă a micilor producători, care, ca urmare a pierderii 
pământurilor cultivate, s-au văzut obligaţi să se retragă din producţia directă şi să ajungă în 
locuri urbane mizerabile. Apoi, extinderea acestor culturi distruge ecosistemele şi 
diminuează diversitatea în producţie, destrămând prezentul sau viitorul economiilor 
agricole regionale. De exemplu, o cultură de floarea soarelui transgenică nu mai produce 
polen şi nectar pentru albine. În diferite ţări industrializate se accentuează tendinţa spre 
producerea de oligopoluri în producţia de seminţe şi de alte produse necesare pentru 
cultivare. Dependenţa de aceştia se agravează şi mai mult dacă se consideră că producţia de 
seminţe sterile ar ajunge să-i oblige pe agricultori să le cumpere de la firmele producătoare. 
118 Din constatarea obiectivă a cosmosului observăm că, în realitate, mutaţiile genetice au 
fost şi sunt produse chiar de natură, ceea ce înseamnă că cele provocate de fiinţa umană nu 
sunt nici pe departe un fenomen modern. De exemplu domesticirea animalelor, încrucişări 
de specii şi alte practici acceptate de toată lumea pot intra în cadrul acestor consideraţii. 
Apoi, să ne aducem aminte că începutul dezvoltărilor ştiinţifice pe plantele agricole 
transgenice a fost observarea bacteriilor care în mod natural şi spontan produceau o 
modificare în genomul unui vegetal. Este adevărat, totuşi, că în natură aceste procese se 
produc lent, incomparabil cu mersul impus de progresele tehnologice actuale, mai ales 
atunci când acestea se bazează pe o dezvoltare ştiinţifică de secole. 
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Fără îndoială că, în atare caz, avem nevoie de o atenţie sporită care 
să reducă toate aspectele morale implicate, prin dezbateri ştiinţifice 
responsabile şi ample, în măsură să se analizeze informaţia disponibilă. Din 
nefericire, cum se cunoaşte din cercetările mai noi, nu se spune întotdeauna 
informaţia completă, ci este selecţionată în funcţie de propriile interese, fie 
ele politice, economice sau ideologice. Acest lucru face efectiv dificilă 
luarea unei decizii echilibrate şi prudente asupra diferitelor chestiuni 
ecologice, ţinând cont de toate variabilele în discuţie. Considerăm, totuşi, că 
ar fi foarte necesar să se organizeze dezbateri despre aceste probleme în care 
să fie implicaţi direct sau indirect oamenii Bisericii, agricultorii, 
consumatorii, autorităţile, oamenii de ştiinţă, producătorii de seminţe, 
populaţii apropiate de terenuri de cercetare pentru a se analiza aceste 
problematici sau să se dea acces la o informaţie extinsă şi credibilă pentru a 
putea lua decizii orientate spre binele comun prezent şi viitor.  

Cât priveşte problema modificării genetice, care are un caracter 
complex, se cere cu repeziciune să fie cercetată cu multă atenţie din toate 
punctele de vedere, necesitând un efort mai mare pentru a finanţa diferite 
linii de cercetare autonomă şi interdisciplinară, care să poată aduce lumină 
nouă. Din nefericire, uneori mişcarea ecologistă apără integritatea mediului 
şi reclamă limite pentru cercetarea ştiinţifică, dar încurajează şi justifică 
experimentele pe embrionii umani vii. Nimeni n-are dreptul să subestimeze 
valoarea inalienabilă a unei fiinţe umane care merge cu mult dincolo de 
gradul dezvoltării sale. În felul acesta se lezează marile principii morale pe 
care tehnica nu le recunoaşte, ajungându-se să se legitimeze orice practică 
pe principiul „scopul scuză mijloacele”. Subliniem încă o dată, aşa cum am 
spus mai sus, că tehnica în afara lui Dumnezeu, a moralei şi a lucrării divine 
din creaţie nu va fi niciodată capabilă să autolimiteze propria putere, 
dimpotrivă va merge până la distrugerea omului şi a creaţiei. 

 
Ecosistemul în relaţia omului cu Dumnezeu, cu semenii săi şi cu mediul 

înconjurător 
 

O ecologie integrală are, aşadar, nevoie de o reflecţie matură care să 
ţină cont de toate aspectele crizei mondiale şi care să cuprindă clar 
dimensiunile morale şi sociale ale omului şi ale creaţiei în care trăieşte. 
Cercetarea acestei probleme trebuie să aibă în vedere modul în care 
relaţionează omul cu creaturile lui Dumnezeu în aşa numitul „ecosistem”. 
Deci, pornind de la organismul bun şi minunat, creat de Dumnezeu, 
ajungem la ansamblul armonios de organisme într-un spaţiu determinat, care 
funcţionează ca un sistem bine închegat. Indiferent de faptul că-l gândim sau 
nu-l cugetăm astfel noi depindem de acest ansamblu pentru însăşi existenţa 
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noastră.119 De aceea, atunci când vorbim despre „folosire sustenabilă” a 
naturii trebuie să introducem imediat consideraţia necesară referitoare la 
capacitatea de regenerare a fiecărui ecosistem în diferitele sale sectoare şi 
aspecte. Tocmai pentru aceasta în analiza ecosistemului este necesar să 
analizăm ecologia economică ce face ca ecologia socială să se dezvolte în 
toate laturile ei. De aici ajungem la ecologia culturală care pune în ecuaţie 
patrimoniul natural alături de patrimoniul istoric, artistic şi cultural, la fel de 
ameninţate în societatea contemporană. Acest patrimoniu este parte a 
identităţii comune a unui loc şi bază pentru a construi o cetate locuibilă. 
Astfel, istoria, cultura şi arhitectura dintr-un loc determinat, trebuie păstrate 
în identitatea lor originală. Apoi, ecologia cere şi îngrijirea bogăţiilor 
culturale ale umanităţii în semnificaţia lor mai amplă. Cultura în felul acesta 
va fi înţeleasă în sensul său viu, dinamic şi participativ, fără să fie exclusă 
din relaţia fiinţei umane cu mediul. Cum se constată în vremea noastră, 
economia globalizată, din nefericire, tinde să omogenizeze culturile şi să 
slăbească imensa varietate culturală, comoara umanităţii. Dar fără o cultură 
locală vom fi obligaţi mereu să acceptăm modele stabilite din exterior care 
n-au nimic de a face cu viaţa celor care trăiesc într-un anumit loc şi cu o 
anumită mentalitate. Soluţiile pur tehnice riscă să ia în considerare numai 
simptome care nu corespund problematicilor mai profunde ale vieţii umane. 
Dezvoltarea unui grup social, de pildă, presupune un proces istoric 
îndelungat în cadrul unui context cultural şi cere implicarea grupului 
pornind de la propria lui cultură. De fapt, nici chiar noţiunea de calitate a 
vieţii nu se poate impune, ci trebuie să fie înţeleasă în cadrul lumii de 
simboluri şi obiceiuri proprii fiecărui grup uman. Fără îndoială, dispariţia 
unei culturi şi a unor tradiţii poate să fie la fel de gravă sau chiar mai gravă 
decât dispariţia unei specii animale sau vegetale.  

Pentru noi ortodocşii pământul nu este un bun economic, ci un dar al 
lui Dumnezeu şi al înaintaşilor noştri în care se odihnesc, un spaţiu sacru cu 
care avem nevoie să interacţionăm pentru a alimenta identitatea noastră şi 
valorile noastre strămoşeşti. Orice migrare sau alungare din aceste teritorii 
duce la degradarea naturii şi culturii noastre naţionale. Astfel, pentru a vorbi 
despre o dezvoltare autentică avem nevoie de îmbunătăţirea integrală a 
calităţii vieţii umane şi acest lucru implică analizarea spaţiului în care se 
desfăşoară existenţa noastră personală. Lipsurile extreme în unele locuri 
lipsite de armonie, lărgime şi posibilitate de integrare, facilitează apariţia de 
comportamente inumane şi manipularea persoanelor din partea 
                         
119 Amintim că ecosistemele funcţionează în dispersarea dioxidului de carbon, în 
purificarea apei, în controlarea bolilor şi epidemiilor, în compoziţia solului, în 
descompunerea gunoaielor şi în foarte multe alte ipostaze ştiute şi neştiute. Aceasta 
dovedeşte că omul trăieşte în lumina Creatorului său şi acţionează pornind de la o realitate 
care ne-a fost dăruită în prealabil de El, anterioară capacităţilor noastre şi existenţei noastre.  
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organizaţiilor criminale. Pentru unii locuitori săraci, care-şi duc existenţa de 
azi pe mâine, există o senzaţie de dezrădăcinare care favorizează 
comportamente antisociale şi violenţă. În acest context este necesar să se 
dezvolte o responsabilitate sănătoasă faţă de lăcaşele de cult în care au 
crescut şi trăit în credinţă înaintaşii noştri. Aceste cadre de perspectivă şi 
puncte de referinţă măresc simţul de apartenenţă la un neam şi la o ţară, 
sporind simţirea de a se simţi acasă. Este important ca restaurările diferitelor 
monumente ecleziale şi de altă natură să se facă cu simţul responsabilităţii şi 
să se evite orice alte improvizaţii care ar ştirbi valoarea edificiului. În felul 
acesta, oamenii se vor simţi că fac parte dintr-un „noi” al strămoşilor noştri 
şi al urmaşilor noştri. Pentru acest motiv, fie în mediul urban, fie în cel rural, 
este absolut obligatoriu să se păstreze identitatea strămoşească a 
patrimoniului, evitându-se intervenţii care să le modifice încontinuu. 

Desigur, toate cele menţionate mai sus se pot împlini numai cu 
observarea cu stricteţe a relaţiei omului cu legea morală înscrisă în propria 
sa natură, relaţie indispensabilă pentru a putea crea un mediu mai demn. 
Această „ecologie a omului”, – căci şi omul are o natură pe care trebuie s-o 
respecte şi pe care n-o poate manipula după bunul plac, – trebuie să ne pună 
într-o relaţie directă cu Dumnezeu, cu mediul şi cu celelalte fiinţe vii. 
Respectul faţă de suflet şi de trup ca daruri ale lui Dumnezeu este necesar 
pentru a primi şi a accepta lumea întreagă ca lucrare a Preasfintei Treimi şi 
casă comună. Dacă învăţăm să primim propria noastră persoană şi să avem 
grijă de noi şi de viaţa noastră rezultă de la sine că este esenţială o viaţă 
spirituală desăvârşită. Ne gândim aici în mod deosebit de a aprecia propriul 
trup în feminitatea sau masculinitatea lui, lucru necesar pentru a ne putea 
recunoaşte pe noi înşine în întâlnirea cu celălalt diferit de noi. Evident, 
numai lucrând în acest mod vom accepta cu bucurie darul specific al 
celuilalt sau al celeilalte, operă a lui Dumnezeu Creatorul şi să ne 
îmbogăţim reciproc. 

La loc de cinste în această pregătire a sufletului şi a trupului nostru 
se află lucrarea faptelor bune. Astfel, ecologia umană este indispensabilă de 
noţiunea binelui comun, un principiu care desfăşoară un rol central şi 
unificator în morala socială. Faptele bune ca lucrări ale omului în colaborare 
cu harul mântuitor ajută pe oameni să-şi atingă mai deplin şi mai uşor 
desăvârşirea. În săvârşirea binelui comun se presupune respectarea 
persoanei umane ca atare, cu drepturi fundamentale şi inalienabile rânduite 
de Dumnezeu spre dezvoltarea sa integrală. Locul de formare şi învăţare a 
acestor deprinderi este familia şi Biserica, celulele de bază ale societăţii. 
Este de la sine înţeles că în condiţiile actuale ale societăţii secularizate, unde 
se întâlnesc atâtea inegalităţi şi sunt tot mai numeroase persoanele care sunt 
marginalizate, private de drepturile umane fundamentale, principiul binelui 
comun se transformă imediat, ca o consecinţă logică şi inevitabilă, într-un 
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apel la solidaritate şi într-o opţiune preferenţială pentru cei mai săraci. 
Demnitatea săracului trebuie să fie respectată în lumina celor mai profunde 
convingeri de credinţă, Mântuitorul Însuşi iubind pe cei săraci şi punându-Se 
în persoana lor pentru ca să fie ajutaţi de confraţii lor, aşa cum îi slujim Lui.   

O altă obligaţie a noastră este de a transmite binele comun 
generaţiilor viitoare care trebuie să se bucure, evident, de mila şi harul lui 
Dumnezeu. Crizele economice au arătat efectele nocive pe care le aduc cu 
sine nerecunoaşterea vocaţiei comune creştine, de la care nu pot să fie 
excluşi cei care vor veni după noi. O solidaritate între generaţii ne introduce 
în logica darului gratuit pe care l-am primim şi suntem datori să-l 
comunicăm urmaşilor noştri. Dacă ţara aceasta şi pământul pe care trăim 
ne-a fost dăruit de Dumnezeu, nu mai putem gândi numai la criteriu 
utilitarist de eficienţă şi productivitate pentru profitul individual. Deci, 
chestiunea esenţială de dreptate survine imediat ce pământul pe care l-am 
primit aparţine nouă şi celor care vor veni după noi. Acesta este rostul 
tradiţiei de a primi şi a transmite mai departe generaţiei următoare. În acest 
context ne întrebăm retoric „Ce tip de lume dorim să transmitem celor care 
vor veni după noi, copiilor care cresc acum?” Întrebarea nu se referă numai 
la mediul înconjurător în mod izolat, pentru că nu se poate pune problema în 
manieră parţială, ci la credinţa care responsabilizează pe om şi la relaţia lui 
cu Dumnezeu. Totodată, când ne întrebăm cu privire la lumea pe care vrem 
s-o lăsăm, ne referim mai ales la orientarea sa morală, la sensul său, la 
valorile sale creştine. Dacă nu ne punem aceste întrebări de fond, nu vom da 
niciodată sens precis preocupărilor noastre ecologice. Aşadar, numai dacă 
întrebările sunt puse cu seriozitate şi primesc un răspuns pozitiv, ajungem cu 
certitudine la scopul vieţii noastre în această viaţă şi pe acest pământ. 
Pornind de aici şi rezolvând aceste probleme în chip creştinesc vom ajunge 
să ne preocupăm de felul cum ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu şi de 
răspunsul la înfricoşata judecată  de la sfârşitul veacurilor.120  

 
În concluzie, examinarea situaţiei ecologice actuale şi a crizei 

morale din societatea contemporană puternic desacralizată, cât şi analiza 
                         
120 Din păcate previziunile catastrofale din vremea noastră ne arată că am putea lăsa 
generaţiilor următoare prea mult moloz, dezolare şi imoralitate. Ritmul de necredinţă, de 
consum, de risipă şi de alterare a mediului a depăşit posibilităţile planetei, în aşa manieră 
încât stilul actual de viaţă, fiind insuportabil, poate să ducă numai la catastrofe, cum, de 
fapt, se întâmplă deja periodic în diferite regiuni ale lumii. Atenuarea efectelor actualului 
dezechilibru moral şi ecologic însă depinde de ceea ce facem acum, iar îndreptarea depinde 
de a lua în serios viaţa noastră morală şi culturală, care o însoţeşte pe cea ecologică. De 
asemenea, familiile formate din bărbaţi şi femei trebuie să fie îndemnate spre mai multă 
iubire şi spre naşterea de prunci. După cum constatăm în lumea noastră postmodernă există 
un mare risc ca oamenii căsătoriţi să devină profund individualişti şi să uite de menirea lor 
de a procrea, căutând numai satisfacţii egoiste imediate.  
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cauzelor profunde ale degradării mediului în care locuim, ne îndeamnă la o 
hotărâre imperativă asupra modului nostru de a trăi în creaţia lui Dumnezeu. 
De câtva timp se constată în întreaga lume şi la noi în ţară tendinţa de a 
concepe pământul ca patrie şi omenirea ca popor care locuieşte într-o casă 
comună. Se ştie că tehnologia bazată pe combustibilii foarte poluanţi trebuie 
să fie înlocuită progresiv şi numaidecât, dar soluţiile care să oprească răul 
întârzie, comunitatea internaţională nu ajunge încă la acorduri adecvate cu 
privire la responsabilitatea celor care trebuie să suporte costurile cele mai 
mari ale tranziţiei energetice. Politica şi industria răspund cu încetineală, 
departe de a fi la înălţimea provocărilor mondiale.121 Este adevărat că în 
unele privinţe mişcarea ecologică mondială a făcut deja un parcurs lung, 
îmbogăţit de efortul multor organizaţii din societatea civilă. Graţie acestei 
angajări, chestiunile ambientale au fost tot mai prezente în agenda publică şi 
au devenit o invitaţie permanentă de a gândi pe termen lung.122 Cu toate 
acestea însă constatăm totuşi unii paşi mărunţi în rezolvarea problemelor 
majore ale mediului şi calităţii vieţii umane. Evident, pentru ţările sărace, 
priorităţile trebuie să fie dezrădăcinarea mizeriei şi dezvoltarea socială a 
locuitorilor lor. De asemenea trebuie să se aibă în vedere dezvoltarea 
formelor mai puţin poluante de producere a energiei, însă pentru aceasta e 
nevoie de ajutorul ţărilor bogate care au crescut mult pe cheltuiala poluării 
actuale a planetei. Pentru aceasta este nevoie de acorduri internaţionale 
ferme care să realizeze programe de dezvoltare, să sporească relaţiile dintre 
state care să salvgardeze suveranitatea fiecăruia şi să impună obligaţii care 
să împiedice acţiuni inacceptabile, cum ar fi înmagazinarea de deşeuri şi 
industrii puternic poluante în ţările sărace. Este, totodată, necesar să se ia 
măsuri severe de reglementare, control şi sancţionare pentru protejarea 
zonelor marine şi oceanice. Trebuiesc luate decizii substanţiale pentru a 
                         
121 Cum constatăm de multe ori politica se supune economiei şi paradigmei eficientiste a 
tehnocraţiei. Astăzi, gândindu-ne la binele comun, avem nevoie în mod inevitabil ca 
politica şi economia, în dialog, să se pună cu hotărâre în slujba vieţii şi în special a vieţii 
morale umane. 
122 Printre experienţele pozitive ale mişcării ecologiste amintim, Convenţia de la Basel 
despre deşeurile periculoase, cu un sistem de notificare, de nivele stabilite şi de controale, 
precum şi despre comerţul internaţional al speciilor de faună şi floră sălbatică ameninţate cu 
dispariţia, care prevede misiuni de verificare a realizării efective. Convenţia de la Viena 
pentru protejarea stratului de ozon şi realizarea sa prin Protocolul de la Montreal şi 
amendamentele sale, problema subţierii acestui strat pare că a intrat într-o fază de soluţie. 
Cu privire la grija faţă de diversitatea biologică şi deşertificare, progresele au fost mult mai 
puţin semnificative. Cât priveşte schimbările climatice, progresele sunt în mod deplorabil 
foarte scăzute. Conferinţa Naţiunilor Unite despre Dezvoltare sustenabilă reunită la Rio de 
Janeiro 2012, a emis o declaraţie finală pe cât de amplă, pe atât de ineficace. Negocierile 
internaţionale nu pot să înainteze în manieră semnificativă din cauza poziţiei ţărilor bogate 
şi a corporaţiilor lacome care privilegiază propriile interese naţionale faţă de binele comun 
global.  
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rezolva încălzirea globală a pământului, pentru reducerea poluării şi a 
dezvoltării ţărilor şi regiunilor sărace.  

Dacă un rol important îl au statele naţionale, mai ales pentru că au o 
dimensiune economico-financiară cu caracter transnaţional, trebuie ajutate 
să-şi dezvolte instituţii stabile şi credibile, organizate în mod eficient. 
Fireşte însă cel mai sfânt lucru pentru conducerea economiei mondiale, 
pentru a vindeca economiile lovite de criză, pentru a preveni înrăutăţirile 
crizei şi dezechilibrele majore; pentru a realiza o dezarmare integrală 
corespunzătoare, siguranţa alimentară şi pacea, este urgent să se ia măsuri 
adevărate de către toate autorităţile politice mondiale.  

Apoi, în faţa folosirii iresponsabile a capacităţilor umane, statele 
trebuie să ia măsuri legale care să stabilească regulile pentru conduitele 
permise în lumina binelui comun.123 Din nefericire, drama unei politici 
focalizate asupra rezultatelor imediate, prudenţa guvernelor de a nu irita 
populaţia cu măsuri care pot să ştirbească nivelul de consum sau să pună în 
pericol investiţii externe, frânează luarea de măsuri concrete pentru 
împlinirea binelui comun pe care Dumnezeu îl vrea de la oameni.124 
Desigur, fără aportul populaţiei şi a instituţiilor, vor exista mereu rezistenţe 
de a interveni în apărarea moralei şi a naturii înconjurătoare. Oricine care va 
avea curajul să protejeze creaţia lui Dumnezeu, umană şi naturală, va simţi 
în sine demnitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o ca persoană, iar, după 
trecerea sa din această viaţă, va primi răsplata în Împărăţia cerurilor.  

Pentru a avea o şi mai mare eficienţă lucrarea noastră de apărare a 
vieţii morale şi a lumii în care trăim trebuie să dea spaţiu mai mare unei 
politici sănătoase, capabile să reformeze instituţiile, să le coordoneze şi să le 
înzestreze cu practici morale bazate pe credinţă şi o bună educaţie, care să 
                         
123 Este bine de ştiut că limitele pe care trebuie să le impună o societate sănătoasă, matură şi 
suverană ţin de previziune şi precauţie, regulamente adecvate, vigilenţă asupra aplicării 
normelor, lupta împotriva corupţiei, acţiuni de control operativ asupra proceselor de 
producţie cu efecte nedorite şi o intervenţie oportună în faţa riscurilor nedeterminate sau 
potenţiale. Din nefericire, cu toate că există o crescândă jurisprudenţă orientată să reducă 
efectele poluante ale activităţilor întreprinzătoare, totuşi nu există încă în funcţie o structură 
politică şi instituţională care să evite practicile rele şi să încurajeze acţiunile bune, pentru a 
stimula creativitatea şi a facilita iniţiativele personale şi colective. 
124 Este adevărat că uneori şi realismul politic poate să ceară măsuri şi tehnologii de 
tranziţie, dar numai să fie însoţite de angajamente treptate obligatorii. Aşa că, în cadrul 
naţional şi local se poate avea în vedere, de exemplu, promovarea unor forme de economie 
energetică, o bună gestionare a transporturilor sau tehnici de construcţie şi de restructurare 
de edificii care să micşoreze consumul energetic şi nivelul de poluare, să se orienteze spre 
modificarea consumurilor energetice, să se favorizeze îmbunătăţirea agricolă a regiunilor 
sărace prin investiţii în infrastructurile rurale, în organizarea pieţei locale sau naţionale, în 
sistemele de irigaţii şi în dezvoltarea de tehnici agricole sustenabile. Se pot facilita forme de 
cooperare sau de organizare comunitară care să apere interesele micilor producători şi să 
ferească ecosistemele de prăduire.  
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permită depăşirea presiunilor şi inerţiilor vicioase corupte. Având în vedere 
că până şi cele mai bune mecanisme ajung până la urmă să se uzeze, atunci 
este necesar să se depună eforturi pentru a se îndepărta indiferenţa şi 
agresivitatea faţă de valorile morale tradiţionale, să se iniţieze programe de 
înţelegere a învăţăturii umanist creştine bogată în semnificaţii spirituale, 
capabilă să confere societăţii noastre o orientare nobilă şi generoasă. 

În tot demersul ecologic pentru a salva creaţia lui Dumnezeu 
omenirea are nevoie de un dialog şi o transparenţă obiectivă în procesele 
decizionale. Un studiu de impact ambiental trebuie să fie elaborat în mod 
interdisciplinar, transparent şi independent de orice presiune economică sau 
politică. Realizarea acestuia trebuie să fie în acord cu condiţiile de muncă şi 
posibilele efecte asupra sănătăţii fizice şi mentale a persoanelor, asupra 
economiei locale şi asupra siguranţei. Dar, pentru aceasta este nevoie să se 
ţină cont că un loc privilegiat în dezbatere trebuie să-l aibă oamenii locului 
care sunt obligaţi să se îngrijească de ei şi de copii lor, depăşind interesul 
economic imediat. Participarea cere informare adecvată cu privire la riscuri 
şi posibilităţi, fără să se anuleze decizia iniţială asupra proiectului, ci 
dimpotrivă să se precizeze acţiuni de control sau monitorizare constantă 
asupra acestuia. Acest lucru este valabil mai ales dacă un proiect poate 
cauza o creştere în exploatarea resurselor naturale, în emisii şi în rămăşiţe 
radioactive, în producerea de deşeuri sau într-o schimbare semnificativă în 
peisajul, în habitatul speciilor ocrotite sau într-un spaţiu public. Unele 
proiecte, nesusţinute de o analiză atentă, pot ştirbi profund calitatea vieţii 
dintr-un loc prin efecte foarte diferite între ele ca: poluarea acustică 
neprevăzută, reducerea orizonturilor vizuale, distrugerea cadrului natural, 
pierderea de valori culturale, efectele folosirii energiei nucleare, utilizarea 
de produse toxice în recuperarea minereurilor, distrugerea cadrului natural 
prin construcţii hidrotehnice etc.125 Fără îndoială dacă informaţia obiectivă 
duce la previziunea unei daune grave şi ireversibile, chiar dacă n-ar exista o 
demonstraţie indiscutabilă, orice proiect ar trebui să fie oprit sau modificat. 
Fireşte, o opoziţie faţă de aceste întreprinderi nu înseamnă a respinge 
                         
125 Prezentăm câteva întrebări care ar putea să stea la baza unei discuţii referitoare la 
iniţiativa întreprinzătoare ca să vedem dacă proiectul duce la o adevărată dezvoltare 
integrală: Pentru ce scop? Pentru ce motiv? Unde? Când? În ce mod? Spre cine este 
îndreptat? Care sunt riscurile? Cu ce preţ? Cine plăteşte cheltuielile şi cum va face aceasta? 
Dacă este moral ceea ce se face? Evident în această examinare există chestiuni care trebuie 
să aibă prioritate. Este bine de amintit că în Declaraţia de la Rio din 1992, se stipulează că 
„acolo unde sunt ameninţări şi daune grave sau ireversibile, lipsa de certitudini ştiinţifice 
depline nu va putea constitui un motiv pentru a întârzia adoptarea de măsuri eficace” care 
să împiedice degradarea mediului (Declaraţia de la Rio despre ambient şi dezvoltare, 14 
iunie 1992, Principiul 15). Acest principiu de precauţie permite efectiv protejarea celor mai 
slabi, care dispun de puţine mijloace pentru a se apăra şi pentru a procura dovezi 
incontestabile. 
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inovaţiile tehnologice care permit îmbunătăţirea calităţii vieţii unei 
populaţii, ci o grijă responsabilă faţă de lucrarea lui Dumnezeu, faţă de om 
şi faţă de mediul în care trăim şi muncim.  

Este necesar să subliniem faptul că în asemenea probleme Biserica 
nu pretinde să definească normele ştiinţifice de aplicare a acestor programe, 
nici să ia locul politicii, ci îndeamnă la o dezbatere onestă şi transparentă, 
pentru ca necesităţile particulare sau ideologiile politice să nu lezeze 
credinţa, morala şi binele comun. Ea reaminteşte lumii că protecţia 
ambientală nu poate să fie asigurată numai pe baza calculului financiar de 
costuri şi beneficii. Creaţia lui Dumnezeu este una dintre acele bunuri pe 
care mecanismele pieţei nu sunt în măsură să o apere sau să o promoveze în 
mod adecvat. Este de dorit şi realist, ne învaţă Mântuitorul Hristos, ca 
oamenii să se gândească la efectele ambientale pe care le vor lăsa 
generaţiilor următoare. În schema venitului lacom şi iraţional nu încape 
gândul la Dumnezeu, la cei săraci şi la mediu, la timpii de degradare şi de 
regenerare a ecosistemelor care pot să fie grav alterate de intervenţia umană. 
Şi dacă totuşi se vorbeşte despre biodiversitate, de ce unii reacţionează 
acuzându-i pe ceilalţi că pretind să oprească în mod iraţional progresul şi 
dezvoltarea umană, cum este cazul Roşia Montană sau gazele de şist? Este 
foarte important de înţeles că eforturile pentru o folosire sustenabilă a 
resurselor naturale nu sunt o cheltuială inutilă, ci o investiţie care va putea 
oferi alte beneficii economice pe termen mediu şi lung. De asemenea, este 
necesar să deschidem drumuri şi oportunităţi diferite, care nu implică 
oprirea creativităţii umane şi a dorinţei de progres, ci mai degrabă 
canalizarea acestei energii în mod nou.126 

                         
126 Un exemplu ar putea fi parcursul de dezvoltare productivă mai creativă şi mai bine 
orientată care să corecteze disparitatea dintre investiţia tehnologică excesivă pentru consum 
şi cea scăzută pentru rezolvarea problemelor urgente ale omenirii, generalizarea formelor 
inteligente şi rentabile de reutilizare a materiei, de recuperare funcţională şi de reciclare. 
Îmbunătăţirea eficienţei energetice a oraşelor şi reducerea consumului excesiv de apă. Cum 
se ştie diversificarea productivă oferă posibilităţi deosebite inteligenţei umane pentru a crea 
şi a inova, în timp ce protejează mediul creează mai multe oportunităţi de muncă. Aceasta 
ar face să înflorească şi mai mult fiinţa umană şi să-i crească inteligenţa şi responsabilitatea 
faţă de natura înconjurătoare şi faţă de sine însuşi. Dimpotrivă este lipsit de demnitate şi 
superficial a se insista în crearea de forme de distrugere a naturii numai pentru a obţine noi 
posibilităţi de consum şi de venit imediat. Ca atare, punerea unor limite raţionale acestor 
tendinţe spre lăcomie nu înseamnă altceva decăt o întoarcerea înapoi înainte de a fi prea 
târziu. Deci, pentru ca să apară noi modele de progres trebuie să fie schimbat modelul de 
dezvoltare globală şi să se reflecteze în mod responsabil asupra sensului economiei şi 
asupra finalităţii sale, pentru a corecta disfuncţiunile şi distorsiunile sale. O dezvoltare 
tehnologică şi economică ce nu lasă o lume mai bună şi o calitate a vieţii în mod integral 
superioară, nu se poate considera progres. Pe de altă parte, principiul maximizării 
profitului, în sensul că dacă se măreşte producţia se realizează mai mult profit, 
distorsionează conceptual economia. De pildă dacă tăierea unei păduri măreşte producţia, 
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O altă problemă ce se impune este de a analiza rolul ştiinţelor 
empirice din viaţa noastră. Se ştie de toţi că aceste ştiinţe nu vor putea 
niciodată să explice complet viaţa, esenţa intimă a tuturor creaturilor şi 
ansamblul realităţii umane. Numai Sfânta Scriptură, revelată de Dumnezeu, 
poate să ofere o semnificaţie destinată tuturor epocilor, deschizând mereu 
noi orizonturi pentru sufletul uman doritor de infinit. Faptul că învăţătura 
Mântuitorului Iisus Hristos este prezentată într-un limbaj simplu dar 
profund, pe înţelesul tuturor, nu ia nicio valoare dezbaterii publică. Desigur, 
Biserica prin învăţăturile ei, cum precizam mai sus, nu se opune soluţiilor 
tehnice pe care ştiinţele pretind să le aducă în folosul omenirii, dar are 
dreptul să constate că ştiinţa este neputincioasă să rezolve problemele grave 
ale lumii şi ale societăţii actuale. Dacă omenirea îşi pierde direcţia, dacă 
sunt uitate marile motivaţii care fac posibilă trăirea oamenilor împreună, 
jertfa, bunătatea, atunci în ce direcţie va mai merge omul şi lumea, ce 
vocaţie va mai avea? În orice caz, pentru ieşirea din impas omul trebuie să 
ajungă la convingerea că este motivat să fie coerent cu propria credinţă şi să 
n-o contrazică prin acţiunile sale rele. El va trebui să insiste prin rugăciune 
şi meditaţie pentru ca Dumnezeu să-l deschidă din nou lucrării harului Său 
ca să ajungă iarăşi la profunzimea iubirii, la dreptate şi la pace. Dacă 
nedreptatea şi violenţa au pus stăpânire pe noi, ca oameni care credem în 
Dumnezeu, trebuie să recunoaştem şi să ne cerem iertare că am fost infideli 
faţă de creaţie şi faţă de comoara de înţelepciune, dăruită nouă de Creator, 
pe care ar fi trebuit s-o păzim.  

Din statisticile actuale se ştie că cea mai mare parte a locuitorilor se 
declară credincioşi lucru ce ar trebui să ne determine să intrăm în dialog unii 
cu alţii, orientat spre îngrijirea naturii, spre apărarea şi ajutorarea săracilor, 
spre construirea unei reţele de respect şi de fraternitate între oameni. Fireşte 
în acest demers este indispensabil şi un dialog între ştiinţele însele, dat fiind 
faptul că fiecare dintre acestea este obişnuită să se închidă în limitele 
propriului limbaj şi specializarea de care dispune tinde să devină izolare şi 
absolutizare a propriei ştiinţe. La fel se impune un dialog deschis între 
diferitele mişcări ecologiste, gravitatea crizei ecologice cerând de la noi toţi 
să ne gândim la binele comun şi să mergem înainte pe calea consfătuirii în 
răbdare, asceză şi iubire jertfelnică. 

Un lucru foarte important de amintit este că în societatea în care 
trăim avem nevoie să revenim la conştiinţa unei origini comune, a unei 
apartenenţe reciproce la fiinţa umană şi a unui viitor împărtăşit de toţi. 
Desigur, în felul acesta suntem chemaţi la o mare provocare culturală, 
spirituală şi educativă care va implica lungi procese de regenerare. În primul 

                                                               
nimeni nu măsoară în acest calcul pierderea pe care o implică deşertificarea unui teritoriu, 
distrugerea biodiversităţii sau creşterea poluării. 
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rând trebuie adoptat un alt stil de viaţă care să evite vârtejul cumpărăturilor 
şi cheltuielilor superflue. Consumismul obsesiv din societatea noastră este 
reflexul subiectiv al paradigmei tehnico-economice care face ca fiinţa 
umană să „accepte obiectele obişnuite şi formele obişnuite ale vieţii aşa cum 
îi sunt impuse de planurile raţionale şi de maşinile normalizate şi, în 
ansamblu, să trăiască cu impresia că toate acestea sunt raţionale şi 
corecte”.127 Această înşelăciune dă impresia că omul este liber atât timp cât 
păstrează o pretinsă libertate de a consuma, când în realitate cei care posedă 
libertatea sunt cei care fac parte din minoritatea care deţine puterea 
economică şi financiară. Din nefericire în această confuzie, omenirea n-a 
găsit o nouă înţelegere de sine însăşi care s-o poată orienta, iar această lipsă 
de identitate se trăieşte cu angoasă. Astăzi constatăm, mai mult decât 
oricând, că lumea fără Dumnezeu trăieşte un sentiment de precaritate şi de 
nesiguranţă, care o duce la forme de egoism colectiv din ce în ce mai 
evidente. Când omul devine autoreferenţial şi se izolează în conştiinţa lui,  
atunci i se amplifică propria aviditate. Şi cu cât inima lui este mai goală, cu 
atât are mai mult nevoie de obiecte de cumpărat, de posedat şi de consumat. 
Toate aceste deformări spirituale sunt mai tragice decât fenomenele 
climatice teribile şi mai dezastruoase decât catastrofele naturale, pentru că 
distrug chipul lui Dumnezeu din noi. Din fericire oamenii, dacă vor, pot ieşi 
din această stare cu darul lui Dumnezeu, pot să se depăşească pe ei înşişi, să 
aleagă din nou binele şi să se regenereze, dincolo de orice condiţionare 
psihologică şi socială care să le fie impusă.   

Dumnezeu ne chemă pe toţi să începem din nou o viaţă morală 
conştientă şi să ieşim din noi înşine spre celălalt, pentru a transforma lumea 
în care trăim. Atitudinea fundamentală de a ne corecta prin credinţă şi 
dragoste, renunţând la conştiinţa izolată şi la egoism, este rădăcina care 
renaşte grija noastră faţă de alţii şi faţă de mediu, făcând să apară reacţia 
morală la impactul provocat de orice acţiune şi de orice decizie din afara 
noastră. De asemenea trebuie să trezim în noi conştiinţa gravităţii crizei 
morale, culturale şi ecologice care are nevoie să producă în noi dorinţa de a 
reveni la tradiţiile părinţilor noştri. Efectiv, pentru aceasta avem nevoie de 
curajul de a accepta că miturile modernităţii sunt utile de cunoscut dar în 
niciun caz de aplicat în viaţa noastră. Numai în felul acesta vom recupera 
diferitele niveluri ale echilibrului moral ecologic: cel interior cu sine, cel 
solidar cu ceilalţi, cel natural cu toate fiinţele vii şi cel spiritual cu 
Dumnezeu. Educaţia morală trebuie să ne îndemne să facem acel salt 
calitativ spre transcendent, din care îşi trage sensul său cel mai profund etica 
ecologică, ajutorul săracului şi păstrarea mediului înconjurător.  

                         
127 ROMANO GUARDINI, Das Ende der Neuzeit, Würzburg 1959, p. 66-67. 
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Instituţiile educative ale omului de astăzi trebuie să fie evident: 
Biserica, şcoala, familia, mijloacele de comunicare, cateheza şi altele. După 
concepţia noastră românească o bună educaţie o primim în familie, pentru că 
este locul în care am primit viaţa ca dar al lui Dumnezeu. Această bună 
creştere trebuie să fie ocrotită împotriva multiplelor atacuri la care este 
expusă familia astăzi. Împotriva aşa-numitei culturi a morţii prin avort, 
familia constituie sediul culturii vieţii. În familie se cultivă primele obiceiuri 
de iubire faţă de Dumnezeu, de aproapele şi de grijă faţă de viaţă, ca, de 
exemplu, folosirea corectă a lucrurilor, ordinea şi curăţenia, respectul faţă de 
ecosistemul local şi protejarea tuturor creaturilor. Familia este locul formării 
integrale, unde se desfăşoară diferitele aspecte ale maturizării personale, 
intim relaţionate între ele. În familie se învaţă să se ceară permisiunea fără 
prepotenţă, să se spună „mulţumesc” ca expresie de apreciere sinceră pentru 
lucrurile pe care le primim, să se domine agresivitatea sau aviditatea şi să se 
ceară scuze atunci când facem ceva rău. Aceste mici gesturi de sinceră 
politeţe ajută la construirea unei culturi a vieţii împărtăşite şi a respectului 
faţă de ceea ce ne înconjoară.  

Biserica are un rol esenţial în această modelare a omului, de 
îndeplinit în această educaţie faţă de suferinţele săracilor şi a mediului în 
care trăim. A acorda atenţie frumuseţii şi a iubi creaţia lui Dumnezeu ne 
ajută să ieşim din pragmatismul consumist obscur şi fără sens. Dacă nu 
învăţăm să ne oprim pentru a admira şi a aprecia frumosul, nu este deloc 
întâmplător că vom ajunge ca fiecare lucru să se transforme în obiect de uz 
şi abuz fără raţiune. În acelaşi timp, dacă nu vom dori să ajungem la 
schimbări profunde vom ajunge la grave probleme de identitate şi de 
memorie colectivă. Aşadar, este necesar să ţinem cont de faptul că modelele 
de urmat influenţează realmente comportamentele noastre. În consecinţă, 
educaţia va fi ineficace şi eforturile sale vor fi sterile dacă nu va exista o 
preocupare a tuturor de a răspândi credinţa la toţi oamenii şi un nou model 
de viaţă cu privire la societate şi la relaţia ei cu creaţia lui Dumnezeu.  

Propunem pentru refacerea noastră spirituală o participare mai deasă 
la harul Duhului Sfânt care se dă prin Sfintele Taine. Din practica Bisericii 
noastre cunoaştem că în săvârşirea Sfintei Liturghii folosim lucrurile din 
lumea noastră naturală, pâinea şi vinul, pentru a dobândi în schimb de la 
Dumnezeu cele spirituale. Tainele, în acest sens, sunt un mod privilegiat în 
care natura este primită de Dumnezeu, ale Tale dintru ale Tale, şi reîntoarsă 
pentru sfinţirea vieţii noastre. De bună seamă, în Euharistie creaţia îşi 
găseşte cea mai mare înălţare a sa prin faptul că Dumnezeu Însuşi, făcut om, 
ajunge să se lase mâncat de creatura Sa. Astfel, Domnul şi Dumnezeul 
nostru Iisus Hristos, prin actul Înomenirii Sale, a voit să ajungă în 
intimitatea noastră, pentru ca în însăşi lumea noastră să-L putem întâlni şi 
primi în interiorul nostru. Astfel, El este prezent în Euharistie în chip real, 
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fiind centrul vital al universului şi al vieţii fiecăruia, centrul preaplin de 
iubire şi de viaţă inepuizabilă. Ca atare, omul şi tot cosmosul uniţi în Fiul 
întrupat aduc mulţumire Preasfintei Treimi în Sfânta Liturghie, Euharistia 
unind cerul şi pământul pentru a îmbrăţişa şi pătrunde toată creaţia lui 
Dumnezeu. Deci, prin pâinea şi vinul euharistic noi întoarcem creaţia la 
Dumnezeu în adoraţie bucuroasă şi deplină, spre unificarea cu Creatorul 
Însuşi. În felul acesta, Împărtăşania este şi izvor de lumină şi de motivaţie 
pentru preocupările noastre faţă de mediul înconjurător şi ne orientează să 
fim păzitori ai întregii creaţii.128 

Evident, credincioşii care fac parte din Biserică, nu fug de lume, nici 
nu neagă natura atunci când vor să se întâlnească cu Dumnezeu. În Biserica 
noastră frumuseţea, care este unul dintre numele cu care se exprimă armonia 
divină şi modelul omenirii transfigurate, se arată pretutindeni: în formele 
bisericilor noastre pictate în interior şi exterior, în sunetele clopotelor şi ale 
muzicii sacre, în culorile veşmintelor liturgice, în luminile candelelor şi ale 
lumânărilor şi în parfumul tămâiei bine mirositoare. Astfel, putem spune că 
pentru experienţa noastră creştină, toate creaturile din universul material 
găsesc adevăratul lor sens în Cuvântul lui Dumnezeu înomenit, pentru că El 
a unit ipostatic în Persoana Sa firea noastră. În această parte a universului 
material, Domnul slavei a introdus germenele îndumnezeirii şi al 
transfigurării lumii. Deci, creştinismul nu refuză materia, dimpotrivă, o 
valorizează pe deplin în actul liturgic, în care trupul uman arată propria 
natură intimă de templu al Duhului Sfânt şi ajunge să se unească cu Domnul 
Hristos, făcut trup pentru mântuirea lumii. În acest context intră şi ziua de 
prăznuire a Învierii, duminica, când participăm la Sfânta Liturghie. Această 
zi are o importanţă deosebită pentru mântuirea noastră şi sfinţirea mediului 
înconjurător, căci în ea avem prilejul de înnoire a relaţiilor noastre cu 
Dumnezeu, cu semenii noştri şi cu lumea. Ca „prima zi” a noii creaţii, 
inaugurată prin Jertfa şi Învierea Domnului, Duminica este garanţia 
transfigurării finale a întregii lumi create de Dumnezeu. În afară de aceasta, 
Duminica vesteşte „odihna veşnică a omului în Dumnezeu”, arătând că 
spiritualitatea creştină ortodoxă integrează valoarea odihnei şi a sărbătorii în 
însăşi actul Învierii.129 Aşa că ziua de odihnă, al cărei centru este Sfânta 

                         
128 Deci, prin cultul creştin suntem efectiv chemaţi să îmbrăţişăm lumea pe un plan diferit 
decât cel obişnuit. Astfel, vinul, apa, uleiul, focul şi culorile sunt asumate cu toată forţa lor 
simbolică şi devin prinos de laudă adus Creatorului care ni le-a dat. Apoi omul, prin mâna 
care binecuvântează este instrumentul iubirii lui Dumnezeu, pentru poporul binecredincios 
şi pentru cosmos. Deci, ca sacerdot, el este reflexie activă a prelungirii Mântuitorului 
Hristos Care a venit în lume să ne mântuiască şi să rămână cu noi până la sfârşitul 
veacurilor.  
129 În ultimele decenii se constată o tendinţă nejustificată de reducere a odihnei 
contemplative la domeniul sterilului şi al inutilului, uitând că în felul acesta omul ignoră 
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Liturghie, răspândeşte lumina sa asupra întregii săptămâni şi ne încurajează 
să ne însuşim îngrijirea sufletului, a naturii înconjurătoare, pentru care ne 
rugăm, şi a săracilor pe care trebuie să-i ajutăm.130  Mai mult, stăruind în 
viaţă curată şi responsabilă pentru noi înşine şi unii pentru alţii şi pentru tot 
ceea ce se petrece în jurul nostru, ne unim cu Preasfânta Treime pentru a lua 
răsplată în viaţa de dincolo, „casă” în ceruri, pe care Dumnezeu ne-a 
pregătit-o pentru osteneala noastră. Atunci, împreună cu toate creaturile, ne 
vom reuni în Dumnezeu, pentru că L-am căutat şi pentru că L-am urmat pe 
Cel Care este Creatorul nostru. 

 
Abstract: The Earth and its Fulfilment is of God. Message to Protect and 
to Defend the Creation of God 
In this extensive study, we expect to sumarize some urgent problems of our 
world. We believe that the Ortodox spirituality and theology can offer a real 
perspective if we are looking to find some answers about our needs today. 
After a short introduction, we describe what means ecology for Christians. 
In the Orthodox Church, the Patriarch of Constantinople, Bartholomew I, is 
worldwide known for his ecological activity, receiving the surname of 
Green Patriarch. The human being is called by God and he is called to work 
and to take care of God’s creation. For us, the saints are the models when 
we look to someone who indeed had a moral collaboration with the creation 
of God. Also, we mention the real problems such as poluation, the global 
warming, the melting of the polar glaciers, the lack of drinking water and in 
connection with all these, deterioration of the quality of human life and the 
moral degradation of the human being. If we look to the relation of human 
being with creation comprised in the law of God, we will find the good 
solution for our world and for our children’s world. The Church of Christ 
has the moral duty to warn the society about these real problems and to offer 
the good lens when we ask how we should to relate with the whole creation. 
Even so, the Church does not pretend to take the place of politics or even of 
sciences inteligentia, but she urges for an honest and transparent debate in 
order the protect the faith, moral values and the common good. We offer 
also a full list with conclusions related with the problems discussed in our 
study.   

                                                               
valoarea şi semnificaţia Duminicii. În acest mod omul ajunge într-un activism gol, fiind 
devorat de timpul care nu mai este sfinţit pentru el. Legea Vechiului Testament impunea 
abţinerea de la muncă în ziua odihnei: „pentru ca să aibă odihnă boul tău şi măgarul tău şi 
ca să răsufle fiul slujitoarei tale şi străinul” (Exod 23, 12). Deci, odihna pozitivă este o 
lărgire a privirii care permite să se recunoască din nou drepturile altora. 
130 SFÂNTUL VASILE CEL MARE spunea că: „Dacă lumea are un început şi a fost 
creată, Îl caută pe cel care a creat-o, Îl caută pe Cel Care i-a dat început, pe Cel Care este 
Creatorul său” (Omilii la Hexaemeron, 1, 2, 6, PG. 29, 8). 
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Despre puterea mărginită a diavolului, 
în cuvântările Sfântului Ioan Gură de Aur 

 
 

Pr. Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN I. BĂJĂU1 
 

Cuvinte cheie: diavol, satana, ispită, viclenie, răutate, minciună, vrăjitorie  
Keywords: devil, Satan, temptation, slyness, wickedness, lie, witchcraft 

 
1. Introducere. Ca un inegalabil propovăduitor al Cuvântului lui 

Dumnezeu şi al preceptelor moralei creştine, Sfântul Ioan Gură de Aur s-a 
angajat total în lupta fermă cu păcatul, pe care a urmărit să îl îndepărteze din 
fiinţa umană, spre a nu-i periclita mântuirea. A pornit de la originea 
păcatului, de la cauzele pătrunderii lui în lume, de care a fost vinovată nu 
numai prima familie de oameni, protopărinţii noştri, ci şi diavolul, fiind 
coautor al păcatului şi al intrării răului în lume. 

Studiind opera hrisostomică,2 îndeosebi omiliile Marelui Ierarh, 
descoperim o învăţătură corectă despre existenţa şi lucrarea diavolului în 
lume. Chiar dacă Sfântul Ioan Gură de Aur nu şi-a propus să dezvolte 
această temă, totuşi, pe parcursul vastei sale opere predicatoriale, găsim 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.  
2 La întocmirea studiului am întrebuinţat următoarele traduceri (pe care le-am citat 
prescurtat cu traducere): Omilii la Facere, trad. de Pr. D. Fecioru, în PSB (colecţia Părinţi 
şi Scriitori Bisericeşti) 21 şi 22, Bucureşti, 1987; Nouă Cuvântări la cartea Facerii, trad. de 
Pr. D. Fecioru, Buc. 2008; La Psalmi, trad. de L. Enache, Iaşi, 2011; Comentariu la Isaia, 
trad. de L. Enache, Iaşi, 2013; Omilii la Matei, trad. de Pr. D. Fecioru, în PSB 23, 
Bucureşti, 1994; Comentar la Ev. după Ioan, trad. de diac. Gh. Băbuţ, Satu Mare, 2005; 
Omilii la Romani, trad. de T. Athanasiu, Bucureşti, 1906; Comentariile sau Explicarea Ep. 
I către Corinteni, trad. de T. Athanasiu, Bucureşti, 1908; Omilii la II Corinteni, trad. de T. 
Athanasiu, Bucureşti, 1910; Comentariile sau Explicarea Ep. către Efeseni, trad. de T. 
Athanasiu, Iaşi, 1902; Comentariile sau explicarea Ep. către Filipeni, trad. de T. 
Athanasiu, Bucureşti; Comentariile sau Explicarea Ep. I şi II către Tesaloniceni, trad. de T. 
Athanasiu, Bucureşti, 1905; Comentariile sau Explicarea Ep. a II-a către Timotei, trad. de 
T. Athanasiu, Bucureşti, 1911; Comentariu la Evrei, trad. de T. Athanasiu, Bucureşti, 1923; 
Tratatul despre preoţie, trad. de Pr. D. Fecioru, Bucureti, 1998; La Înviere, în vol. 
Cuvântări la Praznicele Împărăteşti, trad. de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1942, col. Izvoarele 
Ortodoxiei; Către iudei, trad. de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 2007; Către Simplician, despre 
necazuri şi biruirea tristeţii, trad. de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 2005; Cuvânt de sfătuire 
către Teodor cel căzut, trad. de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 2001; Despre mărginita putere a 
diavolului, trad. de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 2002; Despre necunoaşterea lui Dumnezeu, 
Ed. Herald, Bucureşti; Despre pocăinţă, trad. de Şt. Bezdechi, Sibiu, 1938; Despre 
rugăciune, trad. de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 2005; La săracul Lazăr, trad. de Pr. D. 
Fecioru, Buc. 2005; La statui, trad. de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 2007; Omilii la Serafimi, 
trad. de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 2007. 
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valoroase elemente doctrinare, care ne ajută să ne formăm o imagine 
completă asupra modului cum Marele Ierarh i-a învăţat pe păstoriţii săi să 
ducă lupta cea dreaptă până la sfârşit, împotriva diavolului şi a uneltirilor 
lui,3 asigurându-i că puterea lucrării diavolului, duşmanul mântuirii omului, 
este limitată de iubirea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu. 

În acest sens, în majoritatea omiliilor şi a cuvântărilor sale teologice 
tratează această temă a puterii mărginite a lucrării diavolului în lume. 

Tâlcuind cartea Facerii, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte despre 
timpul şi cauza căderii diavolului, care s-a petrecut înainte de crearea 
primei familii de oameni, datorită faptului că „diavolul şi îngerii lui... s-au 
gândit să ajungă mai mari decât erau”. Iar atunci când omul a fost creat de 
Ziditorul său, diavolul căzuse deja şi îl invidia pe Adam pentru „vrednicia 
lui”. Altfel ce motiv ar fi avut diavolul, care era netrupesc, să îl invidieze pe 
omul „îmbrăcat cu trup”? Sfântul Ioan Gură de Aur prezintă astfel 
succesiunea cronologică a evenimentelor: mai întâi „a căzut din slava aceea 
prea înaltă în cea mai de jos necinste” îngerul cel fără de trup; apoi acel 
înger căzut l-a văzut pe omul creat cu trup, dar „învrednicit de atâta cinste” 
şi „a fost muşcat de invidie”; diavolul a uneltit înşelăciunea, aducând asupra 
omului „pedeapsa cu moartea”. De asemenea, în tâlcuirea sa, Sfântul Părinte 
respinge, ca fiind „curată nebunie”, ideea că îngerii s-ar fi pogorât din cer 
spre a se împreuna cu femeile frumoase şi astfel ar fi căzut. Fiindcă aşa cum 
„nu-i cu putinţă ca firea aceea fără de trup să aibă vreodată o astfel de poftă” 
(trupească), tot la fel „este cea mai mare absurditate să accepţi... că firea 
netrupească şi spirituală a putut suferi împreunare” cu cea zidită.4 
 

2. Vicleniile diavolului, îndreptate împotriva omului. În lucrarea 
sa împotriva oamenilor, diavolul îşi arată ipocrizia. „Încă de când mintea 
noastră este fragedă, strecoară în inimă minciuni”. Astfel încât, odată cu 
creşterea noastră, să crească în noi şi acele minciuni, ca să ne poată înşela 
mai uşor. El nu vine la oameni „cu umilinţă”, ci se înalţă pe sine, punându-ne 
în faţă înşelăciunea. Şi „după cum diavolul a căzut din cauza smintirii, tot 
aşa şi cel ce lucrează printr-însul cade în smintire deplină”. De aceea, 
trebuie să fugim de această patimă, ca să nu primim aceeaşi pedeapsă. „Ca 
nu cumva (omul) trufindu-se, să cadă în osânda diavolului” (I Timotei 3, 6). 
Aşadar, diavolul nu este numai făţarnic, ci şi arogant şi îngâmfat. Iar 
începutul trufiei omului este îndepărtarea de Dumnezeu şi întoarcerea inimii 
sale de la Cel care l-a făcut. „Începutul păcatului este trufia” (Înţelepciunea 
lui Isus Sirah 10, 12-13). „Mândria este temelia şi rădăcina păcatului”, aşa 

                         
3 SF. IOAN GURA DE AUR, Diavolul şi magia, Sf. Munte Athos, 2016 (în limba greacă), 
p. 11 şi urm. 
4 La Facere, Omilia 22, PG (J.P. Migne, Patrologia Graeca) 53, col. 188, PSB 21, p. 261. 
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cum prudenţa este cea dintâi pornire a sufletului, iar înfrânarea este 
începutul înţelepciunii. Precum în smintire se concentrează orice păcat. De 
aici nevoia de a tăia toată răutatea şi rădăcina ei, spre a nu pierde roadele 
strădaniilor noastre. 

Smintirea, ca păcat, pe care diavolul îl foloseşte pentru a lucra 
împotriva noastră, este aspru criticată. „De la smintire vine nebăgarea în 
seamă a săracilor, pofta de averi, dragostea înfocată de slavă, pofta 
nesfârşită de stăpânire”. Potrivnicul îl face pe cel pe care l-a luat în 
„stăpânirea” sa să fie „grabnic răzbunător” şi „lipsit de minte”. Iată cum 
mândria devine început al păcatului. În faţa noastră se află pilda 
Mântuitorului. „Cel ce cunoaşte că Fiul lui Dumnezeu s-a smerit până acolo, 
că a luat chip de rob, nu se mândreşte, iar cel ce nu cunoaşte acestea, se 
mândreşte”. Mândria îl aţâţă pe om spre smintire. Mândria necredincioşilor 
din afara Bisericii îi aţâţă pe ei ca să atace Biserica, pretinzând că Îl cunosc 
pe Dumnezeu. Iar această mândrie „i-a dus de râpă”, întocmai ca pe diavol.5 

Diavolul îi împinge pe oameni la deznădejde. El însuşi a ajuns aşa 
cum este din pricina deznădejdii în care a căzut. Există o succesiune de 
momente ale căderii: diavolul „mai întâi şi-a pierdut orice nădejde; pe urmă, 
din deznădejde a căzut în mândrie”. Tot astfel se întâmplă cu orice suflet 
care şi-a pierdut nădejdea mântuirii şi care apoi nu-şi mai dă seama cum se 
prăbuşeşte şi ajunge să lupte „împotriva propriei sale mântuirii”.6 

Din invidie,7 diavolul l-a ademenit pe om cu sfatul cel viclean. 
Această „fiară vicleană” l-a făcut pe om să socotească „mai vrednic de 
credinţă pe duşmanul şi vrăjmaşul mântuirii noastre decât cuvintele lui 
Dumnezeu”. Diavolul „i-a furat mintea” Evei şi „a făcut-o să gândească la 
lucruri mai mari decât vrednicia ei. Şi îngâmfată, cu nădejdi deşarte, să 
piardă şi cele ce le avea”. Iar Eva a primit „pierzătorul sfat”, „făcând de 
ocară porunca” lui Dumnezeu. S-a încrezut în cuvintele şarpelui, socotind că 
este mai vrednic de urmat sfatul lui, decât porunca dată de Creatorul. 

                         
5 Cuvintele Sfintei Scripturi capătă imediat în predica hrisostomică o aplicabilitate morală: 
„Niciun rău nu este mai mare ca mândria, căci ea face pe om demon”. Este o patimă „ce nu 
are margini”, aşa cum răutatea diavolului nu are margini - La II Tesaloniceni, Omilia 1, PG 
22, col. 470-471, traducere p. 228-291. 
6 Cuvânt de sfătuire către Teodor cel căzut, PG 48, col. 302, traducere, p. 364. 
7 SFANTUL IOAN GURA DE AUR descrie crearea omului şi darurile alese de care Adam 
s-a bucurat, aşezat fiind în Rai, zicând: „Când mă gândesc la felul de viaţă pe care 
Dumnezeu l-a dăruit omului, făcându-i atât de multe binefaceri; când mă gândesc mai întâi 
că... l-a făcut mai târziu să se bucure de toate cele văzute; când mă gândesc apoi că 
Dumnezeu a poruncit să se facă raiul, pentru că a voit ca omul să locuiască în el...; când mă 
gândesc la toate acestea, mă minunez de iubirea de oameni a Stăpânului faţă de neamul 
nostru, de trândăvia omului şi de invidia diavolului”. Căci „vicleanul diavol” nu suferea să 
îl vadă pe om că „duce viaţă îngerească în trup omenesc” - La Facere, Omilia 15, PG 53, 
col. 124, PSB 21, p. 173. 
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Femeia, care putea duce o viaţă lipsită de suferinţe, având trup, dar neavând 
nevoie de nimic din cele trupeşti, a ascultat totuşi „sfatul pierzător” al 
diavolului invidios, ajungând tot atât de jos ca şi el, primind pedeapsa 
morţii. Iată cum „prin pisma diavolului, moartea a intrat în lume” 
(Înţelepciunea lui Solomon 2, 24). Însă la fel de mare a fost şi trândăvia 
bărbatului. Din toate acestea, Sfântul Părinte scoate o învăţătură, sub forma 
unei cugetări, uşor de reţinut, zicând: „Să nu socotiţi mai vrednic de credinţă 
sfatul vicleanului demon decât porunca lui Dumnezeu”.8 

Adam este pedepsit: „Blestemat va fi pământul pentru tine!” (Facere 
3, 17). Şarpele este şi el: „Blestemat să fii... între toate fiarele câmpului” 
(Facere 3, 14). La fel şi Cain: „Blestemat eşti de pământul...” (Facere 4, 11). 
Aşadar, dacă pentru Adam, blestemul este îndreptat spre pământ, la Cain, 
care făcuse aproape ceea ce făcuse şarpele, slujind „ca unealtă voinţei 
diavolului”, blestemul cade asupra sa. „După cum diavolul, mânat de invidie 
şi ură, neputând îndura dintru început nespusele binefaceri făcute omului, de 
la invidie s-a pornit spre înşelăciune şi prin ea a adus moartea, tot aşa şi 
Cain..., de la invidie s-a pornit spre omor”.9 
 

3. Numirile diavolului, corespunzătoare lucrării lui. Sfântul Ioan 
Gură de Aur, pornind de la cuvintele pauline, îi numeşte pe îngerii buni 
începătorii şi stăpâniri din ceruri, iar pe demoni, începătorii şi stăpâniri de 
sub cer, adică „stăpânitori ai acestei lumi şi ai acestui veac al întunericului” 
(Efeseni 6, 12). Căci pentru duhurile cele rele, „cerul este de neatins” şi ei 
îşi pot manifesta puterea numai în această lume.10 

Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune despre diavol că este 
„stăpânitorul acestei lumi”. Nu în sensul că el conduce lumea în care trăim, 
ci în sensul că prin lume îi înţelege pe cei răi. De fapt, diavolul nu 
porunceşte nici în cer, nici pe pământ, căci altfel el ar aduce dezordinea în 
lume. Diavolul „stăpâneşte numai asupra acelora care i se supun”, fiind 
„stăpânitorul întunericului acestui veac”, prin întuneric înţelegându-se 
faptele rele. Necuratul nu poate aduce moartea, nici nu poate nimic cu forţa 
asupra noastră.11 

Diavolul este numit şi „stăpânitorul puterii văzduhului”, fiind cel ce 
lucrează în fiii neascultării (Efeseni 2, 2). Locul său de şedere este „sub 

                         
8 Cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur sunt pline de mustrare: „Ai părăsit (Eva) pe cel 
pentru care ai fost creată, spre ajutorul căruia ai fost adusă pe lume..., cu care erai de 
aceeaşi fiinţă... şi ai primit să stai de vorbă cu şarpele şi prin animalul acesta ai primit sfatul 
diavolului, vădit potrivnic legiuirii Creatorului!... Te-ai prăvălit în prăpastie şi ai pierdut o 
cinste atât de mare” - IBIDEM, Omilia 16, PG 53, col. 130-131, PSB 21, p. 181-183. 
9 IBIDEM, Omilia 19, PG 53, col. 162, PSB 21, p. 226. 
10 Despre necunoaşterea lui Dumnezeu, Cuvântul 4, PG 48, col. 730, traducere, p. 89. 
11 La Ioan, Omilia 75, PG 59, col. 408, traducere, p. 410. 
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cer”, iar puterea sa este „seculară” şi se va desfiinţa. Diavolul nu este 
stăpânul absolut al lumii, nici necreat. Stăpânitor de sub cer a devenit după 
greşeala strămoşilor noştri şi „cu înşelăciunea şi cu momeala pe toţi îi 
atrage”.12 

Satana este cel ce Îl defăimează pe Dumnezeu către oameni şi pe noi 
către Dumnezeu şi pe unii către alţii. Sfântul Ioan Gură de Aur ne trimite cu 
gândul la cuvintele rostite de potrivnicul către Iov, sau către Adam. Şi 
astăzi, diavolul ne îndeamnă să gândim că Dumnezeu nu se mai îngrijeşte de 
lume. Şi când nu află un suflet curat, se „cuibăreşte” în acel „suflet pustiu”. 
Să ne gândim la faptul că, dacă Adam şi-ar fi reamintit prima porunca 
primită de la Dumnezeu, nu ar mai fi călcat-o.13 

„Diavolul umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” (I 
Petru 5, 8). Şi, fără ajutorul de sus, chiar poate avea sorţi de izbândă. Ca un 
leu este diavolul, împreună cu demonii săi. Când suntem plini noi înşine de 
răutate, ajutorul lui Dumnezeu se îndepărtează de la noi. Şi totuşi, „dacă 
vom priveghea, acest leu şi acest balaur va fi mai de nimic pentru noi decât 
tina uliţelor şi nu va îndrăzni să ne atace de-a dreptul şi, chiar dacă va 
îndrăzni, va fi călcat în picioare”. Căci diavolul nu îi poate învinge pe cei ce 
„au pe Hristos şi crucea pe frunte”. Diavolul fugea până şi de veşmintele şi 
de umbra Apostolului Pavel.14 

Creştinul ce vrea să treacă „marea acestei vieţi” are de înfruntat nu 
doar patimile trupului, bolile sufletului şi uneltirile oamenilor, ci şi „cetele 
demonilor” şi „furia diavolului”. 

Sfântul Ioan Gură de Aur întrebuinţează în tâlcuirea sa la cartea 
Psalmilor mai multe numiri pentru diavol. El este viclean, rău (poniros) şi 
tatăl răutăţii. Diavolul este rău prin excelenţă, „din pricina mulţimii 
răutăţii, care nu este sădită în firea lui, ci vine din voinţa lui”. Răutatea, 
poniria, se explică pornind de la cuvântul ponos (chin, muncă), fiindcă 
necuratul aduce trudă şi supărare celui ce este plin de răutate. Răul însuşi 
este demonul.15 Mai pe larg vorbeşte despre aceasta în tâlcuirea Rugăciunii 
Domneşti.16 
                         
12 La Efeseni, Omilia 4, PG 62, col. 32, traducere, p. 35. 
13 „Când omul nu-şi aduce aminte de poruncile lui Dumnezeu, nici nu păzeşte dreptăţile 
Lui, atunci diavolul, luându-l rob, pleacă cu dânsul împreună” - La II Corinteni, Omilia 2, 
PG 61, col 402, traducere, p. 35. 
14 La Psalmul 7, PG 55, col. 84, traducere, p. 97-98. 
15 La Psalmul 139, PG 55, col. 422, traducere, p. 639. 
16 Cel rău este numit diavol. Răutatea lui nu vine din firea, ci din voinţa sa. Răutatea aceasta 
este covârşitoare şi pentru că duce cu noi un război neîmpăcat, „fără ca noi să-l fi 
nedreptăţit cu ceva”. Nu în ultimul rând, Domnul ne-a învăţat să ne rugăm: Şi ne izbăveşte 
de cel rău, iar nu de cei răi, ca să nu purtăm ură semenilor noştri pentru relele suferite de la 
ei, ci să o îndreptăm spre diavol, „pricinuitorul tuturor relelor” - La Matei, Omilia 19, PG 
57, col. 282, PSB 21, p. 255. 
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Sufletul omului este precum o vie. Când Dumnezeu Cel iubitor de 
oameni a făcut tot ceea ce trebuia, iar via sufletului nostru, în loc de 
struguri, rodeşte spini, atunci El nu va mai purta de grijă acestei vii. Porcii 
sălbatici vor intra într-însa şi o vor strica. Aceştia sunt „diavolul şi toată 
puterea lui”, ce aduc necurăţia şi sălbăticia. Când Scriptura arată 
rapacitatea diavolului, îl numeşte leu, care caută să ne înghită. Când se 
referă la veninul pe care îl varsă asupra noastră, îl numeşte şarpe şi scorpie, 
sau chiar balaur, sau aspidă.17 
 

4. Puterea diavolului şi puterea lui Dumnezeu şi a omului. 
Diavolul, învaţă Sfântul Ioan Gură de Aur, poate avea putere asupra 
noastră numai dacă noi îi îngăduim, dacă „îl lăsăm să stea asupra capului 
nostru”. Numai atunci devine mare şi puternic. Din contră, „dacă suntem cu 
băgare de seamă la noi înşine şi suntem împreună cu Împăratul nostru, 
diavolul se sfieşte şi devine mai blând ca un copil”. Când ne depărtăm de el, 
„suflă greu de mânie contra noastră, mugeşte, scrâşneşte cu dinţii”. Nu se 
poate apropia de noi, dacă Dumnezeu nu îi îngăduie, aşa cum nu a cutezat să 
intre în turma aceea de porci, înainte de a cere voie. Întocmai ca şi lui Iov, 
Dumnezeu îi îngăduie să ne certe şi uneori să ne pedepsească”.18 

Numeroase sunt mijloacele prin care pedagogia divină lucrează. Ea 
ne învaţă că adeseori cel sărac este înţelepţit cu foametea, iar cel bogat prin 
primejdii, boli şi moarte înainte de vreme. Căci „Dumnezeu are felurite 
leacuri pentru mântuirea noastră”. Să nu punem la îndoială pronia, purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu. Şi totuşi, „îndrăznesc unii să spună că dracii 
cârmuiesc viaţa noastră”. Nu îşi dau seama cât de rău ar fi pentru noi dacă 
am fi conduşi de aceia. Nu înţelegem ce ne-ar face ei nouă, „dacă ne-ar avea 
în mâna lor”. „Ne-ar pricinui nenorociri nemaiauzite!”. Cât de tare ne-ar 
tulbura şi chinui sufletul! Să nu uităm însă că avem de partea noastră iubirea 
de oameni a lui Dumnezeu, care opreşte pe diavol şi „nu-i îngăduie să se 
folosească până la capăt de puterea lui, ci-l lasă să-şi arate numai atâta 
putere cât să-l înţelepţească pe om şi să-şi facă vădită răutatea lui”.19 
Scriptura ne pune în faţă exemple despre felul cum diavolul cârmuieşte, 
atunci când Dumnezeu îi îngăduie să-şi folosească puterea.20 

                         
17 „Toate aceste denumiri învederează că această fiară este foarte vicleană şi are mare 
putere, căci toate le unelteşte, toate le mişcă, toate le răstoarnă pe dos, numai ca să-şi 
ajungă scopul său” - La Filipeni, Omilia 7, PG 62, col. 225, traducere, p. 66. 
18 IBIDEM, Omilia 7, PG 62, col. 225, traducere, p. 67. 
19 Despre mărginita putere a diavolului, Omilia I, PG 49, col. 253-254, traducere, p. 20. 
20 Este exemplul turmei de porci, în care intrând demonii, animalele se aruncă în mare. Este 
şi cel al lui Iov, care îşi pierde bunurile şi copiii. Dacă Dumnezeu ar fi dat lumea aceasta pe 
mâna demonilor, „dracii ar fi amestecat şi tulburat totul” şi „n-am fi cu nimic mai buni 
decât îndrăciţii”, ci poate chiar mai răi. „Nici chiar pe îndrăciţi Dumnezeu nu i-a dat cu 
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Adesea, cele întâmplate în jurul nostru îi fac pe cei slabi să vadă în 
lume cârmuirea diavolului. Văd pe cei ce se îmbogăţesc în mod nedrept şi 
asupresc pe oamenii buni şi cuminţi, ce se chinuie în sărăcie şi zic: „Pentru 
ce dintre doi ticăloşi, unul este pedepsit şi altul scapă de pedeapsă? Pentru 
ce dintre doi oameni buni, unul este cinstit (răsplătit), iar altul pedepsit?”. 
Însă tocmai aici se află dovada proniei, căci nu trebuie să uităm că mai 
există şi judecata de apoi. Dacă toţi şi-ar primi răsplata şi pedeapsa de pe 
acum, nu am mai crede în dogma învierii. Dumnezeu lasă şi timp de 
pocăinţă”.21 

Între particularităţile diavolului se numără şi aceea că „face vuiet şi 
tulburare şi multă întunecime”, spre deosebire de Dumnezeu, care 
luminează şi învaţă cu înţelepciune. Cât despre numele lui Dumnezeu, 
demonii rostesc numele Lui numai când sunt pedepsiţi, „când sunt siliţi, de 
bunăvoie însă şi nepedepsiţi, niciodată”.22 

În ceea ce priveşte scopul pentru care l-a lăsat Dumnezeu pe diavol, 
el este clar: „Ca să te facă mai puternic, ca să facă mai strălucit pe atlet”. 
Căci diavolul nu poate să îi vatăme pe cei ce sunt trezi la minte. El este rău, 
are gânduri rele şi voinţă asemenea. Şi totuşi, pe cel drept, precum Iov, nu îl 
poate vătăma şi, în final, îi aduce folos din lupta sa. Cu Iov, „dracul şi-a 
arătat răutatea, iar dreptul, vitejia”.23 

Multe sunt câştigurile noastre din lupta pe care o ducem împotriva 
diavolului. Precum suliţa, când cade pe scut, dacă este moale, îl străpunge, 
dar dacă este tare, vârful suliţei cade, la fel se întâmplă şi cu sufletul. „Dacă 
îl va afla moale şi slab, săgeţile trimise de diavol îl vor străpunge adânc. Dar 
dacă îl află puternic şi întărit, pleacă fără să izbutească nimic”. Iar prezenţa 
sfinţilor micşorează puterea demonilor.24 

Diavolul este invidios faţă de omul creat de Dumnezeu cu cea mai 
mare cinste. „Demonul, începătorul răutăţii, văzându-l pe om ajuns înger pe 
pământ, era mistuit de invidie”. De aceea, s-a folosit de multă şiretenie, „ca 
să lipsească pe om de bunăvoinţa lui Dumnezeu” şi să-l facă neascultător al 
poruncii Lui. Astfel, omul a pierdut bunătăţile mari date de Creatorul, din 
                                                               
totul în stăpânirea dracilor”, căci altfel şi ei „ar suferi mai cumplit decât suferă acum” - 
IBIDEM, Omilia I, PG 49, col. 253-254, traducere, p. 21. 
21 „Pentru aceasta, Dumnezeu pe unii răi îi pedepseşte, iar pe alţii nu. Pe unii oameni buni îi 
cinsteşte, iar pe alţii nu. Nu-i pedepseşte pe toţi, ca să te convingă că este înviere!” - 
IBIDEM, Omilia I, PG 49, col. 253-254, traducere, p. 22-23. 
22 La I Corinteni, Omilia 29, PG 61, col 242, traducere, p. 392. 
23 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR îndeamnă: „Îndreaptă-ţi dar voinţa, şi n-ai să fii 
vătămat niciodată de nimeni. Dimpotrivă, vei avea foarte mare câştig nu numai de la 
oamenii buni, ci şi de la cei răi. De aceea, a lăsat Dumnezeu ca oamenii să trăiască 
amestecaţi, mai cu seamă cei buni cu cei răi, ca să fie atraşi şi aceştia la virtute” - Despre 
mărginita putere a diavolului, Omilia 3, PG 49, col. 266, traducere, p. 41-42. 
24 La Psalmul 9, PG 55, col 125, traducere, p. 161. 
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iubirea Sa de oameni. Diavolul s-a folosit de şarpe „ca de o unealtă”, 
înşelându-l pe omul fără vicleşug şi slab, pe femeie. Sfântul Ioan Gură de 
Aur urmăreşte să înlăture nelămurirea din mintea ascultătorilor săi. Caută să 
afle dacă şarpele i-a vorbit Evei şi răspunde: „Nu, nu a vorbit, Doamne 
fereşte!... Acele cuvinte erau ale diavolului, care datorită invidiei s-a pornit 
spre această înşelăciune”. Diavolul s-a folosit de şarpe ca de o unealtă 
potrivită, „ca să poată strecura momeala înşelăciunii lui”. S-a folosit, pentru 
împlinirea vicleniei lui, de un animal necuvântător şi a vorbit prin şarpe cu 
femeia. A înfăţişat ca sfat şi întrebare ceea ce nu a spus Dumnezeu, ca şi 
cum diavolul ar fi purtat oamenilor de grijă. Însă vina este numai în parte a 
ispititorului. Eva trebuia să-şi dea seama că spusele şarpelui sunt în 
contradicţie cu porunca lui Dumnezeu şi să fugă de cuvintele acelea 
mincinoase. Dar femeia a arătat mare neatenţie faţă de viclenia 
necuratului.25 

Viclenia diavolului era deosebită, căci el „a spus ce nu spusese 
Dumnezeu, ca să o facă pe femeie să spună ce le spusese Dumnezeu”. Eva 
credea că şarpele îi vorbeşte ca un prieten. De aceea, nu îl respinge ca pe un 
înşelător. „Ar fi trebuit, de era cu judecată, să-i... întoarcă spatele, să nu mai 
vorbească deloc cu el, nici să-i mai asculte vreun cuvânt”. Atunci Eva a 
primit de la diavol alt sfat, pierzător, ucigător. „Vicleanul şi duşmanul 
mântuirii noastre dă un sfat potrivnic poruncii Stăpânului”. Diavolul merge 
şi mai departe, pe calea răutăţii sale, hulind pe Creatorul, ca astfel să-şi 
strecoare mai uşor înşelăciunea sa, „să poată sminti pe femeie, spre a-şi 
ajunge scopul”. Umple paharul cu otravă şi îl dă Evei, care „n-a vrut să vadă 
că este aducător de moarte”, deşi putea. Femeia începe să-şi închipuie 
lucruri mari, căci „aşa sunt uneltirile vrăjmaşului. Ne urcă prin înşelăciune 
la mare înălţime, ca să ne coboare de acolo în adâncul prăpastiei”. Femeia 
îşi închipuie că va ajunge egală cu Dumnezeu şi mănâncă din pomul oprit. 
Prin vorbe, diavolul o ispiteşte, căci „vorbele rele strică obiceiurile bune”. 
Nădăjduieşte spre o făgăduinţă deşartă, vrând să treacă dincolo de hotarele 
ei. Ascultă de cele spuse de „duşmanul şi vrăjmaşul mântuirii noastre”, în 
locul cuvintelor lui Dumnezeu. Iată cum, din invidie şi prin viclenie, 
diavolul „i-a furat mintea şi a făcut-o să gândească la lucruri mai mari decât 
vrednicia ei”.26 

Ştim din Sfânta Scriptură care a fost pedeapsa dată şarpelui. Cât 
despre diavol, locul gătit lui şi îngerilor lui este „focul cel veşnic” (Matei 

                         
25 „Femeia putea să-şi dea seama de înşelăciune şi să-i întoarcă spatele, să nu asculte 
vorbele lui de prisos..., dar n-a vrut. Ar fi trebuit ca de la început să nu fi suferit să stea de 
vorbă cu el, ci să fi vorbit numai cu acela pentru care a fost adusă la existenţă... şi căruia i 
s-a dat ca ajutor” - La Facere, Omilia 16, PG 53, col. 126-127, PSB 21, p. 177-178. 
26 IBIDEM, Omilie 16, PG 53, col. 129-130, PSB 21, p. 179-181. 
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25, 41). Văzând pedeapsa cumplită a şarpelui, de care diavolul s-a slujit ca 
de o unealtă, înţelegem mai bine ce pedeapsă îl aşteaptă pe diavol.27 

Necuratul se războieşte neîncetat contra adevărului şi pune pe 
umerii discipolilor săi osteneli zadarnice.28 Diavolul este mincinos şi nimic 
nu spune din ceea ce este adevărat.29 El o convinge pe Eva că, ascultându-i 
sfatul, va fi ea însăşi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul. Însă binele este 
ascultarea, iar răul este neascultarea. 

Sfântul Ioan Gură de Aur demască uneltirile celui viclean, pe care le 
numeşte „săgeţi”. Ele sunt multe: „poftele rele, gândurile necurate, patimile 
pierzătoare, mânia, invidia, gelozia, urgia, ura, pofta de bani şi toate 
celelalte păcate”. Pe acestea, „sabia Duhului” le învinge. Iar creştinul nu 
luptă „împotriva sângelui şi trupului, ci împotriva puterilor celor netrupeşti”, 
având ca ajutor armele duhovniceşti şi strălucitoare, a căror strălucire 
demonul nu o poate suferi.30 

Când vicleanul diavol vede că am adunat bogăţie duhovnicească, 
„scrâşneşte din dinţi şi stă nespus de atent ca să găsească prilej potrivit să ne 
ia ceva din cele puse înlăuntrul sufletului nostru”. Vremea potrivită pentru a 
ne ataca este cea în care arătăm trândăvie. Însă atunci când suntem treji şi 
cu luare aminte la noi înşine, cel viclean va încerca zadarnic şi va pleca 
ruşinat. Iată de ce trebuie să fim gata de luptă „toată viaţa noastră”, căci 
diavolul ne stă necontenit în faţă, ne pândeşte. Prin strădanii, să strângem 
„bogăţie de virtute”, dar să o şi păzim cu grijă, „să o ascundem în vistieria 
cea mai sigură a sufletului”, ca să o avem ca merinde la plecarea din viaţă.31 

Să nu dăm vina pe diavol, ci pe „voinţa noastră trândavă”, pentru 
relele ce ni se pot întâmpla. Desigur, diavolul rămâne vinovat, fiindcă 
încearcă să ne răpească sufletele, însă nici noi nu suntem fără de vină, atunci 
când „ne îndreptăm cu uşurinţă spre păcat”. „Dumnezeu l-a lăsat pe diavol 
tocmai pentru ca noi, cuprinşi de frică în aşteptarea atacului diavolului, să 
fim mereu cu luare aminte şi cu mintea trează”, neslăbind ostenelile pentru 
virtute. Într-un fel, paradoxal, diavolul ajunge purtător de grijă pentru 
mântuirea noastră, fiindcă ne trezeşte din propria trândăvie. Iar iadul, prin 

                         
27 După cum diavolul, care a lucrat prin şarpe, a fost doborât din cer, „pentru că s-a gândit 
la lucruri mai mari decât merită”, la fel şarpele se va târî pe pământ şi seminţia femeii va 
căuta necontenit să-i zdrobească lui capul - IBIDEM, Omilia 17, PG 53, col. 142-143, PSB 
21, p. 21. 
28 La Filipeni, Omilia 3, PG 62, col. 194, traducere, p. 23. 
29 Cuvântul 7 la Facere, PG 54, col. 610, traducere, p. 341. 
30 Trebuie să fim optimişti. „Dacă suntem trezi, demonul acela viclean nu biruie nicicând 
puterea armelor noastre”. Şi, pentru că păcatele sunt cu cuvântul şi cu fapta, „să fim cu 
luare aminte la cuvintele pe care le rostim şi să ne ferim de faptele care pot să ne vatăme” - 
La Facere, Omilia 3, PG 53, col. 38, PSB 21, p. 54-55. 
31 IBIDEM, Omilia 5, PG 53, col. 48-49, PSB 21, p. 68-69. 
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frica de pedeapsă şi grozăvia chinurilor lui, ne stimulează să lucrăm pentru 
câştigarea împărăţiei cerurilor.32 
 

5. Duşmanul mântuirii oamenilor. Diavolul nu îl sileşte pe om să 
păcătuiască. Nu a silit-o nici pe Eva, nu a supus-o vreunei violenţe, ci a 
lăsat-o să aleagă.33 Apropiindu-se de oameni, el are putere de convingere, ca 
dovadă că mulţi îl ascultă. Şi totuşi, nu este un stăpânitor absolut, chiar dacă 
„cu înşelăciunea şi cu momeala îi atrage pe toţi”.34 

Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă: „Fugi de păcat... Că nu vine 
păcatul la noi, ci noi suntem cei care ne ducem la el”. Diavolul nu ne poate 
sili să păcătuim, când acesta se apropie de noi. De altfel, „nimeni n-ar putea 
să se împotrivească puterii lui”. Se spune că diavolul locuieşte în pustiu. Dar 
pustiul, ca loc de şedere al necuratului, este păcatul. Ca să ne apărăm de 
atacul lui, avem nevoie de pavăza credinţei, de coiful mântuirii şi de sabia 
duhului. Cu ele, vom putea să-i tăiem capul. Prin rugăciuni necontenite, îl 
zdrobim sub picioarele noastre. Cum ne putem apăra? Încercând să fim 
totdeauna „mai sus de săgeţile ce le aruncă asupra noastră”. Modul luptei 
diavolului este simplu şi porneşte de la plăcerile noastre cele mai de jos, ca 
bogăţia şi cele pământeşti. Când însă ne vede „zburând spre cer”, nu se 
poate ridica, nici vătăma.35 

Diavolul nu intră în om dintr-o dată, ci „face mai multe încercări”, 
precum asupra lui Iuda. Satana îl ia pe om cu binişorul şi, când vede că este 
gata să fie primit de victima sa, pune desăvârşit stăpânire pe acesta.36 Când 
vede că nu îl poate clătina pe cineva din credinţă, atunci caută altă cale, se 
opreşte asupra celor mai slabi decât noi. Când nu l-a putut învinge pe Iov, a 
ridicat contra lui pe soţia acestuia, ispitind-o. Căci „ispita este 
premergătoare clătinării”. Diavolul voieşte să ne ispitească, „deşi nu ştie 
dacă va reuşi”. Ne atacă, dar nu ştie dacă ne va învinge.37 

Închinarea noastră la Dumnezeu ne înalţă, iar închinarea la idoli şi 
ascultarea faţă de diavol ne umileşte şi ne înjoseşte. Şi ce poate fi mai 
umilitor decât omul care a căzut din mântuire. Să ne aducem aminte de 
                         
32 „Dumnezeu a îngăduit să existe diavolul şi ne-a ameninţat cu iadul, pentru ca să nu facem 
cunoştinţă cu iadul” - IBIDEM, Omilia 23, PG 53, col. 205, PSB 21, p. 283. 
33 „Duşmanul mântuirii noastre, lucrând prin fiara aceea vicleană, a înşelat-o pe femeie cu 
sfatul. Nu a silit-o, nici nu a forţat-o, ci prin sfatul cel pierzător a prefăcut în fapte 
înşelăciunea”, căci şi-a dat seama că femeia poate fi uşor înşelată  - IBIDEM, Omilia 17, 
PG 53, col. 140, PSB 21, p. 196. 
34 La Efeseni, Omilia 4, PG 62, col 31, traducere, p. 35. 
35 La Romani, Omilia 9, PG 60, col. 463, traducere, p. 124-125. 
36 La Matei, Omilia 81, PG 58, col. 733, PSB 23, p. 919. 
37 „Ispiteşte numai, şi dacă găseşte pe cineva slab, desigur că reuşeşte, iar dacă cel ispitit 
este puternic, atunci necuratul fuge” - La I Tesaloniceni, Omilia 4, PG 62, col. 417, 
traducere, p. 200-201. 
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cinstea cu care am fost dăruiţi de Ziditorul nostru. De cealaltă parte, diavolul 
s-a străduit neîncetat să îi coboare pe oameni la cele de jos.38 

Diavolul se înfurie împotriva noastră şi se sălbăticeşte mai tare, 
atunci când vede că suntem buni chivernisitori şi cu purtare de grijă faţă de 
viaţă. Când vede că este pe cale să se împiedice şi să cadă un om de rând, 
neluat în seamă, nu este aşa de bucuros. Cu totul altfel este atunci când stă 
să cadă un om aflat „pe culmile virtuţii”, cunoscut şi admirat de mulţi. „Nu 
numai pentru că a căzut de sus, ci pentru că a împins spre păcat pe cei care 
se uitau la el”. Căci oamenii care fac fapte mari de virtute, când se acoperă 
de ruşine, pricinuiesc pagubă mare Bisericii.39 

Când credinţa este mare şi sunt gata mulţi să o îmbrăţişeze, „diavolul 
suflă cu putere mare”, văzând că fug de la el. Cu cât sunt mai numeroşi cei 
ce se opun Evangheliei, cu atât este mai evident că ea propăşeşte.40 
„Demonul suferă când este izgonit din trup, dar cu mult mai mult suferă 
când vede sufletul scăpat de păcat”. În păcat stă puterea lui şi păcatul este 
cel ce a adus pe lume moartea. Din pricina păcatului, toate s-au întors pe 
dos. Când omul stăpâneşte păcatul, atunci taie şi tăria diavolului.41 
 

6. Cum ademeneşte diavolul şi cum foloseşte el arma 
deznădejdii. Demonii îi conduc pe oameni la idolatrie şi astfel îi 
îndepărtează de cinstirea lui Dumnezeu, vătămându-i. „Diavolul caută să-şi 
întărească stăpânirea” în acest mod, convingându-i pe cei slabi să nu creadă 
în viaţa viitoare.42 El lucrează cu viclenie. Îi face pe cei ce îl ascultă să 
piardă harul, punându-le în faţă o nădejde frumoasă. Îi insuflă lui Adam o 
dorinţă spre mai mare cinste şi astfel acesta pierde şi ceea ce avea. „Nu 
numai că Adam nu devine asemenea lui Dumnezeu, cum l-a făcut să 
nădăjduiască, ci îl supune sub împărăţia groaznică a morţii” şi descoperă că 
este gol. De aici să învăţăm şi noi să fim supuşi lui Dumnezeu şi să-I păzim 
poruncile, necăutând să adâncim mai mult pe cele pe care nu am primit să le 
putem înţelege, cum fac ereticii.43 

Diavolul nu vrea pocăinţa noastră. Exemplu este chiar Iuda. De 
atâtea ori i-a grăit acestuia Iisus, dar Iuda nu s-a îndreptat. Căci „diavolul 
                         
38 La Isaia, Cuvântul 2, PG 56, col. 47, traducere, p. 70. 
39 La statui, Omilia 1, PG 49, col. 20, traducere, p. 13-14. 
40 „Că niciodată nu se sălbăticeşte atât demonul cel viclean, ca atunci când i se răpesc multe 
din vasele sale, adică mulţi de ai lui” - La I Corinteni, Omilia 43, PG 61, col. 371, 
traducere, p. 605. 
41 La Matei, Omilia 46, PG 58, col. 481, PSB 23, p. 543. 
42 IBIDEM, Omilia 32, PG 53, col. 378, PSB. 23, p. 392. 
43 „Această boală (curiozitatea ereticilor) produce două mari rele în cel pe care îl infectează: 
una că el se îmbată zadarnic cu nădejdea că va putea să cerceteze ceea ce nu se poate; alta 
că el irită mânia lui Dumnezeu, străduindu-se să răstoarne limitele pe care i le-a pus El 
Însuşi” - La Ioan, Omilia 7, PG 59, col. 63, traducere, p. 37-39. 



95 

nu-i lasă pe cei ce nu priveghează să vadă păcatul mai înainte, ca să nu se 
pocăiască”. Iuda s-a căit de greşeala sa, dar după ce a săvârşit-o deplin, când 
nu-i mai era de folos. Iar sinuciderea sa este o „faptă diavolească”, o moarte 
ruşinoasă. Desigur, chinurile conştiinţei îl biciuiau, dar păcatul său, păcatul 
vânzării era săvârşit deplin.44 

Nicio armă nu este aşa de puternică în mâna diavolului ca 
deznădejdea. Diavolul nu se bucură atât de mult atunci când greşim, pe cât 
se bucură când deznădăjduim. Omiliile hrisostomice „Despre pocăinţă” sunt 
un îndemn neostenit la întărirea încrederii în puterea mărturisirii sincere de a 
ne şterge greşelile.45 De aceea, să nu trândăvim, nici să deznădăjduim. „Căci 
deznădejdea nu-l lasă pe cel căzut să se scoale, pe când trândăvia chiar pe 
cel ce stă în picioare îl trânteşte jos”. Diavolul însuşi, deznădăjduind şi 
trândăvind, a căzut în răutate şi nu s-a mai putut ridica. Iar tâlharul de pe 
cruce, care nu şi-a pierdut nădejdea, a intrat în Rai. 

Când sufletul celui ce a ascultat de sfatul diavolului şi a greşit, vrea 
să se îndrepte, lucrarea diavolului asupra aceluia este şi mai intensă. 
Exemplul lui Iuda este readus înaintea ascultătorilor. Când Iuda a vândut pe 
Hristos, a înţeles că a păcătuit. Diavolul, ca să nu-l piardă, „l-a speriat şi l-a 
întunecat prin mărirea mâhnirii, l-a împins la laţ”. Murind, Iuda nu s-a mai 
putut pocăi. Apostolul Petru, deşi tăgăduieşte de trei ori pe Hristos, plânge şi 
îşi spală păcatele. Şi Apostolul Pavel se pocăieşte, după ce îi prigonise pe 
creştini.46 

Diavolul lucrează pentru a ne tăia nădejdea în Dumnezeu. Cel lipsit 
de credinţă, ajuns în adâncul păcatelor, îşi pierde nădejdea. Sufletul viteaz 
nu-şi pierde nădejdea, în faţa nenorocirilor ce îl năpădesc, nu încetează să se 
roage. Diavolul „ne strecoară în suflet gând de deznădejde”, tăindu-ne 
ancora cea tare a nădejdii în Dumnezeu, acest „lanţ puternic agăţat de 
ceruri”, ce „ne ridică deasupra viforului răutăţilor din viaţă”. Când sufletul 
creştinului este greu din pricina conştiinţei greşelilor sale, atunci diavolul 
atacă prin gândul deznădejdii, strivind pe om sub povara ei.47 

În trupul nostru sunt răni şi leacuri, iar în suflet sunt păcate şi 
pocăinţă. Pocăinţa ne dă încredere, libertate şi curăţire de păcate. Dar satana 
a schimbat această rânduială, dând păcatului încrederea, iar pocăinţei 
dându-i ruşinea. Aşa se face că păcătosului nu îi este ruşine să greşească, dar 
se ruşinează să se pocăiască.48 Nu luptă pe faţă contra noastră, ci prin 

                         
44 La Matei, Omilia 82, PG 58, col. 759, PSB 23, p. 958-959. 
45 Despre pocăinţă, Omilia I, PG 49, col. 278, traducere, p. 5. 
46 IBIDEM, Omilia I, PG 49, col. 278-279, traducere, p. 8-9. 
47 Către Teodor cel căzut, PG 47, col. 279, traducere, p. 324-235. 
48 Cu un astfel de om, „diavolul face două rele deodată: îl împinge spre păcat şi nu-l lasă să 
se pocăiască” - Despre pocăinţă, Omilia 8, PG 49, col. 338, traducere, p. 88-89. 
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înşelăciune, căci voieşte să ne robească şi să ne lipsească de bunurile 
veşniciei, fiind „cauza faptelor rele”.49 

Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să ne rugăm, căci diavolul se 
teme de rugăciune. Nădejdea mântuirii ne vine nouă tot prin rugăciunea 
către Dumnezeu, făcută cu suflet curat. „După cum soarele e lumină pentru 
trup, tot aşa rugăciunea e lumină pentru suflet”. Şi aşa cum un orb este 
păgubit, fiindcă nu vede soarele, tot astfel un suflet este păgubit, fără 
rugăciune. Căci rugăciunea este „lucrul îngerilor”, care şi ei se roagă cu 
teamă.50 

Momentul ispitirii de către diavol este mai ales atunci când suntem 
singuri, cu noi înşine. A ispitit-o pe Eva când era singură. Când diavolul 
vede mai mulţi bărbaţi adunaţi, nu cutează să-i atace. „Mai cu seamă pentru 
aceasta trebuie să venim cât mai des la biserică, pentru ca să nu fim uşor 
prinşi de diavol. Şi Mântuitorul a fost ispitit, pe când era în pustiu”. Nu 
atunci când postea, ci când flămânzea. Iar Iisus a postit El Însuşi, ca să ne 
înveţe despre folosul postului.51 

Când omul începe o lucrare, este plin de râvnă. Dar când puterile îi 
mai slăbesc, „diavolul suflă cu mai multă putere”. Văzând că în corabia 
sufletului nostru am adunat multe bogăţii ale virtuţilor, „atunci ne atacă, 
atunci ne găureşte din toate părţile vistieria, ca să ne scufunde corabia chiar 
în gura portului şi să intrăm în port goi”.52 

Sfântul Ioan Gură de Aur ne conştientizează asupra faptului că lupta 
diavolului cu oamenii este „cu mult mai crâncenă şi cu mult mai felurită”. 
Căci cel viclean este neîntrecut în hoţii şi viclenii împotriva omului. În 
bătăliile dintre oameni, există momente când lupta se opreşte. „Dar în lupta 
cu vicleanul diavol nu poţi pune niciodată armele jos, nici nu poţi da somn 
ochilor tăi, de vrei să rămâi nerănit”. Diavolul şi oastea sa pândesc, 
neîncetat şi cu toată râvna, trândăvia noastră, spre a ne pierde mântuirea. 
Duc un război nevăzut şi necontenit, mai periculos decât orice alt război.53 

Cuvântările hrisostomice repetă adesea îndemnul de a ne înarma 
permanent contra diavolului, care oricând poate năvăli cu sălbăticie. Căci 
„cu cât este mai mare darul, cu atât mai mare este şi războiul”.54 
                         
49 La Efeseni, Omilia 22, PG 62, col. 158, traducere, p. 226-227. 
50 „Cel mai mare semn de nebunie este să nu iubeşti rugăciunea” - Despre rugăciune, 
Cuvântul I, PG 50, col. 780, traducere, p. 205-206. 
51 La Matei, Omilia 13, PG 57, col. 209, PSB 23, p. 154. 
52 La Serafimi, Omilia 3, PG 56, col. 114-115, traducere, p. 49. 
53 „Dacă ai alege pe cele mai înfricoşătoare şi mai sălbatice fiare şi ai vrea să pui faţă în faţă 
furia lor cu furia diavolului, ai vedea, prin comparaţie, că fiarele acestea sunt cele mai 
blânde şi cele mai paşnice animale. Atâta mânie suflă diavolul când se năpusteşte asupra 
sufletelor noastre” - Despre preoţie, Partea a 6-a, PG 48, col 691-692, traducere, p. 190-191. 
54 „Ai înfuriat fiara, zice Marele Ierarh, dar să nu te temi! Ai luat mai mare putere: sabie 
ascuţită. Cu ea împunge şarpele!” - La Înviere, PG 50, col. 440-441, traducere, p. 209-210. 
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Precum copiii care întind curse şi aşează laţul de prins păsări pe 
pământ, îl acoperă pe acesta, spre a nu fi observat, tot astfel, „diavolul 
acoperă păcatele cu plăcerile lumeşti”. De aceea, suntem sfătuiţi ca, în 
spatele lucrărilor ce ne aduc un câştig, să cercetăm dacă nu se ascunde 
păcatul.55 
 

7. Îndepărtarea de cursele diavolului. Capcanele întinse cu 
viclenie de diavol sunt multe: văzând un duşman, necuratul vrea să ne 
răscolească ura; văzând un prieten fericit, vrea să ne sădească invidia; 
văzând un sărac, ne îndeamnă să-l trecem cu vederea; văzând un bogat, ne 
trezeşte invidia; iar pe cel ce ne ocărăşte, ne face să ne supărăm. Este greu 
să trecem printre toate cursele întinse de diavol, în casă, la masă şi în 
prezenţa celorlalţi. Diavolul este „un păsărar care vânează cu laţul”.56 

Dacă am şti că un şarpe s-a cuibărit lângă patul nostru, degrabă am 
merge să-l ucidem. Dar diavolul, cuibărit adesea în sufletul nostru, nu ne 
produce teamă, crezând noi că nimic nu ne poate face. Uităm că trebuie să 
priveghem şi să rămânem treji. „De duşmanul văzut s-ar putea păzi cineva 
mai lesne, pe când de cel nevăzut nu vom putea să fugim uşor, dacă nu vom 
fi veşnic înarmaţi”. Diavolul nu se luptă drept, cinstit, ci adeseori, sub forma 
prieteniei, îşi varsă veninul sălbăticiei. Lucrează şi sub masca iubirii, sau a 
evlaviei. Multe şi meşteşugite sunt cursele lui. Ce ne rămâne de făcut? Să ne 
păzim din toate părţile, să avem cu noi armele duhovniceşti, să-i cunoaştem 
uneltirile, ca să-l putem zdrobi. Astfel vom putea să dobândim biruinţa şi în 
viaţa prezentă, şi în cea viitoare.57 

În faţa atacului demonilor, „nu este zid de apărare mai bun decât 
rugăciunea”. Ea ne ridică gândurile de pe pământ. Şi aşa cum arcaşul, dacă 
vrea ca săgeţile sale să-şi atingă ţinta, se îngrijeşte de poziţia din care trage, 
tot astfel, creştinul care vrea să îi săgeteze diavolului capul, se îngrijeşte de 
starea gândurilor sale. Diavolul ştie importanţa rugăciunii şi îndeamnă 
oamenii să fie indiferenţi faţă de ea. Ispita sa de a nu ne ruga aşa cum se 
cuvine în biserică este însoţită şi de o alta, venită din rândul celor care fac 

                         
55 „De te sfătuieşte cineva, de te linguşeşte, de este atent cu tine, de-ţi făgăduieşte onoruri, 
de-ţi face orice altceva, tu să cercetezi totul cu de-amănuntul, să priveşti în jurul tău din 
toate părţile, ca nu cumva să ai vreo vătămare sufletească, vreo primejdie de pe urma 
sfatului, onorurilor sau atenţiei, şi să nu le primeşti iute, fără să te gândeşti” - La statui, 
Omilia 15, PG 49, col. 156, traducere, p. 253. 
56 Şi dacă păsările au aripi, ca să zboare şi să fugă de acela, oamenii au raţiune, ca să fugă 
de păcate. „O pasăre care a fost prinsă o dată în laţ şi a scăpat..., cu greu mai poate fi prinsă 
iarăşi... Noi însă, cei înzestraţi cu raţiune, suntem prinşi adeseori de aceleaşi laţuri, cădem 
în aceleaşi curse” - IBIDEM, Omilia 15, PG 49, col. 156, traducere, p. 255. 
57 La Romani, Omilia 2, PG 60, col. 483-484, traducere, p. 158. 
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rele în locaşul sfânt. Totul ca să producă neplăceri celor ce calcă pragul 
bisericii şi să le arunce sufletele în păcat.58 

Când creştinii nu împlinesc întru totul voia lui Dumnezeu, atunci ei 
sunt prinşi în cursa diavolului. Uneori chiar şi numai un defect îi poate duce 
în gheena, dacă nu au şi alte fapte bune şi virtuţi. Pilda fecioarelor, cărora le 
lipsea numai untdelemnul milostivirii, este relevantă. De aici concluzia că, 
pentru a fugi de cursele diavolului, ni se cere o viaţă virtuoasă59 şi continua 
examinare a stării de sănătate a sufletului nostru.60 

Creştinii trebuie să fie cu mintea trează, să ducă o viaţă curată, spre a 
nu fi atinşi de săgeţile celui viclean. „Rea este fiara, iar vicleniile ei 
meşteşugite. Când nu ne poate târî direct spre păcat, ne momeşte prin 
înşelăciune”. Diavolul nu ne forţează, nu ne sileşte, ci ne înşeală. Iar atunci 
când nu ne poate vătăma pe faţă, prin păcate, atunci ne vatămă prin faptele 
de virtute. Doar cunoscând toate aceste viclenii, putem scăpa. Ce înseamnă 
aceasta? Când vede că postim şi ne rugăm, ne face să ne lăudăm cu faptele 
bune. Căutând slava lumii, pierdem adevărata slavă.61 Precum soarele şi 
lumina sunt duşmanii liliecilor, iar întunericul le este prieten, tot astfel 
pentru demoni şi pentru cei răi, fărădelegile sunt familiare, iar virtutea şi 
lumina le sunt vrăjmaşe.62 

Ascultarea cuvântului Evangheliei şi împlinirea poruncilor lui 
Dumnezeu este de mult folos. Căci atunci când diavolul vede săpată legea 
Lui în sufletul nostru, nu îndrăzneşte să se mai apropie. Când cuvintele 
Domnului sunt imprimate într-un suflet evlavios prin Duhul Sfânt, ele fac să 
strălucească frumuseţea lor.63 

Când cineva se afundă în prăpastia poftelor rele şi în întunericul 
patimilor, atunci cu greu poate ridica privirea spre soare. De aceea, creştinii 
trebuie să-şi ridice mintea la înălţime, să-şi înalţe voinţa până la cer, să-şi 
făurească aripi şi să zboare. Atunci săgeţile ascuţite ale diavolului nu ne mai 

                         
58 Despre necunoaşterea lui Dumnezeu, Cuvântul 4, PG 48, col. 734, traducere, p. 98-100. 
59 La II Timotei, Omilia 6, PG 62, col. 633, traducere, p. 229. 
60 La Ioan, Omilia 23, PG 59, col. 137, traducere, p. 112-113. „Cumplit lucru este să fii 
prins în cursele diavolului. Un suflet ca acesta este prins atunci ca în nişte lanţuri. Şi după 
cum porcul se bucură când se tăvăleşte în mocirlă, tot aşa şi sufletul prins de obişnuinţa 
păcatului, nu-şi dă seama de duhoarea păcatului”. De aici nevoia de a priveghea, de a avea 
mintea trează, ca demonul să nu ne întunece mintea şi să ne orbească vederea sufletului, „ca 
şi cum am fi lipsiţi de lumina soarelui” - La Facere, Omilia 22, PG 59, col. 190, PSB 21, p. 265. 
61 La Facere, Omilia 31, PG 53, col. 283, PSB 21, p. 394-395. 
62 „Când acestea strălucesc, ei îndată se întunecă” - La Isaia, Cuvântul 2, PG 56, col. 39, 
traducere, p. 73-74. 
63 „Nimic nu este aşa de grozav diavolului şi nu alungă gândurile pe care le imprimă el, ca 
un suflet care meditează la legea lui Dumnezeu” - La Ioan, Omilia 3, PG 59, col. 38, 
traducere, p. 15. 
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pot atinge, ci îl lovesc chiar pe cel ce le-a aruncat. Săgeata diavolului este 
pofta cea rea şi vătămătoare.64 

Hristos ne porunceşte să îi iubim pe toţi oamenii, dar diavolul vrea 
ca noi să îi urâm pe toţi. Cel dintâi ne eliberează de griji, cel din urmă nu ne 
lasă nici să respirăm. Şi atunci, ne întreabă Marele Ierarh, nu este o nebunie 
să nu slujim Stăpânului Celui blând şi darnic, preferând un stăpân tiran, care 
nu-şi poate ajuta supuşii nici pe lumea aceasta, nici pe cealaltă?65 

Diavolul este permanent preocupat ca omul să-şi piardă mântuirea, 
chiar dacă prin aceasta el însuşi se vatămă. Este atât de pornit împotriva 
noastră, că se năpusteşte, căutând să ne smintească şi să ne piardă. Nu se 
opreşte să pună totul în mişcare, pentru a ne doborî. Şi nu deznădăjduieşte, 
când nu ne poate pierde. „Diavolul nu părăseşte lupta împotriva noastră, 
deşi îl împiedică Dumnezeu”.66 Dacă Domnul nu ar fi cu noi, oare ce nu ne-ar 
face acest duşman? Ne-ar înghiţi de vii. Fiindcă este o fiară rea şi nesătulă, 
pe care Dumnezeu o ţine în frâu neîncetat. Altfel, „pe toate le-ar răsturna şi 
le-ar umple de confuzie”.67 

Nu trebuie să fim bucuroşi, fiindcă am scăpat pentru moment de 
puterea diavolului, ci să aruncăm de la noi trândăvia, să nu ne lăsăm biruiţi 
de osteneală. Căci lupta este cu mult mai înverşunată. Însă nu este o luptă 
numai contra diavolului, ci şi a puterilor lui. Luptăm contra duhurilor rele, 
când devenim mai buni. Câştigăm prin voinţa noastră, devenind 
duhovniceşti. Ne luptăm cu multe pofte, deşi ar fi de dorit ca să nu fi primit 
de la început poftele acelea în noi. Biruinţa diavolului ţine de pierderea 
noastră. Să-i fim deci superiori, nedându-i prilejuri de atac, nici motive. 
Bogăţia este un astfel de motiv. Călcăm în picioare puterea diavolului, 
atunci când călcăm păcatele şi pe toate cele lumeşti. Ne vin în ajutor sfinţii 
îngeri.68 

Ne întrebăm: dacă diavolul face atât de mult rău, de ce Dumnezeu nu 
l-a nimicit? Dar Sfântul Ioan Gură de Aur reaminteşte că necuratul nu are 
puterea să îi forţeze pe oameni, ci numai să îi ispitească. Iar prin refuzul 
nostru de a da curs ispitelor lui, avem prilejul de a fi încununaţi. Căci „mulţi 

                         
64 „Ea este... foc şi flacără, care răpeşte, arde şi nimiceşte, însă noi cu îndelunga răbdare... o 
putem stinge. Precum fierul înroşit în foc, atunci când este băgat în apă, nimiceşte puterea 
focului, aşa şi patima, căzând asupra celui ce are răbdare, cu nimic nu îl vatămă, ba încă îi 
foloseşte” - La Evrei, Omilia 22, PG 63, col. 159, traducere, p. 272-273. 
65 La Ioan, Omilia 8, PG 59, col. 68, traducere, p. 43-44. 
66 La săracul Lazăr, Omilia I, PG 48, col. 967, traducere, p. 28-29. 
67 La Psalmul 123, PG 55, col. 353, traducere, p. 529. 
68 Dacă ne arătăm blânzi cu demonul, acela va fi sălbatic cu noi. Căci „el este duşman şi 
războinic al vieţii şi al mântuirii noastre” - La Efeseni, Omilia 22, PG 62, col. 161-163, 
traducere, p. 230-233. 
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oameni au biruit puterea diavolului şi mulţi îl vor birui de acum înainte”. 
Cei curajoşi, îşi vor arăta astfel voinţa şi râvna, iar cei leneşi, trândăvia.69 

Diavolul, prin lucrarea sa, îşi face lui rău, iar oamenilor le dă şansa 
de a culege roade prin el. Desăvârşirea omului îi produce celui viclean 
multă durere, încă şi mai multă când vede că, fără voia sa, contribuie la 
aceea. Căci „temându-ne de cruzimea lui, de necontenitele sale viclenii şi de 
repetatele sale uneltiri, ne face să... priveghem, să ne aducem aminte mereu 
de Domnul”. Ne face să trăim cât mai în apropierea lui Dumnezeu, spre a-I 
cere ajutorul.70 

Dacă diavolul ar fi dispărut de la început, mulţi oameni ar fi 
considerat că sunt basme cele spuse despre relele făcute de el. De fapt, 
cercetând cu de-amănuntul modul cum se petrec faptele, vedem că nu toate 
relele se datorează ispitei diavolului. Unele se săvârşesc, este drept, sub 
înrâurirea lui, dar altele au drept cauză trândăvia şi dispreţul nostru.71 
Existenţa diavolului nu micşorează cu nimic lucrarea proniatoare a lui 
Dumnezeu. Scriptura dă multe dovezi că Dumnezeu nu voieşte moartea 
păcătosului, ci întoarcerea şi viaţa acestuia (Iezechiel 18, 23). Dacă însă 
omul nu se întoarce la Domnul, el se face pricina propriei pierzanii. 

O altă obiecţie, la care Sfântul Ioan Gură de Aur răspunde, este 
aceea că, „dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit, diavolul nu s-ar fi apropiat de 
om şi nici nu l-ar fi înşelat la început pe Adam”. Însă Adam, tocmai prin 
pedeapsa primită, a fost înţelepţit. Şi apoi, chiar dacă Adam nu ar fi fost 
ispitit de diavol, nu este sigur că nu ar fi căzut singur în păcat.72 
 

8. Învăţăminte desprinse din ispitirea Mântuitorului de către 
diavol. Hristos este dascălul nostru. El Însuşi a fost ispitit de cel viclean şi 
„l-a doborât la pământ o dată, de două ori, de trei ori, cu uşurinţa proprie lui 
Hristos”. Înţelegând acestea, învăţăm şi noi cum putem fi învingători în 
propria luptă. 

Când diavolul s-a apropiat de Adam, s-a folosit de o minciună, ca să 
afle adevărul. Acum, pentru că nu cunoştea taina Întrupării Logosului, 
întinde o altă cursă, zicând: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele 
acestea să se facă pâini! Diavolul credea că pentru Iisus, foamea este un 

                         
69 „În cazul în care Dumnezeu l-ar fi nimicit pe diavol, oamenii curajoşi ar fi fost sacrificaţi 
de dragul celor leneşi şi n-ar mai fi avut cum să se folosească curajul lor”. În plus, o 
întrebare precum cea de mai înainte arată neînţelegerea proniei divine  - Către Simplician, 
despre necazuri şi biruirea tristeţii, Cuvântul I, PG 47, col. 432-435, traducere, p. 126-127. 
70 Suntem precum nişte copii, care îşi găsesc scăpare la sânul mamei lor. Şi „atunci alergăm 
cu mai multă grabă la Dumnezeu, când diavolul ne înfricoşează şi ne face să ne cutremurăm 
de frică” - IBIDEM, Cuvântul I, PG 47, col. 432-435, traducere, p. 128. 
71 IBIDEM, Cuvântul I, PG 47, col. 432-435, traducere, p. 129. 
72 IBIDEM, Cuvântul I, PG 47, col. 432-435, traducere, p. 131. 
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motiv de ruşine. Însă Domnul îi înfrânge mândria, zicând: Nu numai cu 
pâine va trăi omul. Să privim răutatea vicleanului demon. „Prin cele prin 
care a scos din rai pe primul om, iar pe alţii i-a umplut de rele, prin acelea şi 
acum îşi împleteşte viclenia, adică cu neînfrânarea pântecelui”. Mulţi sunt 
oamenii care dau vina păcatelor lor pe tirania pântecelui. Aceasta nu îl poate 
însă sili pe omul virtuos. Hristos ne învaţă să nu ascultăm de diavol, nici 
când ne porunceşte să facem o faptă care nu constituie călcarea unei 
porunci. Chiar de ne-ar spune demonii să facem ceva folositor, nu trebuie 
să-i ascultăm.73 

Când diavolul vede că nu Îl poate învinge pe Hristos, chiar dacă El 
era chinuit de foame, Îl ispiteşte din nou, zicând: Dacă eşti Fiul lui 
Dumnezeu, aruncă-Te jos...! Altfel spus, cere din partea Lui o dovadă, o 
minune. Iar Hristos îi răspunde: Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău! 
Hristos ne învaţă prin aceasta că nu trebuie să aşteptăm să îl învingem pe 
diavol cu minuni, ci să fim cu blândeţe şi cu îndelungă răbdare. Şi „să nu 
facem nimic de ochii lumii şi din ambiţie”. Diavolul nu înţelegea că rostul 
lui Hristos nu era să facă minuni, aruncându-se în prăpastie, ci era acela de a 
mântui pe oameni. Îl ispiteşte pe Domnul şi a treia oară, urcându-l pe munte 
şi oferindu-I toată lumea, în schimbul închinării faţă de el. Iar Domnul îi 
răspunde: Mergi înapoia Mea, satano! Atunci necuratul fuge de la Acesta.74 

Tâlcuind semnificaţia acestei pericope evanghelice, Sfântul Ioan 
Gură de Aur vede cele trei „ispite principale”, pe care diavolul le 
pricinuieşte: „slujirea pântecelui, dragostea de slavă deşartă şi patima după 
averi şi bani”. Este lăsată la urmă cea mai puternică ispită: „dorinţa de a 
avea mai mult”. Căci diavolul „aduce tocmai la sfârşit acele ispite care sunt 
în stare să încătuşeze pe om”. Ca şi la Iov, vicleanul începe cu ispitele mai 
slabe. Şi atunci, cum putem să îl biruim pe diavol? Alergând la Dumnezeu, 
având încredere în puterea Lui, „să ne mulţumim cu slava cea de sus, 
nepunând preţ pe slava omenească”.75 

Sfaturile Sfântului Ioan Gură de Aur sunt practice şi foarte 
folositoare fiecărui creştin. Să nu uităm că „nu ne sârguim noi atât pentru 
mântuirea noastră, cât se sârguieşte diavolul pentru pierderea noastră”. 
Creştinul să arate că îl urăşte pe diavol nu numai din gură, ci şi cu fapta, 
neîmplinind nimic din cele poruncite de el, nerăspunzând făgăduinţelor. 

                         
73 Hristos nu a ascultat spusele diavolului, în pustiu, „iar pe noi ne învaţă să nu ne depărtăm 
niciodată de Stăpân, fie de flămânzim, fie de suferim un alt necaz” şi „nici să ascultăm de 
diavol, oricât de mult ne-ar sili” - La Matei, Omilia 13, PG 57, col. 210-214, PSB 23, 
p. 155-156. 
74 IBIDEM, Omilia 13, PG 57, col. 210-214, PSB 23, p. 157-158. 
75 Creştinul trebuie să dispreţuiască tot ce depăşeşte trebuinţele sale, „că nimic nu ne face să 
ne supunem diavolului, ca dorinţa de a avea mai mult, ca lăcomia” - IBIDEM, Omilia 13, 
PG 57, col. 210-214, PSB 23, p. 159. 
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Căci adeseori diavolul făgăduieşte bunuri din răpiri, ca să ne răpească şi 
nouă împărăţia cerurilor. „Făgăduieşte multe, nu ca să dea, ci ca să ia”. Şi 
când nu ne convinge cu ispita bogăţiei, pune în faţa noastră calea sărăciei, ca 
lui Iov, întinzându-ne alte curse. Însă uită că „cel ce poate îndura cu 
cuminţenie bogăţia, cu mult mai mult îndură cu bărbăţie sărăcia”. Şi cel ce 
nu caută averi când le are, nu le caută nici când nu le are. Demonul poate 
răpi omului averile, dar nu trebuie să-i răpească dragostea de Dumnezeu. Şi 
cu cât îi dă omului virtuos mai multe lovituri, cu atât îl face pe om mai 
puternic.76 

Dacă diavolul este ascuns în cei apropiaţi, sau chiar în soţie, dându-ne 
sfaturi nepotrivite, nu trebuie să primim sfatul de dragul celei ce ni-l dă, ci să 
ne îndepărtăm de el. Adesea, diavolul ia masca prieteniei, pare binevoitor, dar 
vrea pierderea sufletului şi picură otrava în noi. „Al diavolului este a linguşi, 
pentru a vătăma şi al lui Dumnezeu a învăţa, pentru a fi de folos”.77 
 

9. Necredinţa în înviere, cea mai mare ispită a diavolului. Sfântul 
Apostol Pavel, scriindu-i lui Timotei, numea „cangrenă” această învăţătură 
greşită, înfierându-i pe cei ce învăţau astfel. Diavolul voia „nu numai 
învierea să o răstoarne, ci încă (să facă să creadă) că şi toate celelalte 
dogme ale noastre sunt nişte mituri”. Căci primind credinţa greşită că nu 
este învierea trupurilor, înseamnă că nici Hristos nu a înviat, deci nici nu va 
mai veni a doua oară. Aceasta este „răutatea diavolului”, uneltirea sa. Şi 
diavolul nu lucrează de-a dreptul, ca să fie descoperit, ci, purtând o mască 
străină, vicleneşte şi ispiteşte. Este precum inamicul ce nu atacă direct 
zidurile cetăţii, ci sapă pe sub ele.78 

Unii oameni sunt tentaţi să spună că ar crede în învierea morţilor, 
dacă s-ar întoarce cineva din morţi, care să le confirme aceasta. Însă, atrage 
atenţia Sfântul Ioan Gură de Aur, diavolul ar fi adus atunci pe lume, cu 
uşurinţă, multe învăţături greşite, rătăcind mintea oamenilor creduli. 
Dumnezeu nu îngăduie întoarcerea vreunui răposat, pentru ca diavolul să 
nu răspândească rătăcirile lui. Chiar şi aşa, demonii aduc prooroci 
mincinoşi şi seamănă neghina. Cu siguranţă, atunci ar fi înşelat „vederile 

                         
76 Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă: „Dacă se apropie de tine unul din slujitorii 
demonului... nu te tulbura, nu te nelinişti, ci răspunde-i cu blândeţe şi spune-i cuvintele 
auzite de la Stăpânul: Nu ispiti pe Domnul Dumnezeul tău! Dacă-ţi propune slavă, putere, 
mulţime nenumărată de bani şi-ţi porunceşte să i te închini lui, rezistă-i iarăşi cu bărbăţie!... 
Să nu-i dăm crezare, să ne astupăm urechile, să urâm pe cel ce ne linguşeşte” - IBIDEM, 
Omilia 13, PG 57, col. 210-214, PSB 23, p. 160. 
77 IBIDEM, Omilia 13, PG 57, col. 210-214, PSB 23, p. 161. 
78 La I Corinteni, Omilia 38, PG 61, col. 321-322, traducere, p. 524-525. 
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oamenilor cu vrăjitorii şi înşelăciuni”. Le este suficientă tuturor mărturia 
Scripturii, care vorbeşte despre cele de după încheierea vieţii acesteia.79 
 

10. Cunoaşterea lucrării diavolului uşurează păzirea poruncilor 
divine. Sfântul Ioan Gură de Aur le vorbea celor ce vor primi botezul despre 
lepădarea de satana şi despre unirea lor cu Hristos. Astfel creştinii, 
cunoscând cele despre diavol, vor şti să se păzească de el. Căci „învăţătura 
temeinică despre duşman ne este de mare pază”. Acest duşman, luptându-se 
cu noi, nu foloseşte forţa, nici tirania, ci înşelăciunea. Şi atunci, întreabă un 
ascultător al Marelui Ierarh, nu era mai simplu ca satana să fie nimicit? Dar 
„dacă ar fi nimicit potrivnicul, ar fi păgubit prin aceasta însuşi biruitorul... 
Dacă dispare potrivnicul, cei vrednici vor fi păgubiţi... Nu-şi vor mai putea 
arăta puterea lor şi nici n-ar mai dobândi cununi”.80 

Numele de diavol vine de la verbul diavollin, a pârî. Un alt nume dat 
lui este de „cel rău”. La început, diavolul nu era rău. Mai târziu s-a adăugat 
răutatea sa, care ţine de voinţă. Dar răutatea diavolului ţine de faptul că îl 
pizmuieşte pe omul cel cinstit de Dumnezeu.81 

Chiar şi diavolul ne poarte fi util, „dacă ne folosim de el cum 
trebuie”, căci ne poate aduce mari foloase. Toate cele grăite de Sfântul 
Părinte nu vor să-l scape de vină pe diavol, ci să ne scape pe noi de 
trândăvie. Diavolul vrea ca noi să dăm pe el vina pentru păcatele noastre. 
Atunci nu mai avem parte de nicio iertare. Eva a dat vina pe diavol. Oamenii 
însă trebuie să-şi recunoască rănile, pentru a şti ce medicamente să ia. Chiar 
dacă am păcătuit mult, avem vreme de pocăinţă.82 
 

11. Vrăjitoria şi alte practici păgâne, lucrări ale diavolului. 
Diavolul ispiteşte pe mulţi dintre cei cu puţină minte, care cred că virtutea şi 
răutatea nu depind de ei, că ei nu au libertatea de a alege, pentru ca astfel să 
renunţe la osteneli. Sunt mulţi cei „care se dedau la nebunia vrăjitorilor”, 
cercetând semnele, ţinând zilele, având o falsă credinţă despre soartă, 
„făcându-le pe toate cu josul în sus”.83 

Demonii, voind să transmită o învăţătură vătămătoare în sufletele 
oamenilor, îi trimiteau pe unii oameni să locuiască în morminte, ca să se 

                         
79 „Dacă acum, când nu se întâmplă asta, adeseori visele în care au apărut chipurile celor 
răposaţi au înşelat pe mulţi şi i-au smintit, cu mult mai mult dacă s-ar fi întâmplat asta şi s-ar 
fi întărit în mintea oamenilor gândul că mulţi dintre cei plecaţi pe lumea cealaltă s-au întors 
iarăşi. Acel drac spurcat ar fi împletit nenumăratele viclenii şi multă înşelăciune ar fi adus 
pe lume” - La săracul Lazăr, Omilia IV, PG 48, col. 1010-1011, traducere, p. 99-100. 
80 Despre mărginita putere a diavolului, Omilia 2, PG 49, col. 258-261, traducere, p. 29-30. 
81 IBIDEM, Omilia 2, PG 49, col. 258-261, traducere, p. 31. 
82 IBIDEM, Omilia 2, PG 49, col. 258-261, traducere, p. 33-34. 
83 La Isaia, Cuvântul 2, PG 56, col. 35, traducere, p. 67. 
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creadă că „sufletele celor morţi se fac demoni”. Alţi vrăjitori ucideau copii, 
„ca să se folosească de sufletele lor la facerea vrăjilor”. Alteori, diavolii 
înşelau pe unii creduli, atunci când demoniacii strigau că ei sunt sufletele 
unor oameni. De fapt, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, „nu strigă sufletul 
celui mort, ci demonul, care vorbeşte în numele lui, ca să înşele pe cei ce-l 
aud”. Căci „dacă sufletul ar avea puterea să intre într-un demon şi să se facă 
demon, atunci cu atât mai mult ar putea să se întoarcă în propriul său trup”. 
Aşadar, concluzionează, „nu se poate preface sufletul unui om în demon”. 
Toate acestea sunt „basme băbeşti şi sperietori pentru copii”, ca şi ideea că 
sufletul, după ce s-a despărţit de trup, rătăceşte pe pământ. „Nu este cu 
putinţă ca sufletul, odată ieşit din trup, să mai rătăcească pe pământ”.84 

Pot demonii să vindece, când ei nu au milă de trupurile oamenilor? 
Diavolul l-a izgonit pe om din Rai şi l-a lipsit de cinstea cea de sus. 
„Demonii nu obişnuiesc să vindece, ci să întindă curse şi să vatăme!”. Dacă 
doctorii păgâni, prin ştiinţa lor medicală, au alungat adesea bolile şi au făcut 
sănătoşi pe cei bolnavi, totuşi, nu trebuie să împărtăşim necredinţa lor. 
„Dacă uneori, cu îngăduinţa lui Dumnezeu, (demonii) au vindecat pe 
vreunul, aşa cum vindecă oamenii, îngăduinţa aceasta s-a făcut spre cercarea 
ta..., ca tu să te înveţi să nu-i suferi pe demoni nici când vindecă”. Dacă 
suntem bolnavi, mai bine să rămânem aşa, decât să scăpăm de boală prin 
căderea în necredinţă. „Dacă ne vindecă cel rău, atunci mai mult ne vatămă, 
decât ne ajută. Ne ajută trupul, care negreşit... are să moară..., dar ne vatămă 
sufletul cel nemuritor”. Este de preferat ca omul să rămână bolnav, decât 
să-şi piardă credinţa şi mântuirea sufletului.85 

Sfântul Ioan Gură de Aur ne trimite la pilda slăbănogului de la 
scăldătoarea Vitezda, care a zăcut 38 de ani. El „vedea în fiecare an că alţii 
scapă de bolile lor... şi că el continuă să fie bolnav din lipsă de sprijinitori. 
Cu toate aceste, n-a alergat la ghicitori, nu s-a dus la vrăjitori..., ci aştepta 
ajutorul lui Dumnezeu”. Iar la sfârşit, a fost minunat vindecat de Domnul. 
Asemenea şi săracul Lazăr, care zăcea bolnav la poarta bogatului 
nemilostiv, „n-a căutat un descântător..., n-a rugat pe vrăjitori..., nici n-a 
făcut ceva din cele oprite, ci a voit mai degrabă să moară de pe urma acelor 
suferinţe, decât să trădeze o parte cât de mică din credinţa sa”.86 

                         
84 La Matei, Omilia 28, PG 57, col 353, PSB 23, p. 358. 
85 „Dumnezeu nu te părăseşte niciodată. Ci voind să te facă mai strălucit, te lasă să cazi de 
multe ori bolnav. Rabdă dar!” - Către iudei, Cuvântul 1, PG 48, col. 854-855, traducere, 
p. 259-261. 
86 De aceea, trebuie să primim sfatul Scripturii: „Tot ce ţi se va întâmpla, primeşte cu 
plăcere şi în necazurile tale fii îndelung-răbdător. Că în foc se lămureşte aurul, iar oamenii 
cei plăcuţi Domnului, în cuptorul smereniei” (Înţelepciunea lui Isus Sirah 2, 4-5) - 
IBIDEM, Cuvântul 8, PG 49, col. 935-940, traducere, p. 396-397. 
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Şi totuşi, putem să alergăm: la mucenici, la sfinţi, la cei care au 
bineplăcut Domnului, la cei care au multă îndrăznire către El. Răbdarea unei 
suferinţe aduce cu ea plata răbdării. Când creştinul suferă chinurile bolii, 
suferinţa sa nu-i fără răsplată. Căci „mucenic nu-i numai acela căruia i se 
porunceşte să jertfească la idoli şi care alege moartea în locul jertfirii, ci este 
mucenic desăvârşit şi acela care îndură o suferinţă ce-i poate aduce 
moartea”. Când creştinul, deşi este bolnav, alungă „descântecele, farmecele 
şi vrăjitoriile” şi chiar moare de pe urma bolii, atunci el este un mucenic 
desăvârşit, căci nu şi-a pierdut credinţa. Iar duhurile mincinoase, despre care 
se spune că pot vindeca bolile, sunt ale ucigătorilor de oameni, nicidecum 
ale unor doctori.87 

Cel care pierde bani, dar refuză să meargă la ghicitori, spre a afla 
cine i-a luat, este asemenea celui ce i-a dăruit săracilor, dacă a mulţumit lui 
Dumnezeu pentru paguba suferită. Este mai de admirat cel ce suferă cu 
mulţumire paguba, decât cel ce o dă de bunăvoie. Paguba cu adevărat 
vătămătoare nu este cea materială, ci aceea care vatămă sufletul. „Te-a 
întristat diavolul, luându-ţi banii? Amărăşte-l şi tu pe el şi nu-l veseli. Dacă 
tu te duci la ghicitori şi fermecători, l-ai veselit, pe când dacă ai mulţumit lui 
Dumnezeu, i-ai cauzat o rană mortală”. Chiar dacă se împlinesc cele spuse 
de ghicitori, creştinul rămâne tot păgubit. Demonul este cel ce îi înarmează 
pe hoţi şi ştie unde duc ei lucrurile furate. Nu e de mirare că îi învaţă pe 
ghicitori ce să grăiască.88 

O critică aspră este aplicată celor ce se socoteau pe ei magi şi 
ghicitori. Pe unul dintre aceştia îl cheamă să îi spună cele ce i se vor 
întâmpla mâine. Desigur, nu va putea să îi spună nimic, căci nu are nicio 
putere asupra lui. Toate cele pe care le grăieşte sunt de râs, sunt minciuni. 
Cel ce merge la ghicitori, magi şi vrăjitori, de îndată se pune sub robia 
acelora. „Să nu luăm în seamă nici pe ghicitori, nici pe şarlatani, ci numai pe 
Dumnezeu, care pe toate le ştie lămurit”.89 

                         
87 „Dacă diavolul este ucigător de oameni, negreşit sunt ucigătoare de oameni şi duhurile 
cele rele care-i slujesc” - IBIDEM, Cuvântul 8, PG 49, col. 935-940, traducere, p. 398-400. 
„Ai căzut poate într-o boală grea şi mulţi vin să te îndatoreze cu de-a sila, unii cu 
descântece, alţii cu hârtiuţe atârnate de gât, iar alţii încercând să te mângâie cu altele de 
acest fel? Ei bine, ai suferit tu boala cu bărbăţie şi fără să te abaţi din calea cea dreaptă? Ai 
preferat să pătimeşti orice, numai să nu faci nimic din cele ale idolilor? Aceasta îţi va aduce 
ţie cununa muceniciei... Sunt grozave durerile ce le suferă martirul? Dar şi durerile 
bolnavului sunt mai îndelungate, aşa că la acelaşi sfârşit ajung” - La I Tesaloniceni, Omilia 
3, PG 62, col. 413-414, traducere, p. 193. 
88 „Dacă el te vede scârbit din cauza pagubei, îţi mai adaugă şi o altă pagubă. Iar dacă te 
vede dispreţuind averile..., atunci se va depărta din această cale” - La I Tesaloniceni, Omilia 
3, PG 62, col. 413-414, traducere, p. 194-195. 
89 La II Timotei, Omilia 8, PG 62, col. 648-650, traducere, p. 254-256. 
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Sfântul Ioan Gură de Aur vrea să îndepărteze din sufletul 
ascultătorilor săi superstiţia că „sufletele celor care mor de moarte silnică 
ajung duhuri necurate”, adică diavoli. Le reaminteşte că sufletele celor ce 
trăiesc în păcate se supun răutăţii demonilor. Este o învăţătură rea, pe care 
diavolul a adus-o între oameni. Necuratul a convins de asemenea pe cei ce fac 
farmece să ucidă tineri, cu nădejdea că se vor face duhuri necurate, care le vor 
sluji acelor vrăjitori. Dar aceşti mincinoşi nu fac decât să îi înşele pe cei care 
îi ascultă. În plus, dacă diavolul nu poate constrânge un suflet să îl asculte, 
când este încă în trup, cu atât mai mult nu îl poate constrânge după ce a ieşit 
din trup. Oamenii păcătuiesc, ce-i drept, dar fără să fie constrânşi de diavol.90 

Sunt combătute şi practicile legate de descântece, prin  care se 
urmărea vindecarea cuiva.91 
 

12. Concluzii. Din studiul omiliilor şi cuvântărilor hrisostomice 
desprindem învăţătura Marelui Ierarh despre diavol şi lucrarea acestuia 
împotriva oamenilor. Iar cunoaşterea felului, a modalităţilor prin care el 
duce lupta împotriva omului spre pierderea mântuirii lui ne este de mare 
folos în lupta noastră duhovnicească. 

Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte mai întâi despre timpul şi cauza 
căderii diavolului. S-a petrecut înainte de crearea primilor oameni şi se 
datorează faptului că diavolul şi îngerii lui au dorit să devină mai mari decât 
erau. Lucrarea lui îndreptată împotriva oamenilor îi demască ipocrizia. Nu 
este numai făţarnic, ci şi arogant şi îngâmfat. Voieşte să ne smintească, să 
fim răzbunători şi lipsiţi de minte. 

Diavolul îi împinge pe oameni spre deznădejde. El însuşi a ajuns aşa 
cum este din pricina deznădejdii în care a căzut. Din invidie, a adus omului 
sfatul viclean. Prin pisma lui, moartea a intrat în lume. El Îl defăimează pe 
Dumnezeu către oameni şi pe noi către Dumnezeu şi pe unii către alţii. 
Necuratul nu îi poate învinge pe cei ce Îl au pe Hristos şi crucea Lui. 

Multe sunt numirile diavolului. El este viclean, rău şi tatăl răutăţii. 
Este rău prin excelenţă. Scriptura ne pune în faţă exemple despre felul cum 
diavolul cârmuieşte, atunci când Dumnezeu îi îngăduie să-şi folosească 
puterea. Dacă Dumnezeu ar fi dat lumea aceasta pe mâna demonilor, ei „ar 
fi amestecat şi tulburat totul”. 

Scopul pentru care Dumnezeu i-a îngăduit diavolului existenţa este 
ca să ne facă mai puternici, biruindu-l. Diavolul nu poate să îi vatăme pe cei 
ce sunt treji la minte. Căci multe sunt câştigurile noastre din lupta pe care o 
ducem împotriva lui. 

                         
90 „Stă în puterea noastră a asculta sau a nu asculta de sfaturile diavolului” - La săracul 
Lazăr, Cuvântul 2, PG 48, col. 983-984, traducere, p. 54-55. 
91 La Romani, Omilia 9, PG 60, col. 463, traducerea, p. 125. 



107 

Necuratul luptă neîncetat împotriva adevărului. Este mincinos şi 
nimic nu spune din ceea ce este adevărat. Vremea potrivită pentru a ne ataca 
este cea în care arătăm trândăvie. Însă atunci când suntem treji şi cu luare 
aminte la noi înşine, cel viclean va încerca zadarnic şi va pleca ruşinat. Să 
nu dăm vina pe diavol, ci pe „voinţa noastră trândavă”, pentru relele ce ni se 
pot întâmpla. 

Diavolul nu îl sileşte pe om să păcătuiască. Nu a silit-o nici pe Eva, 
ci a lăsat-o să aleagă. Apropiindu-se de oameni, are putere de ademenire, ca 
dovadă că mulţi ascultă de el în această viaţă. Modul luptei sale contra 
noastră este simplu, pornind de la plăcerile cele mai de jos, ca bogăţia şi cele 
pământeşti. Când vede că nu îl poate clătina pe cineva din credinţă, atunci 
caută altă cale. 

Cel viclean unelteşte mult, când vede că suntem buni chivernisitori 
şi cu purtare de grijă faţă de viaţa noastră. El suferă când este izgonit din 
trup, dar şi mai mult suferă când vede sufletul scăpat de păcat. În păcat stă 
puterea lui. Diavolul nu vrea pocăinţă. Nicio armă nu este aşa de puternică 
în mâna lui ca deznădejdea. 

Diavolul nu luptă pe faţă împotriva noastră, ci prin înşelăciune. Se 
teme de rugăciune. Momentul ispitirii noastre este mai ales când suntem 
singuri. Lupta diavolului cu oamenii este crâncenă şi felurită, pentru care ei 
nu trebuie să cedeze, având credinţă în iubirea şi purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu. 

Multe şi meşteşugite sunt cursele lui. Rămâne să ne păzim oriunde şi 
oricând, să fim înarmaţi duhovniceşte, să-i cunoaştem uneltirile. Pentru a 
fugi de cursele lui, se cere o viaţă virtuoasă. Când nu ne poate târî direct 
spre păcat, ne momeşte prin înşelăciune. Nu ne forţează, nu ne sileşte, ci ne 
înşeală. 

Hristos ne porunceşte să îi iubim pe toţi oamenii, dar diavolul vrea 
ca noi să îi urâm pe toţi. Nu trebuie să fim uimiţi, fiindcă am scăpat de 
puterea diavolului, ci să aruncăm de la noi trândăvia, să nu ne lăsăm biruiţi 
de osteneală. Căci lupta este cu mult mai înverşunată. 

Existenţa diavolului nu micşorează cu nimic lucrarea proniatoare a 
lui Dumnezeu. Îl biruim pe diavol doar alergând la Dumnezeu şi având 
încredere în puterea Lui. 

Sunt mulţi cei care se dedau la practica vrăjitoriilor. Demonii însă nu 
vindecă, ci întind curse şi vatămă. O critică aspră era aplicată celor ce se 
socoteau magi şi ghicitori. Erau vehement combătute şi practicile legate de 
descântece. 

În concluzie, opera hrisostomică ne inspiră realism şi optimism: 
realism, căci conştientizează pe creştini de permanentul asalt al diavolului 
asupra lor şi optimism, căci ei au primit de la Dumnezeu mijloacele cele mai 
sigure de a-l învinge pe necuratul, printr-o luptă neîncetată. Şi prin 
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strădaniile noastre virtuoase biruim fiara şi nu ne temem, ştiind că nu 
suntem singuri şi că puterea ei este limitată. 

 
Abstract: On the Limited Power of the Devil in Saint John Chrysostom’s 
Homilies 
The study of Saint John Chrysostom’s homilies and sermons reveals his 
teaching on the devil and on its work against the people. To know the way, 
the manner in which it fights against man and tries to make him lose his 
chances of redemption is very useful in our spiritual fight against evil. The 
traps of the devil are numerous and deceptive. We must be on our guard 
everywhere and at any time, we must be spiritually prepared to fight the 
devil and be aware of its machinations. In order to avoid its traps we have to 
lead a virtuous life.  

The Chrysostomic work inspires realism and optimism: realism, for 
it makes Christians aware of the devil’s continuous assault against them and 
optimism, for God gave them the best means to defeat the devil, through 
permanent fight against it. Through our earnest and virtuous efforts we can 
indeed defeat the beast; we are not afraid as we know we are not alone and 
the devil’s power is limited. 
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Contextul în care trăim ne obligă să reflectăm din punct de vedere 

teologic asupra realităţilor personale şi colective actuale în sensul în care 
religia şi, în mod deosebit creştinismul, contribuie la creionarea identităţilor 
personale şi colective care sunt, nu de puţine ori, contradictorii. Identitatea 
noastră naţională trebuie trăită într-un context pluralistic şi multicultural şi 
presupune toleranţă şi înţelegere faţă de cei de lângă noi.  

Tema raportului dintre religie, etnicitate şi naţionalism nu este una 
nouă în discuţiile intercreştine şi interreligioase. În ultimul timp însă acest 
raport s-a transformat, nu de puţine ori, într-un adevărat conflict care a ajuns 
la cote alarmante, fiind influenţat de marile crize sociale, politice şi 
economice actuale. În ceea ce priveşte lumea ortodoxă, problema a fost 
ridicată încă din secolul al XIX-lea, atunci când ţările din Balcani, formate 
în urma destrămării marilor imperii, au discutat despre etnicitate şi 
naţionalism, ajungându-se adesea la adevărate dispute în jurul unităţii 
Ortodoxiei.2 

În definirea raportului dintre religie, etnicitate şi naţionalism, cele 
mai multe probleme au pornit de la dificultatea definirii ultimilor doi 
termeni. Definiţiile şi interpretările care au fost propuse au condus la 
neînţelegeri, aproape de fiecare dată fiind implicată şi componenta 
religioasă. În Estul Europei problemele au escaladat mai ales după căderea 
blocului comunist în anii ‘90 ai secolului trecut, atunci când s-au format mai 
multe state independente. Un moment important în acest proces a fost 
reprezentat de războiul din fosta Iugoslavie în urmă căruia s-au format state 
noi pe harta lumii. 

Definirea conceptului de „naţionalism” coboară în timp până în 
secolul al XIX-lea, avându-şi rădăcinile în dorinţa de a se crea state 
naţionale în urma destrămării imperiilor. Însă momentul esenţial care a 
declanşat această etapă în istorie a fost prilejuit de Revoluţia franceză şi de 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 GEORGES TSETSIS, „Etnicity, Nationalism and Religion”, în: The Orthodox Churches 
in a Pluralistic World. An Ecumenical Conversation, Edited by Emmanuel Clapsis, WCC 
Publications, Geneva, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Massachusetts, 2004, p. 148. 
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urmările pe care aceasta le-a adus. După destrămarea Imperiului otoman au 
apărut numeroase probleme în ţările nou create, majoritar ortodoxe, realităţi 
ce tindeau să afecteze unitatea Bisericii. Nu de puţine ori, elementul religios 
a fost folosit ca argument în dorinţa de a crea state naţionale independente. 
În cele din urmă s-a ajuns la o naţionalizare graduală a Bisericilor Ortodoxe 
şi la dispute eclesiologice care sunt prezente şi în zilele noastre. Acest lucru 
se poate observa şi în faptul că este din ce în ce mai greu să se convoace un 
mare Sinod ortodox ale cărui pregătiri durează încă din anul 1930, atunci 
când a avut loc întâlnirea pre-sinodală ortodoxă de la Muntele Athos. 

Argumentul folosit în susţinerea ideii că Biserica nu trebuie 
împărţită în funcţie de realităţile politice şi teritoriale existente a fost că 
sobornicitatea nu trebuie să fie identificată şi redusă la o Biserică locală, 
restricţionată geografic şi servind anumitor cauze nereligioase. În acest sens, 
etno-naţionalismul, înţeles ca filetism, a fost condamnat ca erezie în anul 
1872 de către Sinodul din Constantinopol la care au participat şi Patriarhii 
Alexandriei şi Antiohiei, precum şi Arhiepiscopul Ciprului. La acest Sinod 
s-a hotărât că etno-filetismul este o formă pervertită a sentimentului natural 
patriotic şi reprezintă cel mai mare duşman al unităţii Ortodoxiei. Acest 
Sinod a condamnat etno-filitismul ca erezie, identificându-l cu o formă 
denaturată ce se ascunde în spatele naţionalismului, o idolatrizare a acestuia. 
De asemenea, Sinodul s-a opus organizării Bisericii pe temeiuri etniciste, 
pornind de la ideea că astfel Biserica se concentrează mai mult asupra 
intereselor naţionale decât asupra unităţii ei. 

În secolul al XIX-lea populaţiile din Balcani au alternat între două 
opţiuni: naţionalitate şi cetăţenie, cele două realităţi nefiind obligatoriu 
opuse, deşi erau prezente în acelaşi timp în culturile naţionale. În cele din 
urmă, în zona Balcanilor a câştigat ideea ce susţinea naţionalitatea, datorită 
dezvoltării societăţilor naţionale în această regiune. Construirea naţiunilor a 
fost un proces al secularizării ce s-a răspândit şi în Sud-Estul Europei, odată 
cu Epoca Luminilor. Acum a început procesul prin care, pentru a construi 
naţiuni, s-a mers până la renunţarea la afilierea bisericească în favoarea 
afilierii naţionale. Astfel au apărut Biserici naţionale (Grecia 1832, Serbia 
1832, Exarhatul din Bulgaria 1870). Începând cu acest secol, membrii unei 
Biserici au devenit echivalenţi cu membrii unei naţiuni, iar simbolurile 
religioase au devenit simboluri naţionale. Patriarhatul de Constantinopol a 
devenit astfel din ce în ce mai slab reprezentat. 

Globalizarea este unul dintre elementele care au condus la 
promovarea şi articularea naţionalismelor locale şi identităţilor naţionale şi, 
în acelaşi timp, la apariţia rivalităţilor locale, mai ales în Sud-Estul Europei. 
De asemenea, globalizarea a condus şi la proliferarea statelor-naţiune ca 
modele de organizare, lucru care nu presupune uniformitatea în formularea 
ideologiilor naţionale. Apariţia statelor naţionale în Sud-Estul Europei a 
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urmat modelului occidental, proces ce a adus şi conflictele etnice ca urmare 
a acestei noi realităţi. Globalizarea este văzută ca un proces al lumii 
contemporane ce pune accent pe anumite aspecte între care se remarcă şi 
noul discurs despre suveranitatea statală precum şi cel despre formele post-
naţionale spre care tind diferite state ale lumii, prin realizarea de uniuni la 
nivel local sau internaţional. Globalizarea nu trebuie văzută ca un fenomen 
ce aparţine exclusiv secolului în care trăim, rădăcinile sale fiind adânc 
înfipte în istorie.3   

Diferenţele etnice au reprezentat atât oportunităţi în procesul 
promovării păcii, cât şi motive de antagonism şi conflict. În trecut 
comunităţile etnice coexistau în aceleaşi teritorii, în capitalele şi cetăţile 
diferitelor imperii. Cu timpul, comunităţile etnice, religioase sau rasiale au 
trebuit să iasă din izolarea lor şi să participe la viaţa politică a cetăţilor. Mai 
nou, procesul globalizării a condus la întâlnirea diferitelor grupuri etnice, 
rasiale, culturale sau religioase care trebuie să trăiască în aceleaşi teritorii, 
având viaţa comună. În lumea globalizată post-modernă, grupurile etnice, 
religioase, culturale sau de altă natură, care înainte trăiau în izolare, nu au 
mai putut evita contactul reciproc.  

Alături de fenomenul în care identităţile personale sau colective sunt 
corodate, se manifestă şi cel în care diferenţele sunt revitalizate şi încurajate. 
Deşi este paradoxal, globalizarea a condus la renaşterea naţionalismelor. 
„Bisericile recunosc importanţa mărturisirii dragostei lui Dumnezeu pentru 
lume ca o comunitate a Bisericilor lui Dumnezeu, în cooperare cu alţi 
oameni şi comunităţi de alte credinţe şi ideologii care au aceleaşi aspiraţii cu 
privire la viaţă şi la lume”.4  

Originea conflictelor de natură etnică are, în cele mai multe situaţii, 
cauze politice, economice şi culturale. Naţionalitatea a devenit principiul 
fundamental al statelor naţionale, legitimând adesea discriminările. 
Minorităţile nu au mai fost recunoscute ca aparţinând naţiunii respective. 
Astfel au apărut disputele asupra supremaţiei naţionale a unor grupuri în 
defavoarea altora pentru anumite teritorii geografice. Trebuie analizat cu 
atenţie faptul că s-a recurs la implementarea unor modele organizatorice 
occidentale în contexte neoccidentale şi astfel se poate înţelege mai bine 

                         
3 VICTOR ROUDOMETOF, „Nationalism, Globalization, Eastern Orthodoxy. 
‘Unthinking’ the ‘Clash of Civilization’ in Southeastern Europe”, în: European Journal of 
Social Theory 2 (2)/1999, p. 235. 
4 EMMANUEL CLAPSIS, „Ethnicity, Nationalism and Identity”, în: The Orthodox 
Churches in a Pluralistic World. An Ecumenical Conversation, Edited by Emmanuel 
Clapsis, WCC Publications, Geneva, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, 
Massachusetts, 2004, p. 169. 
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cum omogenitatea şi eterogenitatea sunt simultan rezultatele globalizării.5 
Etnicitatea rămâne un factor esenţial al societăţii contemporane şi se 

reflectă în faptul că din ce în ce mai multe state devin multi-etnice. Adesea 
s-a mers până în punctul în care s-a propus adoptarea „asimilării” ca metodă 
de renunţare la etnicitate şi la caracteristicile acestui fenomen. Nu de puţine 
ori s-a trecut de la sensul iniţial pe care îl aveau termenii „etnicitate” şi 
„naţionalism” la înţelesuri ce includ în cote alarmante violenţa. 

În era globalizantă în care trăim multe valori tradiţionale sunt supuse 
riscului de a dispărea. Unul dintre aceste riscuri este ca identitatea naţională 
să se piardă, fenomen ce conduce la dezvoltarea unui naţionalism din care 
răsare xenofobia şi excluderea inter-etnică, persecuţii şi diferite forme de 
violenţă. Creştinii nu trebuie să se sperie, deoarece fenomenul globalizării 
nu presupune şi dispariţia etnicităţii. Creştinismul se adresează tuturor 
oamenilor, mesajul evanghelic fiind un mesaj al unităţii. A renunţa la 
etnicitate înseamnă a renunţa la misterul persoanei umane şi al umanităţii în 
general. Biserica nu tolerează ura inter-etnică ce conduce la fanatism şi 
rasism. 

În zilele noastre o societate mono-etnică şi mono-confesională nu 
mai este posibilă, lumea fiind mult mai deschisă decât în trecut. În legătură 
cu aceste realităţi, Biserica Ortodoxă a susţinut libertatea persoanei umane, 
respectul faţă de legile statului, a încurajat acţiunile care susţin pacea în 
fiecare loc de pe glob şi, de asemenea, a cultivat importanţa pe care 
particularităţile de orice fel le ocupă în regiunile în care trăiesc populaţii 
diferite. Orice formă de izolare sau de excludere a unei persoane din viaţa 
publică reprezintă o renunţare la caracterul misionar al Bisericii.6 

Globalizarea are atât efecte pozitive, cât şi negative asupra întregii 
lumi, cu referire la viaţa economică, socială şi politică, fără a neglija 
transformările din domeniile cultural şi religios. Între efectele pozitive se 
numără: dezvoltarea şi progresul tehnologiei, schimbul bunurilor şi 
realizările din toate domeniile, facilitatea comunicării între oameni, 
combaterea anumitor maladii la nivel global, limitarea analfabetismului, 
repoziţionarea rolului femeii şi a tineretului în societate, libertatea gândirii, 
promovarea democraţiei, apropierea între popoare etc. Între efectele 
negative se evidenţiază: prăpastia dintre ţări, care se adânceşte pe zi ce trece, 
decalajul economic, numărul din ce în ce mai mare al persoanelor care 
trăiesc la limitele sărăciei, catastrofele ecologice la nivel mondial, 
dezvoltarea criminalităţii şi a corupţiei, nerespectarea libertăţilor 

                         
5 VICTOR ROUDOMETOF, „Nationalism, Globalization, Eastern Orthodoxy. 
‘Unthinking’ the ‘Clash of Civilization’ in Southeastern Europe”, pp. 242-243. 
6 EMMANUEL CLAPSIS, „The Challenge of a Global World”, în: The Orthodox 
Churches in a Pluralistic World. An Ecumenical Conversation, p. 48. 
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fundamentale ale omului şi, nu în ultimul rând, „se observă noi migrări ale 
forţei de muncă şi noi valuri de emigranţi şi refugiaţi economic care inundă 
ţările europene. Şomajul sporeşte ameninţător şi în multe ţări se dezvoltă în 
mod periculos xenofobia şi antisemitismul”.7  

Analizate din acest punct de vedere, conştiinţa şi unitatea ortodoxă 
merg dincolo de disputele etniciste şi naţionaliste. „Ortodoxia va fi credibilă 
doar atunci când toate Bisericile Ortodoxe locale autocefale şi autonome vor 
fi capabile să vorbească ca un singur trup, iar nu ca entităţi separate etnic 
sau naţional”.8 Naţiunile există din grija lui Dumnezeu şi nicio religie sau 
ideologie nu poate înlocui sau distruge unitatea omenirii, atâta timp cât 
Dumnezeu „a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc, ca să locuiască peste 
toată faţa pământului, aşezând vremile cele de mai înainte rânduite şi 
hotarele locuirii lor”.9  

Din punct de vedere ortodox trebuie să se vorbească despre prezenţa 
lui Dumnezeu atât în fiecare persoană umană, cât şi în colectivităţi. 
Providenţa divină este prezentă în întreaga lume, Dumnezeu lucrând în 
istorie prin oameni. Diferenţele etnice sunt depăşite în Biserică, aşa cum 
spune Sf. Apostol Pavel: „Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, 
nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi 
una sunteţi în Hristos Iisus”.10 Astfel, diferenţele nu sunt negate, ci depăşite. 
Naţiunile trebuie să devină conştiente şi să comunice între ele prin puterea 
primită de la Duhul Sfânt.11 În cele din urmă, în Împărăţia lui Dumnezeu 
vom intra şi ca popoare: „Şi cetatea nu are trebuinţă de soare, nici de lună, 
ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu a luminat-o şi făclia ei este 
Mielul. Şi neamurile vor umbla în lumina ei, iar împăraţii pământului vor 
aduce la ea mărirea lor”.12  

În Biserică identităţile etnice devin relaţionale şi tind către un orizont 
în care diferenţele vor fi depăşite, toţi oamenii fiind uniţi în Dumnezeu. 
Unitatea naţiunilor derivă din faptul că toate naţiunile sunt creaţia lui 
Dumnezeu şi sunt destinate în existenţa lor să se mişte spre El. Astfel, 
„diferitele naţiuni, religii, biserici creştine şi alte comunităţi culturale, 
religioase sau rasiale trebuie să găsească căi de coexistenţă în acelaşi spaţiu 
şi timp, fără dominare, abuz sau conflicte violente, în timp ce rămân 
deschise posibilităţii ca în realităţile sociale noi, Dumnezeu să lucreze chiar 

                         
7 ANASTASIOS YANNOULATOS, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane, 
pp. 219-221. 
8 GEORGES TSETSIS, „Etnicity, Nationalism and Religion”, p. 156. 
9 Fapte 17, 26. 
10 Galateni 3, 28. 
11 Fapte 2, 3-11. 
12 Apocalipsa 21, 23-24. 
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dacă oamenii experimentează puterea morţii şi a dominaţiei”.13 
Pentru Ortodoxie, problema raportului dintre Biserică şi naţiune este 

una complexă, deoarece membrii Bisericii sunt şi parte a naţiunii sau chiar 
toţi membrii naţiunii sunt şi membri ai Bisericii. În acest sens Ortodoxia 
trebuie să vorbească deschis despre învăţătura sa cu privire la Biserică, la 
naţiuni şi nu în ultimul rând la război. De cele mai multe ori conflictul etnic 
a pornit de la felul contradictoriu în care au fost înţelese aceste realităţi. 

Biserica, ca trup tainic al Domnului, este universală şi supranaţională: 
„nu este deosebire între iudeu şi elin, pentru că Acelaşi este Domnul tuturor, 
Care îmbogăţeşte pe toţi cei ce-L cheamă pe El”14; „nu mai este elin şi 
iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, bărbat, scit, rob ori liber, ci toate 
şi întru toţi Hristos”.15 Biserica, aşa cum este prezentată în Noul Testament, 
a fost clădită pe raportul, adesea conflictul, dintre naţional şi universal. 
Misiunea pan-umană, universală şi mesianică a Domnului nostru Iisus 
Hristos nu a fost înţeleasă de liderii lui Israel: „Iar Caiafa, unul dintre ei, 
care în anul acela era arhiereu le-a zis: Voi nu ştiţi nimic; Nici nu gândiţi că 
ne este mai de folos să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul. 
Dar aceasta n-a zis-o de la sine, ci, fiind arhiereu al anului aceluia, a 
proorocit că Iisus avea să moară pentru neam, şi nu numai pentru neam, ci 
ca să adune laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăştiaţi. Deci, din ziua 
aceea, s-au hotărât ca să-L ucidă”.16 

 Biserica este comunitatea tuturor credincioşilor care sunt în 
comuniune cu Sfânta Treime: „Iar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie 
împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume 
bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată, voi 
care odinioară nu eraţi popor, iar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; voi 
care odinioară n-aveaţi parte de milă, iar acum sunteţi miluiţi”17; „Iar voi 
sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte”18; „Întru El, orice 
zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul, în Care 
voi împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh”.19 
Unitatea trupului nu este dată de limbă, de cultură sau de naţionalitate. 
Unitatea este în Domnul nostru Iisus Hristos, Care „este cap Bisericii, trupul 
Său, al cărui mântuitor şi este”.20 

Toţi oamenii sunt copiii lui Dumnezeu şi nicio naţionalitate nu poate 

                         
13 EMMANUEL CLAPSIS, „Ethnicity, Nationalism and Identity”, p. 167. 
14 Romani 10, 12. 
15 Coloseni 3, 11. 
16 Ioan 11, 49-53. 
17 I Petru 2, 9-10. 
18 I Corinteni 12, 27. 
19 Efeseni 2, 21-22. 
20 Efeseni 5, 23. 



115 

deţine monopolul virtuţii şi sfinţeniei. Dumnezeu a chemat toate naţiunile să 
participe la Trupul tainic al Domnului, să fie cuprinse „într-una sfântă, 
sobornicească şi apostolească Biserică”. A-L limita pe Domnul nostru Iisus 
Hristos la unul sau mai multe grupuri etnice ar însemna să-L împărţim şi să-L 
multiplicăm. Ar fi ca şi cum Hristos ar fi răstignit iarăşi.21 

Pornind de la adevărul scripturistic pe care se bazează antropologia 
creştină, Biserica vede unitatea umanităţii ca fiind profundă şi adâncă, în 
timp ce diviziunile etnice sunt superficiale şi neesenţiale. Singura separaţie 
se găseşte în cuvintele Domnului Iisus Hristos: „Şi se vor aduna înaintea Lui 
toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile 
de capre”.22 

Atunci când propovăduiau Evanghelia la toată făptura, creştinii 
identificau prezenţa Duhului Sfânt şi semnele Împărăţiei lui Dumnezeu în 
culturile respective şi porneau de la aceste realităţi pentru a transmite Vestea 
cea Bună la toată făptura. De aceea Sfinţii Părinţi au definit cultura lumii 
drept „pedagog către Hristos”. Misionarii creştini, care au urmat primei 
perioade în care s-a răspândit Evanghelia, căutau mai întâi semnele 
Împărăţiei lui Dumnezeu în culturile regiunilor în care ajungeau. Pornind de 
la aceste realităţi, ei propovăduiau şi ridicau Biserica lui Hristos pe o 
fundaţie deja existentă. „Mesajul Evangheliei vine ca o împlinire, iar nu ca o 
înlocuire radicală sau ca ceva adus într-un vacuum spiritual. Pentru acest 
motiv, teologia ortodoxă va insista că toţi oamenii – credincioşi sau 
necredincioşi, creştini şi oameni ai altor credinţe – sunt creaţi după chipul 
lui Dumnezeu şi, în grade diferite, împărtăşesc valorile Împărăţiei. Oricine 
trebuie să vadă în fiecare existenţă umană chipul lui Hristos şi, pornind de 
aici, fiecare este chemat să meargă şi să lucreze împreună cu toţi oamenii cu 
bunăvoinţă care îşi manifestă speranţa şi determinarea lor pentru 
promovarea dreptăţii şi a păcii ca semne ale Împărăţiei. Istoria misionară 
ortodoxă timpurie oferă multe astfel de exemple”.23 Planul lui Dumnezeu cu 
privire la lumea în care trăim se va împlini, iar dreptatea şi pacea vor fi 
prezente în această lume. Hristos va fi totul în toate, pentru că oamenii şi 
creaţia vor fi aduşi la unitate. Întregul cosmos este chemat să participe la 
planul divin. 

Un punct esenţial este reprezentat de felul în care Biserica va răspunde 

                         
21 METROPOLITAN JOHN OF KORCE, „Ethnic Conflicts and the Orthodox Church”, în: 
The Orthodox Churches in a Pluralistic World. An Ecumenical Conversation, Edited by 
Emmanuel Clapsis, WCC Publications, Geneva, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, 
Massachusetts, 2004, p. 178. 
22 Matei 25, 32. 
23 FR. IOAN SAUCA, „The Pilgrimage of Justice and Peace. An Ecumenical Paradigm for 
Our Times: An Orthodox Viewpoint”, în: The Ecumenical Review, Vol. 66, No. 2, July 
2014, p. 176. 
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provocărilor ridicate de întâlnirea cu diferite culturi. În urma întâlnirii dintre 
Evanghelie şi cultură se poate constata că nu există doar o anumită cultură 
în care să se poată vedea prezenţa lui Dumnezeu, excluzându-le astfel pe 
celelalte. Nu pot fi neglijate nici urmele pe care răul le-a lăsat de-a lungul 
timpului în fiecare cultură în parte. Prezenţa răului în culturile lumii nu 
poate fi negată, însă trebuie să se scoată în evidenţă prezenţa permanentă a 
harului şi a providenţei divine care îndepărtează urmele răului. În acest sens, 
religia este expresia centrală a oricărei expresii culturale, fiind cea care 
contribuie cel mai mult la vitalitatea şi creşterea culturală.24 

În slujbele Bisericii sunt amintiţi sfinţi care au lucrat împreună cu 
Hristos la salvarea lumii, primind putere de la El. Astfel, alături de bogăţia 
istorică a Bisericii stau sobornicitatea şi diversitatea ei, deoarece sfinţii vin 
din locuri, culturi şi perioade diferite, de peste tot unde s-a răspândit Vestea 
cea Bună. Sfinţii sunt prezentaţi în icoane în contextul în care au trăit, având 
caracteristici personale. Sărbătoarea celebrării tuturor sfinţilor scoate în 
evidenţă faptul că Evanghelia trebuie să fie propovăduită în întreaga lume, 
dincolo de graniţele parohiale sau de cele ale unei biserici regionale. În 
această realitate se înscriu mai multe contexte culturale, începând cu epoca 
apostolică şi până în timpurile noastre. „Biserica este o comunitate de 
credinţă care aduce împreună persoane de culturi, naţionalităţi, rase şi limbi 
diferite. Este un profund pluralism în viaţa Bisericii, care este cu adevărat un 
trup întreg. Deci, Biserica nu trebuie să fie văzută ca un club etnic sau ca o 
afacere multinaţională”.25  

Creştinii ortodocşi întăresc ideea că există o identitate teocentrică a 
omenirii care îşi are bazele în adevărul scripturistic după care omul este 
creat după chipul lui Dumnezeu.26 Dumnezeu este Tatăl tuturor. Acest lucru 
nu depinde de credinţa, de acţiunile sau de convingerile noastre, ci este 
înscris în actul creaţiei, fiind darul lui Dumnezeu. Creştinii împărtăşesc şi o 
altă legătură cu Hristos, stabilită prin Taina Sfântului Botez, prin care 
oamenii sunt uniţi cu El într-un mod personal mai profund, întărind astfel şi 
relaţiile cu alţi oameni, stabilite încă de la creaţie. „Ceilalţi diverşi factori 
care sunt parte a propriei identităţi umane, aşa cum sunt relaţiile interumane, 
precum rasa, naţionalitatea, genul, nu sunt distruse prin relaţia noastră cu 
Hristos. Ca parte a identităţii noastre, trebuie de asemenea să exprime relaţia 
noastră profundă cu Hristos. Pot fi transfiguraţi prin Hristos şi să contribuie 

                         
24 EMMANUEL CLAPSIS, „The Challenge of a Global World”, în: The Orthodox 
Churches in a Pluralistic World. An Ecumenical Conversation, p. 49. 
25 THOMAS FITZGERALD, „Ethnic Conflicts and the Orthodox Churches. An 
Introduction”, în: The Orthodox Churches in a Pluralistic World. An Ecumenical 
Conversation, Edited by Emmanuel Clapsis, WCC Publications, Geneva, Holy Cross 
Orthodox Press, Brookline, Massachusetts, 2004, p. 140. 
26 Facere 1, 26. 
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la mântuirea noastră”.27 
Orice desfigurare a factorilor care contribuie la identitatea noastră 

personală îi poate transforma în idoli. Astfel de idoli sunt legaţi de rasă, gen, 
limbă, cultură sau etnicitate, dar şi religia poate deveni un idol.28 „Atunci 
când creăm idoli, identitatea noastră profundă de fii şi fiice ai lui Dumnezeu 
este distrusă. Idolatrizarea rasei, genului, etnicităţii, naţiunii, limbii, 
statusului cultural, banilor sau religiei ne poate conduce la consecinţe 
dezastruoase, nu doar pentru propria identitate, dar şi pentru cei din jurul 
nostru. Crearea idolilor ne poate conduce uşor la rasism, sexism, şovinism, 
discriminare şi violarea drepturilor omului. Crearea idolilor de către 
persoane poate conduce la violenţă, război şi moarte”.29 Dragostea faţă de o 
anumită naţiune nu presupune ura sau excluderea celorlalte. Altfel naţiunea 
ar deveni un idol. Una din cele mai grave consecinţe ale acestui demers prin 
care se creează idoli este divizarea Bisericii, consecinţă a diferenţelor etnice 
şi culturale. 

În acest sens, un episod important din Sfintele Evanghelii este 
discuţia Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă.30 Chiar şi după 
gândirea multora din timpurile noastre, femeia samarineancă era acuzată de 
trei ori: era femeie, era samarineancă şi era adulteră. Conform gândirii 
iudaice, samarinenii erau într-un conflict de natură religioasă, dar şi etnică, 
cu evreii. Cu toate acestea, deşi nu ar fi trebuit să vorbească cu femeia, Iisus 
discută cu ea. Mântuitorul o percepe ca pe o persoană, dincolo de celelalte 
caracteristici individuale. În urma acestui dialog, femeia acceptă adevărul că 
interlocutorul este Mesia pe care şi poporul din care făcea parte îl aştepta. 
Exemplul său a fost urmat şi de conaţionali. Apostolii au fost surprinşi de 
această întâmplare, semn că ei încă nu au înţeles mesajul universal al 
Domnului. Sf. Apostoli au fost uimiţi de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos 
a vorbit cu o femeie samarineancă, deoarece Învăţătorul lor depăşea 
barierele impuse de mândria etnică, de sexism sau de o parte din cultura 
acelor vremuri.  

În cele din urmă, Evanghelia distruge idolii, adresându-se tuturor 
oamenilor, indiferent de aceste îngrădiri. Evanghelia schimbă stereotipurile 
şi prejudecăţile tuturor culturilor, continuând să ne provoace zi de zi. 
Biserica nu este doar o comunitate care proclamă Evanghelia, ci şi o 
comunitate care trăieşte şi răspândeşte mesajul în mijlocul omenirii. Ea 
lucrează la reconcilierea întregii societăţi. 
                         
27 THOMAS FITZGERALD, „Ethnic Conflicts and the Orthodox Churches. An 
Introduction”, p. 141. 
28 Matei 23, 6, 13, 15, 16, 23, 27; Marcu 2, 27; Ioan 5, 1-16. 
29 THOMAS FITZGERALD, „Ethnic Conflicts and the Orthodox Churches. An 
Introduction”, p. 142. 
30 Ioan 4, 1-42. 
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Abstract: Orthodoxy, Ethnicity and Nationalism - The General 
Framework for a Theological Discussion 
The theme of the relationship between religion, ethnicity and nationalism is 
not a new one within inter-Christian and inter-religious discussions. But in 
the last period this relation was transformed not infrequently in a real 
conflict which has reached alarming levels, being influenced by the current 
major economic, political and social crises. Regarding the Orthodox world, 
this problem has been raised since the nineteenth century, when the 
countries from Balkans, formed after the collapse of the great empires, 
discussed topics as ethnicity and nationalism, often reaching true disputes 
around the unity of Orthodoxy.  

The Gospel destroys idols, speaking to all people, no matter of these 
constraints. The Gospel changes stereotypes and biases of all cultures, 
continuing to provoke us day by day. The Church is not just a community 
that proclaims the Gospel, but a community which lives and spreads the 
message in the midst of mankind. She works for the reconciliation of all 
society. 
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Preliminarii. Reunind în persoana sa calităţile unui teolog savant şi 

virtuţile unui creştin smerit, făcându-se, în acest fel, pildă vie tuturor celor 
care l-au cunoscut, profesorul Teodor M. Popescu reprezintă un exemplu 
vrednic de urmat pentru generaţiile viitoare de oameni ai Bisericii.2 În tot 
timpul carierei sale didactice, această complexă personalitate culturală 

                         
1 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. 
2 S-a născut la 1 iunie 1893 în satul Boteni, comuna Conţeşti, judeţul Dâmboviţa. A urmat 
între anii  1905-1913 cursurile Seminarului ,,Central” din Bucureşti, apoi ale Facultăţii de 
Teologie din Bucureşti (1913-1919), cu o întrerupere în timpul primului război mondial, la 
care a participat ca sublocotenent. În anul 1922 a obţinut titlul de doctor în teologie la 
Facultatea de Teologie din Atena. A urmat cursuri de specializare în domeniul Istoriei 
Bisericeşti Universale între anii 1922-1923 la Facultatea de Litere şi Filosofie a 
Universităţii din Leipzig, apoi între anii 1923-1925 la Facultatea de Teologie Protestantă 
din Paris, la Institutul Catolic din Paris şi la ,,École pratique des Hautes Études” de la 
Sorbona. Între anii 1927-1948 activează ca profesor de Istoria Bisericii Universale la 
Facultatea de Teologie din Bucureşti, iar din 1948 până în 1959 la Institutul Teologic 
Universitar Bucureşti, când este arestat şi întemniţat de regimul comunist, fiind condamnat 
la 15 ani de închisoare sub acuzaţia de activitate intensă împotriva clasei muncitoare şi a 
mişcării revoluţionare. Este eliberat în 1964, dar nu i se permite să revină la catedră. Ajutat 
de Patriarhul Justinian Marina îşi va relua activitatea în cadrul Editurii Institutului Biblic. A 
încetat din viaţă în după-amiaza zilei de 4 aprilie 1973, fiind înmormântat în cimitirul 
,,Sfânta Vineri” din Bucureşti. Publicaţii: Cauzele persecuţiilor din punct de vedere istoric 
şi psihologic, Atena, 1922 (Teză de doctorat în limba greacă); Divin şi uman la vechii 
istorici bisericeşti, Bucureşti, 1924; Denaturarea istoriei lui Origen, în Revista BOR, anul 
XLIV (1926), nr. 5, p. 246-254; nr. 7, p. 378-383; nr. 10, p. 580-586; nr. 11, p. 631-635 şi 
nr. 12, p. 710-718; Istoria creştinismului ca istorie a culturii, Chişinău, 1926, 48 p.; Rolul 
istoriei în înţelegerea creştinismului, Bucureşti, 1927; Geneza şi evoluţia schismei, în 
,Revista „Ortodoxia”, anul VI (1954), nr. 2-3, p. 163-217; Premisele primatului papal, în 
,,O.”, anul VII (1955), nr. 1, p. 3-28; Atitudini şi raporturi interconfesionale, în ,,Ortodoxia”, 
anul IX (1957), nr. 3, p. 371-405; Problema stabilizării datei Paştilor. Privire istorică 
asupra divergenţelor şi computurile pascale, în ,,Ortodoxia”, anul XVI (1964), nr. 3, 
p. 334-444; Istoria Bisericească Universală, vol. I-II, Bucureşti, 1956 (împreună cu pr. 
prof. Teodor Bodogae şi prof. C. Stănescu). Mai multe detalii privind publicaţiile 
profesorului Teodor M. Popescu găsim la Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul 
Teologilor Români..., p. 382-384. 
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românească3 a fost model de hărnicie, conştiinciozitate şi seriozitate. 
Cursurile sale impresionau întotdeauna prin erudiţie şi metodă ştiinţifică, 
bazată pe studierea critică a izvoarelor, printr-o largă informaţie, prin 
pasiunea şi căldura expunerii, prelegerile ilustrului dascăl de teologie fiind 
mult apreciate datorită sobrietăţii, clarităţii şi preciziei lor. Activitatea 
cărturărească a marelui istoric bisericesc s-a desfăşurat pe două planuri 
paralele şi simultane: la catedră, la orele de curs cu studenţii şi doctoranzii, 
la cursurile de îndrumare misionară şi pastorală cu preoţii şi ca remarcabil 
publicist, printr-o serie de articole şi studii tipărite în revistele bisericeşti.4 
Pe lângă preocupările de strictă specialitate din domeniul pe care l-a slujit cu 
devotament, Istoria Bisericească Universală şi Patrologia, este prezent în 
literatura catehetică prin studiul Primii didascali creştini5 şi conferinţa 
Biserica şi cultura, ţinută la Primul Congres de Teologie Ortodoxă (Atena, 
1936), dar şi în cea omiletică, întrucât nu ştim să fi existat în Biserica 
Ortodoxă Română din secolul al XX-lea vreun laic cu râvnă mai mare decât 
a profesorului Teodor M. Popescu, atât prin numărul mare de predici scrise, 
cât şi prin studii de analiză teoretică, de strategie a redactării şi rostirii,6 aşa 
cum remarcăm în studiile Predica – o mărturisire a preotului7 şi Despre 
preot, predică şi credincioşi.8 Ca profesor a fost permanent dublat de un 
mare caracter creştin şi de o credinţă vie faţă de Biserică şi cultul ei. Toată 
viaţa a purtat în sine mâhnirea de a nu fi putut deveni preot, dar s-a străduit 
a fi un ,,sacerdot fără odăjdii”. Participa convins şi pătruns la slujbele 
bisericeşti, potolindu-şi dorul sacerdotal prin cântarea la strană, meditaţii şi 
predici pline de trăire.9 Mare parte dintre cuvântări au rămas în manuscris, 
păstrate prin grija părintelui arhimandrit Grigorie Băbuş în Biblioteca 
Sfântului Sinod, apoi, au fost publicate în cele două volume, pe care le vom 
prezenta în demersul nostru. 

                         
3 Pr. conf. dr. GHEORGHE DRĂGULIN, Prof. dr. Teodor M. Popescu – eminent istoric 
bisericesc ortodox şi consecvent caracter creştin, în ,,Ortodoxia”, anul XLVII (1995), nr. 3-4, 
p. 70. 
4 Prof. ADRIAN N. POPESCU, Pagini din scrisul meu, Ed. Sfintei Arhiepiscopii a 
Bucureştilor, Bucureşti, 1998, p. 98. 
5 În ,,Studii Teologice” (ST), anul III (1932), nr. 2, p. 140-211 şi în vol. Biserica şi cultura, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996,  
p. 79-182. 
6 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Profesorul Teodor M. Popescu şi câteva dintre 
preocupările sale catehetice şi omiletice, în vol. Biserica şi Şcoala. Analize omiletice, 
catehetice şi pastorale..., p. 356.  
7 În Revista „Glasul Bisericii” (GB), anul XIII (1954), nr. 11-12, p. 643-649. 
8 În ,,Raze de lumină”, anul II (1930), nr. 2, p. 83-90. 
9 Pr. prof. dr. ADRIAN GABOR, Un mărturisitor al Bisericii Ortodoxe Române: Prof. Dr. 
Teodor M. Popescu, în GB, anul LVII (2002), nr. 1-3, p. 192. 
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Volume de predici. Primul volum de cuvântări, Meditaţii 
teologice,10 aparţinând eruditului profesor Teodor M. Popescu, este onorat 
de Cuvântul înainte al Patriarhului Teoctist, care binecuvântează prima 
ediţie a acestor meditaţii de seară rostite la paraclisul Sfânta Ecaterina în 
faţa studenţilor teologi, potrivit unei frumoase tradiţii statornicite în vremea 
profesoratului său, încercând totodată să aducă în atenţia publicului larg 
contribuţiile deosebite pe care personalitatea şi scrierile profesorului le-au 
avut la sporirea zestrei spirituale a neamului nostru: ,,Intenţia noastră este 
aceea de a-l face cunoscut tinerelor generaţii, şi prin aceasta a-i păstra vie 
opera, lucru pe deplin justificat, căci vitregia vremurilor de după cel de-al 
doilea război mondial în ţara noastră a făcut ca personalităţi distinse ale 
Bisericii noastre să fie puţin cunoscute sau, ce este şi mai trist, chiar 
necunoscute până în vremea de astăzi”.11 Volumul beneficiază, în acelaşi 
timp, de o impresionantă Prefaţă aparţinând profesorului Adrian N. 
Popescu, fost ucenic al marelui profesor, care ilustrează pe mai multe pagini 
personalitatea şi activitatea autorului: ,,Omul încărcat cu atâta ştiinţă, 
strălucitul profesor şi teolog Teodor M. Popescu, cel care la vremea sa 
trecea drept cel mai mare istoric bisericesc din întreaga Ortodoxie 
contemporană, omul plin de modestie în comportament şi în ţinută 
vestimentară, dar şi de o admirabilă demnitate personală, era dublat de omul 
profund credincios, de ortodoxul autentic, de înaltă ţinută spirituală şi 
morală. Era un trăitor şi practicant adevărat al învăţăturii Evangheliei şi al 
tradiţiei religioase: participa cu regularitate la slujbele divine, cânta la 
strană, citea «Apostolul» rostea «Crezul» (uneori în greceşte), se spovedea 
şi se împărtăşea după fiecare post. Deşi n-a primit niciodată hirotonia, 
Teodor M. Popescu s-a manifestat toată viaţa ca un adevărat preot. A fost un 
«sacerdot fără hirotonie şi odăjdii».12 

Prezentul volum este alcătuit dintr-o suită de 37 de meditaţii 
teologice (o omilie exegetică, 31 predici tematice şi 5 panegirice) ,,asupra 
valorii vieţii şi orientării noastre într-o lume complexă şi în continuă 
prefacere”.13 Titlurile sunt variate, reflectând miezul tematic ce l-a 
preocupat pe autor. Dintre acestea amintim: Urmând lui Hristos, Despre 
Sfânta Fecioară şi Sfinţii Apostoli, Despre har, putere şi slăbiciune în viaţa 
creştină, La ospăţul credinţei, Despre sfinţenie, De ce ne desparte şi de ce 
ne apropie moartea, Grija de suflet şi de mântuire, Despre smerenie, 

                         
10 Ed. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, Bucureşti, 1997, 295 p. 
11 † Patriarh TEOCTIST, Cuvânt înainte, la Prof. dr. Teodor M. Popescu, Meditaţii 
teologice, vol. I, Ed. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, Bucureşti, 1997, p. 5. 
12 Prof. ADRIAN POPESCU, Profesorul Teodor M. Popescu (1893-1973), în vol. Meditaţii 
teologice..., p. 17. 
13 † Patriarh TEOCTIST, Cuvânt înainte..., p. 5. 
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Despre cumpătare, Conduita creştină. Aşadar, temele abordate sunt în 
general morale, cu precădere din capitolul virtuţilor creştine. 

Cuvântările sale, bogate în învăţătură teologică ortodoxă, presărate 
cu subtilităţi dogmatice – ce conferă adesea scrierilor un caracter 
intelectualizant – constituie adevărate chemări spre sfinţenie, mişcând inima 
prin puterea lor de comunicare.  

În predica intitulată Grija de suflet şi de mântuire, profesorul 
valorifică şi actualizează învăţături de credinţă creştină ortodoxă, pe baza 
unei publicaţii mai vechi, grăind astfel: ,,În cartea numită «Învăţătură de 
credinţă creştină ortodoxă», tipărită acum douăzeci de ani, se găseşte în 
adevăr învăţătură de mult folos pentru luminarea credincioşilor noştri şi 
pentru mântuirea noastră, a tuturor. Cartea începe cu cea dintâi datorie şi cea 
mai mare grijă a credinciosului în viaţă, care este grija de mântuirea 
sufletului. Nimic pe lume nu este mai de preţ pentru el ca mântuirea 
sufletului, după Cuvântul Mântuitorului, care zice: «Ce ar folosi omului de 
ar dobândi lumea toată şi-şi va pierde sufletul său? Sau ce va da omul în 
schimb pentru sufletul său?» (Marcu 8, 36-37) Dar ce este mântuirea se 
întreabă şi răspunde pentru noi aceeaşi carte. Mântuirea este eliberarea din 
robia păcatului şi a morţii şi dobândirea vieţii de veci în Dumnezeu. Ea ne-a 
fost făcută cu putinţă de Întruparea, Jertfa şi Învierea Domnului nostru Iisus 
Hristos şi ne-o însuşim prin harul dumnezeiesc, cu care trebuie să conlucrăm 
prin credinţă şi fapte bune. De mântuire se poate împărtăşi orice om, căci 
Dumnezeu «voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi să vină la 
cunoaşterea adevărului» (I Timotei 2, 4)”.14   

Reţinem faptul că structura unei predici nu se deosebeşte esenţial 
de cea a majorităţii predicatorilor: distingem, bunăoară, între introducere, 
tratare (însoţită de argumentări şi ilustrări) şi încheiere. Mergând pe firul 
câtorva meditaţii, vom  face unele remarci.  

Notăm, pentru început, faptul că profesorul Teodor M. Popescu 
alcătuia nişte introduceri deosebit de frumoase din punct de vedere literar-
omiletic. Iată câteva exemple: ,,Pe drumul de post şi de rugăciune pe care 
suim Golgota răstignirii Mântuitorului, înţelepciunea şi evlavia Sfinţilor 
Părinţi a aşezat, la popasul duminical de astăzi, semnul Sfintei Cruci. Din 
câte semne, evenimente, învăţături şi amintiri se pot pune înaintea ochilor 
noştri pentru a ne arăta tâlcul dumnezeiesc şi mântuitor al faptului creştin, 
niciunul nu însemnează şi nu spune mai mult decât semnul Sfintei Cruci. 
Niciunul nu cuprinde şi nu învederează mai adevărat şi mai potrivit sensul 
creştinismului, niciunul nu concentrează şi nu exprimă, mai real şi mai 
adânc, marea idee şi sublimul sentiment, care fac esenţa şi misiunea 

                         
14 Prof. dr. TEODOR M. POPESCU, Grija de suflet şi de mântuire, în vol. Meditaţii 
teologice..., vol. I, p. 153. 
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religios-morală a creştinului...”.15 Sau: ,,Viaţa ce o trăim este o lucrare 
dumnezeiască; este un mare dar dumnezeiesc şi o mare chemare pentru noi, 
o mare cinste ce ni s-a făcut şi o mare răspundere faţă de Dumnezeu. Viaţa 
omenească este cunoscută numai pe pământ. Oamenii de ştiinţă, îndeosebi 
astronauţii, se întreabă şi caută să ştie cu tot dinadinsul dacă, afară de 
pământ, mai este viaţă altundeva. Aceasta o ştie şi o va şti totdeauna doar 
Bunul Dumnezeu, Atoatefăcătorul....”.16 În alte predici, autorul porneşte de 
la citate scripturistice, pe care le aşază în introducere şi le dezvoltă în 
tratare: ,, «Deci luaţi seama cu grijă cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi... 
Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este Voia Domnului» 
(Efeseni 5, 15-17) «Vedeţi, deci, cum să umblaţi bine, nu ca nişte 
neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi, răscumpărând vremea, căci zilele sunt rele. 
De aceea, nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului». Înaintea 
acesteia, am dat învăţături din Epistola către Efeseni. Aceste învăţături erau 
date atunci creştinilor din oraşul Efes, unde Apostolul se ostenise cu multă 
râvnă, cu multă trudă şi cu primejdia vieţii. Dragostea cea mare a 
Apostolului către Mântuitorul şi către oameni îl întărea şi-l încuraja 
împotriva oricăror greutăţi şi ameninţări şi pericole din partea păgânilor şi 
chiar a iudeilor din neamul lui....”.17 Corpul propriu-zis al meditaţiilor 
cuprinde explicaţii şi argumentări convingătoare, însoţite de ilustrări bine 
plasate. Cele mai frecvente explicaţii sunt cele legate de textul evanghelic 
sau de semnificaţiile temei alese pentru discuţie; explicaţiile sunt susţinute 
sistematic cu argumente din întreaga paletă teologică – doctrinară, biblică, 
liturgică, canonică – literară, filozofică, istorică. În mod firesc, cea mai des 
întâlnită este argumentarea biblică. Bunăoară, în meditaţia cu titlul Despre 
mucenici, mărturisitori, apărători ai dreptei credinţe, autorul grăieşte: 
,,Răspunsul cel mare despre lume, ştiinţă, progres şi fericire, nu-l aşteptăm 
întreg din ştiinţa şi din tehnica lumii. Acela ne este dat de Iisus Hristos şi de 
Biserica Sa. Credincioşii Lui, avem a zice ca psalmistul: «Mare eşti, 
Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale, şi niciun cuvânt nu este de ajuns 
spre lauda minunilor tale»”18 sau în meditaţia Despre sfinţenie (II), citim: 
,,Toţi creştinii, fiind sfinţiţi prin botez şi legaţi în unirea sfinţită de Biserică, 
se sfinţesc unul pe altul şi copiii lor sunt sfinţi, zice Apostolul de asemenea 
despre soţul şi soţia creştină (I Corinteni 7, 14). Hristos este înţelepţirea, 
îndreptarea, sfinţirea şi răscumpărarea noastră. În Epistola către Efeseni, 
scrie Sfântul Apostol Pavel, că Dumnezeu ne-a ales întru Hristos înainte de 
întemeierea lumii, «ca să fim sfinţiţi şi fără prihană înaintea Lui» (Efeseni 1, 

                         
15 IBIDEM, Sensul duhovnicesc al Sfintei Cruci, p. 245. 
16 IBIDEM, De ce ne desparte şi de ce ne apropie moartea, p. 235. 
17 IBIDEM, Conduita creştină, p. 229. 
18 IBIDEM, Despre mucenici, mărturisitori, apărători ai dreptei credinţe, p. 272. 
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4). «Dumnezeu ne-a mântuit şi ne-a chemat cu chemare sfântă, după harul 
cel dat nouă în Hristos Iisus, după hotărârea Sa Însăşi», scrie Apostolul către 
ucenicul său, episcopul Timotei (II Timotei 1, 9)”.19 Altă dată, profesorul dă 
citate din Înţeleptul Solomon: ,,Înţeleptul Solomon menţionează: «Răsplata 
smereniei şi a fricii de Dumnezeu este bogăţia, slava şi viaţa» (Pilde 22, 4), 
pe când «mândria merge înaintea pieirii şi gândurile mari înaintea căderii. 
Mai bine să fie cineva smerit, cu cei smeriţi, decât să împartă prada cu cei 
mândri» (Pilde 16, 18-19)”.20 Nu lipsesc din argumentările sale datele 
istorice, cum vedem, de pildă, în predica Chipuri de mame creştine în 
educaţia religioasă, unde citim următoarele: ,,Când o făptură slabă, 
nevârstnică şi umilă, ca Blandiana, mărturisitoare şi martiră la Lugdunum, 
în persecuţia împăratului filosof Marcu Aureliu (177), întăreşte pe creştini 
cu exemplul tăriei ei sufleteşti să îndure chinurile până la sfârşit, care era 
sfârşitul vieţii lor, ea făcea aceasta, ziceau creştinii, încurajându-i «ca o 
mamă nobilă pe copiii săi» (Eusebiu, Istoria Bis. V, 53). Blandiana nu era 
nici mamă, nici nobilă, era o copilă de cea mai modestă categorie socială – o 
sclavă – , dar era, în frumuseţea atitudinii ei creştine eroice, mare la suflet şi 
vrednică de laudă ca o «mamă nobilă»”.21 

Încheierea predicilor cuprinde întotdeauna un îndemn moral 
încurajator, uneori adresat direct: ,,De câte ori te ispiteşte o dorinţă, de câte 
ori voinţa te slăbeşte, de câte ori mintea ta pregetă nehotărâtă între rău şi 
bine, aminteşte-ţi şi fă cuvântul rugăciunii domneşti: «Facă-se voia Ta, 
precum în cer şi pe pământ». Dacă voia lui Dumnezeu devine şi voia ta, eşti 
biruitor împotriva a tot răul, eşti fericit. Eşti chipul lui Dumnezeu, eşti fiul 
lui Dumnezeu, eşti robul lui Dumnezeu, şi eşti dator să-L asculţi: o, dulce şi 
bună folositoare robie! Tu eşti libertatea noastră, tu eşti lumina noastră, tu 
eşti mântuirea cea mântuitoare, pentru că tu eşti lumina, iubirea şi puterea şi 
voia lui Dumnezeu cea mântuitoare, pentru care mulţumim şi slavă îţi 
aducem, Doamne, azi şi în vecii vecilor. Amin”.22  

Alteori, adresarea îndemnului se face la persoana I plural, ca în 
încheierea predicii cu titlul Despre sfinţenie (I): ,,Să folosim deci fiecare 
ceas de sfântă slujbă, fiecare cuvânt de învăţătură, fiecare rugăciune, 
scaunul duhovniciei. Sfântul Potir, fiecare mijloc şi prilej de a ne îndrepta şi 
ridica mai sus viaţa noastră, de a face mărturisire şi bucurie lui Hristos, care 
S-a jertfit pătimind şi murind pe Cruce, pentru sfinţirea şi mântuirea noastră. 
Lui, mulţumindu-I pentru aceasta, să-I dăm ascultare pentru binele nostru şi 
să-I aducem totdeauna închinarea şi slava cuvenită. Amin”.23  
                         
19 IBIDEM, Despre sfinţenie (II), p. 128. 
20 IBIDEM, Despre smerenie, p. 199. 
21 IBIDEM, Chipuri de mame creştine în educaţia religioasă, p. 282. 
22 IBIDEM, Despre libertatea voinţei, p. 81.  
23 IBIDEM, Despre sfinţenie (I), p. 126. 



125 

Reuşita predicatorială a profesorului se datorează în mare măsură 
erudiţiei sale impresionante, concepţiei bine întemeiate că religia creştină 
constituie punctul central al întregii istorii a omenirii. Dovedindu-se un fin 
psiholog, calitate sine qua non a predicatorului creştin, profesorul Teodor 
M. Popescu pătrundea cu multă uşurinţă în sufletul ascultătorilor, făcând 
aprofundate analize ale sentimentelor şi conştiinţei lor.  

Stilul impecabil al scrierilor sale, presărat cu figuri retorice, dintre 
care amintim enumerarea, comparaţia sau antiteza, contribuie decisiv la 
stabilirea prestigiului teologic al meditaţiilor sale. Reţinem, în mod deosebit, 
cuvintele admirabile privind virtutea smereniei: ,,Omul smerit este într-adevăr 
modest şi sfios, nu iese din firea lui, nu strigă, nu cere, este fără pretenţii şi 
fără ambiţie, blând, paşnic, răbdător, sincer, îngăduitor, curat şi drept. Omul 
smerit nu este încrezut, nu se laudă singur, nu caută nici lauda altora. Se 
mulţumeşte cu puţin, nu cere şi nu primeşte ceea ce nu i se cuvine, stă la 
urma tuturor, şi chiar nedreptăţit sau păgubit, îndură fără a se plânge şi 
răzvrăti. Pentru cele ce nu cere, de care se lipseşte sau de care este socotit 
lipsit, el adună în sufletul său comoară de bune gânduri şi simţăminte, şi, pe 
cât se pare de neîndemânatic sau sărac în însuşirile care arată pe oamenii 
făloşi, isteţi şi îndrăzneţi, lăudaţi de alţii sau temuţi, pe atât posedă în sine 
nebănuite însuşiri frumoase şi plăcute, de om duhovnicesc”.24  

Al doilea volum de Meditaţii teologice25 însumează 34 de predici 
tematice rostite la diferite duminici şi sărbători din timpul anului bisericesc, 
desfăşurând o tematică variată: morală, dogmatică, misionară, liturgică şi 
istorică. Iată câteva titluri: Biserica şi unitatea neamului nostru – un neam, o 
credinţă şi o ţară, Despre Postul Adormirii Maicii Domnului, Perioada 
Triodului, Despre eresuri şi învăţături deşarte, Despre credinţă ca virtute 
creştină, Cât sunt în lume, lumină lumii sunt, Despre mulţumirea 
sufletească, La începutul Postului Crăciunului, Despre frumuseţea datinilor 
creştine în legătură cu sărbătoarea Naşterii Domnului, Sfânta Împărtăşanie 
– Pâinea cerească pentru veşnicie, Despre supunere şi ascultare, Despre 
bunul – simţ, buna – cuviinţă şi delicateţea sufletească, Comoara din cer a 
creştinului. 

Izvoarele utilizate. Constatăm că profesorul Teodor M. Popescu 
foloseşte drept fundament pentru cuvântările sale Sfânta Scriptură, din care 
extrage versetele cele mai grăitoare pentru temele pe care le dezbate, 
adăugând deseori informaţii pertinente din scrierile Sfinţilor Părinţi. Astfel, 
în meditaţia intitulată Biserica şi unitatea neamului nostru – un neam, o 
credinţă şi o ţară, autorul aşează în deschidere cuvintele următoare: ,,Când 
Mântuitorul a poruncit Apostolilor Săi, după Înviere să meargă şi «să înveţe 

                         
24 IBIDEM, Despre smerenie, p. 198. 
25 Ed. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, Bucureşti, 2003, 224 p. 
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toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului 
Duh, învăţându-le să păzească toate câte a poruncit lor» (Matei 28, 19-20), 
cerea acestora să se socotească datori cu propovăduirea învăţăturii faţă de 
popoare şi nu doar faţă de unii oameni. Un număr de oameni de un neam 
oarecare sunt câştigaţi pentru Hristos numai dacă primesc învăţătura şi legea 
Lui, dacă sunt credincioşi şi următori Lui, dacă sunt botezaţi şi mărturisitori 
ai învăţăturii Lui. Ei se mântuiesc totdeauna împreună cu cei din jurul lor”.26 
Referindu-se la ereticii din vechime, predicatorul grăieşte în predica Despre 
eresuri şi învăţături deşarte următoarele: ,,Cu învăţăturile lor greşite, ereticii 
de tot felul aveau un cult al lor, adică o închinare şi o slujire religioasă 
deosebită de a creştinilor, precum şi un fel de viaţă de asemenea deosebit, cu 
privire la mâncăruri şi la căsătorie, pe care le opreau: «Aceştia opresc de la 
căsătorie şi de la unele bucate, pe care Dumnezeu le-a făcut spre gustare cu 
mulţumire, pentru cei credincioşi şi pentru cei ce au cunoscut adevărul»         
(I Timotei 4, 3). Sfântul Apostol Pavel îi numeşte pe aceştia: «mincinoşi, 
făţarnici, înfieraţi în însuşi cugetul lor»”.27 

Predicile sale sunt pline de învăţătură teologică ortodoxă, de 
subtilităţi dogmatice, mişcând inimile ascultătorilor prin puterea lor de 
comunicare. Iată ce frumos grăieşte predicatorul în cuvântarea Despre 
Postul Crăciunului şi Postul Paştilor, privite împreună: ,,Luminătorul şi 
binefăcătorul neamului omenesc a fost socotit de ei (poporul iudeu) un 
amăgitor al poporului, un înşelător care lucra cu putere demonică, un 
răzvrătitor, un om primejdios pentru popor. L-au prins, L-au legat, L-au dus 
la judecată nedreaptă, L-au batjocorit, L-au bătut, L-au osândit la moarte pe 
cruce, L-au umilit în tot chipul, L-au încoronat cu spini, L-au răstignit între 
tâlhari şi L-au hulit şi viu, şi mort. Este groaznică, cutremurătoare şi 
uimitoare această faptă de ucigaşi pătimaşi, făţarnici, înşelători de popor, 
care I-au pecetluit şi I-au păzit cu strajă mormântul, crezând, în ura, mânia şi 
nebunia lor, că au terminat cu Nazarineanul. Puterea lui Dumnezeu s-a 
dovedit din nou hotărâtoare. Cel răstignit a înviat, minunea s-a adeverit, 
făţarnicii au continuat să mintă şi să urască. Adevărul s-a cunoscut şi nu i se 
mai poate sta împotrivă; jertfa lui Hristos a dat roadele sale dumnezeieşti. 
Bătălia pornită asupra lui Hristos n-au câştigat-o părăşii şi ucigaşii Lui, ci a 
câştigat-o El, răstignit pe cruce şi înviat din morţi. Jertfa Sa era adusă pentru 
iertarea păcatelor noastre. Prin această jertfă ne-a mântuit Hristos pe 
cruce”.28  

                         
26 Prof. dr. TEODOR M. POPESCU, Biserica şi unitatea neamului nostru – un neam, o 
credinţă şi o ţară, în Meditaţii teologice, vol. II, Ed. Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, 
Bucureşti, 2003, p. 15. 
27 IBIDEM, Despre eresuri şi învăţături deşarte, p. 57. 
28 IBIDEM, Despre Postul Crăciunului şi Postul Paştilor, privite împreună, p. 105. 
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Observăm că limbajul folosit în exprimarea ideilor este un limbaj 
curat românesc, plăcut, de o înaltă ţinută academică, autorul cunoscând 
însemnătatea limbii pentru poporul pe care aceasta îl reprezintă: ,,Limba 
unui popor, vorbirea lui trebuie respectată şi păstrată curată. Ea este un bun 
şi o moştenire din strămoşi. Ea este graiul nostru din trecut, din prezent şi 
din viitor. Este o comoară, un dar binecuvântat al poporului. Limba 
neamului nu trebuie pătată, stricată, urâţită cu păcatele noastre. Un om 
credincios şi un popor creştin vorbeşte cuviincios, plăcut, frumos. Cuvintele 
urâte, necuviincioase, necunoscute pătează limba şi sufletul nostru. O 
vorbire necuviincioasă strică sufletele alese ale creştinilor”.29  

Remarci conclusive. Aşa cum observă domnul profesor Adrian N. 
Popescu în Notă asupra ediţiei, ,,exprimarea ideilor, datelor, argumentelor 
este structurată, din punct de vedere gramatical şi stilistic, în fraze bogate, în 
care propoziţiile principale şi cele subordonate sunt construite şi rânduite 
logic, corect, făcând ca înţelesul lor ideatic să fie uşor de priceput şi de 
reţinut”.30 Constatăm acestea în predica intitulată Perioada Triodului, de 
pildă, unde citim explicaţiile pe care autorul le dă privind pregătirea 
Bisericii şi a creştinului pentru Patimile Domnului: ,,Pregătirea noastră 
pentru a întâmpina Patimile şi apoi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos nu 
este un gând şi o lucrare de o zi sau de o săptămână, ci de o lungă durată, pe 
tot parcursul anului bisericesc. Paştele fiind o sărbătoare cu dată 
schimbătoare, începutul şi sfârşitul Triodului se schimbă după vremea 
Paştilor, căzând în general din luna februarie şi până în luna mai, şi anume 
în cele zece săptămâni ce cad înainte de Învierea Domnului, mai de timpuriu 
sau mai târziu. Toate celelalte sărbători şi rânduieli bisericeşti legate de 
acestea durează mai puţin, numai singură Învierea Mântuitorului, strâns 
legată de patimile şi de răstignirea Lui, cere un timp mai îndelungat şi o 
pregătire mai deosebită, potrivit cu marele post şi cu marea însemnătate a 
morţii şi Învierii Domnului Hristos în viaţa Bisericii creştine şi, mai ales, a 
fiecărui creştin. Timp de zece săptămâni, atenţia noastră este îndreptată spre 
marele şi sfântul post al morţii Mântuitorului. Timp de zece săptămâni ni se 
aduce aminte de jertfa Lui pe cruce, de cauza şi de urmările ei. Timp de zece 
săptămâni gândim la suferinţele ce am adus Mântuitorului mai toţi oamenii, 
cu păcatele noastre. Timp de zece săptămâni ne apropiem ceas cu ceas, zi cu 
zi, săptămână cu săptămână, de ziua cea mare a morţii Domnului, urmată la 
scurt timp de ziua cea mare a Învierii Sale”.31 

Meditaţiile sale teologice nu se încadrează într-un tipar anume. Una 
                         
29 IBIDEM, Despre bunul-simţ, buna cuviinţă şi delicateţea sufletească, p. 164. 
30 Prof. ADRIAN N. POPESCU, Notă asupra ediţiei, în vol. Meditaţii teologice..., vol. II, 
p. 14. 
31 Prof. TEODOR M. POPESCU, Perioada Triodului, în vol. Meditaţii teologice..., vol. II, 
p. 67. 
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mai interesantă şi mai captivantă decât alta, ele constituie, de fapt, nişte 
cântări de laudă aduse preoţiei şi slujitorilor ei, reprezentând clipe de mare 
bucurie pentru toţi ascultătorii lor. Pe lângă grija deosebită pentru forma şi 
limbajul cuvântărilor, predicatorul Teodor M. Popescu se remarcă prin 
alegerea unor teme morale dintre cele mai diverse şi actuale,    
documentându-se şi informându-se temeinic înainte de rostirea unei predici. 
Minuţiozitatea sa este vizibilă şi în domeniul alegerii cuvintelor, întrucât 
autorul optează pentru cele mai potrivite căi de exprimare, făcând uz de o 
largă varietate de termeni dogmatici, biblici, liturgici şi istorici, şi vădind 
cunoştinţele sale vaste în toate aceste domenii. 
 
Abstract: Professor Teodor M. Popescu (1893-1973). Confessor of Faith 
and Consistent Christian 
This article speaks about the Romanian Orthodox theologian Teodor M. 
Popescu and about his activity as a preacher. Even if he was not a priest, as 
a Professor he had the opportunity and capability to write many sermons 
with different topics. Our study presents some biographical elements and a 
list with the most important publications. Being aware of his conception that 
the Christian religion constitutes the central role of the whole world, we 
criticize the structure of his sermons, his style and his speech. Also, having 
in mind the moment when he wrote, we mention what sources he used. At 
the end, we make some conclusive remarks about this impressive Romanian 
theologian and professor.    
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Primele forme de învăţământ superior din Ţările Române  în 
prima jumătate a secolului al XVII-lea.  

Câteva repere despre Schola graeca et latina din Târgovişte 
 
 

Conf. Univ. Dr. ION MARIAN CROITORU1 
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I. Sfatul şi îndemnul Sfântului Petru Movilă (1596-1646/1647), 

mitropolit al Kievului (1633-1646/1647),2 date fratelui său Moise Movilă, 
domnitor al Moldovei (1630-1631, 1633-1634), de a fi ctitor, ziditor şi 
binefăcător al bisericilor şi al şcolilor,3 exprimau faptul că ierarhii şi clericii 
au fost dintotdeauna conştienţi de rolul educativ al Bisericii4 prin diferite 
forme de învăţământ, iar cel dintâi sistem de învăţământ de durată la 
români a fost învăţământul oral prin predică,5 promovat secole de-a rândul. 
Datorită acestui fapt, întâlnim în Ţările Române un prim grup de şcoli, în 
secolul al XVII-lea, adică pe cele din tinda bisericilor parohiale6 şi din jurul 
mânăstirilor,7 schiturilor şi centrelor eparhiale.8 Aceste şcoli sunt 

                         
1 Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Valahia din 
Târgovişte. 
2 Despre viaţa şi activitatea acestui ierarh vezi I. I. CROITORU, „Sfântul Ierarh Petru 
Movilă (1596-1646/1647), mitropolitul Kievului”, în IDEM, Ortodoxia şi Apusul în tradiţia 
spirituală a românilor. Unitatea Ortodoxiei şi apărarea credinţei ortodoxe în faţa 
propagandei protestante din secolul al XVII-lea, vol. I, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 
2012 (în continuare: CROITORU, Ortodoxia şi Apusul, I), p. 364-382. De menţionat că 
multe aspecte din studiul prezent au fost expuse, într-o primă formă, în lucrarea mea mai 
sus menţionată.  
3 G. MIHĂILĂ, Contribuţii la istoria culturii şi literaturii române vechi, Bucureşti, 1972, 
p. 183. 
4 ŞT. BÂRSĂNESCU, Pagini nescrise din istoria literaturii româneşti, Bucureşti, 1971, 
p. 103, 128, 131, 256 (în continuare: Bârsănescu, Pagini nescrise). 
5 BÂRSĂNESCU, Pagini nescrise, p. 32, 34; vezi şi GHE. COMŞA, Istoria predicii la 
români, Bucureşti, 1921. 
6 Una dintre cel mai vechi şcoli atestate în limba română a fost cea de la biserica Sfântul 
Nicolae din Şcheii Braşovului, existentă deja la 1495 [ADELA BECLEANU IANCU, 
Geneza culturologiei româneşti, Iaşi, 1974, p. 59, 101-102 (în continuare: IANCU, 
Culturologia); Dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, Dascăli de cuget şi simţire românească, 
Bucureşti, 1981, p. 140-141 (în continuare: PLĂMĂDEALĂ, Dascăli)]. 
7 Mânăstirile reprezentau o instituţie de cultură şi şcoală, locuri prin care credincioşii îşi 
organizau viaţa, încă din cele mai vechi timpuri, un exemplu atestat documentar fiind 
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considerate cele mai vechi forme şi vetre de învăţătură ale românilor, în care 
preoţii au avut primul rol de mediatori ai culturii,9 iar prin cărţile de cult şi 
de învăţătură ortodoxă, care au îndeplinit funcţia de manuale de 
învăţământ10 şi mijloace de instruire,11 se învăţa scrisul şi cititul în limbile 
română şi în cele de cult (slavonă şi greacă), noţiuni de catehism şi de 
practică liturgică etc., adică cele care ţineau de aşezarea creştină a omului, la 
care se mai adăugau noţiuni de aritmetică, geometrie, exerciţii de decorare a 
manuscriselor, precum şi alte arte minore.12 Toate acestea erau predate după 
concepţia unui program de instruire conform învăţăturii ortodoxe,13 despre 
care ne mărturiseşte mai târziu Pedagogia creştină a monahului Grigore din 
Moldova (sfârşitul secolului al XVIII-lea), ultimul, poate unicul manual de 
educaţie isihast pe care-l cunoaştem.14  

În cadrul acestor şcoli elementare,15 un rol deosebit revine Liturghiei 
răsăritene, în special, dar şi cultului întreg al Bisericii Ortodoxe, în general, 

                                                               
mânăstirea de la Cenad (Banat), în secolul al X-lea (PLĂMĂDEALĂ, Dascăli, p. 114, 
139-140). 
8 C. BĂLAN, „Cultura în Ţara Românească şi Moldova. 2. Învăţământul între tradiţie şi 
inovaţie”, în Istoria Românilor, vol. V, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 875, 876 (în 
continuare: BĂLAN, Învăţământul). 
9 IANCU, Culturologia, p. 181; PLĂMĂDEALĂ, Dascăli, p. 111. S-a demonstrat că 
preoţii, înţelegându-se prin ei clericii din cele trei trepte ale Preoţiei (diacon, preot şi 
episcop), erau primii învăţători şi făceau şcoală fie în tinda bisericii, fie acasă 
(BÂRSĂNESCU, Pagini nescrise, p. 145). 
10 Nu numai ca manuale de citit, ci cu un diapazon mai larg – didactic, literar, juridic 
(G. MIHĂILĂ, op. cit., p. 244), la care putem să adăugăm aspectele istoric, filosofic şi 
teologic întâlnite în aceste manuale, precum şi tot ceea ce înseamnă înnobilarea omului 
prin cultivarea spiritului. 
11 BÂRSĂNESCU, Pagini nescrise, pp. 66, 72. 
12 GH. PÂRNUŢĂ, „Vechi urme de cultură la Episcopia Râmnicului şi la mânăstirile vâlcene 
(secolele al XVII-lea – al XVIII-lea)”, în Revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 29/4-6 (1977), 
p. 457 (în continuare: PÂRNUŢĂ, Episcopia Râmnicului); N. IORGA, Istoria 
învăţământului românesc, Bucureşti, 19712, p. 3 (în continuare: IORGA, Învăţământul 
românesc). 
13 GH. PÂRNUŢĂ, Istoria învăţământului şi gândirea pedagogică din Ţara Românească. 
Sec. XVII-XIX, Bucureşti, 1971, p. 78 (în continuare: PÂRNUŢĂ, Istoria învăţământului din 
Ţara Românească). 
14 V. CÂNDEA, Raţiunea dominantă, Cluj, 1979, p. 259 (în continuare: CÂNDEA, Raţiunea 
dominantă); vezi şi EUTYCHIOS NESIOTES, „La pédagogie chrétienne de Grégoire de 
Moldavie”, în Echos d’ Orient, 9 (1906), p. 99-108; N. IORGA, «Un pedagog „moldovean” pe 
la 1800», în Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, s. III, 13 (1932-1933), 
p. 315-323; Μοναχοῦ ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ τοῦ Μολδαβοῦ, Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, 
Χριστιανικὴ Παιδαγωγία, ἤτοι Λόγος περὶ Παίδων καλῆς Ἀγωγῆς, Ἀθήνα, 2005.  
15 Ele erau numite şcoli de citeţi (anagnoşti) sau de copişti şi de muzică, atestate încă din 
secolele X-XIV (BÂRSĂNESCU, Pagini nescrise, p. 124-127, 132-134, 235, 237, 244, 
250; PLĂMĂDEALĂ, Dascăli, p. 140, vezi pentru referinţe bibliografice PLĂMĂDEALĂ, 
Dascăli, p. 115, nota 191).   
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care conţin o mare bogăţie de învăţături ascetice şi morale, noţiuni de istorie 
bisericească şi de hagiografie.16 Însoţite de o utilizare amplă a Sfintei 
Scripturi şi a scrierilor patristice, aceste învăţături şi noţiuni reprezentau 
aspecte17 şi expresii de cult care dovedesc, astfel, calităţile de sinteză 
teologică a Dumnezeieştii Liturghii ortodoxe, capabilă să dea celor dispuşi 
să le practice şi să le mediteze, nu numai o excelentă introducere în 
doctrina creştină, dar şi mijlocul de a realiza în fiinţa lor această 
doctrină.18 Realitatea duhovnicească specifică respectivei învăţături era 
cultivată şi prin lirismul poetic al textelor liturgice folosite în celelalte oficii 
şi slujbe bisericeşti, formând o literatură care a prezentat timp de secole, 
alături de creaţia folclorică, singura desfătare poetică a tuturor păturilor 
sociale ale creştinătăţii răsăritene.19 Acest învăţământ dădea încă 
rezultate20 şi a condus la formarea unor cărturari reputaţi ai culturii sud-est 
europene din secolul al XVII-lea (Sfinţii mitropoliţi ai Moldovei Varlaam şi 
Dosoftei, logofătul Udrişte Năsturel, fraţii Radu şi Şerban Greceanu în Ţara 
Românească etc.), dar şi la ivirea unor personalităţi dominante ale 
spiritualităţii ortodoxe din secolul următor, ca Sfinţii Nicodim Aghioritul şi 
Paisie Velicicovski.21  

Aşadar, primul grup de şcoli funcţiona pe lângă mânăstiri şi schituri, 
cum era şcoala de la schitul lui Zosin de la Secu, pe la începutul secolului al 
XVII-lea, aflată sub conducerea învăţatului monah Dositei, denumit în 
documente stareţ, egumen, năstavnic (învăţător, profesor) şi dascăl.22 Şcoli 
asemănătoare, care aveau dascăli vestiţi şi în care se preda în limbile 
slavonă şi română, se aflau şi la alte mânăstiri din Moldova (Neamţ, Bistriţa, 

                         
16 Nicolae Iorga spunea că hagiografia a fost nuvela şi romanul evului mediu 
(PLĂMĂDEALĂ, Dascăli, p. 108), prin care s-au cultivat modelele ideale de realizare 
umană, Sfântul şi domnitorul sau cavalerul în Europa de Răsărit şi de Apus, care perpetuau 
patriarhul şi regele tradiţiei biblice, corespondentele semitice ale castelor brahmana şi 
kşatriya din societatea hindusă (CÂNDEA, Raţiunea dominantă, p. 259). 
17 Scoase în evidenţă chiar de un liturgist romano-catolic ca S. SALAVILLE, Liturgies 
orientales, I, Paris, 1932, p. 72-73; vezi şi SOPHIE ANTONIADIS, Place de la liturgie 
dans la tradition des lettres grecques, Leyde, 1939. 
18 CÂNDEA, Raţiunea dominantă, p. 260. 
19 CÂNDEA, Raţiunea dominantă, pp. 260-261. 
20 Activitatea şcolilor slavo-române a dus şi la o intensă activitate lexicografică slavo-
română, vezi GR. CREŢU, Mardarie Cozianul, Lexiconul slavo-românesc şi tâlcuirea 
numelor, Bucureşti, 1900; D. STRUNGARU, „Începuturile lexicografiei române”, în 
Romanoslavica, 13 (1966), p. 142-155; M. SECHE, Schiţă de istorie a lexicografiei 
române, I, Bucureşti, 1966; G. MIHĂILĂ, „Contributions à l’étude de la lexicographie 
slavo-roumaine du XVIIe siècle”, în „Slavia”, 41/1 (1972), p. 54-64.  
21 CÂNDEA, Raţiunea dominantă, p. 261-262. 
22 P. OLTEANU, „Izvoare originale şi modele bizantino-slave în operele mitropolitului 
Varlaam”, în BOR, 88/1-2 (1970), pp. 119-120; M. PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, II, Bucureşti, 19942, p. 17-6-17 (în continuare: PĂCURARIU, Istoria, II). 
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Putna, Bisericani etc.), dar şi din Ţara Românească (Menedic, Bistriţa, 
Cozia,23 Aninoasa, Câmpulung, Hurezi etc.), precum şi în centrele 
episcopale, unde se pregăteau nu numai viitorii candidaţi la preoţie, ci şi 
dieci, grămătici şi logofeţi.24 Din aceste şcoli, cei învăţaţi deschideau la 
rândul lor altele, prin satele şi oraşele celor trei Ţări Române,25 formându-se 
o întreagă reţea de învăţământ primar şi de copiere a textelor,26 cu dascăli 
laici şi clerici.27 Faptul că existau mulţi cunoscători de carte, reiese din 
însemnarea pe care Vlad grămăticul a făcut-o pe unul dintre manuscrisele 
sale. El şi-a desfăşurat activitatea în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, 
la Râmnicu-Vâlcea, unde era şi sediul uneia dintre Episcopiile sufragane ale 
Mitropoliei Ţării Româneşti. În Scara Sfântului Ioan Sinaitul, el menţiona, 
adresându-se cititorilor, că ne rugăm tuturor celor întru Hristos părinţi şi 
fraţi ai noştri, tineri şi vârstnici şi bătrâni, care citiţi şi scrieţi, îndreptaţi.28 
În unele şcoli, învăţământul era gratuit, iar ca manuale se foloseau multe din 
cărţile tipărite în Ţările Române. De pildă, în Prefaţa Octoihului de la 
Târgovişte (1712), tipograful Gheorghe Radovici menţiona că a fost tradus 
în limba română pentru ca să poată şi ciata bisericească şi copiii creştinilor 

                         
23 Mardarie a terminat de scris, cu aproximaţie în anul 1649, Lexiconul slavo-român şi 
tâlcuirea numelor pentru ucenicii săi din şcoala mânăstirii Cozia [PÂRNUŢĂ, Episcopia 
Râmnicului, p. 455; GH. PÂRNUŢĂ, „Şcoli slavo-române în Ţara Românească şi Moldova”, 
în ŞT. PASCU (redactor responsabil), A. MANOLACHE, GH. PÂRNUŢĂ, I. VERDEŞ, 
Istoria învăţământului din România (de la origini până la 1821), I, Bucureşti, 1983 (în 
continuare: PASCU et al., Istoria învăţământului), p. 145 (în continuare: PÂRNUŢĂ, Şcoli 
slavo-române)]. 
24 PÂRNUŢĂ, Episcopia Râmnicului, p. 456; PÂRNUŢĂ, Şcoli slavo-române, p. 145; 
PÂRNUŢĂ, Istoria învăţământului din Ţara Românească, p. 64-66; M.I. AVĂDANII, 
„Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi din Iaşi – prima instituţie cu elemente de învăţământ 
superior din Moldova”, II, în Revista „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” (MMS), 48/9-12 
(1972), p. 782 (în continuare: Avădanii, Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, II). 
25 Pentru o scurtă expunere a învăţământului tradiţional românesc din Transilvania, 
organizat sub forma şcolilor de sate din jurul sihăstriilor săteşti şi al bisericilor de parohie 
sau sub cea a şcolilor de mănăstire, vezi I. I. CROITORU, „Şcoli”, în CROITORU, 
Ortodoxia şi Apusul, I, p. 301-303 (în continuare: CROITORU, Şcoli).   
26 PÂRNUŢĂ, Episcopia Râmnicului, p. 456; M. PĂCURARIU, „Cultura în timpul lui 
Constantin Brâncoveanu”, în BOR, 114/7-12 (1996), p. 329. Referitor la răspândirea şcolilor 
elementare în mediul rural, cercetându-se, de pildă, documentele scrise în Ţara Românească 
numai în perioada 1600-1625, au fost găsiţi 367 de dieci, grămătici şi copişti de manuscrise 
şi hrisoave, dintre care 289 au scris în limba română (PÂRNUŢĂ, Istoria învăţământului 
din Ţara Românească, p. 64). 
27 BĂLAN, Învăţământul, p. 873; PÂRNUŢĂ, Şcoli slavo-române, p. 145, 147; 
PÂRNUŢĂ, Istoria învăţământului din Ţara Românească, p. 66-70. 
28 PÂRNUŢĂ, Episcopia Râmnicului, p. 454. 



133 

carii se nevoesc la învăţătura Sfintei Scripturi să câştige prea lesne şi să o 
citească nu numai în şcoale şi în casele sale, ci şi în sfintele biseareci.29  

 
II. Pe lângă aceste şcoli, în Ţările Române extracarpatice se mai 

practica şi o altă formă de învăţământ, cu profesori sau dascăli particulari, 
chemaţi să se ocupe de educaţia fiilor de domni sau ai marilor boieri şi 
dregători. Aceştia veneau din centrele de cultură ale lumii ortodoxe 
(Constantinopol, Kiev etc.) sau erau formaţi la Universităţile europene de 
veche tradiţie cărturărească şi erau găzduiţi la curţile domneşti sau 
boiereşti.30 

Cei mai mulţi dintre profesorii şi dascălii particulari erau de origine 
greacă, ceea ce arată o predilecţie pentru limba şi cultura greacă a 
domnitorilor şi boierilor din Ţara Românească şi Moldova. Această 
atitudine se datora multor aspecte, dintre care amintim: a) prestigiul de care 
se bucura cultura bizantină în Ţările Române; b) domnitori români, ca 
Vasile Lupu în Moldova sau Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu 
în Ţara Românească, se considerau succesori ai împăraţilor bizantini şi 
nutreau, în consecinţă, la tronul imperial, asumându-şi rolul de protectori ai 
Ortodoxiei, în general, dar şi ai grecilor, în special; c) statutul politic de 

                         
29 Bibliografia românească veche, 1508-1830, I, ed. de Ioan Bianu, Nerva Hodoş şi Dan 
Simonescu, Bucureşti, 1903, p. 486 (în continuare: BRV, I). 
30 Exemplele sunt multe, iar din prima jumătate a secolului al XVII-lea, referindu-ne la Ţara 
Românească, amintim cazul logofătului Udrişte Năsturel, care a deprins ştiinţa de carte în 
casa părintească de la dascăli angajaţi, aplicând acelaşi procedeu, mai târziu, pentru fiii săi, 
care au avut ca profesor pe dascălul Teodor de la Kiev. Postelnicul Constantin Cantacuzino 
a încredinţat educaţia copiilor săi profesorilor Ignatie Petriţis şi Pantelimon (Paisie) 
Ligaridis, care vor preda apoi la o şcoală organizată, despre care se va trata în prezentul 
studiu. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea, copiii domnitorului Constantin 
Brâncoveanu au avut ca profesori pe Gheorghe Maiota şi Anastasios Vunelis din Ianina sau 
Ioannina. Situaţii asemănătoare întâlnim şi în Moldova, unde fiul domnitorului Gheorghe 
Duca, Constantin, a primit o educaţie greacă de la profesorii Ioan Comnen [ajuns mai apoi 
călugăr şi mitropolit de Sidi (Selimiye - Asia Mică) şi de Dristra (Silistra) cu numele de 
Ierotei], călugărul Azarie Tzigalas (Kigalas) şi Antonie Spandonis (viitor predicator şi 
profesor la Constantinopol). Mai târziu, fiul domnitorului Constantin Cantemir, Dimitrie, a 
fost educat de grecii Ioan Comnen, Ieremia Cacavela din Creta şi Meletie, ultimul ajuns 
apoi mitropolit al Atenei. La rândul său, Dimitrie Cantemir a avut ca profesor pentru copiii 
săi pe grecul Anastasios Contoidis din Corfu, iar fratele lui, Antioh Cantemir, a ales ca 
profesor pentru fiii săi pe fostul profesor al lui Constantin Duca, Azarie Tzigalas [BĂLAN, 
Învăţământul, pp. 871, 872; IORGA, Învăţământul românesc, p. 25; ARIADNA 
CAMARIANO-CIORAN, Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs 
professeurs, Thessaloniki, 1974, pp. 7-9 (în continuare: CAMARIANO-CIORAN, Les 
Académies); T. G. BULAT, «Ioan Comnen, „iatro-filosoful”, profesor la Academia 
domnească şi mitropolit al Dristei», în BOR, 84/3-4 (1966), p. 357; ἈΘ. Ἐ. 
ΚΑΡΑΘΑΝΆΣΗ, Οἱ Ἕλληνες λόγιοι στὴ Βλαχία (1670-1714), Θεσσαλονίκη, 1982, p. 54-56, 
153-154, 186-195 (în continuare: ΚΑΡΑΘΑΝΆΣΗ, Οἱ Ἕλληνες λόγιοι)]. 
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autonomie faţă de Poartă şi condiţiile economice ale Ţărilor Române, factori 
care constituiau un cadru prielnic pentru cultivarea diferitelor forme de 
cultură, dar şi de atracţie pentru diverse categorii de intelectuali şi cărturari 
mireni sau clerici din teritoriile aflate sub dominaţie otomană; d) rolul 
intelectual, politic şi economic pe care grecii îl aveau la Constantinopol; e) 
alianţele dintre familiile române şi cele greceşti; f) decadenţa Slavonismului 
şi renaşterea culturii greceşti în secolul al XVII-lea, când limba greacă era 
considerată limba de cultură a Orientului.31  

 
III. Paralel cu acest grup de şcoli şi forme de învăţământ, care aveau 

un nivel elementar şi priveau mai ales iniţiative particulare, s-au depus 
străduinţe şi pentru organizarea unor forme superioare de învăţământ, prin 
eforturile conjugate ale Bisericii şi ale Domniei.32 Atât misionarii romano-
catolici care veneau în Ţările Române extracarpatice, cât şi cărturarii 
ortodocşi, formaţi în centrele universitare apusene şi găzduiţi apoi la curţile 
domnitorilor români, aduceau cu ei şi armele Contrareformei,33 printre care 
înfiinţarea de şcoli cu noi programe şi metode umaniste, trecute, însă, prin 
filtrul creştin, şi care tindeau să le înlocuiască, în Răsărit, pe cele 
tradiţionale.34 Acumularea acestui nou tip de şcoală a fost posibilă pentru 
reprezentanţii Bisericii şi domnitorii românilor, care îşi asumau iniţiative 
culturale, deţinând şi mijloacele necesare pentru a le realiza. Înfiinţarea unor 
şcoli în spirit apusean,35 în care se predau şi disciplinele umaniste, alături de 
cele tradiţionale, printre care şi limbile clasice (greaca şi latina), nu 
reprezenta o abatere de la Tradiţia ortodoxă, ci împlinirea caracterului ei 
dinamic, care ducea la îmbogăţirea gândirii cu noi mijloace de cunoaştere.36 

Prin urmare, şcoli mai înalte37 sunt înfiinţate încă din prima jumătate 
a secolului al XVII-lea. Astfel, mitropolitul Moldovei Sfântul Varlaam 
                         
31 CAMARIANO-CIORAN, Les Académies, p. 12-19. 
32 BĂLAN, Învăţământul, p. 874.  
33 Despre rolul Contrareformei în cultura românească vezi G. IVAŞCU, Istoria literaturii 
române, I, Bucureşti, 1969, p. 129-132. Cât priveşte reprezentanţii greci ai Umanismului în 
Ţările Române vezi ΚΑΡΑΘΑΝΆΣΗ, Οἱ Ἕλληνες λόγιοι, pp. 103-158.  
34 În secolul al XVI-lea nu au lipsit nici încercările de organizare a unei şcoli la Cotnari, în 
Moldova, după tipul celor protestante, vezi ŞT. BÂRSĂNESCU, Schola latină de la 
Cotnari. Biblioteca de curte şi proiectul de Academie al lui Despot-Vodă, Bucureşti, 1957. 
35 Luându-se ca model îndeosebi programul universităţilor italiene, cu precădere Padova. 
Pentru motivele acestei alegeri vezi CÂNDEA, Raţiunea dominantă, p. 262-263. 
36 CÂNDEA, Raţiunea dominantă, p. 264. 
37 Prima formă de cultură superioară şcolară este considerată Academia domnească a lui 
Alexandru cel Bun, domnitor al Moldovei (1400-1432), înfiinţată după anul 1400, în capitala 
de atunci a ţării, Suceava [IANCU, Culturologia, p. 58; PLĂMĂDEALĂ, Dascăli, p. 141; M. 
I. AVĂDANII, „Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi din Iaşi – prima instituţie cu elemente 
de învăţământ superior din Moldova”, I, în MMS, 47/5-6 (1971), p. 362 (în continuare: 
AVĂDANII, Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, I); vezi şi I.D. LĂUDAT, „Din istoria 
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(1632-1653, † 1657),38 care se formase, însă, la şcolile tradiţionale, avea, 
din primii ani ai arhipăstoririi sale, intenţia de a înfiinţa o şcoală, un fel de 
Academie a Moldovei,39 după modelul Colegiului înfiinţat la Kiev, în 1631, 
de către Sfântul Petru Movilă,40 la care să înveţe trei sau patru sute de 
copii.41 În consecinţă, la îndemnul Sfântului Varlaam, domnitorul Moldovei 
Vasile Lupu (1634-1653, 1653) punea, în 1640, bazele unui Colegiu sau, 
mai degrabă, ale unei Academii, ca prima instituţie cu elemente de 
învăţământ superior din Moldova,42 găzduită în chiliile mânăstirii Sfinţii 
Trei Ierarhi din Iaşi, apoi într-o clădire din apropiere, cumpărată de 
domnitor, în 1641.43 Misionarul Marco Bandini, care a stat în Moldova între 
anii 1644-1649, ca administrator al Bisericii Romano-catolice, aminteşte că 
în timpul lui Vasile Lupu existau la Iaşi 20 de şcoli, ortodoxe şi confesionale 
(romano-catolice, armene etc.),44 în fruntea cărora era Colegiul de la Sfinţii 
Trei Ierarhi.45 

                                                               
învăţământului nostru: Academia domnească a lui Alexandru cel Bun”, în MMS, 45/5-6 
(1969), pp. 321-324]. 
38 Despre viaţa şi activitatea acestui Sfânt Ierarh vezi I. I. CROITORU, „Sfântul Ierarh 
Varlaam (1590-1657), mitropolitul Moldovei”, în CROITORU, Ortodoxia şi Apusul, I, 
p. 323-328. 
39 AVĂDANII, Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, I, p. 373-374. 
40 Pentru influenţa Colegiului devenit Academie în 1694/1704, supranumită prima 
Universitate ortodoxă (PLĂMĂDEALĂ, Dascăli, p. 147), vezi P. REZUŞ, „Academia 
movileană de la Kiev şi rolul ei în dezvoltarea învăţământului teologic din ţările române”, 
în MO, 19/9-10 (1967), pp. 699-709; G. PODSKALSKY, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία ἐπὶ 
Τουρκοκρατίας 1453-1821. Ἡ Ὀρθοδοξία στὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς τῶν δυτικῶν δογμάτων μετὰ 
τὴ Μεταρρύθμιση, μετάφραση πρωτοπρ. Γ. Δ. Μεταλληνοῦ, Ἀθήνα, 2005, p. 91-92 (în 
continuare: PODSKALSKY, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία). 
41 După relatarea pelerinului rus Vasile Gagara, care a trecut prin Iaşi şi Suceava, în timpul 
pelerinajului la Ierusalim (1634-1637), vezi GH. G. BEZVICONI, Călători ruşi în Moldova 
şi Muntenia, Bucureşti, 1947, p. 44. 
42 PLĂMĂDEALĂ, Dascăli, p. 147; AVĂDANII, Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, I, 
p. 363. 
43 N. ŞERBĂNESCU, „La trei sute de ani de la moartea mitropolitului Varlaam”, în BOR, 
75/10 (1957), p. 1022 (în continuare: ŞERBĂNESCU, Varlaam); A.Z.N. POP, „Viaţa 
Mitropolitului Varlaam al Moldovei”, în MMS, 33/10-11-12 (1957), p. 762; R. ŞT. 
VERGATTI, Nicolae Spătarul Milescu: viaţa, călătoriile, opera, Bucureşti, 1998, p. 48-49 
(în continuare: VERGATTI, Nicolae Spătarul Milescu). Paul de Alep găsea în 1653 
Colegiul de la Sfinţii Trei Ierarhi într-o clădire unică şi măreaţă (Voyage du 
Patriarche Macaire d’Antioche, în Patrologia Orientalis, 221, 1930, p. 182). 
44 M. BANDINI, Expunere, în Călători străini despre Ţările Române, V, Bucureşti, 1973, 
p. 329. 
45 CÂNDEA, Raţiunea dominantă, p. 250, nota 68; D. RUSU, „Tipografia, în Moldova, 
până la sfârşitul secolului al XVII-lea”, în MMS, 52/3-4 (1976), p. 259; VERGATTI, Nicolae 
Spătarul Milescu, p. 49.   
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Dascălii Colegiului au fost ceruţi Sfântului Petru Movilă, care a 
trimis un grup de patru profesori,46 conduşi de Sofronie Pociaţki,47 fost 
rector al Academiei din Kiev, care la Iaşi a primit mai multe sarcini: rector 
şi profesor al Colegiului, egumen al mânăstirii Sfinţii Trei Ierarhi şi 
conducător al tipografiei.48 Pregătirea profesorilor era umanistă, primită la 
şcolile din Polonia, iar printre ei probabil că s-au numărat şi români, ca 
logofătul Eustratie.49 Studiile se făceau în limba latină,50 cu iniţieri în 
limbile greacă şi slavonă, ca limbi de cult şi de cancelarie, dar şi în limba 
română, cunoscută de majoritatea elevilor.51 Între disciplinele predate se 
numărau cele şapte arte liberale: gramatica, retorica, dialectica, aritmetica, 
geometria, astronomia şi muzica, la care se adăugau: teologia, filosofia şi 
dreptul,52 încercându-se o combinare între prevederile programelor umaniste 
apusene cu exigenţele lumii ortodoxe.  

După 1646,53 profesorii de la Kiev sunt înlăturaţi şi la conducerea 
Colegiului vine un grup de profesori greci, în frunte cu Meletie Syrigos, 
sfetnic al domnitorului, moment în care locul limbii latine este luat de cea 
greacă, iar orientarea umanistă a şcolii este acum schimbată cu una 
tradiţionalistă, în care se punea accent pe literatura patristică răsăriteană, 
formată din texte bizantine şi postbizantine.54 Fluctuaţiile de profesori şi 

                         
46 Profesorii trimişi de la Kiev se ocupau nu numai cu activitatea de predare, ci erau 
implicaţi şi în probleme de cancelarie: întreţinerea corespondenţei, întocmirea de 
documente etc. (AVĂDANII, Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, II, p. 777). 
47 El era adept al învăţăturilor lui Teofil Coridaleu (AVĂDANII, Aşezământul şcolar de la 
Trei Ierarhi, II, p. 780; BĂLAN, Învăţământul, p. 874). 
48 Păcurariu, Istoria, II, p. 27. 
49 GH. PÂRNUŢĂ, „Colegiul de la Trei Ierarhi”, în PASCU et al., Istoria învăţământului, 
p. 157. 
50 După modelul Colegiului de la Kiev (PODSKALSKY, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία, p. 92-93). 
51 AVĂDANII, Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, II, p. 776, 782; M. I. AVĂDANII, 
„Continuitatea învăţământului inaugurat la Trei Ierarhi. Preluarea tradiţiilor de către 
Academia Domnească din Iaşi”, III, în MMS, 50/5-6 (1974), p. 353 (în continuare: 
AVĂDANII, Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, III). 
52 N. IORGA, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, I, Bucureşti, 
19292, pp. 307-309; ŞERBĂNESCU, Varlaam, p. 1022; AVĂDANII, Aşezământul şcolar 
de la Trei Ierarhi, II, pp. 783-784; BĂLAN, Învăţământul, p. 874. 
53 AVĂDANII, Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, II, p. 780. În istoriografia greacă se 
consideră ca an al fondării şcolii superioare de la Iaşi tocmai momentul instalării limbii 
greceşti (1646) şi al înlăturării celei latine (AVĂDANII, Aşezământul şcolar de la Trei 
Ierarhi, II, p. 781, nota 10, 11). 
54 BĂLAN, Învăţământul, p. 874. Schimbarea profesorilor de la Kiev cu cei greci, adică 
înlocuirea limbii latine cu greaca, mai însemna şi reacţia faţă de influenţele romano-catolice 
care se făcuseră simţite la Kiev, prin scrierile Sfântului Petru Movilă (P.P. PANAITESCU, 
„Influenţa operei lui Petru Movilă, arhiepiscop al Kievului, în Principatele Române”, în 
IDEM, Petru Movilă. Studii, Bucureşti, 1996, p. 63-65). 
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influenţe sunt constatate de-a lungul întregului secol al XVII-lea,55 când 
Colegiul şi-a continuat existenţa, cu întreruperi în perioadele de conflicte 
militare şi instabilitate politică.56 

Acest Colegiu va fi reorganizat, în 1707, la nivelul unei şcoli superioare 
sub forma unei Academii domneşti, în timpul celei de a doua domnii a lui 
Antioh Cantemir (1705-1707). Academia îşi va înceta cursurile în urma 
evenimentelor politico-militare din 1711, fiind redeschisă în 1714 de către 
primul domnitor fanariot al Moldovei, Nicolae Mavrocordat (1711-1715).57 
Regulamentul de organizare şi funcţionare, care urma exemplul Academiei 
din Padova, cât priveşte programa de studii,58 se datora patriarhului 
Ierusalimului Hrisant Notaras, acesta aflându-se la Iaşi, în acel an, la 
invitaţia domnitorului, care a dorit, în acest sens, să-l consulte.59 După 
exemplul domnitorului Ţării Româneşti Constantin Brâncoveanu, 
Mavrocordat continuă să susţină învăţământul gratuit,60 aşa cum făcuse şi 
Antioh Cantemir,61 iar Academia se menţine cu dascăli greci62 până la 

                         
55 BĂLAN, Învăţământul, p. 874. 
56 AVĂDANII, Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, III, pp. 353-355, 357-359; 
CLÉOBULE TSOURKAS, Les débuts de l’enseignement philosophique et de la libre pensée 
dans les Balkans. La vie et l’œuvre de Théophile Corydalée (1570-1646), Bucarest, 1948, 
Thessalonique, 19672, p. 139 (în continuare: TSOURKAS, Les débuts de l’enseignement). 
57 Perioada 1711-1715 reprezintă cea de a doua domnie a lui Nicolae Mavrocordat în 
Moldova şi prima domnie fanariotă din această ţară. El mai domnise în Moldova şi între 
anii 1709-1710. 
58 PODSKALSKY, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία, p. 95, nota 44. 
59 Camariano-Cioran, Les Académies, pp. 85-87. Localul Academiei a fost tot în vechile 
case cumpărate de Vasile Lupu, în care a rămas până în 1724, când acelea au ars. În urma 
acestui eveniment, Academia a fost mutată în mai multe locuri din Iaşi (biserica 
Barnovschi, mânăstirea Sfântul Sava, apoi lângă Mitropolie), vezi AVĂDANII, 
Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, III, pp. 361-367. 
60 CAMARIANO-CIORAN, Les Académies, pp. 87, 278.  
61 CAMARIANO-CIORAN, Les Académies, p. 277. 
62 Multă vreme s-a afirmat, în istoriografia greacă şi română, că printre profesorii greci ai 
Colegiului de la Iaşi a fost şi Pantelimon (Paisie) Ligaridis, care fusese invitat în 1646 de către 
Vasile Lupu să vină în Moldova [V. GRUMEL, „Ligaridès Paisios”, în Dictionnaire de 
Théologie Catholique, IX, Paris, 1926, col. 749 (în continuare: GRUMEL, Ligaridès); 
Avădanii, Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, III, p. 352; pentru bibliografia greacă vezi V. 
PAPACOSTEA, „Originile învăţământului superior în Ţara Românească”, în IDEM, 
Civilizaţie românească şi civilizaţie balcanică. Studii istorice, Bucureşti, 1983, p. 269, nota 
48 (în continuare: PAPACOSTEA, Originile învăţământului superior)], dar se susţine în 
studii recente că el s-a oprit în Ţara Românească, mai exact la Târgovişte, fiind profesor numai 
al şcolii de acolo [ŞT. BÂRSĂNESCU, „Schola greca e latina din Târgovişte (1646-1656)”, în 
Din istoria pedagogiei româneşti, Bucureşti, 19662, p. 194-195 (în continuare: BÂRSĂNESCU, 
Schola greca e latina); Papacostea, Originile învăţământului superior, p. 268-269, 280].  
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începutul secolului al XIX-lea.63 Dintre profesorii greci, pe lângă Meletie 
Syrigos şi ieromonahul grec Benedict de la Vatoped,64 în istoriografia 
românească mai sunt amintiţi Nicolae Kerameus, între 1651-1672,65 iar între 
1691-1700 Teodor din Trapezunt şi Ieremia Cacavela.66 Se consideră că la 
Colegiul şi Academia de la Iaşi au predat, de-a lungul timpului, şi cărturari 
români (Eustratie Logofătul, Simion Dascălul etc.).67  

 
IV. În aceeaşi perioadă de înfiinţare a Colegiului de la Iaşi, 

domnitorul Ţării Româneşti Matei Basarab (1632-1654) şi învăţatul 
Udrişte Năsturel (1596-1658/1659),68 având şi concursul Bisericii 
Ortodoxe locale,69 se ocupau de organizarea învăţământului din Ţara 
Românească. Ei au căutat să revigoreze învăţământul tradiţional din jurul 
mânăstirilor şi au reorganizat şcolile mânăstireşti de la Câmpulung, Dealu şi 
Govora.70 În 1640, se puneau bazele Şcolii de slavonie din Târgovişte,71 care 

                         
63 Academia şi-a încetat existenţa în 1821 (PĂCURARIU, Istoria, II, p. 28; BĂLAN, 
Învăţământul, p. 878-879; vezi ŞT. BÂRSĂNESCU, Academia domnească din Iaşi, 
1714-1821, Bucureşti, 1962). 
64 El a fost profesor la Kiev şi la Moscova, iar pe ţar îl furniza cu manuscrise greceşti din 
Moldova (IORGA, Învăţământul românesc, p. 12). 
65 AVĂDANII, Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, III, p. 352. 
66 PÂRNUŢĂ, Şcoli slavo-române, p. 145; IORGA, Învăţământul românesc, p. 14. 
Menţionarea lui Teodor din Trapezunt la Iaşi, în istoriografia de specialitate 
(ΚΑΡΑΘΑΝΆΣΗ, Οἱ Ἕλληνες λόγιοι, p. 26), ridică probleme referitoare la identitatea lui. 
În plus, în studii recente se susţine ca fiind nefondate prezenţa şi activitatea lui Teodor 
Simeon din Trapezunt la Iaşi, vezi CAMARIANO-CIORAN, Les Académies, p. 372-373; 
ΚΑΡΑΘΑΝΆΣΗ, Οἱ Ἕλληνες λόγιοι, p. 89-90. Cât priveşte pe Cacavela, unii istorici 
propun pentru prezenţa şi activitatea lui la Iaşi perioada 1670-1698 (AVĂDANII, 
Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, II, p. 781; AVĂDANII, Aşezământul şcolar de la 
Trei Ierarhi, III, p. 352), în timp ce alţii neagă activitatea lui ca profesor la şcoala de acolo 
[ARIADNA CAMARIANO-CIORAN, „Jérémia Cacavela et ses relations avec les 
Principautés Roumaines”, în Revue des Etudes Sud-Est Européennes, 3/1-2 (1965), p. 169-170]. 
67 AVĂDANII, Aşezământul şcolar de la Trei Ierarhi, III, p. 352. 
68 Despre acest cărturar şi om politic vezi I. I. CROITORU, „Udrişte Năsturel (1596-1658/1659)”, 
în CROITORU, Ortodoxia şi Apusul, I, pp. 411-418.  
69 PÂRNUŢĂ, Istoria învăţământului din Ţara Românească, p. 54. 
70 BĂLAN, Învăţământul, p. 874. 
71 Mărturii despre această şcoală ne dă misionarul Deodato Bakšić (1601-1674). El aducea 
la cunoştinţă Congregaţiei de Propagandă a Credinţei (Congregatio de Propaganda Fide) 
că tinerii, care obişnuiau să termine cursurile acestei şcoli, treceau apoi în Transilvania 
pentru a se instrui şi în limba latină (BĂLAN, Învăţământul, p. 874). Se pare că mai târziu 
această informaţie a contribuit la hotărârea lui Ligaridis de a rămâne la Târgovişte, 
îndeplinind, printre altele, unul dintre scopurile Congregaţiei, şi anume, acela de a 
preîntâmpina influenţele învăţământului reformat din Transilvania asupra tinerilor din Ţara 
Românească, plecaţi acolo la studii (PAPACOSTEA, Originile învăţământului superior, 
p. 270).  
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funcţiona pe lângă Mitropolie, cu dascăli dintre clericii şi învăţaţii români,72 
iar către 1650 se întâlnesc şi monahi ucraineni,73 având ca limbi de predare 
atât slavona, cât şi româna.74 Scopul acestei şcoli nu se limita doar la acela 
de a forma dieci şi grămătici pentru nevoile curţii domneşti şi ale Bisericii, 
ci se avea în vedere şi necesitatea Bisericii de a avea un cler pregătit pentru 
a susţine discuţii teologice la un nivel înalt.75 Această şcoală a funcţionat 
până către sfârşitul secolului al XVII-lea76 şi a avut multiple urmări în 
cultura românească, prin revigorarea pe care a dat-o slavonismului, 
concretizată prin tipărirea de cărţi în limba slavonă şi prelucrările de 
gramatici şi dicţionare slavo-române, atât de numeroase în secolul al 
XVII-lea.77  

În acelaşi timp, Domnia era preocupată să pună bazele şi unui 
învăţământ asemănător celui din Apus, iar în 1646 a luat fiinţă, tot la 
Târgovişte, Schola graeca et latina, cunoscută în literatura de specialitate cu 
forma italianizată Schola greca e latina şi considerată prima instituţie cu 
caracter umanist din Ţara Românească.78 Fondarea Şcolii nu reprezenta 
doar o simplă iniţiativă, ci un răspuns la cereri precise, determinate de 
condiţiile specifice social-economice, politice şi confesionale ale 
Ungrovlahiei. Pe lângă stabilitatea politică şi dezvoltarea economică a ţării, 
înfiinţarea acestei Şcoli se datora unor necesităţi de ordin intern şi extern, 
ca: a) stabilirea de legături politico-culturale cu Apusul; b) discuţiile 
polemice de la curtea domnească dintre reprezentanţii Ortodoxiei şi cei ai 
propagandelor apusene sau de la reşedinţa mitropolitană între cercurile 
ecleziastice ruseşti şi cele greceşti, ceea ce impunea nevoia unei informaţii 
mai temeinice în legătură cu doctrinele apusene şi curentele teologice din 
lumea ortodoxă;79 c) necesitatea şi cerinţa de pregătire şcolară a fiilor de 
boieri şi de demnitari ai curţii la un nivel mai înalt.80  

                         
72 Unul dintre aceştia se presupune că a fost şi Udrişte Năsturel, care a tradus din limba 
latină în slavonă Imitarea lui Hristos (tipărită în 1647, la Târgovişte), în Prefaţa căreia face 
unele consideraţii de ordin didactic (Bibliografia românească veche, 1508-1830, IV, ed. de 
Ioan Bianu şi Dan Simonescu, Bucureşti, 1944, p. 195, 198; PÂRNUŢĂ, Istoria 
învăţământului din Ţara Românească, pp. 57-58). 
73 PÂRNUŢĂ, Istoria învăţământului din Ţara Românească, p. 56-57. 
74 PÂRNUŢĂ, Şcoli slavo-române, pp. 142-143; PÂRNUŢĂ, Istoria învăţământului din 
Ţara Românească, pp. 58-59. 
75 PÂRNUŢĂ, Istoria învăţământului din Ţara Românească, p. 54. 
76 PÂRNUŢĂ, Istoria învăţământului din Ţara Românească, p. 59. 
77 Vezi V. PAPACOSTEA, „O şcoală de limbă şi cultură slavonă la Târgovişte în timpul 
domniei lui Matei Basarab”, în IDEM, Civilizaţie românească şi civilizaţie balcanică. 
Studii istorice, Bucureşti, 1983, p. 247-258.  
78 BĂLAN, Învăţământul, p. 874. 
79 BÂRSĂNESCU, Schola greca e latina, p. 192-193. Referinţe despre dezbaterile teologice 
care aveau loc la casa mitropolitului Ştefan I al Ungrovlahiei vezi în I. I. CROITORU, 
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La Schola graeca et latina a predat, între anii 1646-1651, Paisie (ca  
mirean Pantelimon sau Pantaleon) Ligaridis († 1678), doctor în teologie şi  
în filosofie al Colegiului Sfântul Atanasie din Roma (27 septembrie 1636),  
al cărui profesor de retorică fusese (1636-1641),81 venit în 1646 de la 
Constantinopol în Ţara Românească,82 unde va şi rămâne, într-o primă 

                                                               
„Mitropolitul Ştefan I (1648-1653, 1655-1668)”, în CROITORU, Ortodoxia şi Apusul, I, 
p. 388-389. 
80 BÂRSĂNESCU, Schola greca e latina, p. 194-195; PAPACOSTEA, Originile 
învăţământului superior, pp. 269, 271. 
81 BÂRSĂNESCU, Schola greca e latina, p. 191, 205-207; PAPACOSTEA, Originile 
învăţământului superior, p. 266. 
82 Plecarea lui din Constantinopol (16 octombrie 1646) spre Ţările Române extracarpatice, 
ca urmare a invitaţiei domnitorului Moldovei Vasile Lupu de a merge la Iaşi, a reprezentat 
un fapt consemnat cu bucurie de reprezentanţii Congregaţiei de Propagandă a Credinţei, 
care-l socoteau mai util în Ţările Române decât la Constantinopol, unde misiunea lui 
eşuase. În drum spre Moldova, Ligaridis este oprit la Târgovişte de postelnicul Constantin 
Cantacuzino, ca profesor pentru cei doi fii mai mari (Drăghici şi Şerban), iar apoi ajunge 
profesor al Şcolii greco-latine (noiembrie-decembrie 1646-1651). După unele surse, 
profesor al celor doi Cantacuzini, la care se adaugă şi fratele lor Constantin, a fost şi 
ieromonahul Ignatie Petriţis, invitat în Ţara Românească chiar de către tatăl lor 
(ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Οἱ Ἕλληνες λόγιοι, pp. 26, 61-62).  
   Unul dintre iniţiatorii acestei Şcoli este considerat şi postelnicul Constantin Cantacuzino, 
menţionat mai sus [BÂRSĂNESCU, Schola greca e latina, pp. 194-195; PAPACOSTEA, 
Originile învăţământului superior, pp. 268-271; FRANCISC PALL, „Les relations de Basile 
Lupu avec l’Orient Orthodoxe et particulièrement avec le Patriarcat de Constantinople 
envisagées surtout d’après les lettres de Ligaridis”, în Balcania, 8 (1945), p. 78]. De 
menţionat că la şcolile vremii din Târgovişte, capitală a Ţării Româneşti în acel timp, a 
studiat şi fiul omonim al postelnicului, Constantin Cantacuzino, vestitul stolnic de mai 
târziu, vezi I. I. Croitoru, „Stolnicul Constantin Cantacuzino (1639/1640-1716)”, în 
CROITORU, Ortodoxia şi Apusul, I, p. 419 şi nota 834; CORNELIU DIMA-DRĂGAN, 
LIVIA BACÂRU, Constantin Cantacuzino Stolnicul (un umanist român), Bucureşti, 1971, 
p. 50-58. 
Se afirmă în literatura de specialitate că mitropolitul Ţării Româneşti Teodosie (1668-1672, 
1679-1708) a studiat şi el la Schola graeca et latina. Originar dintr-o familie de români din 
satul Costeşti, situat în apropierea mânăstirii Cotmeana [I. DURĂ, „Mitropolitul Teodosie al 
Ţării Româneşti. Nevoinţa lui Teodosie, ca monah, la Sfântul Munte Athos. Precizări şi 
contribuţii biografice”, în BOR, 106/9-10 (1988), p. 143], Teodosie s-a născut în jurul anului 
1620 [N. ŞERBĂNESCU, „Mitropolitul Teodosie al Ţării Româneşti (1668-1672; 1679-1708)”, 
în ST, 4/5-6 (1952), p. 330; Păcurariu, Istoria, II, p. 126]. De precizat că în privinţa 
originii mitropolitului s-au purtat multe discuţii, socotindu-se că era originar din satul 
Veştem, de lângă Sibiu, de unde i s-a atribuit şi apelativul de Veştemeanul [PĂCURARIU, 
Istoria, II, p. 126; M. VLASIU, „Teodosie Veştemeanul de origine transilvană, vâlceană 
sau argeşană?”, în Revista „Mitropolia Ardealului” (MA), 3/3-4 (1958), p. 202-212], 
însă, această părere a fost infirmată de analiza severă a izvoarelor, vezi N. ŞERBĂNESCU, 
op. cit., pp. 336-351; IDEM, „Mitropoliţii Ungovlahiei”, în BOR, 77/7-10 (1959), p. 780. 
Suntem de părere că Teodosie s-a format intelectual şi spiritual pe lângă călugării învăţaţi 
de la mânăstirile Cotmeana şi Cozia, vechi centre de tradiţie isihastă, iar afirmaţia că a 
studiat la Schola graeca et latina din Târgovişte (I. DURĂ, op. cit., p. 122) lasă loc la 
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etapă, până în 1651.83 El s-a inspirat dintr-o programă de model iezuit,84 
folosită în colegiile apusene ale epocii, după care se preda gramatica şi 
studiul limbii latine, retorica, logica, filosofia, medicina şi teologia,85 
adaptată, însă, şi la cerinţele Tradiţiei ortodoxe, pentru o mai bună întărire a 
căreia se prevedea în programă studierea limbii greceşti şi a scrierilor 
Sfinţilor Părinţi.86 În acelaşi timp, el era în legătură cu Oficiul de 
Propagandă a Credinţei (Congregatio de Propaganda Fide), al cărei agent 
secret era în Răsărit şi căruia-i raporta la 12 august 1650 că avea 12 elevi, fii 
de mari boieri.87 Deşi această şcoală era organizată după model apusean, 

                                                               
interpretări, pentru faptul că această şcoală a fost întemeiată în 1646, când mitropolitul 
împlinea vârsta de 20 de ani. Până la acea vârstă, însă, Teodosie se remarcase deja ca 
scriitor de acte, încă de la vârsta de 15 ani, dacă identificarea făcută între el şi Tudor spudei 
[vezi A. SACERDOŢEANU, „Tudor Spudei, viitorul mitropolit Teodosie al Ungrovlahiei 
(1668-1708)”, în MO, 22/7-8 (1970), pp. 639-644] nu va fi anulată de viitoare studii. 
83 În 1651, Ligaridis părăseşte Ţara Românească pentru a merge la Ierusalim, însoţindu-l pe 
patriarhul Paisie, întâlnit în Ţara Românească. Primeşte tunderea în monahism (16 
noiembrie 1651) şi hirotonia întru arhiereu ca mitropolit de Gaza (14 septembrie 1652), 
după care revine în Ţara Românească (1655/1656), unde a scris diferite lucrări împotriva 
celor convertiţi la Protestantism, iar patriarhul Antiohiei Macarie al III-lea Zaim îl va întâlni 
în 1656 (GRUMEL, Ligaridès, col. 750-751; VERGATTI, Nicolae Spătarul Milescu, p. 141; 
PAPACOSTEA, Originile învăţământului superior, pp. 279-280; PODSKALSKY, Ἡ 
Ἑλληνικὴ Θεολογία, p. 323-324; pentru lucrările lui Ligaridis contra Protestantismului, în 
număr de patru, vezi PODSKALSKY, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία, p. 325, nota 315). De 
menţionat că, înainte de plecarea la Ierusalim, Ligaridis primise, de la domnitorul Matei 
Basarab, în jurul anului 1650, o mare sumă de bani (14.000 de groşi) pentru repararea 
bisericilor din Betleem (PAPACOSTEA, Originile învăţământului superior, p. 274, nota 
68). În istoriografia românească se susţine că după moartea domnitorului Mihnea al III-lea 
Radu (1658-1659), al cărui consilier domnesc a fost, el a plecat în Rusia, unde este întâlnit 
în 1662 (BÂRSĂNESCU, Schola greca e latina, pp. 199, 205-207; PODSKALSKY, Ἡ 
Ἑλληνικὴ Θεολογία, p. 325). 
84 Vezi V. PAPACOSTEA, „Les origines de l’enseignement supérieur en Valachie”, în 
Revue des Etudes Sud-Est Européennes, 1/1-2 (1963), pp. 7-39. Şcoala avea tendinţe 
conservatoare într-o vreme când la Marea Şcoală din Constantinopol se preda filosofia 
neoaristotelică a lui Teofil Coridaleu, epurată de influenţe scolastice (TSOURKAS, Les 
débuts de l’enseignement, pp. 143-146; PODSKALSKY, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία, p. 83). 
85 BÂRSĂNESCU, Schola greca e latina, p. 198; Papacostea, Originile învăţământului 
superior, pp. 276-278. 
86 BÂRSĂNESCU, Schola greca e latina, pp. 196, 199, 200-201; PAPACOSTEA, 
Originile învăţământului superior, pp. 277, 280; Camariano-Cioran, Les Académies, p. 21. 
87 G. CĂLINESCU, „Altre notizie sui missionari catolici nei paesi romeni”, în 
Diplomatarium Italicum, Roma, II, 1930, p. 396, apud VERGATTI, Nicolae Spătarul 
Milescu, p. 50. Într-o altă scrisoare din 3 martie 1648, trimisă din Târgovişte către 
Congregaţie, Ligaridis aducea la cunoştinţă că avea o activitate didactică în Ţara 
Românească, făcând tot ceea ce cere Sfânta Congregaţie (BÂRSĂNESCU, Schola greca e 
latina, p. 195). 
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accentul se punea, însă, pe Umanismul creştin şi cultura bizantină,88 fapt 
pentru care Biserica Ortodoxă, prin acţiunile mitropoliţilor Teofil şi Ştefan I,89 
a luat-o sub egida sa.90 

De menţionat că Ligaridis lucrează alături de Ignatie Petritzis 
(Petriţis), conaţional din insula Hios şi alt dascăl grec cunoscut al respectivei 
Şcoli,91 la versiunea românească a operei juridice Îndreptarea legii sau 
Pravila cea mare,92 pe care o tradusese din limba greacă în cea română 
monahul Daniil Andrean Pannoneanul, fost elev al Şcolii,93 publicată în 
1652, la Târgovişte.94 De altfel, singurul document intern care aminteşte 
despre activitatea didactică a lui Ligaridis la Târgovişte, fără a se pomeni 
Şcoala greco-latină, împreună cu cea a ieromonahului Ignatie „Petriţ”, este 
însemnarea pe care Daniil ne-a lăsat-o în Pravila cea mare, unde face 
referinţă la cei doi desăvârşiţi dascăli... de la Hio.95 Datele biografice 
despre Ignatie, cu numele mirean de Mavranghelos, sunt precare, dar se 
presupune că a venit în Ţara Românească cu mulţi înainte de imprimarea 
Pravilei celei mari, poate chiar înaintea lui Ligaridis, precum şi că el 
cunoştea limba română, din moment ce a colaborat la editarea respectivei 

                         
88 CORNELIA PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, LIDIA DEMÉNY, Carte şi tipar în 
societatea românească şi sud-est europeană (secolele XVII-XIX), Bucureşti, 1985, p. 149; ŞT. 
PASCU, „Collèges et académies dans les pays roumains au Moyen Age”, în Revue Roumaine 
d’Histoire, 5/6 (1966), p. 933. 
89 Despre aceşti ierarhi vezi I. I. CROITORU, „Mitropolitul Teofil (1636-1648)”, în 
CROITORU, Ortodoxia şi Apusul, I, p. 385-387; IDEM, „Mitropolitul Ştefan I (1648-1653, 
1655-1668)”, în CROITORU, Ortodoxia şi Apusul, I, pp. 388-391.  
90 I. DURĂ, Les Catholique de Valachie et de Moldavie durant la seconde moitié du XVIIe 
siècle et leurs rapports avec les voïévodes et les grands dignitaires de ces pays, III, în 
Irénikon, 57/2 (1984), p. 189-190. Sfânta Congregaţie îşi pusese multe speranţe de 
propagandă în această Şcoală, mai ales că rapoartele misiunilor romano-catolice din Orient, 
făcute înainte de fondarea Şcolii greco-latine, socoteau ca pe un fapt alarmant orientarea 
tinerilor din Ţara Românească, în condiţiile dezvoltării curentului pentru limba latină, către 
Colegiile reformate din Transilvania, de unde se întorceau cu sentimente ostile Bisericii 
Romano-catolice (PAPACOSTEA, Originile învăţământului superior, p. 261).  
91 Unii istorici susţin prezenţa acestuia ca dascăl al Şcolii (PAPACOSTEA, Originile 
învăţământului superior, p. 272-273, 280; I. IONAŞCU, „Schola greca e latina”, în PASCU 
et al., Istoria învăţământului, p. 158-159; TSOURKAS, Les débuts de l’enseignement, 
p. 144; ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Οἱ Ἕλληνες λόγιοι, p. 25; CORNELIU DIMA-DRĂGAN, LIVIA 
BACÂRU, op. cit., p. 55), în timp ce alţii o infirmă (BÂRSĂNESCU, Schola greca e latina, 
p. 205). 
92 GRUMEL, Ligaridès, col. 750; BÂRSĂNESCU, Schola greca e latina, p. 198; 
PAPACOSTEA, Originile învăţământului superior, p. 272, nota 59. 
93 Şi viitor episcop, după unii istorici, de Făgăraş (1662) în Transilvania, unde ar fi fost şi 
mitropolit (1660-1661), şi de Strehaia (1672-1679) în Ţara Românească. Repere despre el 
vezi în CROITORU, Ortodoxia şi Apusul, I, p. 196, 205, 208, 209, 220, 317, 336.  
94 BRV, I, pp. 192-199. 
95 Vezi PAPACOSTEA, Originile învăţământului superior, p. 272. 
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cărţi. În schimb, se cunoaşte că învăţatul grec a avut o interesantă activitate 
literară, de la el păstrându-se o serie de manuscrise, cu lucrări originale sau 
simple copii, reprezentând obiectul cercetării multor specialişti de-a lungul 
vremii.96       

 
V. Se presupune că Schola graeca et latina a funcţionat în perioada 

anilor 1646-1651,97 adică în perioada în care Ligaridis a fost prezent în Ţara 
Românească, având ca dascăli pe cei doi învăţaţi greci Paisie Ligaridis şi 
Ignatie Petritzis (Petriţis). După domnia lui Matei Basarab, care a marcat 
epoca de aur a Târgoviştei, printr-o vastă mişcare culturală în jurul Curţii 
Domneşti şi a Mitropoliei, conturată prin şcoală, tipar98 şi bibliotecă,99 Ţara 
Românească va cunoaşte o perioadă de instabilitate politică, reglată abia în 
timpul domnitorilor Şerban Cantacuzino (1679-1688) şi Constantin 
Brâncoveanu (1688-1714).100 În acest context, capitala Ţării Româneşti se 
va muta din anul 1659101 de la Târgovişte la Bucureşti, eveniment urmat şi 
de mutarea în noua capitală a scaunului mitropolitan, în 1668,102 astfel că 
Bucureştiul va deveni, începând cu a doua jumătate secolului al XVII-lea, 

                         
96 PAPACOSTEA, Originile învăţământului superior, p. 273. 
97 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Οἱ Ἕλληνες λόγιοι, p. 25. 
98 V. PETRESCU, „Matei Basarab în conştiinţa contemporanilor şi a posterităţii”, în Ctitor 
de spiritualitate, cultură şi limbă românească. Matei Basarab (1632-1654), 380 de ani de 
la urcarea pe tronul Ţării Româneşti, Arhiepiscopia Târgoviştei, 2012 (în continuare: 
Ctitor de spiritualitate. Matei Basarab), p. 202. Referitor la activitatea tipografică vezi 
ibidem, p. 202; DUMITRA BULEI, „Tipăriturile în vremea lui Matei Basarab”, în Ctitor de 
spiritualitate. Matei Basarab, pp. 80-82; I. V. DURĂ, „Biserica din Ţara Românească în 
epoca lui Matei Basarab”, în Ctitor de spiritualitate. Matei Basarab, p. 128-133.  
99 V. PETRESCU, op. cit., p. 202; o scurtă descriere a bibliotecilor existente în Ţările 
Române extracarpatice în prima jumătate a secolului al XVII-lea vezi la I. I. CROITORU, 
„Biblioteci”, în CROITORU, Ortodoxia şi Apusul, I, pp. 276-286. 
100 Pentru situaţia Ţării Româneşti în perioada anilor 1654-1678, marcată de Războiul 
nordic (1655-1660), lupta antiotomană, războaiele polono-otomane (1672-1678) şi cele 
ruso-otomane (1676-1681), precum şi de experimentarea regimului protofanariot 
(1673-1679 pentru Ţara Românească, 1673-1685 pentru Moldova), vezi I. I. CROITORU, 
„Situaţia politică a Ţărilor Române în secolul al XVII-lea”, în CROITORU, Ortodoxia şi 
Apusul, I, p. 106-109. 
101 Eveniment datorat domnitorului Ţării Româneşti Gheorghe Ghica (1659-1660, 1660), 
fost domnitor al Moldovei (1658-1659), vezi R. OLTEANU, Bucureştii în date şi 
întâmplări, Editura Paideia, Bucureşti, 2002, p. 40. 
102 Această mutare se datorează domnitorului Ţării Româneşti Radu Leon (1664/1665-1669) 
şi a fost întărită prin hrisovul său din 8 iunie 1668, emis în înţelegere cu mitropolitul 
Teodosie (1668-1672, 1679-1708) şi episcopii Serafim al Râmnicului (1668-1670) şi 
Grigorie al Buzăului (1668-1691). Catedrală mitropolitană a fost declarată biserica Sfinţilor 
Împăraţi Constantin şi Elena, ctitorie (1658) a domnitorului Constantin Şerban (1654-1658, 
1660), vezi I. I. CROITORU, „Mitropolitul Teodosie (1668-1672, 1679-1708)”, în 
CROITORU, Ortodoxia şi Apusul, I, p. 393.   
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cel mai important centru cultural, politic şi educaţional al Ţării 
Româneşti.103 Cu toate acestea, la Târgovişte va fi consemnat un început al 
învăţământului superior românesc, denumit în mod caracteristic civitas 
universitas targovistensis,104 reprezentând imboldul pentru realizări în 
domeniul educaţiei din Ţările Române. 
 
Abstract: First Forms of High Education in the Romanian Countries in 
the First Half of the Seventeenth Century. A few Indications about Schola 
Graeca et Latina from Târgovişte 
As it is indicated in our title, our study will concern with the first types of 
education in Romanian territories, started in the seventeenth century. In the 
first part, we explain the role of the Orthodox Church regarding the 
education. Today, we know that the Church always had an educative role 
through different types of education and that the fist organized schools were 
formed around the parishes or monasteries. In the same time, the religious 
books accomplished the function of educational manuals and training tools. 
Another type of education was a special one with professors from abroad, 
especially for the children of rich people. But the most-high type of 
education in that time will be formed after the Western model. We will 
mention the Academy from Iaşi founded in 1640. Also, in the same year, in 
Târgovişte will appear the Slavonic School and after a while, Schola graeca 
et Latina, considered the first institution with humanistic character. In other 
words, our article will present this historical reality, which will have an 
important role in the following centuries.  
 

  

                         
103 Despre şcolile din Bucureşti, unele elementare, altele de grad superior, cum a fost 
Academia domnească  de la mănăstirea Sfântul Sava, vezi CROITORU, Şcoli, p. 297-301. 
104 G. COANDĂ, „Matei Basarab-ctitorul primei civitas universitas targovistensis”, în 
Ctitor de spiritualitate. Matei Basarab, p. 83, 86.   
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Motivul pentru care Sfântul Apostol Pavel îl alege şi  
îl circumcide pe tânărul creştin Timotei, îndată după  

Sinodul Apostolic din Ierusalim (FA. 16,1-4) 
 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. ION-SORIN BORA1 
 

Cuvinte cheie: Sfântul Pavel, Sfântul Timotei, circumcidere, botez, 
apostolat, sinagogă, închinare, Sfântul Marcu 

Keywords: Saint Paul, Saint Timothy, circumcision, Baptism, apostolate, 
synagogue, worship, Saint Mark 

 
Primul eveniment important din istoria Bisericii după Sinodul 

Apostolic (49 d.Hr.) îl reprezintă consacrarea tânărului creştin Timotei ca 
însoţitor al Sf. Pavel în debutul celei de-a doua călătorii misionare. Alegerea 
lui Timotei face parte dintr-o lucrare mai amplă (τὸ ἔργον) începută prin 
mâinile lui Saul-Pavel, Barnaba şi Ioan Marcu înainte de Sinodul Apostolic 
a cărei continuare necesita includerea tânărului ucenic Timotei. 

Sfântul Pavel va mărturisi smerit că această lucrare se săvârşeşte nu 
de el, ci de Dumnezeu în el, ca şi în ceilalţi Apostoli, fiind unitară, chiar 
dacă se adresează unor medii diferite ca iudeii şi neamurile (Gal. 2, 9). 
Iacov, Chefa (Petru) şi Ioan au recunoscut autoritatea paulină în predicarea 
Evangheliei la neamuri, asemenea şi Pavel autoritatea petrină în predica 
Evangheliei la iudei. Apostolii şi-au dat dreapta întru unire, confirmând 
sinodalitatea ca normă în luarea deciziilor în consonanţă cu hotărârea lui 
Dumnezeu. Luca se va folosi de acelaşi principiu al sinodalităţii ca să 
traseze istoric şi retrospectiv harta misionarismului creştin de sorginte 
apostolică şi divină, relaţionat la misionarismul schismatic. Nu se 
mulţumeşte să-l prezinte pe Sf. Ap. Pavel ca exponentul adevăratului 
apostolat la neamuri, ci caută justificare pentru fiecare act al lucrării sale în 
hotărârea (ἔδοξε) Duhului Sfânt exprimată sinodal (F. Ap. 15, 22, 25, 34). 

Dacă sinodalitatea înseamnă pace pentru Biserică, tulburarea (F. Ap. 
15, 19-24) devine emblema activităţii misionarilor luptători împotriva 
Duhului Sfânt. Ei sunt  „unii dintre noi”, adică evrei şi creştini deopotrivă, a 
căror lucrare încalcă porunca Sinodului şi traduce în faptă voinţa 
schimbătoare a omului lipsit de harul dumnezeiesc. 

În rezumat, hotărârea sinodală privitoare la neamuri angaja pe Sfinţii 
Apostoli Pavel, Barnaba, Sila şi Iuda să meargă în Antiohia, Siria şi Cilicia 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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(F. Ap. 15, 23)2 cu o epistolă scrisă de membrii sinodului prin mâinile noilor 
consacraţi: Sila şi Iuda (F. Ap. 15, 23). Dacă până aici lucrarea se împlineşte 
după hotărârea sinodală, divizarea grupului apostolic se poate urmări în trei 
direcţii: Iuda a plecat „singur” la Ierusalim (15, 34), Barnaba şi Marcu au 
plecat în Cipru (F. Ap. 15, 39), iar Pavel cu Sila urmăresc traseul din epistolă: 
Siria şi Cilicia (F. Ap. 15, 41). Care din aceste direcţii este bună? Hotărârea 
Sinodului Apostolic putea să vizeze doar Antiohia ca punct terminus, 
libertatea unei noi misiuni fiind pusă sub grija unei noi hotărâri sinodale. 
Astfel „fraţii” din Antiohia suplinesc acest rol prin constatarea eficienţei 
misiunii celor patru şi prin trimiterea lor la Apostoli, de unde putea veni o 
nouă misiune. În acest caz hotărârile cuprinse în acest tomos puteau fi 
trimise de alţi misionari mai departe. Această ambiguitate necesita o 
exegeză de asemenea sinodală, în Antiohia, unde Pavel şi Barnaba în 
consens hotărăsc să meargă să cerceteze „cum se află fraţii noştri în toate 
cetăţile în care am vestit cuvântul Domnului” (15, 36).  

Dacă Barnaba nu ar fi insistat ca Ioan Marcu să-i însoţească în 
această călătorie, probabil, Sf. Pavel ar fi urmat acelaşi traseu ca în prima 
călătorie misionară: insula Cipru, Antiohia Pisidiei, Iconiu, Listra, Derbe. 

 
Sfântul Evanghelist Marcu, precursorul lui Timotei 

 
Barnaba, cipriot şi levit după origine (F. Ap. 4, 46) verişorul lui Ioan 

Marcu (Col. 4, 10) este responsabil de bunele mărturii pe care le aduce 
despre slujitorul Ioan ce se numeşte Marcu pentru a fi luat în grupul 
apostolic al primei călătorii misionare. De fapt Sf. Ap. Pavel (numit de Luca 
încă cu numele de Saul), are un rol secundar până la convertirea lui Sergius 
Paulus,3 motiv pentru care primirea lui Marcu a fost decisă de Barnaba. 
Credem că tinereţea Sf. Marcu fusese marcată de evenimentele din finalul 
Evangheliilor: Cina cea de Taină, prinderea lui Iisus în Grădina Ghetsimani 
şi chiar Cincizecimea, de vreme ce în casa mamei sale din Ierusalim se 
adunau ucenicii, iar în timp de prigoană, Petru găsea aici adăpost. Trecuseră 
deja 14 ani iar acum Ioan ce se cheamă Marcu „slujea” ὑπηρέτην în Cipru.  

Marcu slujea credinţei creştine? Legătura de rudenie cu Barnaba 
evidenţiază trăsătura sa de slujitor (levit) al Vechiului Testament, fără 

                         
2 Epistola sinodală are în adresare Antiohia, Siria şi Cilicia, deşi paşii delegaţiei trebuiau să 
ajungă explicit în Antiohia. Este de acum sigur că Luca trasează în culori diferite călătoriile 
misionare efectuate în concordanţă cu porunca sinodului de cele operate din raţiuni 
omeneşti. 
3 Din momentul convertirii lui Sergius Paulus, numele Apostolului devine Pavel iar rolul lui 
Barnaba devine unul secundar în raport cu Apostolul Neamurilor (F. PRAT, La théologie 
de Saint Paul, vol. 2, Bibliothèque de Théologie Historique; Paris: Gabriel Beauchesne, 
1913, 1: 68).  
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posibilitatea excluderii primirii Botezului înaintea acestui moment de la 
Petru (cf. I Pt. 5, 13). Este evident că porunca sub care se afla Marcu venea 
din Ierusalim, motiv pentru care, la despărţirea de Pavel şi Barnaba, nu se 
întoarce în Cipru unde slujise şi nici în Antiohia, unde se luase decizia 
primei călătorii misionare, ci la Ierusalim (F. Ap. 13, 13). Autoritatea sub 
care Marcu slujise putea fi cea iudaică, în care caz trebuia să corecteze 
purtarea vrăjitorului (probabil esenian) Barisus,4 sau cea creştină, situaţie în 
care Apostolii cei vechi voiau să supravegheze felul în care creştinismul se 
predica dincolo de arealul palestinian.5  În ambele situaţii, plecarea lui 
Marcu devine un semn de trădare şi o continuare a „slujirii” premergătoare 
acestei misiuni. Ioan Marcu îndeplineşte o slujire ὑπηρέτην (F. Ap. 13, 4)6  
liturgică,7 legată de sinagogă, asemănătoare, cel puţin din perspectiva 
limbajului lucanic, cu cea specifică slujitorului (τῷ ὑπηρέτῃ) care primeşte 
cartea lecturată de Iisus în sinagoga din Nazaret (Lc. 4, 20).8  Sensul general 
al acestui termen este de „asistentul personal al cuiva”.9 

Pentru că tânărul Sf. Marcu „se despărţise de ei din Pamfilia şi nu 
venise alături de ei la lucrul la care fuseseră trimişi” (F. Ap. 15, 38),10 Sf. 
Ap. Pavel nu acceptă să-l ia (συμπαραλαβεῖν) ca însoţitor (F. Ap. 15, 37-38) 

                         
4 Chiar dacă ar fi fost botezat, Ioan Marcu nu prezintă semnele necesare includerii slujirii 
lui de până la întâlnirea cu Pavel şi Barnaba în lucrarea misionară a Bisericii: nu face parte 
din cei osebiţi de Duhul Sfânt (F. Ap. 13, 2), nu primeşte consacrarea la fel ca Barnaba şi 
Saul prin „punerea mâinilor,” post şi rugăciuni (F. Ap. 13, 2b) şi nici nu apare nominalizat 
în debutul călătoriei (F. Ap. 13, 4). 
5 S-a afirmat că Marcu era un „ajutor” al Apostolilor în Cipru (DENNIS GAERTNER,  
Acts, in coll. The College Press NIV commentary, Joplin, Mo.: College Press Pub. Co., 
1995, p. 205). Dar slujirea sa este consecventă Legii vechi, noua slujire fiind diferită de 
aceasta.  
6 Sensul general al termenului ὑπηρέτην în Noul Testament este cel de „ajutor al cuiva ca 
instrument al voinţei sale”. Astfel Ioan Marcu devine ὑπηρέτης pentru Barnaba şi Pavel 
(F. Ap. 13, 5) (HORST ROBERT BALZ, “ὑπηρέτης, ὑπηρετέω κτλ”, in Theological Dictionary 
of the New Testament,  GERHARD KITTEL et.al., vol. 8, Grand Rapids, Hardcover, 1972, 
p. 540). 
7 Există o alteraţie evidentă în manuscrisele apusene ale cărţii Faptele Apostolilor în care 
slujirea lui Marcu este pusă în directă legătură cu apostolii şi cu creştinismul (D, 614, p. syr., 
mg.) (B.T. HOLMES, „Luke's Description of John Mark”, Journal of Biblical Literature 
54/1935, nr. 2, p.  64). 
8 Un astfel de slujitor sinagogal,  ַחָּזן se ocupă de administrarea manuscriselor folosite în 
cultul sinagogal, le citeşte iudeilor şi prozeliţilor şi le păstrează într-o cutie de lemn în 
interiorul sinagogii. Astfel slujitorul sinagogal diferă atât de δοῦλος cât şi de διάκονος. 
(HENRY BARCLAY SWETE,  The Gospel according to St. Mark. The Greek text with 
introduction, notes and indices, MacMillan and co., London/New York, 1898, p. xvi–xvii). 
9 BALZ, ὑπηρέτης, p. 539. 
10 Evident că lucrarea lui Marcu ca slujitor era necesară în predicarea Evangheliei. Dar rolul 
său exact, este greu de explicat. BALZ, ὑπηρέτης, p. 541. 
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în cea de-a doua călătorie misionară.11 În timp ce Barnaba călătoreşte pe 
mare spre Cipru împreună cu Marcu, Pavel alege (ἐπιλεξάμενος) pe Sila şi 
călătoresc pe uscat prin Siria, Cilicia spre Listra şi Derbe (F. Ap. 15, 40). 

Se poate observa un conflict evident între voinţa personală, voinţa 
autorităţii iudaice care acţionează în numele lui Dumnezeu şi, în cele din 
urmă, voinţa misionară creştină, consecventă Duhului Sfânt. În tot acest 
timp Marcu rămâne „sub poruncă”,12 chiar dacă fusese botezat, împlinind 
încă porunca Legii, slujind lui Dumnezeu ca levit consacrat prin naştere şi 
„fără meteahnă”.13 

Timotei este ales de Sf. Ap. Pavel, ţinând cont de bunele mărturii ale 
fraţilor din Iconiu şi din Listra (F. Ap. 16, 2), un element esenţial în cunoaşterea 
adevăratei vocaţii. Componenţa noii echipe apostolice urmăreşte calapodul 
echipei din prima călătorie misionară: doi harismatici14 şi un slujitor, 
Timotei, luând rolul lui Marcu. 

Timotei nu este menţionat ca ὑπηρέτην câtă vreme nu era circumcis 
şi nici după aceea, deşi activitatea sa principală ca ucenic o reprezintă 
studiul, administrarea şi distribuirea manuscriselor Sfintei Scripturi.15  

 
Locul lui Timotei pe harta apostolatului creştin 

 
Întâlnirea Pavel-Timotei devine un segment focalizat formidabil pe 

harta mare a traseului apostolic între Siria şi Cilicia (F. Ap. 15, 41), deja 
                         
11 Slujirea lui Marcu trebuia să servească Bisericii, reprezentată de Apostoli, nu sinagogii. 
Dar slujirea sa trebuie să fie legată de textul sacru al Vechiului Testament, atât în sinagogă, 
cât şi în afara ei. BALZ, ὑπηρέτης, p. 541. 
12 ὑπηρέτης provine de la  ὑπό şi ἐρέτης (ἐρέσσω), traducându-se sub poruncă şi de aici 
servitor, slugă, sclav.  Porunca sub care se afla Marcu în Cipru reprezenta mandatul său de 
slujitor aici, dat de autoritatea iudaică centrală, fiind mai mult decât un simplu paznic al 
cărţilor sacre de aici.  
13 Impedimentul slujirii Sf. Marcu în cadrul Legii Vechi este redat cu claritate în 
iconografia bizantină. Cum arată şi numele, Marcu este „cel ciungit”, desprinzându-se şi el 
printr-o dureroasă operaţie în trupul său (tăierea unui deget), asemănătoare celei suferite de 
Timotei, de cursa nemiloasă a Legii Vechiului Testament. Sf. Ipolit al Romei 
(Philosophumena) îl numeşte pe Marcu κολοδάκτυλος (cu degetele tăiate sau ciungite) 
(HIPPOLIYTUS, Philosophumena or the Refutation of the all Heresies, 7, 30, translated by 
F. Legge, vol. 2, New York: The MacMillan Co., 1921, p.  380). 
14 În prima călătorie misionară cei doi „proroci şi învăţători” (F. Ap. 13, 1) erau Barnaba şi 
Saul, trimişi de Duhul Sfânt (F. Ap. 13, 2). În cea de-a doua, harismaticii sunt Pavel şi Sila, 
„proroc” ca şi Iuda Barsaba (F. Ap. 15, 32) cu menţiunea că hotărârea Duhului Sfânt este 
înlocuită de data aceasta de voinţa Sf. Pavel (F. Ap. 15, 36), de alegerea  membrilor 
Sinodului Apostolic pentru apostolat (F. Ap. 15, 22.27) şi de faptul că fraţii l-au încredinţat 
pe Sf. Pavel „harului Domnului” (F. Ap. 15, 40). 
15 „Cărţile şi pergamentele” nu le păstrează Pavel, ci Timotei; El cunoaşte Scripturile din 
tinereţile lui. „Până voi veni eu, ia aminte la citit”. Tot el este şi coautor al noilor cărţi 
sacre, o parte însemnată a epistolelor pauline. 
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creştine, pe de o parte, şi ţinuturile virgine din Frigia şi Galatia (F. Ap. 16, 
6), pe de altă parte. Alegerea lui Timotei reprezintă o mare cucerire, în plan 
simbolic, a mixturii iudeo-păgâne din preajma sinagogilor din diaspora. 
Localizarea exactă a acestui punct pe harta apostolatului creştin prin ἐκεῖ 
(acolo), se face cu ajutorul vecinătăţilor: înainte- Siria şi Cilicia, străbătute, 
Bisericile de aici întărite de Pavel şi Sila (F. Ap. 15, 41); după- cetăţile în 
care Pavel, Sila şi Timotei învăţau păzirea hotărârilor Sinodului Apostolic 
din Ierusalim (F. Ap. 16, 4) dar şi prin toponimele Listra şi Derbe (F. Ap. 
16, 1) pentru locul în care soarta lui Timotei şi a misiunii creştine urmau să 
se schimbe radical. 

Trecerea acestei graniţe etnico-geografice înseamnă pentru autorul 
Faptelor trecerea efectivă a creştinismului dincolo de robia literei Legii 
(cf. 2 Cor. 3, 6 ş.u.) sub care intraseră înainte de a deveni creştini, sutaşul 
Corneliu, bărbat „cucernic şi temător de Dumnezeu” (F. Ap. 10, 2), Sergius 
Paulus, care „dorea să audă cuvântul lui Dumnezeu” (F. Ap. 13, 7) şi elinul 
Tit, care nu a fost silit să se taie împrejur (Gal. 2, 3), dar care provenea din 
Biserica Antiohiei Siriei (cf. F. Ap. 15, 2). „Bisericile se întăreau în credinţă”, 
evident cele deja existente şi organizate ierarhic în mediul iudaic şi „sporeau 
cu numărul în fiecare zi”, alte persoane, iudei sau neiudei, devenind membri 
ai Bisericii Universale prin osteneala comună a grupului Pavel-Sila-Timotei 
(F. Ap. 16, 5).  

Acest pas uriaş al creştinismului spre lumea păgână poartă fără 
îndoială numele creştinului Timotei, din mamă iudeo-creştină şi tată iudeu 
(v. 1), înzestrat cu bune mărturii de la fraţii din Listra şi Iconiu (v.2).  

Dacă pe harta creştinismului circumcizia lui Timotei ar putea 
reprezenta trecerea graniţei creştinismului spre mediile neiudaice şi 
neinfluenţate de iudaism, toţi comentatorii cărţii Faptele Apostolilor au 
încercat să răspundă întrebării: care a fost motivul real al circumciziei lui 
Timotei? Aproape la unison, teologii vechi şi noi explică acest gest prin 
mărturia celui care a luptat constant împotriva tăierii împrejur: „Cu iudeii 
am fost ca un iudeu, ca în orice chip să mântuiesc pe unii” (I Cor. 9, 20).16 
Astfel, „din pricina iudeilor” (v. 3) devine din condiţie, scop misionar: 
„pentru iudei”.  

În mod normal, tăierea împrejur a lui Timotei ar fi trebuit să aibă 
efecte remarcabile în planul misiunii creştine la iudei: Apostolul Pavel 
respectă Legea şi este capabil de reparaţia observării ei în cazul lui Timotei. 
                         
16 Timotei are acces nestingherit în cercurile iudaice doar circumcis (Hrisostom); Pentru 
iudei, Legea  pregătea calea lui Hristos (Augustine); Acţiunea Sf. Pavel este conformă 
gradului de revelaţie primit în acel moment de Pavel (Grigorie de Nazianz); un act simbolic 
necesar celor ce vor trebui să înlocuiască tăierea împrejur cu Botezul (Origen, Clement 
Alexandrinul) (FRANCIS MARTIN, Acts in coll. Ancient Christian Commentary on 
Scripture, vol. V, Thomas C. Oden ed.; Illinois: InterVarsity Press, 2006, p. 195). 
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Ar fi trebuit ca acest gest să crească admiraţia iudeilor şi să-i primească pe 
cei doi ca pe eroii cinstirii lui Dumnezeu17 potrivit Legii, dat fiind faptul că 
până la această vârstă tânărul Timotei18 nu găsise pe nimeni care să-i ofere 
statutul de iudeu circumcis, ci doar foarte mulţi „cunoscători” şi critici ai 
situaţiei sale intime.19 Nimeni nu poate indica măcar un iudeu care să 
aprecieze această jertfă oficiată de Pavel şi Timotei, în timp ce opoziţia 
iudaică faţă de cei doi poate fi uşor urmărită în Faptele Apostolilor şi în 
corpusul paulin. 

 Pe „vinovatul” acestei situaţii, tatăl „grec” al lui Timotei (F. Ap. 16, 
1.3) nu l-a tras nimeni la răspundere pentru situaţia de „necircumcis” a 
fiului său Timotei. Crochiul său apare în trei unghiuri posibile în tabloul 
originii lui Timotei: 1. tatăl idolatru, atent la religia fiului său care trebuia să 
rămână necircumcis pentru promovarea religiei paterne;20 2. prozelitul 
necircumcis, apropiat familiei lui Eunichi şi acceptat ca ginere de Loida, 
bunica lui Timotei21 şi 3. soldatul sau marinarul care a murit pe când 
Timotei era foarte mic.22 

În toate aceste cazuri Timotei s-ar fi născut într-o familie mixtă, ca 
fiu legitim al tatălui său, dar privat dintr-un motiv oarecare de apartenenţa 
totală la iudaism. Vinovăţia pentru situaţia „rodului” acestei familii putea să 
cadă pe Eunichi, mama iudeică a lui Timotei, mandatată de Lege cu aceeaşi 
putere ca şi tatăl să circumcidă copilul la 8 zile după naştere.  

Dar dacă naşterea nu are loc în sânul unei familii? Căsătoriile mixte 
erau supuse unei cenzuri deosebite încă din vremea lui Ezdra, când s-a 
constatat că „s-a amestecat sămânţa cea sfântă cu popoarele cele de alt 
neam” (Ezdr. 9, 2). Credincioasa Eunichi (2 Tim. 1, 5), cea care îl învaţă pe 
Timotei Sfintele Scripturi (cf. 2 Tim. 3, 15),23 nu putea ignora acest aspect 
                         
17 Τιμόθεος  înseamnă „cel care îl cinsteşte pe Dumnezeu” sau „cinstitor de Dumnezeu”. 
18 Acest nume este menţionat de 24 de ori în cuprinsul cărţilor canonice ale Noului 
Testament,  nu este nici iudaic, nici creştin, ci un nume comun al locuitorilor imperiului 
care, odată cu Timotei, începe să capete conotaţii creştine (JOHN F. MACARTHUR, 1 
Timothy, The MacArthur New Testament Commentary,  Chicago: Moody Press, 1995, p. 6). 
19 Iudeii care ştiau că Timotei s-a născut din tată grec (v. 3) nu erau singurii care îl 
cunoşteau pe Timotei. El era cunoscut fraţilor (evrei) din Iconiu şi Listra, iar în Epistola 
către Evrei Sf. Pavel scrie iudeo-creştinilor palestinieni şi despre „libertatea” lui Timotei. 
20 SHAYE J. D. COHEN, „Was Timothy Jewish (Acts 16:1-3)? Patristic Exegesis, Rabbinic 
Law, and Matrilineal Descent,” in Journal of Biblical Literature, 105(1986),  nr. 2, p. 261. 
Dar acelaşi tată absentează la botezul lui Timotei şi, mult mai grav, nu spune nimic 
împotriva circumciderii fiului său când iudeii din Listra o determină. 
21 COHEN, Was Timothy, p. 261. 
22 T.K. CHEYNE & J.SUTHERLAND BLACK (eds.), A critical Dictionary of the Literary 
Political and Religious History the Archeology Geography and Natural History of the Bible 
in coll. Encilopaedia Biblica, vol. IV (Q-Z), London: Adam and Charles Black, 1903, p. 5075. 
23 Timotei nu a fost tratat ca un păgân în ceea ce priveşte studiul Torei, ştiut fiind faptul că 
străinilor le era interzisă studierea efectivă a Legii. 
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în momentul căsătoriei. De fapt, Timotei a crescut în casa bunicii şi a mamei 
sale (2 Tim. 1, 5), dându-ne posibilitatea să credem că nu s-a născut în sânul 
unei familii, ci în urma unui „accident”, în consecinţă Eunichi a născut un 
copil nerecunoscut (un bastard), pe Timotei. 

Absenţa bunicului evreu în educaţia tânărului ar putea indica, în 
cazul în care acesta nu murise, o privaţiune la care era supus voit copilul, 
înainte de a deveni creştin, din cauza originii sale obscure.24 Biserica iudeo-
creştină, care capătă acum legitimitate,25 îşi vede chipul reprezentat de 
pictorul Luca în persoana lui Timotei.26 Rodul iubirii între iudaism şi 
elenism este neînsemnat, necircumcis, nerecunoscut iar unirea neacceptată 
încă de la început. După primirea Botezului, creştinul Timotei era dincoace 
de graniţă cu creştinele Eunichi şi Loida, într-un cadru familial şi totuşi 
echidistant faţă de iudei şi de păgâni prin lipsa circumciziei.   

 
De unde era Timotei? 

 
Pentru că Timotei este foarte tânăr când îl preia Apostolul Pavel27 s-a 

presupus că locul primei întâlniri Pavel-Timotei este locul de naştere al 
acestuia. Ne-am fi aşteptat să-l întâlnim pe Timotei împreună cu mama şi 
rudele sale, însă cuvântul mamei nu se aude, fraţii din Iconiu şi din Listra 
luând locul autorităţii tutelare pentru Timotei. 

Ce înseamnă „acolo” din „era acolo un ucenic pe nume Timotei” 
(F. Ap. 16, 1)? Listra sau Derbe?28 Fraţii din Listra şi Iconiu îl cunoşteau 
foarte bine pe Timotei ca să poată oferi „bune mărturii” despre el, fie în 

                         
24 Pentru majoritatea rabinilor, transmiterea cuvântului Torei către neamuri era total 
interzisă. Astfel se pronunţau Talmudul şi Rabi Yohanan. SHAYE J. D. COHEN, The 
Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties, University of California 
Press, 1999, p. 38. Nu poate fi ignorată, pe lângă ipoteza decesului acestui bunic matern, în 
casa căruia Timotei a copilărit, nici posibilitatea includerii lui în grupul fraţilor (F. Ap. 16, 
2) sau al opozanţilor cunoscători ai originii lui Timotei (F. Ap. 16, 3). 
25 Mai fuseseră convertiţi neiudei la creştinism, dar Timotei este primul care dobândeşte 
statutul de misionar creştin.  
26 „În fiecare detaliu, identitatea lui Timotei coincide cu cea a Bisericii, o Biserică în 
formare” (DANIEL MARGUERAT, The First Christian Historian Writing the ‘Acts of the 
Apostles’, translated by Ken McKinney et. al., in coll. Society of New Testament Studies, 
Monograph Series 121, Cambridge University Press: Cambridge, 2004, p. 68). 
27 Tinereţea lui Timotei este indicată exclusiv în FAp. 16, 2 şi sugerată în 1 şi 2 Timotei. 
Dacă şi la finalul vieţii Sf. Pavel Timotei era tânăr (către anul 66), vârsta lui era mult mai 
fragedă la anul 50. 
28 Timotei ar putea fi originar din Derbe sau din Listra (SEBASTIEN LE NAIN DE 
TILLEMONT, Mémoires Pour Servir À L'Histoire Ecclesiastique Des Six Premiers 
Siècles: Jvstifiez Par Les Citations des Auteurs originaux: Avec Une Chronologie, Ou L'On 
Fait un abregé de l'histoire Ecclesiastique; & des Notes pour éclaircir les difficultez des 
faits & de la chronologie. Tome Second, Pitteri, 1732, p. 142). 
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calitate de creştin, fie pentru statutul său anterior circumciderii. Aşadar, cel 
puţin una din aceste localităţi ar putea fi locul de reşedinţă pentru Timotei. 
Apare sub semnul întrebării lipsa bunelor mărturii din partea fraţilor din 
Derbe, în cazul acceptării variantei Listra.29 Considerând această lipsă 
insignifiantă, marea majoritate a specialiştilor consideră că Listra „a fost cu 
siguranţă cetatea de naştere a lui Timotei”,30 unde a fost născut şi a 
crescut.31 Spre această concluzie conduce tocmai proximitatea Listra-
Timotei din relatarea evenimentului. 

Este adevărat că în general Sf. Luca ţine să precizeze originea 
persoanelor prezentate împreună cu numele lor, mai ales pentru cei amintiţi 
întâia oară în opera sa.32 La fel ar fi putut proceda şi cu Timotei, dar se 
mulţumeşte să spună că „era acolo” ca şi în cazul celorlalţi tineri ai operei 
sale Saul33 şi Ioan Marcu.34 

Calitatea lui Timotei de ucenic implică primirea Tainei Sfântului 
Botez înainte de momentul prezentat în F. Ap. 16, 1-4 şi lasă loc presupunerii 
că Sf. Pavel îl botezase în prima călătorie misionară (45-49) într-una din 
localităţile Antiohia Pisidiei, Iconiu, Listra sau Derbe.35 Oricare din 
localităţile vizitate în finalul primei călătorii misionare şi în debutul celei 
de-a doua ar putea fi locul unei prime întâlniri Pavel-Timotei şi, implicit, 

                         
29 Listra devine colonie romană din anul 6 î.Hr. (Pr. Prof. GHEORGHE SÂRBU, Epistola a 
II-a către Ap. Pavel către Timotei, ST, nr. 2, 1986, p. 49). 
30 J. ORR, The International standard Bible encyclopedia : 1915 edition (J. Orr, Ed.). 
Albany, OR: Ages Software (1999). 
31 Argumentarea afecţiunii unice de care s-a bucurat Timotei atinge pragul maxim atunci 
când se presupune că Eunichi i-ar fi fost rudă de sânge Apostolului Pavel, aşa cum găsim la 
TILLEMONT, Mémoires, p. 142. 
32 Astfel, cunoaştem pe Iosif Barnaba, un levit, născut în Cipru (F. Ap. 4, 36), Saul născut 
în Tarsul Ciliciei (FAp. 9, 11; 21, 3; 22, 3), Nicolae, prozelit din Antiohia (F. Ap. 6, 5), 
Gaius şi Aristarh din Macedonia (F. Ap. 19, 29), Sosipatru al lui Piru din Bereea, Aristarh 
şi Secundus din Tesalonic (F. Ap. 20, 4). 
33 Tânărul la picioarele căruia ucigaşii Sfântului Ştefan au aşezat hainele se numeşte Saul, 
fără să ştim, deocamdată, originea sa (F. Ap. 7, 58). Tânărul Saul nu are loc de naştere, ci 
doar bărbatul Saul. Acelaşi Saul, îndată după convertire, când era deja matur, devine un 
„om din Tars, cu numele Saul” (F. Ap. 9, 11), „iudeu din Tarsul Ciliciei” (F. Ap. 21, 39) şi 
„bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei” (F. Ap. 22, 3). 
34 El devine cunoscut doar printr-o referinţă asupra mamei sale, Maria, a cărei casă era 
biserică pentru Apostolii persecutaţi din Ierusalim: „casa Mariei, mama lui Ioan, cel numit 
Marcu, unde erau adunaţi mulţi şi se rugau” (F. Ap. 12, 12), la fel cum şi Timotei ne este 
prezentat doar în relaţie cu mama sa. 
35 Sf. Pavel numeşte fii doar pe cei pe care îi botezase personal, dintre care cunoaştem pe 
Onisim, Timotei şi Tit. Între fiii săi nu se găseşte şi Luca, chiar dacă au avut o lungă şi 
fructuoasă colaborare, tocmai pentru că acesta fusese botezat de altcineva. Timotei este 
τέκνον (fiu, născut) pentru Sf. Pavel (1 Cor. 4, 17; 1 Tim. 1, 2; 2 Tim. 1, 2) deci botezat de 
el (R.C.H. LENSKI, The interpretation of the Acts of the Apostles, Minneapolis, Minn.: 
Augsburg Fortress, 2008, p. 582). 
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localitatea în care Timotei s-a născut şi a crescut. În Antiohia Pisidiei şi în 
împrejurimi, „câţi erau rânduiţi spre viaţă veşnică au crezut” (F. Ap. 13, 48-49), 
apoi Pavel şi Barnaba au predicat şi au făcut minuni în Iconiu şi în Listra, 
fără să ştim dacă s-a convertit aici cineva.36 Chiar dacă nimic important nu 
s-a petrecut în Derbe,37 Sf. Luca aminteşte „mulţi ucenici” botezaţi cu 
ocazia predicii Apostolului în această localitate. 

Dacă suntem de acord că Timotei, pe când era doar un copil a fost 
botezat în prima călătorie misionară de Sfântul Apostol Pavel, împreună cu 
toată casa mamei sale, după modelul Lidiei (cf. F. Ap. 16, 15), atunci el 
aparţine fie cetăţii Antiohia Pisidiei, fie cetăţii Derbe din Licaonia. 

Cei care preferă Derbe în locul Listrei, ca loc al circumciziei şi 
originii lui Timotei,  îşi fundamentează părerea pe o presupusă eroare de 
transcriere a listei însoţitorilor Sf. Ap. Pavel spre Asia, în cea de-a treia 
călătorie misionară: „Sosipatru al lui Piru din Bereea, Aristarh şi 
Secundus din Tesalonic şi Gaius din Derbe şi Timotei, iar din Asia: Tihic 
şi Trofim” (F. Ap. 20, 4). Identitatea de nume pentru  Gaius din Derbe 
(Γάϊος Δερβαῖος) şi macedoneanul Gaius (F. Ap. 19, 29)38 este evidentă. 
În textul καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος (şi Gaius Derveul şi Timotei) 
(F. Ap. 20, 4), „este mai mult decât evidentă existenţa unei alteraţii care ar 
trebui să justifice conexiunea dintre Δερβαῖος cu Τιμόθεος”.39  

Chiar dacă pentru Derbe se pronunţaseră, ca loc al întâlnirii Pavel - 
Timotei, Tertulian, Clement Alexandrinul şi Origen,40 în Derbe nu s-a 
întâmplat nimic demn de consemnat de Sf. Luca.41 Mărturiile fraţilor din 
Derbe nu se aud, ca în cazul cetăţilor Iconiu şi Listra. Astfel înţelegem de ce 
apare doar ca punct de tranzit în cea de-a doua călătorie misionară pentru Sf. 
Ap. Pavel (F. Ap. 16, 1). Prin excluderea cetăţii Derbe, Listra pare locul 
evident al originii lui Timotei.42 Calitatea sa de ucenic, călătoriile efectuate 
                         
36 Există totuşi o menţiune despre ucenici în Listra (F. Ap. 14, 20), cei care l-au „înconjurat” 
pe Apostol după ce suferise o nemeritată lapidare de la conaţionalii săi veniţi special din 
Antiohia şi din Iconiu, mobilizând şi locuitorii Listrei în demersul lor ucigaş. Nu putem 
concluziona că aceşti ucenici au fost însoţitorii permanenţi ai Apostolului, nou-convertiţi sau 
apărători veniţi din Antiohia Pisidiei.  
37 MATTEW HENRY, An Exposition of the Old and New Testament, vol. 3, London: 
Joseph Ogle Robinson, 42, Poultry, 1828, p. 823. 
38 Între victimele răscoalei argintarului Dimitrie se numără şi însoţitorii lui Pavel, care au 
fost răpiţi. Este vorba de „macedonenii Gaius şi Aristarh”. 
39 CHEYNE & BLACK, A critical Dictionary, vol. IV, p. 5075. 
40 TERTULIAN, De Monogamia 14.1; Adv. Arc. 5.3.5; CLEMENT ALEXANDRINUL, 
Strom 6.124.1 şi 7.53.3. COHEN, „Was Timothy”, p. 255. 
41 HENRY, An Exposition, p. 823. 
42 „In Acts 20:4 in a list of Paul’s friends there are the names of Gaius of Derbe, and 
Timothy; this evidently infers that Timothy was not of Derbe. And in Acts 16:3, the 
brethren who gave Paul the good report of Timothy were at Lystra and Iconium; the 
brethren from Derbe are not mentioned. Lystra was evidently Timothy’s native city” (Orr, 
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în Listra şi Iconiu, şederea sa într-una din aceste cetăţi nu sunt totuşi dovezi 
credibile în sprijinul ipotezei Listra. 

Disociind cu grijă locul botezului lui Timotei de locul preluării ca 
însoţitor de Apostolul Pavel şi analizând descrierea lucană a evenimentelor 
şi cea paulină observăm că botezul lui Timotei s-a petrecut în Antiohia 
Pisidiei. Doar aici sunt menţionate femeile influente ale iudeilor (F. Ap. 13, 
50), din rândul cărora puteau proveni Eunichi şi Loida şi doar de aici puteau 
să-l însoţească cel puţin un creştin care să justifice existenţa pluralului 
μαθητῶν (ucenicii)43 în Listra care κυκλωσάντων („l-au înconjurat”) pe 
Apostolul Pavel într-o grea primejdie de moarte (F. Ap. 14, 20), după ce 
prigonitorii l-au bătut cu pietre şi l-au aruncat afară ca pe un mort.44 De 
vreme ce în continuare Pavel călătoreşte doar cu Barnaba, acest ucenic, 
trecut deocamdată sub tăcere, rămâne în Listra Licaoniei până după Sinodul 
Apostolic din Ierusalim.45 

Tânărul Timotei este o apariţie providenţială în contextul despărţirii 
lui Barnaba şi Marcu de Apostolul neamurilor46 şi înlocuitorul ideal pentru 
tânărul slujitor Ioan Marcu (F. Ap. 13, 13).47 

 Ipoteza conform căreia Timotei devine noul ucenic al Sf. Pavel în 
Antiohia Pisidiei este confirmată în ultima parte a corespondenţei Pavel -
Timotei: „Tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în 
credinţă, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruinţă, în prigonirile şi 
suferinţele care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri 
am răbdat! şi din toate m-a izbăvit Domnul.” (2 Tim. 3, 10-11). Coroborând 
aceste informaţii cu cele oferite de Sf. Luca în Faptele Apostolilor, obţinem 

                                                               
J., M.A., D.D., The International standard Bible encyclopedia : 1915 edition, J. Orr, Ed., 
Albany, OR: Ages Software). 
43 Grupul ucenicilor ar putea fi Timotei, Eunichi şi Barnaba (ROBERTSON, A., Word 
Pictures in the New Testament, 1997, Oak Harbor: Logos Research Systems).  
44 Timotei a trăit intens aceste suferinţe ale Apostolului (cf. II Tim. 3, 11).  „Timothy, a lad 
of about fifteen, would not soon forget that solemn scene” (ROBERTSON, A. Word 
Pictures in the New Testament). 
45 Activitatea lui Timotei în această perioadă ar putea include doar reafirmarea ideilor 
predicilor pauline şi mărturisirea minunii la care fusese martor în cercul ucenicilor grupaţi 
în jurul Sf. Pavel la ridicarea sa ca din morţi (cf. F. Ap. 14, 19-20).  „The disciple had come 
t ogive Paul a decent burial as devout Jews had once buried Stephen after his stoning. But. 
As Luke states with astonishing brevity, after arising, he went into the city” (LENSKI, The 
interpretation, p. 582-583).  
46 CHEYNE & BLACK, A critical Dictionary, vol. IV, p. 5075. 
47 Principalul motiv pentru care Sf. Marcu l-a părăsit pe Apostolul neamurilor se crede a fi 
tocmai îndepărtarea de la neamul iudeilor a lucrării apostolatului paulin. Sergius Paulus 
fusese botezat fără nicio rezervă din partea Sf. Marcu, pentru că venise deja în contact cu 
Legea Vechiului Testament şi nimeni nu oferea perspectiva nerespectării ei de acest mare 
funcţionar roman. Dimpotrivă, botezul lui Timotei nu oferea perspectiva respectării Legii 
de către acesta, dat fiind faptul că prin Lege i se închisese definitiv accesul la circumcizie. 
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traseul tânărului Timotei, de la situaţia sa firească de necircumcis la ucenic 
(botezat) şi apoi de iudeu circumcis, însoţitor al Apostolului Pavel.  

Dacă admitem că locul de naştere şi de botez al lui Timotei a fost 
Antiohia Pisidiei, deducem că acesta călătoreşte cu Apostolul Pavel şi cu 
Barnaba până în Listra Licaoniei, unde rămâne după porunca Apostolului,48 
care călătoreşte în Derbe fără el: „a doua zi a ieşit cu Barnaba către Derbe” 
(F. Ap. 14, 20).49 Astfel se explică şi lipsa „bunelor mărturii” din partea 
localităţii Derbe, localitate în care Timotei nu călătorise încă.  

 
Tăierea împrejur 

 
Începutul colaborării lui Timotei cu Sf. Apostol Pavel este marcat de 

strania sa circumcizie, realizată la o vârstă mult prea înaintată faţă de 
normalul de opt zile (Fac. 17, 12; Lev. 12, 3), de altcineva decât mama sau 
tata şi aplicată unui creştin.50 „Semnul legământului” (Fac. 17, 11) dintre 
Dumnezeu şi poporul ales, circumcizia fiind un ritual sacru la care sunt 
supuşi fără ezitare bebeluşii iudeilor în mai toate timpurile. Doar această 
operaţie extrem de dureroasă conferea unui băieţel dreptul de a face parte 
din comunitatea evreilor. Semnul identitar al iudeilor,51 circumcizia, indică 
scrierea simbolică a numelui lui Dumnezeu în carne, unitatea intimă, „de 
sânge”, între Dumnezeu şi credinciosul său52 şi, nu în ultimul rând, legătura 
dintre iudeu şi Ţara Sfântă.53  

Timotei rămăsese necircumcis pentru că s-a născut din tată grec (F. Ap. 
16, 3), iar Apostolul l-a circumcis pentru iudeii cei ce cunoşteau situaţia 
intimă a tânărului creştin (adică din cauza sau pentru folosul lor).54 
Necesitatea circumciderii pentru creştinii proveniţi dintre neamuri nu ar fi 
trebuit să fie reluată şi în cazul lui Timotei,55 mai ales că fusese deja botezat. 

                         
48 Mattew Henry crede că Timotei urmează itinerariul Antiohia, Iconiu, Listra, dar l-a 
însoţit chiar şi în Derbe (HENRY, An Exposition, p. 823). 
49 În vechea colonie romană Derbe, aproape de modernul Kerti Huyuk, se vorbea o limbă 
diferită faţă de cea din Iconiu (C. BRAND, et.al. Holman Illustrated Bible Dictionary, 
Nashville: Holman Bible Publishers, 2003, p. 413). 
50 „ Cel de parte bărbătească netăiat împrejur, care nu se va tăia împrejur, în ziua a opta, 
sufletul acela se va stârpi din poporul său, căci a călcat legământul Meu"(Fac. 17,14). 
51 LAWRENCE A. HOFFMAN, Covenant of Blood: Circumcision and Gender in Rabbinic 
Judaism, University of Chicago Press, Chicago&London, 1996, p. 11. 
52 HOFFMAN, Covenant of Blood, p. 11. 
53 MAREN R. NIEHOFF, „Circumcision as a Marker of Identity: Philo, Origen and the 
Rabbis on Gen 17: 1-14”, in  Jewish Studies Quarterly, vol. 10, No. 2 (2003), p. 94. 
54 Διά, urmată de acuzativ, reprezintă o marcă a cauzei, a motivului sau a binecuvântării. 
55 Sinodul Apostolic a lămurit faptul că tăierea împrejur nu trebuia impusă  neevreilor. Cu 
alte ocazii Apostolul s-a împotrivit fără şovăire tendinţei de generalizare a circumciziei în 
rândul celor care au rpimit Eavnghelia mântuirii (vezi cazul Galatia sau chiar Filipi).  
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Nicio rudă de-a lui Timotei, nicio persoană specializată n-a făcut această 
operaţiune, ci însuşi Apostolul56 pentru voinţă şi pentru ştiinţă. Dificultatea 
înţelegerii acestui eveniment a forţat exegeţii să-l apere pe Apostol, găsindu-i 
circumstanţe atenuante în domeniul compromisului. „Apologia” Apostolului 
generează chiar contestarea, fără succes desigur, a relatării din Fapte.57 

Compromisul sub imperiul căruia este aşezat Sf. Pavel are în vedere 
misiunea creştină la evrei ce trebuia să primeze în faţa celorlalte neamuri. 
Pavel, ca „un apostol flexibil gata de compromis pentru a face convertiţi 
pentru Hristos”,58 scapă de cenzura iudaică59 şi reuşeşte să se comporte faţă 
de cei de un neam cu el ca un iudeu, tocmai pentru a-i câştiga la credinţă 
(1 Cor. 9, 20). Circumcizia devine astfel un act apologetic în faţa iudeilor 
din Listra, aşa cum Faptele Apostolilor reprezintă o adevărată apologie a 
creştinismului în faţa tribunalului iudaic şi cel roman.60 De fapt, în Faptele 
Apostolilor, „Pavel niciodată nu predică libertatea faţă de Lege şi nu 
denigrează niciodată circumcizia, autorul fragmentului F. Ap. 16, 1-3 pare 
un pic stânjenit de circumcizia lui Timotei”.61 A fost circumcis ca să fie 
astfel abolită circumciderea.62   

Era suficientă acceptarea compromisului ca Timotei să fie circumcis, 
fără o implicare atât de directă a lui Pavel.63 Cine putea să-l circumcidă? 
Legea permitea circumciderea lui acum, de vreme ce prunc nu a putut fi 
operat? Deşi Timotei era etnic iudeu,64 principiul matrilinear fiind valabil în 
mediile greceşti şi iudaice,65 contemporanii săi66 şi Părinţii Bisericii l-au 
                         
56 Sf. Ap. Pavel nu a fost căsătorit(cf. I Cor. 7,8) şi, neavând copii naturali, nu a tăiat pe 
nimeni împrejur, cu excepţia lui Timotei. 
57 Raţionamentul contestării fragmentului FAp. 16,1-4 este sistematizat admirabil de Shaye 
J. D. Cohen: „Omul care refuzase ca Tit să fie circumcis nu putea să circumcidă pe Timotei. 
Luca (sau izvorul său) a inventat istorisirea ca să minimalizeze contradicţia dintre 
respingerea radicală a Legii (suprimată de Fapte) de către Pavel şi observarea în continuare 
a Legii de către iudaizanţi” (COHEN, Was Timothy, p. 252). 
58 COHEN, Was Timothy, p. 252. 
59AMMONII ALEXANDRINI, „Fragmenta in Acta Apostolorum” în PG 85,1553. 
60 Aceasta este „apologia explicită a lui Luca pentru acţiunea lui Pavel” (COHEN, Was 
Timothy, p. 252). 
61 COHEN, Was Timothy,, p. 251. 
62 Sfântul Ioan Gură de Aur enunţă de mai multe ori acest lucru:  Hom. Ad. Acta Apost. 34 
(PG 60.247-249); Hom. Ad Gal. 2 (PG 61, 636); Hom. Ad II Tim. 1 (PG 62. 602). 
63 Corintenii îl cunoşteau bine pe Timotei şi situaţia lui i-ar fi putut împiedica să audă 
corect cuvintele:  „A fost cineva chemat, fiind tăiat împrejur? Să nu se ascundă. A fost 
cineva chemat în netăiere împrejur? Să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic; 
şi netăierea împrejur nu este nimic, ci paza poruncilor lui Dumnezeu” (I Cor. 7,18-19). 
64 Etosul iudeului reprezenta legătura spirituală cu Ţara Sfântă, prin intermediul sinagogii şi 
al credinţei mozaice (EYAL LEWIN, Ethos clash in Israeli society, Lanham: Lexington 
Books, 2014, p. 69). 
65 „The Jewish people, however, broke with the Middle Eastern tradition of unequivocal 
patrilinearity and introduced matrilinearity as a consideration” (MONIKA HUMER, 
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considerat „grec” la început, filiaţia sa paternă fiind suficientă pentru 
ignorarea originii materne.67 

Primul care argumentează că Timotei a fost iudeu după naştere a fost 
Ambroziaster, contemporanul lui Augustin şi Ieronim, care se baza atât pe 
legea romană cât şi pe legea rabinică din vremea sa.68 Pe acesta îl citează 
Augustin când arată că ritualurile vechi iudaice, inclusiv circumcizia, nu 
erau periculoase, ci de prisos,69 iar Timotei a fost iudeu deoarece mama sa a 
fost evreică.70   

După legea rabinică, prezentată cu multă măiestrie de Shaye J. D. 
Cohen, Timotei nu avea un tată legitim,71 cu statut de  mamzer72 (un fiu 
nelegitim, nerecunoscut, un iudeu fără drepturi),73 căruia i se interzice să 
reprezinte şi să perpetueze neamul iudaic.74 

Impedimentul de care suferea Timotei, ca fiu al unui neiudeu, născut 
de o femeie evreică,75 într-o societate sclavagistă, putea fi o adevărată 
traumă pentru el, motivul oprobiului celorlalţi, dar odată cu convertirea la 
creştinism acest coşmar al vieţii sale ar fi trebuit să înceteze. Doar 
circumcizia putea să-i redea demnitatea şi doar Apostolul Pavel putea să-i 
dea un tată legitim (atât după legea romană, cât şi după cea iudaică). 
Apostolul Pavel devine, odată cu circumcizia lui Timotei, adevăratul tată 

                                                               
„Lineage; Tribes, Ten Lost”, in MICHAEL TERRY ed., Reader’s Guide to Judaism, 
Fitzroy Dearbon Publishers, New York, 2013, p. 374). 
66 În cadrul comunităţilor iudaice, rodul uniunilor mixte moşteneşte statutul social şi politic 
al tatălui (MONIKA HUMER, Lineage; Tribes, Ten Lost, p. 374). 
67 COHEN, Was Timothy, p. 258. 
68COHEN, Was Timothy, p. 262. După unii învăţaţi, Ambroziaster ar fi fost şi el la origine 
evreu, cu numele Isaac, convertit ulterior la creştinism. 
69 AUGUSTIN, Epist. 116.24.1. 
70 COHEN, Was Timothy, p. 260.  TILLEMONT (Mémoires, p. 142) afirmă că mama lui 
Timotei a fost chiar rudă cu Apostolul Pavel, în virtutea apropierii geografice dintre 
localităţile amintite în Fapte 16,1-4 şi Tarsul Ciliciei. 
71 Doar un copil rezultat dintr-un mariaj legal are tată legal (COHEN, Was Timothy, p. 265). 
72 Cuvântul de origine ebraică mamzer traduce grecescul νóθος. Semnificaţia acestui cuvânt 
este de bastard, nelegitim, fiul unui cetăţean străin, alterat, corupt. 
73 „Rodul unei femei de origine iudaică cu un străin sau cu un sclav nu poate avea un tată 
legitim şi astfel urmează statul mamei. Însă, după cum Legea sancţionează evreul care 
devine tatăl unui copil născut dintr-o femeie străină (copilul este un străin), la fel 
pedepseşte şi evreica despre care se ştie că a conceput un copil unui străin: copilul nu este 
un iudeu ci un mamzer” (Tosefta: Quiddushin 3,12; Yebam 7,5; COHEN, The Beginnings, 
p. 277). 
74 COHEN, Was Timothy, p.  264. 
75 Acest impediment l-a subliniat cu 150 de ani înaintea lui Cohen teologul Mathew Henry 
(HENRY, An Exposition, p. 833).  



158 

pentru tânărul primit din Listra aşa cum Timotei este „adevărat fiu” 
(γνησίῳ)76 pentru el. 

Intenţia preluării lui Timotei (ἐξελθεῖν) se materializează prin luarea 
efectivă  (λαβὼν),77 verb care la origine însemna „a lua, a prelua pe cineva 
sub controlul sau sub iniţiativa proprie”.78 Dar acest verb înseamnă a primi, 
la diateza pasivă,79 motiv pentru care Timotei a intrat într-o relaţie legală cu 
Sf. Pavel, sub forma unui dar oferit condiţionat de comunitatea de iudei (şi 
creştini) din Iconiu şi Listra,80 primind apoi consacrarea bătrânilor de aici. 

În raport cu legislaţia vremii Timotei devine fiul lui Pavel, cu toate 
drepturile pe care le avea un evreu şi un cetăţean roman. Recunoaşterea 
acestei situaţii apare la graniţa dintre iudaism şi creştinism, atunci când 
ucenicul Timotei devine şi iudeu deplin.81 „Bătrânii” şi „bunele mărturii”,82 
semnele evidente ale hirotoniei pe care Timotei o primeşte tot de la Pavel83   
probabil în treapta de diacon, nu exclud consacrarea de către aceşti bătrâni a 
iudeului Timotei în slujirea sinagogală ca ὑπηρέτης,84 atât de necesară 
pentru transferul cărţilor Sfintei Scripturi din sinagogă în Biserică. 

                         
76 Γνησίῳ este opusul lui νóθος care înseamnă bastard sau fiu nelegitim (MACARTHUR, 
I Timothy, p. 6). 
77 Verbul λαμβάνω are două sensuri distincte: la diateza pasivă a primi, la diateza activă a 
lua. 
78 J.H.H. SCHMIDT, λαμβάνω in  Theological Dictionary of the New Testament, G. Kittel, 
G. W. Bromiley & G. Friedrich (Eds.),  vol. 4, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1967, p. 5. 
79 HENRI GEORGE LIDDELL & ROBERT SCOTT, A Greek-English Lexicon, Clarendon 
Press, Oxford, 1996, p. 1026. 
80 Timotei, din cauza originii sale semi-iudaice se afla într-o postură umilitoare, similară 
sclavilor. La câţiva ani după acest eveniment, Sf. Pavel insistă asupra identităţii copil-sclav: 
„Câtă vreme moştenitorul este copil, nu se deosebeşte cu nimic de rob, deşi este stăpân 
peste toate; ci este sub epitropi şi iconomi, până la vremea rânduită de tatăl său” (Gal. 4,1-2). 
ALBAN BUTLER, The Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints, Dublin: 
James Duffy, 1866. 
81 Apariţia bătrânilor în descrierea Sf. Luca la circumcizie, dar şi a bunelor mărturii, sunt 
elementele constitutive ale unei hirotonii, cel mai probabil în preot sau diacon, făcută 
evident de Apostolul Pavel fără ajutorul celorlalţi (cf. II Tim. 1, 6) (W. HENDRIKSEN & 
S. J. KISTEMAKER, New Testament commentary: Exposition of the Pastoral Epistles, in 
coll. New Testament Commentary, Grand Rapids: Baker Book House, 1953/2001, p. 35). 
Buna reputaţie este o caracteristică a preoţiei (I Tim. 3, 7) lui Timotei ca şi a celorlalţi 
membri ai ierarhiei sacramentale (cf. F. Ap. 6, 2; 22, 12) (CHEYNE & BLACK, A critical 
Dictionary, vol. IV, p. 5075). 
82 Buna reputaţie este o caracteristică a preoţiei (cf. I Tim. 3,7) lui Timotei (CHEYNE & 
BLACK, A critical Dictionary, vol. IV, p. 5075). 
83 Dar Pavel are în minte două momente diferite ale hirotoniei lui Timotei. Mai întâi (I Tim. 
4, 14), Timotei este hirotonit de „soborul bătrânilor”. În al doilea rând (II Tim. 1, 6), când 
singur Pavel îl hirotoneşte (JAY TWOMEY, The Pastoral Epistle Through the Centuries, 
in coll. Blackwell Bible Commentaries, Blackwell Publishing, Hardcover, 2007, p. 117). 
84 HENDRIKSEN & KISTEMAKER, New Testament commentary, p. 35. 
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Oricare ar fi fost statutul lui Timotei în momentul circumciziei, el 
devine de acum „adevărat fiu” şi moştenitor al părintelui său, căpătând un 
statut social bine definit (de fiu sau de sclav al Sf. Pavel), dar dificil de 
înţeles pentru azi.85 În plan spiritual, Timotei a primit credinţa şi harul 
preoţiei, iar ca fiu al unui cetăţean roman primeşte şi el cetăţenie prin 
înfiere.86 

Dacă un cetăţean roman putea să adopte un fiu, din raţiuni ce ţin de 
părinte, lumea iudaică oferea o soluţie, prin adopţie, pentru protecţia socială. 
Un evreu putea să adopte o rudă sau chiar un sclav care să fie perfect 
integrat religios (circumcis),87 cu toate drepturile şi obligaţiile împlinite 
legal în relaţia tată-fiu, mai atent observate decât în cazurile relaţiilor 
naturale similare. Din această cauză, filiaţia spirituală a lui Timotei faţă de 
Sf. Ap. Pavel este mai importantă decât una naturală.88 

Prin „adevărat fiu întru credinţă”89 se subînţeleg următoarele calităţi: 
credinţa mântuitoare, ascultarea continuă, slujire cu smerenie, învăţătură 
sănătoasă, nădejde plină de curaj.90 „Pavel arată pe Timotei ca un exemplu 
pentru ce înseamnă adevărat fiu întru credinţă. Autenticitatea sa este prin 

                         
85 Niciodată Timotei nu este numit sclav. Dar înainte să-l numească „adevărat fiu în 
credinţă” are grijă să compare slujirea lui Timotei cu cea de fiu „ca un copil lângă tatăl 
său”. De fapt, Onisim, al cărui statut de sclav îl cunoaştem sigur, este şi el „fiu” şi 
„slujitor”, în virtutea Botezului pe care îl primise de la părintele său duhovnicesc. Relaţia 
Pavel-Onisim, comparabilă cu relaţia Pavel-Timotei, este descrisă în termeni asemănători: 
fiu iubit, născut, frate, toate aceste numiri fiind specifice membrilor Domosului roman. 
Dacă în cazul lui Onisim aceste numiri îl scot din situaţia de sclav, chiar în faţa stăpânului 
său prăduit, cu atât mai mult, dacă Timotei ar fi fost sclav înainte de a fi luat colaborator de 
către Pavel, el devine de acum membru al casei lui Pavel care este Biserica, o imagine în 
oglindă a lui Pavel însuşi (CHRIS FRILINGOS, „«For My Child, Onesimus»: Paul and 
Domestic Power in Philemon”, in Journal of Biblical Literature, vol. 119, No. 1 (2000), p. 101). 
86 „Un cetăţean roman fără un copil legitim căruia să-i lase numele şi proprietatea, poate 
adopta un copil” (BARBARA SAUNDERS, „Changing genders in intercultural 
perspectives”, in coll.  Studia anthropologica, vol. 5, Leuven: Leuven Univ. Press, 2002, 
p. 206). 
87 „Atunci când copilul era luat în braţe de către tatăl său acest gest se socotea ca semn al 
recunoaşterii paternităţii (Fac. 50, 23). Este de remarcat că scrierile cuneiforme, o scrisoare 
de la Larsa, scrisă în babiloniană veche, şi alte documente „atestă faptul că un om fără copii 
putea adopta un sclav al său” (Pr. Dr. ION REŞCEANU, Familia în Vechiul Testament, Ed. 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, p. 101). 
88 TEODORET DE CIR, I Tim. PG 82, 787-788. 
89 Există trei posibile explicaţii ale relaţiei de tip tată-fiu între Apostolul Pavel şi Timotei: 1. 
Timotei ar fi primit foarte bine adevărul Evangheliei predicat de Sf. Pavel. 2. Pavel ar putea 
descrie pe Timotei ca un fiu adoptiv. 3. Pavel doar indică aici vechimea sa mai mare în 
predicarea Evangheliei şi vârsta sa mai mare decât a lui Timotei (C. M. MOSS, 1, 2 
Timothy & Titus, in coll. The College Press NIV commentary (1 Tim 1:2), Joplin, Mo.: 
College Press., 1994, p. 30). 
90 MACARTHUR, I Timothy, p. 6-10. 
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urmare verificată şi Biserica Efesului este chemată să urmeze acest 
exemplu”.91 

Aşadar, Sf. Pavel în anul 50, după relatarea Sf. Luca (F. Ap. 16, 1-3), 
îl adoptă pe Timotei ca şi însoţitor în activitatea sa misionară,92 făcând un 
mare bine unui copil aflat în suferinţă, fără vina lui, dar şi Bisericii, căci 
Timotei a fost cu adevărat un fiu după credinţă pentru Sf. Pavel şi un 
Apostol pe care Biserica trebuie să-l cinstească după cuviinţă.  

 
Concluzii 

 
Chiar dacă numele lui Timotei se traduce prin „cinstitor de 

Dumnezeu”, judecata asupra existenţei sale a fost de la început foarte aspră 
din partea celor care ar fi trebuit să-i fie părinţi şi fraţi ai aceluiaşi neam. 
Pentru că avea tată grec de neam, nimeni nu l-a circumcis, lăsându-l astfel 
departe de drepturile conferite iudeilor obişnuiţi şi chiar prozeliţilor.  

Condamnarea lui Timotei nu s-a oprit nici în momentul în care a 
primit Taina Sfântului Botez în Antiohia Pisidiei pentru că, odată cu el, se 
botezaseră şi mulţi iudei care dădeau bune mărturii despre viaţa lui, 
dispreţuiau tinereţile lui (I Tim. 4, 12). Umilinţa pe care o trăise datorită 
legilor rabinice l-a determinat pe Timotei să cerceteze Scriptura Vechiului 
Testament mai mult decât o făceau tinerii de vârsta lui, susţinut fiind în tot 
acest demers de bunica Loida şi mama Eunichi.  

Pentru acest tânăr Sf. Ap. Pavel păstrează cele mai frumoase cuvinte, 
încărcate de dragostea unui părinte faţă de fiul său. Gestul prin care 
Apostolul îl circumcide pe Timotei nu este lipsit de importanţă. Pentru 
iudei, acest gest dovedeşte puterea Sf. Pavel de a depăşi dificultăţile 
înţelegerii Legii şi felul în care a ştiut să redea demnitatea unui iudeu 
decăzut din drepturi, dar fără nicio vină personală. 

Odată cu primirea Tainei Sfântului Botez, Timotei putea să-l 
numească pe Apostolul neamurilor „părinte”, aşa cum probabil o făcuseră 
toţi cei botezaţi împreună cu el. În faţa legilor iudaice şi romane, însă, Pavel 
îl face pe Timotei „adevărat fiu” prin circumcizie. Această predare a lui 
Timotei sub statutul de mamzer şi primire a lui de către Pavel ca „adevărat 
fiu” este semnul supremei biruinţe asupra jugului Legii, care îi ţinea sub 
blestem pe cinstitorii de Dumnezeu.   

 

                         
91 MACARTHUR, I Timothy, p. 6. 
92 CLYDE WEBER VOTAW, „The Epistles of Paul to Timothy and Titus”, in The Biblical 
World, Vol. 7, No. 2 (Feb., 1896), p.  133. 
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Abstract: The Reason why Saint Apostle Paul Elects and Circumcises the 
Young Christian Timothy, Immediately after the Apostolic Synod from 
Jerusalem (Acts 16,1-4) 
Preaching the Gospel to foreign nations was regulated by the Apostolic 
Synod from Jerusalem, after analysing the results of the work of the Apostle 
Paul and His companions in the first missionary journey. At the beginning 
of the second missionary journey, Saint Apostle Paul took with him from 
Lystra one of the most important diciple for the Church, Saint Timothy, who 
became ‘true son in the faith’. The young man, Timothy, was born of a 
Jewess and a gentile father. He was condemned concerning his obscure 
origin (mamzer) to be not circumcised. Even after Timothy was baptized, 
this man was not respected. Which is the motivation for which the Apostle 
Paul himself circumcised Timothy? Timothy’s case could be now invoked 
to demonstrate the freedom conferred by the grace of Baptism and the 
ineffectiveness of the Law for Christian’s salvation. 
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Vederea lui Dumnezeu şi pregustarea  
Împărăţiei cerurilor prin intermediul Sfintelor Icoane* 
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Cuvinte cheie: icoană, har, Sfântul Duh, întrupare 
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Vederea lui Dumnezeu prin icoană – trăire anticipată a Parusiei 
Mântuitorului Iisus Hristos în Duhul Sfânt 

 
Biserica a mărturisit întotdeauna în Duhul Sfânt prezenţa 

eshatologică a Împărăţiei lui Dumnezeu în lume, învăţând pe oameni să 
participe la această viaţă veşnică prin Sfintele Taine, prin rugăciune 
personală şi prin închinarea la sfintele icoane. În asemenea condiţii, 
credinciosul, cu ajutorul harului divin are posibilitatea să intre în comuniune 
cu Dumnezeu şi în starea de rugăciune desăvârşită şi în contemplarea 
chipurilor sfinte, adică să participe la lumina dumnezeiască a Împărăţiei 
cerurilor. Această experienţă o mărturiseşte Biserica, arătând trăirea 
Sfinţilor în comuniune cu Duhul Sfânt şi mărturisind faptul că oamenii 
ajung încă din această viaţă să guste dulceaţa Împărăţiei cerurilor şi să vadă 
lumina necreată a lui Dumnezeu, atât în experienţa duhovnicească, cât şi în 
icoană.2 De aici înţelegem că omul, după ce a fost botezat în numele 
Preasfintei Treimi şi a primit pecetea Duhului Sfânt, poate să ajungă să-L 
cunoască pe Dumnezeu prin Sfintele Taine, în Duhul Sfânt, şi să-L vadă în 
icoană, dar nu în fiinţa Lui dumnezeiască, aceasta rămânând veşnic 
incognoscibilă.3 Cel care ajunge să fie „părtaş dumnezeieştii firi”, cum 
spune Sfântul Petru, se împărtăşeşte, în felul acesta, de harul divin sau de 

                         
* Acest studiu a fost realizat în cadrul cursurilor doctorale în Teologie, la Şcoala Doctorală 
de Teologie a Universităţii din Craiova, la disciplina Dogmatică, sub îndrumarea IPS Prof. 
Univ. Dr. IRINEU POPA, Mitropolitul Olteniei, care şi-a dat avizul spre publicare. 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Despre întâlnirea cu Mântuitorul Hristos şi lumina Împărăţiei Sale mărturiseşte întreaga 
tradiţie isihastă, încă din cele mai vechi timpuri. Posibilitatea acestei întâlniri a fost însă 
pusă la îndoială şi puternic contestată de Varlaam, un grec originar din Calabria, în secolul 
al XIV-lea. Acestuia şi urmaşilor lui i-a răspuns cu multă competenţă, Sfântul Grigorie 
Palama, apărând tradiţia răsăriteană. Cu această ocazie are loc şi precizarea învăţăturii 
Bisericii despre energiile necreate. 
3 I Ioan 4, 12. Despre faptul că Sfinţii au mărturisit imposibilitatea cunoaşterii fiinţei 
dumnezeieşti; vezi şi V. LOSSKY, Vederea lui Dumnezeu, traducere de Remus Rus, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1995, p. 64-70. 
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energiile Sale necreate, în diferite moduri şi din diferite surse, aici şi în 
veşnicie.4 Deşi aceste daruri nu sunt fiinţa Lui Dumnezeu, totuşi cel ce Îl 
cunoaşte pe Dumnezeu în energiile Sale necreate, Îl cunoaşte pe Dumnezeu 
în chip real şi se împărtăşeşte de El în mod real.5 Ca atare, Duhul Sfânt, în 
sens obiectiv şi subiectiv este lumina prin care şi în care omul cunoaşte şi 
vede slava lui Dumnezeu care străluceşte din Mântuitorul Hristos în Trupul 
Său tainic. Evident, Duhul Domnului constituie Subiectul şi locul vederii, 
focul iubirii în care noi trăim şi în care recunoaştem iubirea Tatălui care 
străluceşte pe faţa umană a Domnului slavei, Mântuitorul Iisus Hristos. 
Astfel, pentru a vedea şi contempla icoana – faţa Mântuitorului, Duhul Sfânt 
ne curăţeşte orbirea sufletească şi ne dă „ochii duhovniceşti ai porumbiţei, 
ochii de lumină”, despre care vorbea Sfântul Efrem Sirul, ca să vedem slava 
Domnului. Înaintea Sfântului Efrem, Sfântul Apostol Pavel ne spunea 
despre această experienţă, zicând: „Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu 
faţa descoperită, slava Domnului, ne prefacem în acelaşi chip din slavă în 
slavă, ca de la Duhul Domnului”.6 Prin urmare, Duhul Sfânt este, în felul 
acesta, cel care ne descoperă pe Fiul nouă oamenilor, aşa cum Fiul Îl 
descoperă pe Tatăl lumii. A vedea pe Dumnezeu înseamnă a contempla în 
lumina Duhului Sfânt pe Fiul lui Dumnezeu înomenit, peste care străluceşte 
toată slava dumnezeirii Tatălui. Apoi, a se adânci în mod real în adâncul 
iubirii părinteşti, înseamnă a fi în lumina Duhului fără să ajungă cineva 
vreodată în străfundul de taină al Acestuia. Categoric, această vedere are la 
bază continuitatea între iconomia mântuirii şi eshatologia personală, fiecare 
primind în Biserică un grad diferit al aceleiaşi comuniuni cu Tatăl, prin Fiul 
înomenit, în Duhul Sfânt. Tocmai acesta este argumentul că omul Îl poate 
vedea pe Dumnezeu încă din viaţa aceasta, vederea Lui fiind în esenţă un 
eveniment prin excelenţă eshatologic şi pnevmatologic, dar numai în Trupul 
tainic al Domnului şi cu ajutorul harului divin. Aceasta înseamnă că 
Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să avem un acces real la harul Lui în 
Împărăţia Sa încă din această viaţă.7 În acest sens, „omul, fără să fie el 
însuşi infinit”, spune Părintele Stăniloae, „este nu numai capabil, ci şi 

                         
4 I Ioan 3, 2. 
5 JOHN MEYENDORFF, Sfântul Grigorie Palama şi mistica ortodoxă, Ed. Enciclopedică, 
Bucureşti, 1995, p. 22. 
6 II Corinteni 3, 18. 
7 Isihaştii în frunte cu Sfântul Grigorie Palama susţineau pe baza tradiţiei că, prin 
practicarea rugăciunii inimii şi după un efort ascetic susţinut, ei ajungeau să vadă lumina pe 
care Sfinţii Apostoli Petru, Iacob şi Ioan au văzut-o pe Muntele Taborului. Această lumină, 
care-l înconjoară pe Fiul lui Dumnezeu din veşnicie este slava necreată pe care El o are 
împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Prin această învăţătură, isihaştii afirmau că omul 
poate vedea lumina necreată încă din această viaţă, doctrină întemeiată pe întreaga tradiţie 
monahală răsăriteană. 
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însetat de infinit şi tocmai de aceea este capabil şi însetat de Dumnezeu, 
adevăratul şi singurul infinit. Este capabil şi însetat de infinit nu în sensul 
că ar fi în stare să-l dobândească, să-l absoarbă în fiinţa lui, căci atunci 
însăşi fiinţa umană ar deveni infinită, sau ar fi virtual infinită, ci în sensul 
că poate şi trebuie să se alimenteze spiritual din infinit şi la infinit, căutând 
şi putând să trăiască într-o continuă comunicare cu el, într-o participare la 
el. Dar omul n-a voit să se mulţumească cu această participare la infinit, ci 
a voit să devină el însuşi centrul infinităţii, sau a crezut că este asemenea 
unui centru, lăsându-se amăgit de setea după infinit a firii sale. 
Neînţelegând deci că setea infinită a firii sale nu este o indicaţie a infinităţii 
acestei firi – căci infinitul adevărat nu poate avea o sete – ci numai expresie 
a capacităţii sale de comunicare cu infinitul, care nu este propriu firii sale – 
fiinţa umană, în loc să se mulţumească de a rămâne şi a progresa în 
comunicarea cu adevăratul infinit, a voit să devină ea însăşi infinitul, 
căutând să absoarbă în sine sau să-şi subordoneze tot ce se păstrează la 
această relaţie de subordine faţă de sine, adică obiecte moarte, lucruri 
finite”.8 Ca atare, omul prin lucrarea harului are posibilitatea să atingă, chiar 
de aici de pe pământ, o realitate iconică care înglobează spiritul şi trupul său 
în dumnezeiasca comuniune a Preasfintei Treimi. În felul acesta, Împărăţia 
lui Dumnezeu pătrunde în oameni şi în lumea văzută, eliberându-i de 
mrejele satanei şi făcându-i, prin participare la harul Duhului Sfânt, să 
strălucească de lumina veacului viitor.9 Datorită acestui fapt, sfinţii 
reprezentaţi în icoană pe pereţii bisericii trăiesc această realitate, adică sunt 
integraţi în moştenirea Împărăţiei Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. 
Pentru a-i contempla în această realitate dumnezeiască, omul are trebuinţă 
de harul Duhului Sfânt ca prin lumină să ajungă la starea celor contemplaţi 
şi să se bucure de prezenţa şi de harul lor. De bună seamă, experienţa 
contemplaţiei se întemeiază pe credinţa în Mântuitorul Hristos şi creşte pe 
măsura asemănării noastre cu El în Duhul Sfânt. În această experienţă de 
sfinţenie, atât contemplativul cât şi artistul iconar, împreunând în sine cele 
pământeşti cu cele cereşti, se ridică la măsura îndumnezeirii, trăind şi 
văzând prin ochii duhovniceşti realităţile până atunci necunoscute lor. 
Aceste realităţi eshatologice introduc efectiv pe iubitorul de Dumnezeu în 
unirea desăvârşită cu Preasfânta Treime şi desigur cu toţi sfinţii. Primul pas 
pe această linie, înspre atingerea şi intrarea în lumina Împărăţiei lui 
Dumnezeu, se face prin eliberarea de lume şi de patimi. Dobândind această 
stare, omul artist, începe să ajungă transparent şi vrednic de o altă formă a 

                         
8 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, „Desăvârşirea noastră în Hristos. Despre patimi”, în 
Revista „Mitropolia Olteniei”, vol. 32 (1980), nr. 3-6, p. 403. 
9 J. MEYENDORFF, Sfântul Grigorie Palama..., p. 22-26. 
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fiinţării, cum spune Sfântul Simeon Noul Teolog.10 Desigur, lumina 
dumnezeiască pe care o experiază văzătorul celor cereşti presupune o stare 
de rugăciune adâncă, ca şi condiţie, prin excelenţă, a contemplaţiei 
dumnezeieşti. De la Sfinţii Părinţi ştim că lumina este un act ce se 
împărtăşeşte la sfârşitul unei rugăciuni curate, rugăciune care depăşeşte 
lumea materială, mintea fiind surprinsă de slava Preasfintei Treimi.11 Astfel, 
cuprins de rugăciune, atât sfântul cât şi artistul contemplativ, primesc 
înlăuntrul sufletului său focul harului dumnezeiesc, devenind părtaş al tainei 
Învierii Mântuitorului şi al slavei veacului viitor.12 După acest moment, 
Mântuitorul sălăşluieşte pe de-a întregul în altarul inimii omului, prin 
rugăciune neîncetată, producând în el primele mişcări ale urcuşului spre 
înviere şi spre viaţa veşnică. Sfântul Isaac Sirul spune că „aşa precum 
vântul dă pomilor rodul, tot aşa şi Duhul lui Dumnezeu dă sufletului 
roadele lui”. Acelaşi Părinte spunea în alt loc: „scoica în care se plămădeşte 
perla primeşte umplerea ei de la aer, până atunci e simplă carne. La fel se 
întâmplă şi cu inima contemplativului: până nu primeşte prin discernământ 
umplerea cerească, făptuirea lui e încă goală şi în scoica lui nu e 
mângâiere. Rodul pomilor e tare şi neplăcut la gustare şi nu e bun de 
mâncat până nu pătrunde în ele dulceaţa care vine de la soare. Tot aşa şi 
vechile osteneli ale pocăinţei sunt amare şi foarte neplăcute şi nu dau 
mângâiere singuraticului, până ce nu pătrunde în ele dulceaţa contemplării 
care depărtează inima de la lucrurile pământeşti, iar singuraticul se uită pe 
sine însuşi”. Rezultă din cele arătate de Sfântul Isaac că fără lucrarea 
harului, omul n-ar ajunge în comuniune cu Dumnezeu şi cu puterea cea 
duhovnicească, şi nu şi-ar putea uni gândul cu Dumnezeu într-o iubire 
negrăită. Numai stăruind în rugăciune permanentă, el „se aprinde de iubire 
şi dor după Dumnezeu şi primeşte harul Duhului Sfânt ce-l duce la 
desăvârşire”.13 Numai prin acest exerciţiu artistul contemplativ ajunge 
purtat de harul divin să fie primit în intimitatea Mântuitorului Iisus Hristos, 
inima lui devenind centrul de întâlnire dintre el şi Duhul Domnului.14 Dar, 
                         
10 SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, Cateheze. Scrieri II, în coll. Filocalica, ediţia a 
II-a, studiu introductiv şi traducere de diac. I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2003, p. 193-194. 
11 SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, Despre Sfânta Lumină, în coll. Filocalia, vol. 7, 
traducere de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1977, p. 309. 
12 Despre modul împărtăşirii de Lumina necreată; vezi: SFÂNTUL GRIGORIE 
SINAITUL, Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos, în: Scrieri 
filocalice uitate, Ed. Deisis, Sibiu, 2007, p. 67. 
13 SFÂNTUL MACARIE CEL MARE, Omilii duhovniceşti 40, 2, în PSB 34, p. 249. 
14 PAUL EVDOKIMOV spune: „Iconografia ne iniţiază în lumea suprasensibilă; realitatea 
empirică se şterge în faţa citirii prototipurilor gândirii dumnezeieşti. Acest caracter al «artei 
dumnezeieşti» explică, într-un fel, aparenta rigiditate a canoanelor în care se încadrează. 
Aceste norme ale artei divine se adaugă pregătirii ascetice a iconografului, ca să-i formeze 
imaginaţia şi să o conducă spre viziunile dogmatice ireproşabile. Conservatorismul arată 
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odată primul pas realizat, în procesul de despătimire, cel care vrea să-L 
cunoască pe Dumnezeu întru lumină continuă să înainteze la viaţa fericită, 
purtând pe Dumnezeu în inima lui, trăind împreună cu El şi curăţindu-se 
necontenit de patimi. Numai după ce a parcurs acest drum al eliberării de 
sub forţa stihiilor lumii, el primeşte imediat pacea interioară în Duhul 
Domnului şi poate să reprezinte în icoană cele trăite în „duh şi adevăr”. 
Trebuie să spunem, în acest context, că rugăciunea este, în ea însăşi, o stare 
de contemplaţie, chiar dacă nu la măsura celei a luminii cereşti pe care o 
vede misticul, fapt pentru care aceasta reprezintă atât mediul, cât şi poarta 
de intrare în taina luminii necreate.15 Ca atare, prin apropiere de Dumnezeu 
şi prin lipsa de materialitate la nivelul minţii, cel ce urcă spre unirea cu 
Mirele Hristos depăşeşte simţurile trupeşti, care nu pot participa la Lumina 
divină în starea în care sunt. Şi ele vor fi preschimbate desigur de către harul 
Duhului Sfânt, ca nevoitorul să se ridice de la contemplarea celor văzute la 
înţelegerea Celui mai presus de lume.16 Ca urmare a acestor exerciţii 
spirituale, spune Sfântul Macarie cel Mare, „sufletul se amestecă cu acela 
cu care se uneşte prin voinţă. Deci, fie că (având cugetul lui Dumnezeu), 
are în el lumina lui Dumnezeu şi săvârşind toate virtuţile, devine el însuşi 
lumină şi odihnă, fie că, (având cugetul celui rău), are întru el întunericul 
păcatului şi este vrednic de osândă. De aceea, se cuvine ca sufletul care 
doreşte să trăiască în lumina şi odihna cea veşnică a lui Dumnezeu să vină 
la Hristos, adevăratul Arhiereu, să fie sacrificat şi să moară faţă de viaţa de 
dinainte, a întunericului răutăţii şi să se mute la o viaţă dumnezeiască”.17 

                                                               
statornicia arhetipurilor, dar tocmai aceasta din urmă postulează cea mai mare libertate a 
închipuirii, ca să poată găsi cea mai bună formă de expresie artistică şi cea mai bogată 
interpretare” (Ortodoxia, traducere de mitropolit Irineu Ion Popa, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
1996, p. 267). 
15 O imagine interesantă a contemplării şi a urcuşului mistic, evident cu accente platonice, 
întâlnim la Clement Alexandrinul. Acesta vede contemplaţia ca pe o analiză cu ajutorul 
căreia nevoitorul înaintează spre prima înţelegere sau cunoaştere mistică: „prin analiză, 
facem începutul, pornind de la obiectele subordonate contemplaţiei; dăm deoparte însuşirile 
fireşti ale trupului, îl lipsim de dimensiunea în adâncime, apoi de cea în lăţime şi, după 
aceasta, de cea în lungime; ceea ce rămâne e un punct, o unitate, care are, ca să spunem aşa 
un loc; dacă îndepărtăm şi locul ocupat de unitate, atunci rămâne unitatea care e gândită. 
Deci, dacă înlăturăm din corpuri şi din cele numite necorporale toate câte sunt inerente lor, 
ne avântăm spre măreţia lui Hristos şi, de acolo, înaintăm cu sfinţenie în adânc şi ne 
apropiem de înţelegerea într-un oarecare chip al Atotputernicului, cunoscând nu ceea ce 
este, ci ceea ce nu este” (Stromate V, 71. 2-3, în PSB 5, traducere, cuvânt înainte, note şi 
indici de Pr. prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 352). 
16 În schimb, cel care a trăit în întunericul păcatului devine opac luminii dumnezeieşti şi 
nepătruns de razele mântuitoare ale Duhului. Fără îndoială că dacă şi acesta doreşte să se 
întoarcă la lumina mântuitoare, nevoindu-se în lupta cu patimile, este întărit de darul 
dumnezeiesc prin Mântuitorul nostru. 
17 SFÂNTUL MACARIE CEL MARE, Omilii duhovniceşti 1, 8, în PSB 34, p. 91. 
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Este de la sine înţeles că în această comuniune, lumina, ca simbol şi mijloc 
de experiere a înălţimilor duhovniceşti, cuprinde sufletul şi-l preface în 
lumină şi în foc. 

În iconografie această lumină galben-aurie învăluieşte pe 
Mântuitorul Hristos, Cel Înviat, şi pe toţi sfinţii care participă la harul 
Învierii Lui. Astfel, vedem pe sfinţi pătrunşi de Hristos-Lumină fiind purtaţi 
de lumina cea neapropiată şi rămânând în lumina divină aici pe pământ şi 
dincolo în ceruri după învierea cea de obşte. Mai clar, am putea spune că 
Lumina se vede prin lumină, fără ca vederea acesteia să fie o capacitate a 
firii umane prin sine, ci o pătrundere de lucrarea şi de energia Duhului 
Sfânt, asumate de om prin Taina Botezului şi desăvârşite prin conlucrare cu 
harul divin. Lumina nu este inerentă firii umane, fiind de o cu totul altă 
natură decât aceasta; ea nu poate fi receptată decât prin eforturi ascetice şi 
artistice, fiind, întotdeauna, un dar de la Dumnezeu care se oferă din iubire. 
Cu toate acestea ea devine totuşi parte din noi şi conformă cu firea noastră 
numai prin conlucrarea din partea omului şi prin lucrarea Duhului Sfânt. 
Deci, aşa cum lumina fizică se uneşte cu ochiul şi, atunci, acesta devine 
lumină, tot aşa şi mintea, numai atunci când se uneşte cu harul şi cu lucrarea 
Luminii necreate, devine lumină şi vede Lumina. De asemenea, în această 
„lumină lină”, nevoitorul ajunge să cunoască şi raţiunile lucrurilor şi să 
progreseze pe raza Duhului neîncetat,18 dorind tot mai mult să trăiască în 
lumina lui Dumnezeu.19 Mistuirea patimilor în focul dumnezeiesc al luminii 
Duhului şi curăţirea inimii prin lumină, reprezintă idealul sfântului şi al 
artistului iconar angajat pe calea unirii desăvârşite cu Mirele ceresc. Această 
lucrare a harului, care se aşează în inima omului, asemenea unei adieri de 
foc, îi aprinde toate mădularele trupului, în aşa fel că Duhul îl copleşeşte din 
toate părţile. Deci, Paracletul este Artistul Care lucrează în artist. El nu e 
străin de om în această experienţă, deoarece este Duhul înfierii în 
Mântuitorul Hristos pe care noi l-am primit la Sfântul Botez, pentru viaţa 
aceasta şi pentru cea veşnică. El este Duhul Care naşte pe omeni pentru 
Împărăţia cerurilor încă de pe această lume şi continuă să-i poarte spre o 
profundă şi mai tainică cunoaştere în Împărăţia lui Dumnezeu. Prin El, 
oamenii primesc inspiraţia artistică şi desăvârşirea dragostei Celui prin care 
toate sunt purtate spre desăvârşire. Cum ştim din Sfânta Evanghelie, 
Domnul a vorbit ucenicilor despre acest foc luminos al harului, astfel: „foc 

                         
18 Asupra faptului că acest progres reprezintă realitatea tainică a existenţei ecleziale; vezi: 
şi J. MEYENDORFF, The Orthodox Church. Its Past and Its Role in the World Today, 
revised and expanded by N. LOSSKY, Crestwood, St. Vladimir’s Seminary Press, 1996, 
p. 193-194. 
19 Mitropolit dr. IRINEU POPA, Experienţa mistică a Părinţilor Orientali, vol. I, Ed. 
Anastasia, Bucureşti, 2005, p. 99. 
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am venit să aduc pe pământ”.20 În iconografia ortodoxă apar aceste 
compoziţii iconografice unde Sfântul Duh Se împărtăşeşte Sfinţilor Apostoli 
şi credincioşilor sub chipul limbilor de foc, sfinţii devenind ei înşişi făclii 
purtătoare de lumină duhovnicească. 

Duhul Se manifestă, aşadar, ca o comoară duhovnicească despre care 
Sfântul Apostol Pavel spune că o avem aşezată în noi într-un vas de lut şi a 
cărei slavă vine de la Dumnezeu. Prezenţa Duhului în noi şi datorită energiei 
Sale îndumnezeitoare, noi primim descoperirile dumnezeieşti şi inspiraţia 
fericită, ajungând îmbrăcaţi în haina dumnezeiască a harului.21 Pe mai 
departe, omul duhovnicesc şi de ce nu şi artistul menţin această aprindere 
duhovnicească ce se face prin rugăciune neîncetată şi despătimire, cum 
vedem în viaţa multor sfinţi şi artişti iconari de geniu care au fost trecuţi în 
rândul sfinţilor. De fapt prin Sfintele Taine şi prin rugăciunea neîncetată a 
inimii, ca singure modalităţi de păstrare a Duhului Sfânt în suflet şi de a trăi 
transformarea sufletului în cămară duhovnicească de nuntă, omul ajunge la 
unirea cu Dumnezeu în lumină.22 În chip deosebit rugăciunea aşează pe om 
în comuniunea mistică de sfinţenie cu Dumnezeu şi-l face să trăiască încă 
din această lume dulceaţa vieţii veşnice. Sfântul Macarie cel Mare descrie 
acest demers arătând că, mai întâi, omul trebuie să-şi adune gândurile şi să 
lepede de la sine deşertăciunea preocupărilor pământeşti pentru ca apoi, unit 
cu Dumnezeu, să devină o minte purificată şi concentrată în aşteptarea 
harului Sfântului Duh. Adunarea gândurilor împrăştiate de vrăjmaşul diavol 
se realizează prin rugăciune şi practicarea virtuţilor, care favorizează 
apropierea Duhului şi comuniunea celui credincios cu harul care mistuie 
orice patimă şi neputinţă. În acest sens, trebuie să subliniem faptul că 
pictorul nu trebuie să fie un simplu artist ci şi un trăitor, altfel el se rupe de 
realitatea duhovnicească în care trebuie să intre pentru a reda ceea ce este 
dincolo de lumea vizibilă, frumuseţea Împărăţiei cerurilor. Căci „aşa după 
cum mărăcinii aruncaţi în foc, sunt imediat consumaţi, subliniază Sfântul 
Cuvios, tot aşa demonii aprinşi, care vor să-l înşele pe om, se aprind şi sunt 

                         
20 Luca 12, 49. 
21 Este de la sine înţeles că Duhul Sfânt face ca locul întâlnirii omului cu Hristos Domnul, 
în dumnezeiasca Sa lumină, să fie în Biserică prin Sfintele Taine şi în contact cu chipurile 
pline de lumină ale Mântuitorului, ale Maicii Domnului şi ale tuturor sfinţilor Lui. 
Experienţa focului divin e asociată, cum vedem, luminii cereşti şi vederii lui Dumnezeu în 
Duhul Sfânt. Focul Duhului este Lumina lui Dumnezeu, înfăţişată ca o mare sau un munte 
de lumină. Ca atare, harul Lui ne învăluie ca o manta de lumină în care este prezent Hristos 
Domnul, sub forma luminii, în cele mai neînsemnate realităţi ale lumii (Pr. drd. CĂTĂLIN 
PĂLIMARU, „Influenţa Corpusului macarian asupra spiritualităţii răsăritene”, în Revista 
Teologică, an 2008, nr. 1, p. 281-282). 
22 Vezi şi KARL CHRISTIAN FELMY, Dogmatica experienţei ecleziale, traducere de pr. 
prof. dr. Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 233-241. 
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consumaţi de puterea dumnezeiască şi de focul ei mistuitor”.23 Prin urmare, 
am aplicat aceste experienţe şi artiştilor iconari, întrucât viaţa lor trebuie să 
fie asemenea asceţilor care trăiesc în post şi rugăciune pentru a fi inspiraţi şi 
pătrunşi de puterea Duhului Sfânt. O lucrare iconografică dacă nu este 
făcută într-o stare duhovnicească înaltă nu se poate bucura de prezenţa 
spirituală care se transmite prin viaţa şi nevoinţa iconarului.24 

Fără îndoială, omul care doreşte să fie desăvârşit primeşte, ca arme 
în lupta sa pentru desăvârşire, pe Însuşi Mântuitorul Hristos euharistic. 
Domnul slavei este Cel Care doreşte ca prin El, cel asemenea Lui, să se 
mântuiască.25 Având ca temelie acest început, cel credincios urcă pe „scara 
duhovnicească a desăvârşirii, unde sufletele cresc progresiv în Mântuitorul 
Hristos”26 şi ajung în liniştea Împărăţiei cerurilor, unde nu este întristare şi 
nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit. Ultima treaptă a credinciosului râvnitor 
este intrarea în „Biserica cerească”, alături de sfinţi şi de îngeri. Sfântul 
Macarie cel Mare consideră necesar să amintească în Omiliile sale că 
Împăratul Ceresc este slujit de oameni fără prihană, neîntinaţi şi cu inima 
curată. Numai astfel de suflete duhovniceşti, împodobite cu toate frumoasele 
însuşiri, stau în comuniune cu Domnul înviat şi preamărit, odihnindu-se de 
orice osteneală şi necaz. „Într-o astfel de inimă”, conchide Sfântul Macarie, 
„se odihneşte Dumnezeu şi toată Biserica cerească”.27 Mai târziu, Sfântul 
Simeon Noul Teolog, vorbind despre cunoaşterea duhovnicească şi despre 
vederea luminii dumnezeieşti, zicea: „Într-o zi pe când alergam să mă 
scufund în baia zilnică, pe drum, Tu m-ai întâlnit, Tu, care odinioară m-ai 
scos din mizerie. Atunci pentru prima oară a strălucit în faţa ochilor mei 
slabi lumina imaculată a Feţei Tale dumnezeieşti… Din ziua aceea, Tu ai 
revenit mai des; de fiecare dată pe când mă găseam la izvor, Tu îmi luai 

                         
23 SFÂNTUL MACARIE CEL MARE, Omilii duhovniceşti I, în PSB 34, p. 14. 
24 SORIN DUMITRESCU afirmă că: „Fără o partitură teologică aptă să activeze simţirea 
înţelegătoare a iconarului, în lipsa dorinţei şi obişnuinţei acestuia de a folosi o partitură de 
înţelesuri dumnezeieşti, credinţa şi, automat, arta icoanei se subţiază, se usucă, devin 
amnezice şi, cum se întâmplă astăzi, produc stereotipii iconice de o tristă şi incultă 
banalitate care mânjesc bisericile. A alunga cultura/cunoaşterea teologică în numele 
protejării autenticităţii şi fervorii trăirii teologice este o inepţie; este ca şi cum am decide ca 
strunele simţirii înţelegătoare să fie atinse de un intelect lipsit de noimă, incult şi ostil 
dumnezeieştilor partituri. Iar când partiturilor dumnezeieşti li se substituie dogmatica 
dubioasă a unor «teologii de cartier» care comentează inadecvat Scripturile, icoana îşi 
pierde adevărul, taina şi puterea: devine un simplu tablou religios explicit” (Noi şi icoana, 
Ed. Anastasia, Bucureşti, 2010, p. 39). 
25 SFÂNTUL MACARIE CEL MARE, Omilii 15, în PSB. 34, p. 44. 
26 Mitropolit dr. IRINEU POPA, Experienţe mistice la Părinţii Orientali, Ed. Mitropolia 
Olteniei, Craiova, 2012, p. 94. 
27 SFÂNTUL MACARIE CEL MARE, Omilii 15, PSB 34, p. 45. 
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capul şi îl cufundai în unde, lăsându-mă să văd strălucirea luminii Tale”.28 
Altădată, acelaşi Sfânt Teolog, subliniind această experienţă, spunea: 
„venirea Domnului la credincioşi s-a produs deja şi se produce fără 
încetare, cum s-a produs la toţi cei ce voiesc… şi nu numai în veacul viitor, 
ci mai întâi în viaţa prezentă şi apoi în cea viitoare. Deci, aici într-un fel 
mai obscur şi acolo mai desăvârşit, toţi credincioşii văd şi primesc încă de 
aici pârga tuturor celor de acolo. Ei nu primesc totul de aici nici nu rămân 
aici nepărtaşi şi fără gustarea bunătăţilor de acolo, nădăjduind să ia totul 
acolo. Dar fiindcă Dumnezeu a rânduit să ne dea prin moarte şi înviere şi 
nestricăciunea şi viaţa veşnică, ne facem încă de aici în chip neîndoielnic 
părtaşi ai bunătăţilor viitoare, adică incoruptibili şi nemuritori şi fii ai lui 
Dumnezeu şi fii ai luminii şi moştenitori ai Împărăţiei cerurilor, având-o pe 
aceasta înlăuntrul nostru”.29 Această descriere a Sfântului Simeon Noul 
Teolog, pune în evidenţă lucrarea luminii dumnezeieşti, această vedere fiind 
un act care depăşeşte timpul şi spaţiul, adică nu depinde de condiţii 
exterioare omului şi nici nu este legată de un timp oarecare.  

Mulţi iconari cucernici au ajuns la această stare de îndumnezeire 
după care au aşezat în icoană, pe cât au putut, starea lor mistică. Desigur, 
lumina harului Duhului Sfânt se poate arăta oricând, în timpul nopţii şi în 
timpul zilei, luminând sufletele duhovniceşti asemenea soarelui care răsare 
şi luminează pe toţi oamenii. Evident, această lumină necreată, care 
străluceşte în sufletul ascetului şi implicit al iconarului, este lucrarea Tatălui, 
a Fiului şi Duhului Sfânt şi se dăruieşte celor vrednici. Fireşte, cei ce se 
împărtăşesc de această lumină, cea de dincolo de simţuri şi de timp, ajung să 
preguste Împărăţia lui Dumnezeu încă de pe pământ, urmând ca în ceruri să 
se bucure de ea „faţă către faţă”. Ca atare, această ieşire din condiţiile create 
„este numai un act dumnezeiesc cu rol pedagogic şi anagogic”, spune 
părintele Sofronie Saharov, cel care s-a dovedit a fi atât un mare mistic, cât 
şi un mare pictor de icoane sfinte. După el, contemplaţia, aşa cum precizam 
mai sus, deşi constituie scopul existenţei noastre, nu se poate permanentiza, 
întrucât starea noastră actuală nu poate face faţă unei astfel de experienţe 
continue ce suspendă efectiv ordinea creată.30 De această Lumină necreată, 
care luminează şi inspiră pe nevoitor şi pe artist, în starea contemplaţiei 
divine, beneficiază întreaga fiinţă a omului: trup şi suflet, omul fiind ridicat 
de la cele de jos, spre cele cereşti. Cel cuprins de această lucrare a Duhului 
Sfânt nu mai simte, la invadarea acestei lumini asupra lui, nici soarele, nici 
stelele, nici oamenii, nicio altă făptură, nici chiar trupul său. Propriu-zis, 

                         
28 SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, Discursuri, teologice şi etice. Scrieri I, în col. 
Filocalica, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 141. 
29 IBIDEM, p. 310-312. 
30 Arhim. SOFRONIE, Cuvântări duhovniceşti II, Ed. Renaşterea, Alba Iulia, 2008, p. 128. 
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ascetul nu vede nici chiar Lumina, cu toate că privirea lui este cuprinsă de 
adâncul nesfârşit al iubirii divine.31 În această stare de har, nevoitorul 
trăieşte dincolo de dimensiunea materială a existenţei, chiar dacă participă şi 
cu trupul la această experienţă şi este încă legat de lumea aceasta. În timpul 
acestei vederi, gândirea lui discursivă încetează, Lumina învăluindu-i, din 
exterior spre interior, toată fiinţa lui în tăcere. Mintea unui astfel de fericit 
nu mai este în starea de a gândi, ci de a vedea, fără să fie desfiinţată. Faptul 
că vorbim de mintea care este surprinsă de lumina harului, ne dă 
posibilitatea să înţelegem că omul, cuprins de energia Duhului Sfânt, poate 
să exprime aceste trăiri în forma gândurilor şi a sentimentelor umane şi 
evident şi să le reprezinte în icoană. Aşa că, lucrarea minţii nu este 
desfiinţată, deoarece Duhul împărtăşeşte nevoitorului lucrările sale, prin 
Lumină, minţii şi de aici experienţa poate să fie redată în cuvinte şi în 
pictură. Fără îndoială, suprimarea activităţii noetice nu este un scop în sine – 
ea nu duce numaidecât la contemplaţia luminii dumnezeieşti, ci mai degrabă 
la o înşelăciune diavolească. De altfel, nici nu există o suprimare absolută a 
lucrării minţii, spune Părintele Stăniloae.32 Toate acestea confirmă că trăirile 
duhovniceşti ale omului nu sunt experienţe individuale ale lucrării minţii 
umane, ci lucrări ale Mântuitorului Iisus Hristos în Duhul Sfânt, mintea 
fiind numai o participantă la ele prin har.33 
 

Pregustarea luminii cereşti în Duhul Sfânt reflectată în frumuseţea 
iconografică 

 
Ceea ce atrage atenţia omului în mod deosebit, în arta iconografică şi 

în experienţa duhovnicească a contemplaţiei divine, este dimensiunea harică 
a Luminii. Omul este o persoană bine definită şi se activează, în mod plenar, 
odată cu descoperirea personală a lui Dumnezeu în el, prin vederea luminii 
necreate. Departe de a fi o cugetare filosofică, trăirea luminii se înţelege prin 
descoperire de sus, prin vedere duhovnicească în Duhul Sfânt. Această 
descoperire a persoanei proprii în lumina Duhului Sfânt este un dat 
ontologic al omului în care poartă viaţa sfântă şi dumnezeiască a acestei 
Lumini, cum ar spune Sfântul Apostol Pavel: „avem comoara aceasta în 
vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârşitoare este a lui Dumnezeu 
                         
31 SFÂNTUL SIMEON (Imne, Epistole şi Capitole. Scrieri III, în col. Filocalica, Ed. 
Deisis, Sibiu, 2001, p. 85) spune despre această stare: „Mă hrănesc frumos din vederea lui 
şi, unit cu El, trec dincolo de ceruri şi ştiu că acest lucru este adevărat, dar unde e atunci 
trupul nu ştiu”. 
32 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Calea spre lumina dumnezeiască la Sf. Grigorie 
Palama, în Anuarul Academiei Teologice Andreiene, Sibiu, 1930, p. 68-69. 
33 IDEM, Spiritualitatea ortodoxă, Ascetica şi Mistica, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992, 
p. 278. 
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şi nu de la noi”.34 Lumina este o energie necreată ce izvorăşte din fiinţa 
Preasfintei Treimi care se împărtăşeşte omului în chip personal. Pentru a fi 
comunicată omului ea presupune o conştiinţă personală în conformitate cu 
firea ei. De aceea, această experienţă în Duhul Sfânt se manifestă ca o 
vedere propriu-zisă a Luminii necreate în care Dumnezeu i se descoperă 
omului în chipul fiinţării Sale personale absolute.35 Această descoperire 
personală a lui Dumnezeu este un alt fel de a spune omului: „Eu sunt Cel Ce 
sunt”,36 din descoperirea lui Moise de pe Muntele Sinai. Până la acest 
moment, nevoitorul a făcut experienţa duhovnicească personală văzând pe 
Dumnezeu faţă către faţă, de acum el trăieşte deplin Treimea de Persoane. 
Calitatea sa de persoană creşte deplin şi se lărgeşte la maxim, Duhul Sfânt 
activând în ea toate potenţele personale. Este ceea ce părinţii isihaşti 
considerau a fi o experienţă a tainei Taborului la nivel personal, o vedere a 
Luminii necreate a Mântuitorului Hristos.37  

                         
34 II Corinteni 4, 7. 
35 SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, Discursuri teologice şi etice..., p. 486. Mistica 
ortodoxă, spre deosebire de experienţele orientale budiste şi hinduse, care au un conţinut 
impersonal şi nici nu au icoana ca aplicaţie practică, are un profund caracter ipostatic-
hristologic. Mistica noastră este din acest punct de vedere o mistică a persoanei care 
cunoaşte o actualizare deplină a persoanei umane în comuniune de iubire cu Persoanele 
Preasfintei Treimi, începând din această lume şi continuându-se în Împărăţia cerurilor (Pr. 
prof. DUMITRU STĂNILOAE, Opere complete VI: Iisus Hristos lumina lumii şi 
îndumnezeirea omului, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2014, p. 220-285). 
36 Exod 3, 14. 
37 Lumina este un act al fiinţei divine care se împărtăşeşte ipostatic. Ea este energia 
necreată a Preasfintei Treimi, este viaţa veşnică, nefăcută şi fără de început, proprie Tatălui, 
Fiului şi Duhului Sfânt, contemplarea ei fiind o participare a omului la fiinţa lui Dumnezeu, 
cum spune Sfântul Apostol Petru: „părtaşi ai dumnezeieştii firi”. În ea, Îi cunoaştem pe 
Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh ca Persoane. SFÂNTUL SIMEON (Discursuri..., p. 98) 
spune, referitor la această lucrare a Luminii dumnezeieşti, că este energie a Treimii Celei 
Una: „dar ca să ştii cele proprii ale firii dumnezeieşti, cum anume Dumnezeu şi cele din 
jurul lui Dumnezeu sunt toate «o singură lumină», venerată în fiecare din Ipostase şi 
văzută în toate însuşirile şi darurile Sale, te vom iniţia în acestea, aşa: «Dumnezeu este 
lumină» (I Ioan 1, 5) şi Lumină infinită şi necuprinsă; căci cele din jurul Lui sunt lumină, 
fiind unite şi împărţite, în chip neîmpărţit, prin persoane şi – ca să le spun una câte una, 
împărţind cele neîmpărţite. Tatăl e Lumină, Fiul e Lumină, Duhul Sfânt e Lumină; iar 
acestea sunt o singură Lumină, simplă, necompusă, atemporală, împreună-veşnică, de-o 
cinstire şi de-o slavă. Pe lângă acestea, şi cele care vin din ea sunt lumină şi ni se dăruieşte 
ca fiind dintr-o lumină: viaţa e lumină, nemurirea e lumină, izvorul vieţii e lumină, apa cea 
vie e lumină, iubirea, pacea, adevărul, uşa Împărăţiei cerurilor, însăşi Împărăţia cerurilor 
sunt toate lumină; cămara de nuntă e lumină, patul e lumină, raiul, desfătarea raiului, 
pământul celor blânzi, cununile vieţii, însăşi hainele sfinţilor sunt toate lumină; Hristos 
Iisus, Mântuitorul şi Împăratul a toate e Lumină; pâinea Trupului Său cel preacurat e 
Lumină, paharul scumpului Său Sânge e Lumină, Învierea Lui e Lumină, Faţa Lui e 
Lumină; mâna Lui, degetul Lui, gura Lui sunt Lumină, Mângâietorul e Lumină; 
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Fără îndoială că pentru aceşti iniţiaţi ai Luminii divine Parusia a 
venit deja încă din această lume, fără ca să fie exclusă cea de la sfârşitul 
lumii, aşa cum o vedem expusă în compoziţiile iconografice în unele 
biserici. Această Parusie, ca arătare a Mântuitorului Hristos în lumina Sa 
dumnezeiască din rugăciunea inimii, nu înseamnă o anulare a evenimentului 
eshatologic viitor promis de Domnul. Sfântul Isaac Sirul, referindu-se la 
această experienţă eshatologică, spunea: „Viaţa duhovnicească e dincolo de 
lumea aceasta şi puterile ei se aseamănă cu cele ale lumii viitoare; căci s-a 
zis: «acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită».38 În loc de aceasta ei 
vorbesc cu Dumnezeu faţă către faţă. Adevărată icoană a lumii de dincolo, 
ei se unesc cu El în fiece clipă prin rugăciune. Fiindcă rugăciunea e în stare 
mai mult decât orice altceva să apropie mintea de Dumnezeu, în aşa fel 
încât El să intre în comuniune cu ea şi să strălucească în purtările ei”.39 
Iată, cum prin aceste prezentări ale experienţelor duhovniceşti ale omului în 
lumină putem înţelege cum sfântul iconar cunoaşte şi dăruieşte prin artă cele 
ce se pot comunica pe această cale şi dărui bisericii ca pe o carte spre vedere 
şi contemplare. Evident această experienţă duhovnicească este marcată, cum 
constatăm, de tensiunea dintre „deja” şi „nu încă”, dintre ceea ce avem şi 
ceea ce vom primi desăvârşit în veacul viitor. Fără ca vreunul din aspectele 
duhovniceşti menţionate să fie minimalizat, ajungem la concluzia că fiecare 
etapă din viaţa contemplativului primeşte exact cât i se cuvine după mărturia 
Scripturii. De fapt această apropiere între lumina necreată văzută de isihaşti 
şi venirea Domnului de la sfârşitul veacurilor nu este întâmplătoare, aşa cum 
vedem în gândirea ascetică a Sfântului Grigorie Palama. După el, tradiţia 
exegetică patristică este unanimă în interpretarea relatării evanghelice a 
Schimbării la Faţă ca o anticipare a celei de-a doua veniri a Domnului. 
Iconarii au surprins acest moment evanghelic în culori luminoase, arătând că 
cele terestre sunt copleşite de energia cerească a Mântuitorului Hristos, 
întregul ansamblu iconografic al acestui eveniment fiind proiectat spre 
momentul Parusiei. De fapt biserica pictată nu este altceva decât o 
anticameră a venirii Domnului şi a preamăririi celor drepţi în viaţa viitoare. 
Această a doua venire a Domnului constituie din acest punct de vedere o 
realitate vie pentru că ea este deja „înlăuntrul nostru” aşteptând să se facă 
cunoscută mai lămurit în ziua de apoi.40 Acest timp eshatologic este conturat 
în pictura bisericii de la primele scene iconografice ale Naşterii şi Învierii, şi 
                                                               
mărgăritarul, grăuntele de muştar, viaţa cea adevărată, frământătura, nădejdea, credinţa 
sunt lumină”. 
38 Marcu 12, 25. 
39 SFÂNTUL ISAAC SIRUL, Cuvinte către singuratici III, I, 1; 8-9. 
40 După o dispută îndelungată, în care Sfântul Grigorie Palama a avut adversari numeroşi, 
prin sinodul din iulie 1351, învăţătura sa este aprobată oficial de Biserica Ortodoxă 
(J. MEYENDORFF, Sfântul Grigorie Palama..., p. 93). 
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până la prezentarea Mântuitorului Hristos ca Judecător al viilor şi al 
morţilor. În felul acesta, pictorul iconar prezintă lumea în posibilitatea de a 
vedea şi a participa la viaţa Împărăţiei lui Dumnezeu din această viaţă, prin 
imagine şi viaţă sacramentală şi prin experienţa mistică mijlocită de harul 
Duhului Sfânt. Întru aceste două căi de trăire anticipată a Împărăţiei 
cerurilor,41 care sunt strâns legate una de alta, nevoitorul iconar trebuie să 
caute viaţa cea nouă în Domnul Hristos, fiind conştient de faptul că el are 
deja această viaţă primită în interiorul său prin Taina Sfântului Botez şi prin 
Sfânta Euharistie.42 Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt, atât în Sfintele Taine, cât 
şi în rugăciunea personală, lucrează şi împlineşte neputinţele noastre, cum 
ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: „Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, 
căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci Însuşi Duhul Se roagă pentru 
noi cu suspine negrăite”.43 

Mântuitorul Hristos ne-a vestit că Duhul Sfânt sălăşluia deja peste 
El, ca Dumnezeu şi, apoi, ca om peste Care S-a pogorât Duhul în chip de 
porumbel în apele Iordanului, cum vedem de altfel şi în compoziţia 
iconografică a acestui praznic. Aceste precizări fac în mod explicit legătura 
dintre Împărăţia lui Dumnezeu şi prezenţa Duhului Sfânt în această 
Împărăţie. După Pogorârea Sfântului Duh,44 Sfântul Petru citează chiar în 
predica sa din profetul Ioil,45 arătând că Duhul Sfânt este prezent în „zilele 
din urmă” şi noul veac va avea ca principală caracteristică prezenţa Lui 
efectivă în lume. Mai mult, Duhul este Cel Care garantează tensiunea dintre 
„deja” şi „nu încă”, lucru pe care-l vedem în imaginile iconografice din 
pictura ortodoxă. El este prezent asigurându-ne că ceea ce ne-a fost promis 
de Mântuitorul Hristos se va împlini, aici şi dincolo în veacul viitor. De 
asemenea, lucrarea Duhului Sfânt face ca Mântuitorul Hristos să nu fie 
Unul, ci mai mulţi, El fiind o personalitate corporativă care cuprinde pe toţi 
în Trupul tainic al Domnului. Dacă privim cu atenţie chipurile sfinţilor vom 
constata că ei seamănă cu Mântuitorul Iisus Hristos şi între ei, fiind fraţi cu 
Domnul slavei şi fii ai aceluiaşi Părinte ceresc. Acest lucru ne arată că 
Trupul Domnului este numai în Duhul Sfânt,46 aşa cum vedem în cele spuse 

                         
41 Nu este vorba deci de alegerea uneia şi excluderea celeilalte, ci dimpotrivă de trăirea 
amândurora după puterile fiecărui creştin în parte. Mai presus de toate însă ele sunt strâns 
legate una de cealaltă prin lucrarea Duhului Sfânt. 
42 Referindu-se la această trăire, Mitropolitul Ioannis Zizioulas afirmă că cele două aspecte 
ale pnevmatologiei şi ale lucrării Duhului Sfânt sunt eshatologia şi comuniunea (Mitropolit 
IOANNIS ZIZIOULAS, Fiinţa eclesială, traducere de Aurel Nae, Ed. Bizantină, Bucureşti, 
1996, p. 144). 
43 Romani 8, 26. 
44 Faptele Apostolilor 2, 17-36. 
45 Ioil 3, 1-5. 
46 Mitropolit I. ZIZIOULAS, Fiinţa eclesială..., p. 144. 
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de Sfântul Apostol Pavel, care ne învaţă că rugăciunile se fac „în Duhul”47 şi 
prin „împărtăşirea Sfântului Duh”.48  

Sfântul Duh are un rol deosebit în pictura bisericească şi în 
pregătirea oamenilor pentru Împărăţia lui Dumnezeu. El este persoana care 
face posibilă comuniunea noastră cu Dumnezeu şi cu semenii noştri 
întemeiată pe iubire. Dacă lucrarea mântuitoare a Domnului Hristos ne-a 
adus posibilitatea de a ne schimba din supuşi ai Împăratului Ceresc în fii ai 
Tatălui Său ceresc, prin Duhul Sfânt se realizează prefacerea noastră din 
oameni trupeşti în oameni duhovniceşti.49 Sfântul Apostol Pavel spune în 
acest sens: „câţi sunt mânaţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui 
Dumnezeu. Pentru că n-aţi primit un duh al robiei, spre temere, ci aţi primit 
Duhul înfierii, prin care strigăm: Avva! Părinte! Duhul Însuşi mărturiseşte 
împreună cu duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu”.50 Aşa că Duhul 
Sfânt, fiind Duhul iubirii, ne învaţă explicit să-L numim pe Dumnezeu Tată 
şi să recunoaştem în aproapele nostru pe fratele nostru.51 Întru aceasta se 
defineşte efectiv şi taina iubirii lui Dumnezeu şi a Împărăţiei Sale pe care 
Noul Testament ne-o oferă prin gura Sfântului Apostol Pavel: „Împărăţia lui 
Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în 
Duhul Sfânt”.52 Acest lucru este înfăţişat în nenumărate picturi din 
iconografia noastră unde sunt prezentate parabolele Mântuitorului 
referitoare la Împărăţia cerurilor. 

În consecinţă, persoana umană, fie că este ascet sau iconar, în Duhul 
Sfânt se face părtaşă celor dumnezeieşti în chip total prin lucrarea harului. 
Domnul Iisus Hristos, asumând, în chip spiritual, umanitatea în totalitatea ei 
prin Cruce şi prin pogorârea la iad, ne împărtăşeşte în chip deplin de cele 
                         
47 Efeseni 6, 18. 
48 II Corinteni 13, 13. 
49 CHRISTOPH SCHONBORN precizează: „Dacă Hristos a venit să înnoiască omul întreg, 
să-l modeleze după chipul Său, atunci se înţelege că privirea, sensibilitatea, puterea 
creatoare a artistului sunt incluse în această nouă modelare. Vrerea de a limita arta numai la 
domeniul profan apare ca o criză profundă a viziunii teandrice cu privire la om şi la lume. 
Şi invers, consimţământul pentru simbioza dintre artă şi cult, dintre icoană şi credinţă, se 
arată ca un consimţământ pentru misterul divino-uman. Căci amândouă, arta şi cultul, au 
comun faptul că rezultă din întâlnirea dintre cer şi pământ, dintre adevărul divin şi cel 
uman, şi această întâlnire reînvie totdeauna. Arta şi cultul sunt deopotrivă expresia 
infinitului în sărăcia gesturilor şi a formelor. Aceasta a fost, desigur, totdeauna aşa. Toate 
religiile au fost şi focare de dezvoltare ale artei şi afirmaţia lui S. Freud, după care religia 
exprimă în fond nevroza omenirii, nu infirmă nimic din cele spuse” (Icoana lui Hristos. O 
introducere teologică, traducere de pr. dr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996, 
p. 184-185). 
50 Romani 8, 14-16. 
51 Pr. prof. STELIAN TOFANĂ, Iisus Hristos, Arhiereu veşnic, după Epistola către Evrei, 
Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1996, p. 46. 
52 Romani 14, 17. 
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dumnezeieşti prin Înviere şi Înălţare la ceruri. Astfel, noi suntem ridicaţi 
împreună cu Mântuitorul Hristos, de-a dreapta Tatălui, iar în biserică suntem 
reprezentaţi ca sfinţi pe pereţii ei. Fără îndoială, aceasta este numai 
începutul îndumnezeirii, care începe aici pe pământ şi se continuă la 
nesfârşit în ceruri. În atare caz, sfinţii vor cunoaşte o creştere neîncetată în 
Dumnezeu, dat fiind caracterul apofatic al Preasfintei Treimi, pe de o parte, 
şi al fiinţei divine necircumscrise, pe de alta. Această creştere 
duhovnicească în Duhul Sfânt depăşeşte gândirea umană şi nu se supune 
categoriilor noastre conceptuale, ea fiind mai presus de fire. De aceea, cât 
priveşte iconografia, nu rareori unele picturi sunt greu de înţeles datorită 
mulţimii de sensuri pe care le cuprind. Desigur, drumul desăvârşirii începe 
din lumea aceasta şi se actualizează mereu prin împărtăşirea de harul divin, 
fiecare început sfârşindu-se într-un nou început. 
 

Rolul şi semnificaţia sfintelor icoane în contextul cultului ortodox. 
Perspectivă concluzivă 

 
În contextul disputei iconoclaste, argumentul decisiv al iconodulilor 

a fost eminamente de natură hristologică şi pnevmatologică. Faptul că Fiul 
lui Dumnezeu S-a întrupat a pus în evidenţă în chip pozitiv calitatea 
deosebită a celui reprezentat pe icoană. Dacă pentru Mântuitorul Iisus 
Hristos firea Sa omenească indica asumarea deplină de către Însuşi 
Dumnezeu în Persoana Sa a lumii, a omului şi a istoriei, pentru icoană, 
dimensiunea sa vizibilă şi sensibilă, indica valoarea materiei aflată în relaţie 
analogică cu prototipul reprezentat. Icoana în atare caz are prin temeiul 
hristologic „trupul” – simbolizantul, şi totodată un „suflet” – simbolizatul. 
Din acest punct de vedere, atât iconografia, cât şi hristologia reprezintă 
punerea în evidenţă a creaţiei lui Dumnezeu, transfigurată de energiile 
necreate prin Înomenirea, Jertfa şi Învierea Logosului Tatălui. Astfel, lumea 
celor văzute este apreciată şi valorificată tocmai pentru că Dumnezeu a făcut 
pe om după chipul Său şi pentru că Fiul, Care este Chipul Tatălui, S-a făcut 
om asemenea nouă. Precizăm că omul nu era numai îmbrăcat în harul 
Duhului Sfânt, ci era foarte aproape de Creatorul său prin chip şi înrudire. 
Pentru a vedea ce înseamnă această apropiere trebuie să spunem că unii au 
considerat că sufletul drept fiind după chipul lui Dumnezeu, alţii au văzut 
chipul atât în suflet cât şi în trup.53 Faptul că omul a fost creat deodată: trup 
                         
53 În textul original ebraic, chipul este redat prin cuvântul „tselem”, iar asemănare, prin 
„demut”. Deşi sinonime, tselem are mai mult un înţeles fizic, iar demut, un înţeles mai 
abstract sau spiritual. Tselem desemnează o imagine încrustată, o efigie figurată şi plastică 
(IV Regi 11, 18; Amos 5, 26; Iezechiel 23, 14). Datorită acestei semnificaţii, omul este 
aşezat în creaţie ca o efigie a lui Dumnezeu. El dă mărturie că Dumnezeu e Stăpânul 
creaţiei, iar omul este administrator al acesteia, stăpânind-o cu responsabilitate.  
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şi suflet, dovedeşte că el este părtaş la chipul şi asemănarea cu Dumnezeu în 
întregime.54 Sfântul Grigorie de Nyssa spunea că: „nimeni nu va putea defini 
omul pornind de la carne sau de la oase, ci puterea inteligenţei şi a raţiunii 
sunt cele care definesc omul”.55 Cum vedem, Sfântul Părinte foloseşte o 
expresie foarte apropiată de această relaţie dintre trup şi suflet, de chip al 
chipului, adică trupul este după chipul sufletului.56 Cu alte cuvinte, omul are 
                                                               
Vezi EDMOND JACOB, Theologie de l’Ancien Testament, Neuchatel, Delachaux & 
Niestlé, 1955, p. 135-136. 
54 SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA (PG 150, col. 1361 C) afirmă categoric că „numele de 
om nu este aplicat sufletului în mod separat, ci deodată la amândouă, căci împreună au 
fost create după chipul lui Dumnezeu”. Cu alte cuvinte, trupul este epifania tainei omului, 
prin el omul se manifestă în totalitatea sa, făcând vizibile capacităţile sale personale. Trupul 
participă la „după chipul lui Dumnezeu” pentru că acest „după chip” nu este o copie a 
fiinţei divine, ci o întipărire a lui Dumnezeu personal în cel care l-a făcut cu mâinile sale. 
Mai mult, mântuirea omului este condiţionată de viaţa în trup, aceasta pentru că omul are o 
dimensiune pământească înainte de a avea una cerească după Parusie. 
55 SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA, Ad Apolinarie, în: PG 45, col. 1169 B. 
56 O referinţă interesantă cu privire la importanţa şi valoarea trupului omenesc, din tradiţia 
siriacă, care urmează fidel viziunea biblică holistică asupra făpturii omeneşti, este cea 
prezentată de SUSAN ASHBROOK HARVEY („Embodiment in Time and Eternity: A 
Syriac Perspective”, în: St. Vladimir’s Theological Quarterly, vol. 43, 1999, nr. 2), care 
arată că: „One of the most striking characteristics of ancient Syriac Christianity in all its 
forms is its intense physicality. The body provided a central focus of concern for religion in 
this region, and the primary instrument of religious expression. Throughout the spirituality 
of the Syrian Orient one finds a heightened awareness of sensory experience, of physical 
expression, of bodily knowing, of embodiment as the medium in which and by which the 
encounter between human and divine takes place. That is why at the core of early Syriac 
Christianity lies an unequivocal understanding of the ‘oneness’ of the human person, a 
oneness of body and soul, in which the physical and the spiritual are essential to one 
another in relation to God, for neither has meaning without the other. As St. Ephrem 
marveled, «The soul is Your bride, the body Your bridal chamber». Syriac writers present 
an eschatological vision of concretely physical nature, experienced in bodily terms. The 
separation, or disharmony, of body and soul that we know as mortality is consequently how 
we experience and know our fallen condition. The body is the place in which salvation 
happens and the instrument by which it is done. Finally, the body changed in the eschaton 
will remain the body in which and through which we know God—and in the eschaton, 
knowing God will be the total sum of our life. The body fulfils an epistemological role: it is 
the medium through which we first encounter the divine and it offers knowledge of God 
through that encounter that cannot be gained in any other way. In early Syriac tradition, 
embodiment is the condition that defines our existence in time, as it will also define it in 
eternity”).  
Vezi şi MARIUS LAZURCA, Invenţia trupului, Ed. Anastasia, Bucureşti, f. an., p. 25). 
„Omul, spune Lazurcă, aparţine funciar atât lumii terestre cât şi celei celeste, dar trebuie să 
se înscrie într-o necurmată mişcare ascendentă. Dar în niciun caz nu se ajunge la o 
concepţie depreciativă despre corporalitate, nici la un dualism de origine iudaică, alături de 
cel platonician. Comentatorii Legii refuză să dea unele distincţii atât de nete între trup şi 
suflet: un argument semnificativ este faptul că termenul desemnând trupul – basar nu este 
niciodată înţeles separat de suflet – nefesh” (Dictionnaire de Théologie Catholique, Paris, 
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1923, tome I, p. 969. Pr. prof. PETRU SEMEN, Învăţătura despre suflet în cărţile 
Vechiului Testament, în ST, nr. 9-10, 1977, p. 674.) nici măcar teoretic. Trupul trebuie 
înţeles ca o manifestare concretă a sufletului, un fenomen al acestuia; care face ca trupul să 
poată conduce către o anumită „vizibilitate”, către o anumită concreteţe a sufletului. 
Această riguroasă interdependenţă între trup şi suflet trimite la o viziune absolut pozitivă 
despre trupul omenesc. Trupul, spun rabinii, este partea cea mai desăvârşită a creaţiei, este 
capodopera Creatorului. În primul rând, corpul este un chip al universului întreg, Talmudul 
propunând un amănunţit sistem de corespondenţe între părţile corpului şi componentele 
Universului creat. În al doilea rând, înţelepţii talmudişti insistă asupra perfectei inserţii a 
trupului în Univers, asupra capacităţii sale de adaptare şi asupra armoniei funcţiilor sale. 
Marius Lazurca atrage însă atenţia asupra faptului că unele texte vetero-testamentare au fost 
redactate într-un climat dominat de cultura elenistică. De aceea exegeţii vorbesc despre 
existenţa a două antropologii de sorginte vetero-testamentară: cea dintâi, fidelă spiritului 
originar al iudaismului, propune, mai ales prin intermediul hermeneuticii talmudice, o 
imagine pozitivă asupra corporalităţii; cea de a doua, marcată de ideile fundamentale ale 
antropologiei elenistice, insistă asupra distanţei de neconciliat dintre suflet şi trup. În 
Înţelepciunea lui Solomon semnele acestei influenţe sunt vizibile, fără însă ca ea să devină 
dominantă pentru ansamblul antropologiei iudaice. Oricum, deosebirea biblică dintre trup şi 
duh nu are nicio legătură cu dihotomia elenistică dintre suflet şi corp în pofida 
nenumăratelor confuzii istorice care au făcut adesea din creştinism un „platonism pentru 
popor”. În concluzie, antropologia biblică refuză sistematic dualismul. Trupul omului este 
însufleţit, iar sufletul este întrupat, soteriologia nu este înţeleasă ca o radicală ruptură faţă 
de trup, ci mai degrabă ca o bună armonizare a raporturilor lor (p. 98-99). 
Alte precizări relevante ne oferă CLAUDE TRESMONTANT. El afirmă că poporul evreu a 
creat o cultură a cărei structură noetică este „cu totul originală”, iar „originalitatea acestei 
gândiri numai într-o mică măsură a fost luată în considerare în Occidentul nostru dominat 
de cultura greacă şi latină” (Claude Tresmontant, Le problème de l’âme, Éditions du Seuil, 
Paris, 1971). Îndepărtarea de spiritul scripturistic a dus la formarea, în Occident, a unei 
mentalităţi antropologice de tip platonic şi neoplatonic, cu excepţia aristotelienilor secolului 
al XIII-lea. Devierea se explică prin faptul că atunci când s-au tradus cărţile Vechiului 
Testament din limba ebraică în limba greacă, cuvântul nefesh, care desemnează în ebraică 
principiul de viaţă, a fost redat prin ψιχη, iar în latină prin anima. Marea iluzie şi marea 
greşeală constă în a ne imagina că se poate trece dintr-un univers de gândire la un altul doar 
prin faptul că s-a stabilit o corespondenţă lingvistică între termeni care, în realitate, nu au 
aceeaşi semnificaţie. Pentru că Biblia ebraică are un termen care a fost tradus în greacă 
prin ψιχη şi în latină prin anima, ne-am închipuit că se putea gândi despre ceea ce Biblia 
numeşte suflet ca despre ceea ce Platon, Plotin sau Descartes numesc suflet. Aici a fost 
greşeala. Sub identitatea termenului, în traduceri, diferenţele de conţinut sunt radicale. 
Într-adevăr, pe când în tradiţiile orfică, platonică şi neoplatonică sufletul este de natură 
divină şi nemuritor de drept, preexistând „corpului” în care „cade” ca într-o închisoare – de 
aici jocul de cuvinte σομα-σεμα (închisoare, mormânt) – şi din care caută să se elibereze cât 
mai repede pentru a se întoarce la origine, în tradiţia ebraică sufletul este ontologic de o altă 
substanţă decât Dumnezeu care l-a creat, nefiind nici preexistent „corpului”. Ideea că 
existenţa sufletului în „corp” ar fi o nenorocire, consecinţa unei greşeli, este străină tradiţiei 
ebraice. De aceea, evreul nu are nicio idee de dualitate substanţială între „suflet”, pe de o 
parte, şi „corp”, pe de altă parte. În ebraică nu există niciun cuvânt pentru a desemna corpul 
în sensul în care Platon sau Descartes vorbesc de corp, o substanţă distinctă de suflet. Există 
un cuvânt pentru a desemna cadavrul, care nu mai este un corp. Confuzia dintre corp şi 
cadavru este eroarea carteziană. O altă confuzie s-a produs prin traducerea cuvântului 
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un chip al chipului – trupul şi sufletul – care este şi el chip al Chipului, omul 
întreg în relaţie cu Fiul lui Dumnezeu, care este Chip al Tatălui după 
cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Acesta este chipul lui Dumnezeu Celui 
nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura”.57 Deci, cel mai important 
lucru în această relaţie dintre chip şi arhechip este dată de faptul că Însuşi 
Fiul lui Dumnezeu a luat chipul nostru58 de om, ceea ce înseamnă că încă de 
la început natura noastră a fost creată suverană.59 Una din caracteristicile de 
seamă ale acestei legături a omului cu Dumnezeu este libertatea, ca expresie 
a suveranităţii chipului. Aşa cum Dumnezeu este liber în actele Sale, tot aşa 
şi omul este călăuzit de propria sa voinţă liberă spre ceea ce este potrivit firii 
sale. Ori, în această libertate constă şi bucuria pentru răsplata ostenelilor 
umane ca încununare pentru virtute. Ca atare, „în viaţa omului se amestecă 
harul divin cu sinele său aşa cum ochiul”, zice Sfântul Grigorie, „prin 
însuşirea cu care a fost înzestrat, ajunge să se împărtăşească de lumină, 
atrăgând la sine, prin puterea înnăscută, lumina care-i este înrudită. Deci, 
tot aşa în firea omenească este necesar să se amestece o părticică de la 
Dumnezeu, pentru ca, datorită asemănării cu Dumnezeu, omul să ducă 
dorul Aceluia cu care se înrudeşte”.60 

Omul făcut după chipul lui Dumnezeu şi creaţia pot şi trebuie să fie 
cinstite pentru ele însele ca lucrări ale lui Dumnezeu. Tocmai de aici 
înţelegem de ce a fost nevoie de atâtea dezbateri în timpul marilor Sinoade 
ecumenice, ca închinarea adusă lui Dumnezeu să se facă în Duhul Sfânt şi în 
adevăr. Toate aceste frământări au avut ca punct de plecare consecinţele 
unirii ipostatice din înţelegerea tainei Înomenirii Fiului lui Dumnezeu şi a 

                                                               
ebraic basar prin σαρς, în latină caro, în franceză chair. „În timp ce pentru francezul din 
secolul al XX-lea, chair înseamnă corpul mai ales ca izvor al patimilor, basar desemnează 
totalitatea umană, omul viu, ceea ce în franceză este âme şi corps împreună”. O dovadă 
mai convingătoare că în tradiţia ebraică omul este înţeles ca o unitate psiho-somatică 
indisociabilă este aceea că „funcţiunile sau afecţiunile care, într-o antropologie dualizantă, 
sunt atributele «corpului», în ebraică sunt atribute ale nefesh-ului: „Îi e foame sufletului 
meu”, (Psalmul 107, 9) „Îi e sete sufletului meu” (Proverbe 25, 25). Nephesch şi basar nu 
sunt două lucruri, două substanţe diferite, ca ψιχη şi σομα la Platon, ci două cuvinte pentru 
a desemna omul din punct de vedere al psihismului şi al organizaţiei sale psiho-biologice. 
(Cf. Trupul morţii şi al slavei. Scurtă introducere la o teopoetică a trupului, Ed. Christiana, 
Bucureşti, 1996, p. 206 şi 234). 
57 Coloseni 1, 15. 
58 Întruparea are rezonanţă în toată experienţa antropologică. Cf. şi pr. prof. DUMITRU 
POPESCU, Natura Bisericii din punct de vedere fiinţial şi comunitar, în Mitropolia 
Banatului, vol. 19 (1980), nr. 10-12, p. 652-664. 
59 SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA, Despre creaţia omului IV, în PG. 45, 136 BC, 
traducere de Pr. prof. Teodor Bodogae, în col. PSB, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 22. 
60 IDEM, Marele Cuvânt catehetic, traducere de Pr. prof. Teodor Bodogae, în PSB 30, 
p. 294. 
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mântuirii noastre.61 Domnul nostru Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat şi 
om adevărat, deşi nu este pe pământ aşa cum este în cer, fiindcă S-a făcut 
om asemenea nouă, totuşi a luat firea noastră pe care a îndumnezeit-o şi o 
păstrează în Ipostasul Său pentru totdeauna. 

În virtutea acestui fapt, cultul sfintelor icoane are o justificare 
doxologică. „Noi ne închinăm Domnului Hristos şi cinstim pe Maica 
Domnului şi pe sfinţi, şi prin icoanele care îi reprezintă”.62 Această 
mărturisire arată că icoanele prin natura lor de obiecte liturgice sunt rânduite 
pentru cinstirea şi închinarea credincioşilor. Biserica a învăţat dintotdeauna 
că cinstirea lor este o dogmă a credinţei creştine care decurge din dogma 
fundamentală a Bisericii: mărturisirea că Dumnezeu S-a făcut om şi S-a 
arătat nouă.63 Din acest motiv, chipul Mântuitorului Iisus Hristos este o 
mărturie a întrupării Sale adevărate, reale şi nu închipuite. Pentru acest 
adevăr Sfântul Vasile cel Mare numeşte icoana o „teologie în imagine”,64 
adică ceea ce „cuvântul împărtăşeşte prin auz, pictura arată în tăcere prin 
imagine”. Deci, închinarea se îndreaptă fireşte către persoanele sfinte 
reprezentate, mai precis: „cinstea dată icoanelor se urcă la chipul cel 
dintâi”.65 Sub acest aspect trebuie subliniată deosebirea categorică dintre 
cultul creştin şi cel din Vechiul Testament, iudaic. După cum am precizat 
mai sus, în Vechiul Testament se interziceau chipurile şi asemănările lui 
Dumnezeu ca obiecte de venerare.66 Deşi în legea lui Moise se admitea 
valoarea simbolurilor sacre, înţelese ca semne vizibile ale manifestării 
puterii lui Dumnezeu, aşa cum erau mielul pascal, toiagul lui Aaron, Cortul 
mărturiei, chivotul Legii, temerea că acestea puteau duce la confundarea 
închinării lui Dumnezeu cu lucrurile create a determinat pe prooroci să fie 
reticenţi faţă de cinstirea acestor obiecte sacre. Se mai adaugă la aceasta 
faptul că poporul lui Israel trăia printre popoare idolatre, care de multe ori a 

                         
61 George Florovski considera că Origen a fundamentat o hristologie care conţinea 
premisele luptei împotriva icoanelor. Cf. HENRI CROUZEL, Theologie de l’image chez 
Origene, Paris, Editions Montaigne, 1956; MARGUERITE HARL, Origene et la fonction 
revelatrice du Verbe incarne, Paris, 1958. Cf. şi The Westminster Handbook to Origen, 
editat de John Anthony McGUCKIN, Louisville – Londra, Westminster John Knox Press, 
2004, p. 128-131. 
62 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, 
Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986, p. 55. 
63 Ioan 1, 14. 
64 Vezi şi MAXIMOS AGHIORGOUSSIS, „Applications of the theme Eikon Theou 
according to Saint Basil the Great”, în: The Greek Orthodox Theological Review, vol. 21 
(1976), nr. 3, p. 265-288. 
65 SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN, Cele trei tratate contra iconoclaştilor, traducere din 
greceşte cu un studiu introductiv de Pr. prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
1998, p. 72. 
66 Ieşire 21, 4; Deuteronom 5, 18, 19. 
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influenţat pe iudei spre închinarea la idoli. Privind însă de aproape această 
interzicere constatăm că „nu recunoaşterea unei lucrări a lui Dumnezeu în 
obiectele naturale şi cu deosebire în simbolurile sacre, indicate de 
Dumnezeu în mod supranatural era interzisă în Vechiul Testament, ci 
identificarea lor cu Dumnezeu Însuşi”.67 Ca atare, acesta era motivul de fapt  
pentru care Dumnezeu în Vechiul Testament a interzis „chipul cioplit”,68 
cum spune porunca din Decalog. Spre deosebire de aceasta însă Dumnezeu 
a recomandat vederea măririi Sale, lucrând în simbolurile sacre folosite de 
iudei, în mod special în anumite obiecte în cultul de la templu consacrat din 
Ierusalim printr-un act supranatural. Evident, prin idoli se pierdea conştiinţa 
deosebirii lui Dumnezeu de firea creată, pe când în simbolul natural şi sacru 
se menţinea conştiinţa acestei deosebiri. Poporul Israel, de asemenea, ar fi 
pierdut prin idol conştiinţa unui Dumnezeu mai presus de creaţie, superior 
lumii, deosebit de ea şi liber de ea. Astfel, poporul ales avea posibilitatea, 
prin simbol, să păstreze credinţa în Dumnezeu diferit de lume şi 
transcendent ei. În felul acesta, iudeii puteau practica o legătură concretă cu 
El, prin adorare, cult şi rugăciune. Pe temeiul acestei credinţe cei din 
Vechiul Legământ puteau fi convinşi că Dumnezeu îi poate apăra chiar faţă 
de intemperiile naturii şi faţă de legile ei implacabile. Ca atare, iudeii, prin 
simbol vedeau toată lumea într-o dependenţă de Dumnezeu, Care este 
personal, mai presus de orice creatură, atotputernic şi proniator al ei şi în 
mod deosebit al oamenilor. Prin urmare, prin simbolurile sacre, dar şi prin 
toată creaţia privită ca simbol, Vechiul Testament a subliniat credinţa în 
prezenţa lui Dumnezeu prin mijloace sensibile, dar şi deosebirea Lui de 
aceste mijloace. De bună seamă că din acest caz simbolurile sunt o 
anticipare certă a icoanelor, precum Vechiul Testament e o anticipare a 
Mântuitorului Iisus Hristos.69 

În cultul creştin statutul obiectelor sacre este fundamentat pe 
Înomenirea Cuvântului lui Dumnezeu. Esenţial în această cinstire nu este 
atât faptul Întrupării Fiului lui Dumnezeu, ci mai ales venirea Sa la lumea 
noastră. Odată ce S-a făcut om Mântuitorul Iisus Hristos, se află cea mai 
mare apropiere cu neamul omenesc, comuniune înţeleasă dintr-o perspectivă 
interpersonală. Faptul că Logosul Tatălui „S-a pogorât din ceruri şi s-a 
făcut om”, intrând într-un dialog nemijlocit cu neamul omenesc, implică şi 
explică în mod necesar posibilitatea păstrării acestei relaţii directe, „faţă 
către faţă”, dintre om şi Dumnezeu. Această justificare, cum constatăm, este 
                         
67 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă..., 
p. 56. 
68 Ieşire 21, 4. Cf. şi SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN, Cele trei tratate contra 
iconoclaştilor..., p. 54-55. 
69 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă..., 
p. 56. 
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personalistă şi explică limpede necesitatea icoanei pentru dialogul nostru cu 
Domnul slavei. Fireşte aceste obiecte simbolice au un caracter intermediar 
datorită funcţiei lor de mediere între lumea sensibilă şi lumea inteligibilă. 
Astfel icoana este înţeleasă ca un fel de mijloc al dialogului, în cadrul 
cultului ortodox, între om şi Dumnezeu şi sfinţii Săi. Cu alte cuvinte icoana 
este o adevărată fereastră către Împărăţia cerurilor prin care omul şi 
Dumnezeu se pot privi faţă în faţă. Deci, prin icoane cerurile sunt aproape 
de noi sau noi suntem deja şi nu încă în Împărăţia lui Dumnezeu. Prin 
cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „S-a apropiat Împărăţia cerurilor”,70 
deducem că lumea nevăzută nu este aproape de noi şi accesibilă în acelaşi 
timp, căci Dumnezeu şi sfinţii Săi se află în proximitatea lumii noastre sau 
sunt în lumea noastră prin Trupul tainic al Domnului.71 Tocmai pentru acest 
fapt icoanele sunt cele care mărturisesc apropierea, respingerea lor fiind  
„proprie celor ce resping în general orice fel de comunicare a Domnului 
Hristos din planul invizibil cu noi prin vreo putere oarecare”, spune 
părintele Stăniloae.72  

Desigur, în cultul ortodox, icoana, cum am spus mai sus, se sprijină 
cel mai mult pe teologia Întrupării Fiului lui Dumnezeu şi a chipului lui 
Dumnezeu din om. „Faţa omenească, spune părintele Stăniloae, este prin ea 
însăşi mijlocul de comunicare între oameni. Faţa nu e dată omului pentru o 
existenţă a lui în izolarea individualistă. Din acest punct de vedere există o 
mare identitate de rol între faţă şi cuvânt. Amândouă sunt date insului 
pentru a se comunica altora. Ele sunt date omului pentru că el este 
persoană, deci subiect comunicabil, subiect pentru alte subiecte. Ca 
persoană omul nu există numai pentru sine, ci şi pentru ceilalţi, sau se 
realizează pe sine în comunicare cu ceilalţi. În faţa şi cuvântul lui se 
reflectă şi se realizează conştiinţa sa că e pentru alţii, că nu se poate realiza 
decât în comuniunea cu alţii. În faţa omului se reflectă toate urmele lăsate 
de întâlnirea şi de convorbirea cu ceilalţi oameni. Iar cuvintele lui se 
îmbogăţesc din convorbirea cu ceilalţi, din învăţarea de la ei, din cuvântul 
lor oral sau scris. În faţa şi în cuvintele fiecăruia se păstrează urmele şi 
vibraţiile sentimentelor produse de alţii, sau sentimentele nutrite şi 
exprimate faţă de alţii. În atare caz, omul este fiinţă interpersonală, noi 
creştinii spunem că este fiinţă tripersonală, după chipul Sfintei Treimi, 
pentru că totdeauna două persoane care vorbesc au în vedere o a treia 
persoană, sau pe el multiplicat. Lucrurile intră în preocuparea lor numai ca 

                         
70 Matei 3, 2; 4, 17. 
71 Ioan 1, 51: „Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe 
îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului”. 
72 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă..., 
p. 58. 
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obiecte care-i interesează în comun, ca obiecte care sunt între ei, dorind să 
şi le dea, sau să şi le ia. Faţa ţine de om, pentru că el este pentru alţii şi 
prin faţă îşi arată trebuinţa să fie cu ei, să se intereseze de ei şi alţii să ştie 
că el se interesează de ei. Faţa nu aparţine cuiva în izolare. Faţa e proiecţia 
inevitabilă a insului spre ceilalţi. Ea ţine de el, pentru că el ţine de ceilalţi. 
De aceea a luat Fiul lui Dumnezeu faţă omenească. El a arătat prin aceasta 
interesul Lui faţă de noi, voinţa de a comunica cu noi. Faţa umană e pe de o 
parte expresia infinităţii de înţelesuri spre care e orientat spiritul uman, iar 
în cazul că e un spirit credincios, expresia legăturii lui mângâietoare cu 
infinitatea personală divină; pe de alta arată voinţa de comunicare a 
acestei infinităţi trăite către ceilalţi semeni. Fiul lui Dumnezeu, luând faţă 
umană a dus la maximum această ancorare a ei la infinitatea 
dumnezeiască, pe de alta voinţa ei de comunicare către ceilalţi oameni a 
acestei trăiri a umanităţii asumate de El în infinitatea de viaţă şi de 
dragoste a dumnezeirii. Dacă a luat faţa omenească cu scopul de a 
comunica prin ea experienţa vieţii dumnezeieşti, trăită de El, fraţilor Săi 
întru umanitate, de ce nu ar menţine această comunicare cu noi prin faţa Sa 
în continuare? Dacă voieşte ca, cuvântul Său să se comunice permanent 
oamenilor, ca exprimare a trăirii Sale ca om în adâncurile dumnezeieşti, de 
ce n-ar voi ca această comunicare să se facă în continuare şi prin faţa Sa, 
care cuprinde concentrat toate cuvintele Sale şi care comunică mai mult 
decât cuvântul nu numai înţelesuri, ci şi putere de viaţă. Credincioşii care 
vor să aibă cu ei nu numai cuvântul Mântuitorului Hristos până la sfârşitul 
veacurilor, ci şi faţa Lui umană şi prin ea «Faţa» dumnezeirii ca izvor al 
tuturor feţelor omeneşti, deci şi al feţei asumate de Domnul Hristos; sau 
«Faţa» dumnezeiască, ca formă mai presus de forme ale existenţei Sale 
tripersonale eterne, ca expresivitate intratreimică, izvor al oricărei 
expresivităţi şi comunicări interpersonale create”.73  

Cercetând cele spuse de părintele Stăniloae constatăm că întreaga 
argumentare se creionează în jurul argumentaţiei de chip sau faţă. Omul, 
pentru a se mântui, are nevoie imperativă să se se sfinţească de harul 
Duhului Sfânt în Trupul tainic al Domnului. Cu ajutorul harului şi al 
faptelor bune omul poate deveni dumnezeu după har prin participarea la 
energiile necreate ale Duhului Sfânt. Fără îndoială acest lucru nu se poate 
realiza decât dacă omul şi Dumnezeu se privesc faţă în faţă şi îşi sunt 
fiecăruia parte, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dumnezeu ne 
priveşte permanent deoarece ne are în Trupul Său tainic, lucru ce implică de 
la sine ca şi omul să fie în Dumnezeu şi să-L privească în faţă, 
contemplându-I icoana strălucitoare de slavă dumnezeiască.74 Este adevărat 
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că pentru unii credincioşi punctul maxim al vieţii lor spirituale este extazul 
mistic, încă din timpul vieţii lor pământeşti, ca efect al comunicării intime 
cu harul divin. În acest context, pentru cei mai mulţi icoana permite accesul 
în lumea divină, prin privirea lui Dumnezeu şi a sfinţilor săi, unde li se pot 
adresa direct prin rugăciune şi contemplare. De aici rezultă clar rolul şi 
necesitatea icoanei în Biserică, având în vedere importanţa ei în procesul 
cunoaşterii lui Dumnezeu şi în creşterea duhovnicească. În acest sens, după 
părintele Pavel Florenski,75 credinciosul este atenţionat să ia aminte că 
icoana nu trebuie abordată ca obiect artistic în sensul profan al cuvântului. 
În atare caz, credinciosul, pătrunzând în profunzime interdependenţa dintre 
om, Dumnezeu şi icoană, desfăşurată în cadrul liturgic al Bisericii, constată 
că icoana este un obiect de închinare, deci liturgic şi totodată simbolic, 
nicidecum un obiect eminamente estetic şi de cultură profană. Mai exact, ea 
nu poate fi abordată după criteriile artei din afara Bisericii, funcţia ei nefiind 
aceea de a încânta expres ochiul ci aceea de a mijloci dialogul credinciosului 
cu Dumnezeu şi cu sfinţii Săi. Acesta este de fapt şi obiectul personal al 
credinţei creştinului ortodox în Biserica sa. Fireşte, icoanele şi compoziţiile 
iconografice au şi o valoare estetică, fiind adevărate capodopere ale 
frumosului. Spunem acest lucru întrucât există tendinţa unora de a scoate 
din cadrul liturgic şi bisericesc aceste obiecte sfinte şi a le considera simple 
piese de muzeu. Sfântul Teodor Studitul prezintă funcţia intermediară a 
icoanelor în următoarea învăţătură: „Icoana există în Dumnezeu în potenţă 
şi poate fi pururea văzută în Mântuitorul Hristos, chiar înainte de a fi 
realizată tehnic, aşa cum şi umbra subzistă pururea în trup, chiar dacă nu 
este încă configurată de o rază de lumină, mod în care nu este în afara 
verosimilului a spune că Domnul Hristos şi icoana Lui sunt simultane”.76 
Deci, prototipul şi icoana ţin de categoria aspectelor relative ale lucrurilor, 
ca şi dublul şi jumătatea. În acest caz prototipul introduce întotdeauna 
împreună cu sine icoana a cărui prototip este, şi dublul introduce 
întotdeauna cu sine jumătatea faţă de care se zice dublu, căci nu ar putea 
exista prototip dacă n-ar exista icoană, nici dublu dacă nu s-ar gândi mai 
întâi o jumătate – lucruri care subzistă şi se gândesc în acelaşi timp ca unele 
ce sunt simultane. Prin urmare, întrucât nu intervine între ele un timp 
oarecare, nici închinarea în cadrul cultului a icoanelor nu va fi alta, ci una şi 
aceeaşi pentru amândouă. 

Prototipul şi icoana îşi au existenţa legată cumva unul de altul şi prin 
suprimarea unuia este suprimat împreună şi celălalt, precum atunci când e 
suprimat dublul e împreună suprimată şi jumătatea. Aceasta vrea să arate că 
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nu poate exista Domnul Iisus Hristos fără ca icoana, chipul Lui, să fie în 
potenţă şi să existe pururea în prototip, mai înainte de a fi executată tehnic 
de către iconar. Deci, cel ce nu mărturiseşte că în Mântuitorul Iisus Hristos  
este venerată şi închinată Persoana împreună cu icoana Lui, suprimă însăşi 
închinarea Mântuitorului Hristos, aşa cum rezultă din una din consecinţele 
unirii ipostatice.77 Ca atare, în gândirea Sfântului Teodor, care vede în 
icoană prototipul celor două jumătăţi ale unui întreg, ne duce cu mintea la 
viziunea cosmo-antropologică a Sfinţilor Părinţi şi la cultul ortodox de 
cinstire a sfintelor icoane. Ea se bazează pe unitatea ipostatică dintre firea 
divină şi umană din Persoana Fiului lui Dumnezeu şi de unitatea 
indisolubilă dintre micro şi macro cosmos. Omul şi universul sunt cele două 
feţe ale unei singure medalii, în contextul în care „tot ceea ce este jos este şi 
sus şi tot ceea ce este sus este şi jos”.78 Sfântul Maxim Mărturisitorul, în 
Mistagogia sa,79 spunea că  în Biserică icoanele prilejuiesc deplina 
conştientizare şi asumare a armoniei universale. În acest context, Sfântul 
Cuvios ne îndeamnă, la o primă meditaţie, să ne gândim la „elementele” 
cultului ortodox: în primul rând Dumnezeu sălăşluit în Sfânta Sfintelor, în 
darurile transsubstanţiate; în al doilea rând omul, mijlocitor şi destinatar al 
harului sfinţitor; urmează celelalte elemente liturgice: muzica sacră, 
icoanele, moaştele, obiectele de cult, veşmintele preoţeşti cu bogata lor 
semnificaţie simbolică, tămâia, lumânările, aşa cum am amintit mai sus. 
Toate acestea, alăturate structurii însăşi a templului – pronaos, naos şi altar – 
contribuie la împlinirea unităţii dintre cosmos, om şi Dumnezeu. Deci, pe 
măsură ce omul se îndumnezeieşte în dialogul său cu Preasfânta Treime, el 
sfinţeşte creaţia, transfigurând-o. Tot acest proces, cu dinamica sa complexă 
este reflectat în teologia icoanei şi este expus în compoziţiile iconografice 
din bisericile noastre. Datorită harului divin ce se revarsă din icoanele 
sfinţilor, omul, pe măsură ce participă la viaţa liturgică, se sfinţeşte, 
devenind capabil să sfinţească şi el materia aşa cum se întâmplă în pictarea 
unei icoane. Cum ştim din erminia de alcătuire a icoanelor, toate elementele 
materiale care sunt utilizate de meşterul iconar sunt sfinţite prin ierurgii 
speciale. La fel se practică şi atunci când cineva primeşte binecuvântarea ca 
să practice această îndeletnicire de a picta icoanele Mântuitorului Iisus 
Hristos, ale Maicii Domnului şi ale sfinţilor. Nimic din toate acestea nu 
poate lipsi din pregătirea şi perpetuarea cultului ortodox, atât în ceea ce 
priveşte alcătuirea icoanelor cât şi în ceea ce priveşte cinstirea lor.  
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Mai există însă încă un aspect deosebit de relevant în privinţa 
rostului icoanelor în cadrul cultului ortodox din Biserica noastră. Este vorba 
de funcţia lor pedagogică. După cum ştim din Noul Testament, dimensiunea 
învăţătorească a iconomiei Fiului lui Dumnezeu înomenit este deosebit de 
pregnantă. Credincioşii nu se pot închina fără a fi învăţaţi cum să facă acest 
lucru şi fără a fi învăţaţi în credinţa cea adevărată care justifică închinarea 
lor adevăratului Dumnezeu. În această ordine de idei, icoana nu este numai 
un mediu al închinării ci şi un obiect cu intenţii pedagogice vizibile. Fără a 
reduce icoana la un simplu instrument al propovăduirii învăţăturii de 
credinţă, înţelegem rolul ei determinant de transmitere a „ştiinţei sacre” prin 
care se arată atât conţinutul cinstirii cât şi forma de cinstire a lui Dumnezeu 
şi a sfinţilor Săi. Privindu-le, credincioşii beneficiază de toate cunoştinţele 
implicate în vizualizarea scenelor şi a persoanelor sfinte şi de harul ce se 
revarsă din aceste imagini sfinte şi binecuvântate de Duhul Sfânt. 

Mai adaugă la această cinstire a icoanelor şi compoziţiilor 
iconografice că dincolo de aceste dimensiuni trebuie să avem în vedere şi 
caracterul lor apofatic, aşa cum a văzut mai sus în expunerea noastră. Este 
cunoscut de toţi teologii taina relaţiei dintre imagine şi prototip. Căci 
precum este o taină în relaţia dintre lumea celor văzute şi a celor nevăzute, 
sau dintre trup şi suflet, tot aşa este un mare mister între icoană şi persoana 
pe care o reprezintă. Putem spune în acest sens că „icoana e pe atât 
apofatică pe cât este toată liturghia”, cum precizează părintele Stăniloae.80 
Mai mult, continuă părintele, „icoana e apofatică pentru că uneşte trecutul 
cu prezentul şi cu viitorul eshatologic etern. Ea este un chip al eternităţii, 
îngăduindu-ne să ne depăşim timpul şi să întrevedem veacul viitor în 
oglinda tremurândă a chipurilor”.81 Din aceste cuvinte am putea spune 
chiar că icoana este un chip al eternităţii vii, pentru că prin ea transpare Cel 
Ce nu are început şi sfârşit şi margine în puterile Lui şi omul ridicat la 
asemănarea cu Dumnezeu prin har. Ea este un chip prin care transpare 
infinitatea lui Dumnezeu şi se ridică la Dumnezeu nimicnicia noastră. 

Evident, eternitatea şi infinitatea vieţii spre care deschide icoana sunt 
ale Fiului lui Dumnezeu ca ipostas divin înomenit din iubire şi ale 
persoanelor umane în care locuieşte Ipostasul dumnezeiesc Cel întrupat şi 
odată cu aceasta Însăşi Preasfânta Treime. În virtutea acestui fapt, icoanele 
au nume de persoane şi compoziţiile iconografice redau evenimente 
concrete din Sfânta Scriptură, mai ales din Sfintele Evanghelii. Se înţelege 
de aici că prin ele nu se revelează esenţa eternă şi infinită a lui Dumnezeu, ci 
Persoanele divine şi umane, care implică o comuniune unele cu altele, prin 
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feţe omeneşti care au caracter personal. În atare caz, icoanele prezintă 
veşnicia şi infinitatea care ne vorbeşte şi cu care vorbim, cu care suntem în 
dialog şi care-şi revarsă veşnicia şi infinitatea lor ajutătoare, iubitoare, 
călăuzitoare, sfinţitoare în noi. Deci, ceea ce transpare prin icoanele sfinţilor 
este puterea şi lucrarea harului divin pe care cei reprezentaţi în icoană 
revarsă spre oameni prin umanitatea răstignită, înviată şi înălţată la ceruri a 
Mântuitorului Iisus Hristos. Prin ele atât trupul cât şi sufletul omului sunt 
ridicaţi la viaţa veşnică pentru a intra în Împărăţia cerurilor şi a vedea acolo 
pe Mântuitorul Iisus Hristos şi pe sfinţii Săi faţă către faţă. Prin urmare, 
icoanele, prin faptul că ne arată veşnicia personală şi că ne revelează 
eternizarea trupului, „iconografia este metafizica existenţei concrete”, cum 
zice Pavel Florensky, „care e totodată metafizica concretă a vieţii”.82 

Deci, pentru că icoanele şi compoziţiile iconografice sunt sfinţite în 
Biserica noastră, devenind purtătoare de energie divină, ele sunt şi făcătoare 
de minuni. Aceasta dovedeşte că icoanele sunt mult mai mult decât 
reprezentare a unui chip. Fiind, gândite şi trăite ca loc de prezenţă şi de 
iradiere a celui zugrăvit în ea, icoanele sunt în permanentă legătură cu 
prototipul lor. Aşa cum aminteam mai sus, icoana îşi are modelul în 
Înomenirea Logosului şi în chipul lui Dumnezeu din om, omul fiind făcut 
după chipul Fiului Care avea să vină pe lume şi să Se facă om de la Duhul 
Sfânt şi din Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu.  

După Sfânta Tradiţie, icoana se fundamentează şi pe o imagine 
„nefăcută de mână” a Mântuitorului Iisus Hristos care Şi-a întipărit-o pe 
ştergarul Veronicăi sau pe mahrama destinată regelui Abgar din Edessa. 
Istoria ne arată că acest rege al Edesei dorea să vadă pe Domnul nostru Iisus 
Hristos în vedenie. Pentru că n-a reuşit s-a îmbolnăvit de o suferinţă fără 
vindecare, adică a fost atins de lepră neagră care-i cuprinsese tot trupul. 
Fiind suferind de această boală cumplită, Abgar, contemporan cu 
Mântuitorul Iisus Hristos, a trimis la Ierusalim, chiar în timpul pătimirilor 
Domnului, pe un slujitor al său pe nume Anania, un pictor priceput, ca să 
zugrăvească chipul Mântuitorului. Ajuns la Ierusalim Anania s-a urcat într-un 
copac, pentru că nu putea să fie mai în apropierea Domnului Hristos din 
pricina mulţimii. După multe stăruinţe de a-L reprezenta pe Domnul Iisus 
Hristos n-a putut nicicum să-I însemneze chipul, „pentru că se arăta cu altă 
faţă şi cu înfăţişare schimbată”. Mântuitorul, fiind aproape de acest Anania, 
cerând apă să se spele, i s-a dat şi o mahramă cu care să se şteargă. Şi după 
ce s-a spălat şi-a şters cu această ţesătură preacurata şi dumnezeiasca Sa 
faţă. Şi, o, minune: s-a întipărit pe acea mahramă dumnezeiescul Său chip. 
După acest moment, Domnul Iisus Hristos a dat icoana Sa lui Anania, 
zicându-i: ,,Mergi de o dă celui ce te-a trimis, şi du-i şi cuvântul acesta: 
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Fericit eşti, Abgare, de vreme ce nu M-ai văzut şi ai crezut în Mine. Că scris 
este pentru Mine, iar cei ce nu M-au văzut, aceia să creadă şi să fie vii. Iar 
despre cele ce Mi-ai scris ca să vin către tine, să ştii că Eu trebuie să 
plinesc toate cele pentru care sunt trimis; iar după ce le voi plini Mă voi sui 
la Tatăl, Cel ce M-a trimis. Şi când Mă voi sui, îţi voi trimite pe unul din 
ucenicii Mei, anume Tadeu, care şi boala îţi va tămădui şi viaţă veşnică îţi 
va da şi pace, şi ţie şi celor ce sunt cu tine. Şi cetatea îţi voi întări, ca să nu 
poată nimeni din vrăjmaşi împotriva ei”.83 Abgar a primit de la Anania 
Icoana nefăcută de mâini a Domnului nostru Iisus Hristos şi îndată s-a 
vindecat de cumplita suferinţă care-l măcina pe dinăuntru şi pe dinafară. 

După jertfa, moartea şi Învierea Mântuitorului Hristos, Apostolul 
Tadeu a fost trimis de Duhul Sfânt la Edesa ca să-l boteze pe rege şi pe toţi 
care se aflau sub ascultarea lui. După acest moment binecuvântat, regele a 
aşezat Icoana Mântuitorului Iisus Hristos deasupra porţii centrale de la 
intrarea în cetatea Edesei, dând jos statuia unui zeu care trona acolo până 
atunci. Astfel, Icoana Mântuitorului a fost zidită în zidul de cărămidă. După 
ce regele Abgar a murit a venit la conducerea Edesei ca rege nepotul său 
care era păgân şi a vrut să distrugă icoana. Creştinii, atunci, au ascuns prin 
alt zid chipul nefăcut de mână al Domnului, ca să nu fie batjocorit de 
păgâni. Mai târziu, perşii conduşi de Cosroe au ajuns şi la porţile Edesei. La 
venirea lor o femeie credincioasă le-a amintit locuitorilor cetăţii că 
dumnezeiescul chip al Mântuitorului cel nefăcut de mână este ascuns 
deasupra porţii de la intrare în cetate. Episcopul cetăţii, luminat de Duhul 
Sfânt, a căutat în locul arătat de acea femeie, care se numea Eulalia, şi a 
aflat dumnezeiasca icoană a Domnului Hristos şi o candelă aprinsă 
luminând lângă ea. Deci, luând episcopul această Icoană şi făcând multe 
rugăciuni de mulţumire a dus-o în procesiune la locul unde perşii 
străpunseseră zidul cetăţii. Şi deîndată ce episcopul, clericii şi credincioşii 
s-au apropiat de locul războiului, episcopul a picurat untdelemn din candela 
de la Icoana Mântuitorului Hristos în focul cel ce începuse să ardă cetatea. 
Focul, prin minune dumnezeiască s-a întors împotriva celor răi şi i-a ars pe 
toţi. Aşa, cetatea Edesa s-a izbăvit de vrăjmaşii săi. După mulţi ani, Roman, 
împăratul bizantinilor, a adus de la Edesa la Constantinopol această sfântă 
mahramă, care avea pe ea întipărită imaginea cea nefăcută de mână a 
dumnezeieştii feţe a Mântuitorului Hristos. Icoana a ajuns astfel la 
Constantinopol pe data de 15 August 959 şi a fost mai întâi pusă spre 
închinare în Biserica Vlaherne.  

În consecinţă, icoanele, venite de altundeva dintr-un loc ascuns, se 
dezvăluie credincioşilor care le recunosc calitatea lor divină. Ca „apariţii” 
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epifanice din lumea nevăzută, unele icoane miraculoase îşi stabilesc chiar un 
sanctuar, îşi decid locul şi construcţia în care vor sta pentru binele 
credincioşilor. O mulţime de istorii şi de practici, vii până azi, vorbesc 
despre aceste chipuri sfinte ca despre persoane, le întreţin prezenţa şi pun 
comunitatea sub ocrotirea lor. Aceasta dovedeşte că aceste icoane deosebite, 
făcătoare de minuni, sunt privite drept „persoane miraculoase” în primul 
rând prin harul şi puterea lor dăruită de persoanele pe care le reprezintă. De 
exemplu, la Biserica Madona Dudu, în Craiova, potrivit unei istorii pioase, 
icoana Maicii Domnului s-a arătat într-un trunchi de dud unor credincioşi, 
îndemnându-i să-i construiască biserică pe locul apariţiei sale. 

Mântuitorul Iisus Hristos „prezintă dovada despre dumnezeirea Sa 
nu atât din mărturia oamenilor, ci din mărturia faptelor Lui minunate, a 
căror putere o are de la Dumnezeu-Tatăl”, spune Sfântul Chiril al 
Alexandriei. Domnul 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. Profeţii, vestind calea Domnului Dumnezeu, 
încredinţează pe oameni că Mântuitorul este Dumnezeu după fire şi că S-a 
arătat din Dumnezeu-Tatăl. Astfel legile Vechiului Testament sunt 
descoperite de grosimea literei pentru a li se arăta înţelesul lor duhovnicesc. 
Şi să înţeleagă iarăşi iubitorul de învăţătură că Mântuitorul, spunând că e 
mărturisit prin fapte că este Dumnezeu după fire, învaţă limpede că n-ar 
putea fi în El întocmai puterea şi lucrarea cuvenite lui Dumnezeu dacă n-ar 
fi El Însuşi Dumnezeu după fire. Deci Cuvântul lui Dumnezeu a luat de la 
Tatăl faptele fie pentru chipul umanităţii, sau pentru chipul de rob, făcându-Se 
mai smerit decât trebuia, şi aceasta o spune în mod iconomic pentru 
Întrupare, sau slăvind, prin cuvântul Său, bunăvoirea şi consimţirea Tatălui 
în toate cele împlinite de El în chip minunat. Astfel, afirmă că a fost trimis 
ca Unul Ce S-a golit pe Sine, precum s-a scris,84 de demnitatea covârşitoare 
a lui Dumnezeu,85 pentru iubirea faţă de noi. Căci S-a smerit pe Sine, şi 
micimea smereniei prin care S-a umilit nu o vom afla în alte moduri, ci în 
cele în care vorbeşte uneori ca om. Psalmistul ne spune ca din partea 
Domnului, în mod cuvenit omului: „Eu am fost pus Împărat de El peste 
Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind porunca Domnului”.86 Căci Cel Ce 
împărăţeşte pururea împreună cu Tatăl, şezând ca Dumnezeu pe acelaşi tron 
                         
84 Golirea de slavă a Fiului lui Dumnezeu prin Întrupare arată faţă de noi o iubire cum 
numai El putea avea. Aceasta e şi ea o dovadă a unei superiorităţi pe care numai Domnul 
Hristos o putea avea. Pe de altă parte, chiar în trimiterea Lui de către Tatăl spre a Se face 
om se arată şi iubirea Lui, care nu-i putea fi proprie decât lui Dumnezeu. El S-a golit de o 
stăpânire care nu era dependentă de nimeni, iar chiar în aceasta se arată, pe de altă parte, 
iubirea Lui mai presus de a tuturor. 
85 Filipeni 2, 7. 
86 Psalmul 2, 6. 



190 

şi scaun cu Dumnezeu Care L-a născut, spune că a fost pus Împărat şi 
Domn, declarând că a luat ceea ce avea ca Dumnezeu când S-a arătat ca om, 
care nu are după fire faptul de-a împărăţi, ci dobândeşte numele şi calitatea 
domniei. 

Deci, Mântuitorul Iisus Hristos „nu dispreţuieşte însă nici mărturia 
dată despre El de Legea veche, descoperind din ea sensul spiritual al 
formelor cultului, rugăciuni şi icoane. Spunând că faptele pe care le 
săvârşeşte «le-a dat Tatăl să le săvârşească» El 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. 
Deci, Mântuitorul 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”.87 Prin aceasta suntem încredinţaţi că misiunea Domnului în lume se 
întemeiază, în sălăşluirea deplină a Tatălui în Fiul şi în deofiinţialitatea Lui cu 
Tatăl, modelul acestei sălăşluiri transmiţându-se la nivelul omenirii prin 
intermediul Duhului Sfânt Cel Ce sălăşluieşte pe Mântuitorul în oameni şi Care 
Se prelungeşte şi în Trupul Său tainic în oameni şi în simbolurile sfinte, 
icoanele şi compoziţiile iconografice. Sălăşluirea Domnului în membrele 
Trupului Său tainic implică numaidecât Biserica în care El este Capul Care 
conduce şi luminează tot Trupul cu tot ceea ce cuprinde în sine.88 Deci în 
Biserică, mintea dumnezeiască şi umană simbolizate de aceste „forme ale 
cultului” slujbe şi icoane, deschid calea unei transmiteri succesive a lucrării 
harului după modelul nivelului ontologic intratreimic spre omenire la 
nivelul noetic, ca sălăşluire a minţii Tatălui – a Mântuitorului Hristos – în 
mintea fiecărui om ce crede şi conlucrează cu harul Duhului Sfânt. În acest 
context este înţeleasă şi pictura bisericească, purtătoare de har şi de lumină 
divină, ce oferă o cheie mistagogică a cultului divin cu reale implicaţii nu 
doar spirituale ci şi misiologice. Înţelegerea icoanei în Biserică de către 
credincios ne duce la concluzia că omul trebuie să ajungă să aibă „mintea 
Mântuitorului Hristos” pentru a pătrunde în interiorul învăţăturii sfinte şi a 
cultului. Ea ţine mereu aprinsă flacăra credinţei şi a prezenţei harului care se 
transmite prin Sfintele Taine şi prin sfintele icoane ale sfinţilor. Din acest 
punct de vedere, icoana este o manifestare a cultului fiind deopotrivă 

                         
87 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan..., 
p. 292. 
88 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 Corinteni 5, 4; II Petru 1, 
14 şi 19 referindu-se exact la făclia – Luceafărul Hristos – ce străluceşte în locul întunecos 
în cortul trupului omenesc. 
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mistagogică dar şi iniţiatică în misiunea ei către popor.89 Fireşte, datorită 
acestui fapt, icoana pătrunde cu o lucrare lăuntrică în „casa minunată a 
sufletului nostru”, ca în rugăciunea isihastă pe care o rosteau neîncetat 
pustnicii. Aceştia se străduiau să coboare mintea în inimă, fapt ce ducea la 
manifestarea luminii necreate a Mântuitorului Iisus Hristos în întreg templul 
trupului şi al sufletului lor. Această manifestare a slavei cereşti a Domnului 
poate fi înţeleasă, din punct de vedere haric-duhovnicesc al icoanei, ca 
îmbrăcarea sau investire a omului cu veşmântul harului divin ce-l face pe 
om cu adevărat trimis al Domnului spre a lumina lumea. Tocmai pentru 
acest fapt, icoana ortodoxă este învăţătoare şi purtătoare de har în Biserică 
pentru cei ce se roagă înaintea ei cu evlavie şi credinţă. Ea primeşte harul 
atât prin sfinţire cât şi prin Sfântul pe care-l reprezintă, revărsând apoi 
lumina Duhului Sfânt peste cei care o cinstesc după cuviinţă. Se înţelege de 
aici că icoana nu este despărţită de cel sau de cea pe care o reprezintă, 
materialul neavând nicio valoare în sine. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos este 
prezent haric în icoană, iar după El şi sfinţii care Îl urmează, cunosc şi 
stăpânesc întreaga creaţie ca „minţi duhovniceşti” atotştiutoare şi 
atotţiitoare. Vorbind despre Sfeşnicul din Cortul Sfânt, Sfântul Chiril al 
Alexandriei spunea: „Şi alcătuirea sfeşnicului se referă la Hristos, zicând 
despre cele şapte (făclii) candele atârnate în el: Acestea sunt ochii 
Domnului, care privesc peste tot pământul”.90 „Şi dacă trebuie să spunem 
ceva mai îngroşat, continuă Sfântul Ierarh, 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».91 Căci dacă şi nouă celor din lume ne 
sădeşte lumina Dumnezeu, El trebuie să se bucure ca înainte de toate 
celelalte, având-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?».92 «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 

                         
89 În Vechiul Testament, Moise, de exemplu, se înfăţişează în faţa chivotului mărturiei 
pentru a fi instruit şi trimis către popor de către Logosul Hristos descoperit în slavă între 
heruvimii mărturiei; ritualul slujbei ispăşirii când perdeaua se ferea pentru a fi stropit altarul 
pe care era aşezat chivotul mărturiei, amintea 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 trasă perdeaua 
dintre Sfânta şi Sfânta Sfintelor. 
90 Zaharia 4, 10. 
91 Daniel 2, 22. 
92 Psalmul 93, 8-9. 
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este zidire nearătată înaintea Lui. Şi toate sunt goale şi descoperite înaintea 
ochilor Lui».93 Deci toate le luminează şi le priveşte Mântuitorul 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?».94 Căci nimic nu se poate ascunde de mintea care ştie toate. Sau 
nu-ţi par că le cuget bine acestea?”.95   

Cum constatăm, această relaţie în Trupul tainic al Domnului dintre 
Mântuitorul Hristos, Maica Domnului şi Sfinţii Săi cu icoanele lor se referă 
nu numai la faptul că icoana este o fereastră spre Împărăţia cerurilor, ci este şi 
pentru Dumnezeu şi sfinţii Săi o fereastră prin care ei ne privesc pe noi în 
Biserică. De aceea icoanele sunt purtătoare de har şi sunt făcătoare de minuni 
pentru că sunt într-o permanentă legătură cu cei pe care le reprezintă. Omul 
credincios când priveşte icoana Mântuitorului Iisus Hristos, a Maicii 
Domnului sau a vreunui sfânt el doreşte să-L vadă pe Dumnezeu sau pe 
Maica Domnului, iar Dumnezeu şi Maica Domnului doreşte să-l vadă pe cel 
care se roagă lor. Din acest punct de vedere icoana în cultul ortodox este ca o 
trecere transparentă de la lumea materială la lumea spirituală, fiind în acelaşi 
timp şi un canal de revărsare a harului de la Dumnezeu şi Sfinţii săi spre om. 
În felul acesta, icoana este atât prezenţă a Mântuitorului în Trupul Său tainic, 
cât şi minte a lui Dumenzeu ce manifestă prin darurile Duhului Sfânt puterea 
atotţiitoare asupra întregii creaţii.96 Prin această umplere a privirii şi minţii 
oamenilor de darurile şi lumina Duhului Sfânt ce se revarsă prin sfintele 
icoane se realizează cofiinţialitatea întregii omeniri în Trupul tainic al 
Domnului, Biserica. Deci, prin icoanele sfinţilor şi prin compoziţiile 
iconografice se arată că acolo „unde răzbate lumina dumnezeiască prin 
materie, cei vrednici capătă puterea să se împărtăşească de Mântuitorul 
Hristos, ca de pâinea vie şi adevărată”. Astfel, în relaţie cu aceste chipuri 
sfinte şi binecuvântate oamenii devin împreună părtaşi de harul Mântuitorului 
Hristos, prin Sfânta Euharistie. Iar prin privirea şi contemplarea lor ei se 
                         
93 Evrei 4, 12-13. 
94 Ieremia 23, 23. 
95 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Închinarea în Duh şi în Adevăr, traducere de 
Pr. prof. Dumitru Stăniloae, în PSB 38, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1991, p. 297. 
96 Profetul Zaharia vorbeşte şi despre cele două mlădiţe de măslin ce stau de-a dreapta şi 
de-a stânga sfeşnicului sfânt din Templul din Ierusalim prin care sunt simbolizate în 
concepţia Sfântului Chiril al Alexandriei poporul ales şi cel dintre neamuri, a căror minte se 
îmbibă şi ea de lumina şi darurile Duhului Sfânt în cadrul Bisericii. Iată ce spune 
SFÂNTUL CHIRIL (Închinarea în Duh şi în Adevăr..., p. 298): „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 untdelemn ai uns capul meu»” (Psalmul 22, 5). 
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îndulcesc de lumina harului, fără ca să fie vreo asemănare între ele aici pe 
pământ. Bineînţeles, dincolo, în ceruri, împărtăşirea oamenilor de harul 
Duhului va fi de tipul „faţă către faţă”, când ei îl vor vedea pe Mântuitorul 
Iisus Hristos, pe Preacurata Sa Maică şi pe sfinţii Săi aşa cum  sunt. Aşadar, 
dacă prin Taina Sfântului Botez ne-am făcut contrupeşti cu Domnul nostru 
Iisus Hristos şi împreună părtaşi de El, prin conlucrare cu harul divin ne 
umplem de lumină şi de înţelegere spirituală. Sfântul Apostol Petru spune că 
acest lucru se împlineşte „când s-a luminat de ziuă şi luceafărul a răsărit în 
minte”.97 

În concluzie, icoana este în cultul ortodox o făclie înaintemergătoare 
şi mărturisitoare a Mântuitorului Iisus Hristos care găteşte pe credincios prin 
mesajul şi sfinţenia ei, aşa cum a gătit Sfântul Ioan Botezătorul calea 
Domnului: „Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Dumnezeului 
nostru”.98 Prin lucrarea ei, icoana mărturiseşte oricărui creştin botezat despre 
lumina necreată a Logosului divin care se împărtăşeşte credincioşilor prin 
Duhul Sfânt în Trupul tainic al Domnului. Sfântul Chiril al Alexandriei, 
vorbind despre rolul făcliei în cultul Bisericii, rol care se poate extinde şi la 
icoana sfinţilor, spune: „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 har peste har».99 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 
dumnezeiască, vas foarte bine alcătuit de Dumnezeu, Care toate le face cu 
măiestrie”.100 Mântuitorul Hristos are lumina în Sine de la Sine, El fiind 
Însuşi lumina. Având plinătatea infinită şi eternă a vieţii şi a fericirii, Domnul 
Cel înviat şi preamărit împărtăşeşte din Persoana Sa lumina tuturor celor ce 
cred în El. Oamenii, care cred în El se împărtăşesc de la El de sensul vieţii, 
sau de veşnicie şi de o înţelegere şi fericire în continuă creştere. Astfel sfinţii 
se împărtăşesc de lumina Domnului Hristos şi de fericirea comuniunii cu El. 
Deci, Fiul lui Dumnezeu înomenit, deşi străluceşte din Tatăl, străluceşte de 
aceeaşi lumină de care străluceşte şi Tatăl. Fiinţa Lor comună, a Tatălui şi a 
Fiului, nu e creată şi nu e de la nimeni, este lumina în sine, care străluceşte în 
toate cele trei ipostasuri ale Preasfintei Treimi. Astfel, Persoanele Treimice, în 

                         
97 I Petru 1, 19. 
98 Isaia 40, 3. 
99 Ioan 1, 16. 
100 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan..., 
p. 200-201. 
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însăşi comuniunea lor desăvârşită, au toată lumina şi tot sensul vieţii, neavând 
nevoie pentru sensul existenţei lor de o existenţă superioară lor.  

Prin urmare, Mântuitorul Hristos declară pe Sfântul Ioan Botezătorul 
făclie care luminează pe oameni, iar El este „Lumina lumii!” De aici vedem 
cum „puterea de a cugeta şi a raţiona” sunt specifice minţii în general şi 
înţeleasă în icoană ca un dar prin care noi participăm la Lumina ipostatică 
sau la mintea dumnezeiască. Desigur, icoanele sunt plasate aici în poziţia de 
prim prototip imitator şi împlinitor al puterii iluminatoare în lume a 
Mântuitorului Hristos, cum am văzut în cugetarea Sfântului Ioan 
Damaschin, ele purtând şi manifestând în lume lumina Duhului şi nu doar 
lumina minţii omeneşti, ci lumina dumnezeiască ce izvorăşte din chipul 
sfântului şi din binecuvântarea harică a lui Dumnezeu. Rezultă de aici că 
icoana ortodoxă, fără a face din ea ceva separat de cel pe care-l reprezintă, 
revelează dimensiunea profetică sau duhovnicească a Luminii lui 
Dumnezeu, mărturisind adevărul despre creaţia înduhovnicită prin Naşterea, 
Jertfa şi Învierea Mântuitorului Hristos. De fapt dacă privim icoana ca pe o 
fereastră a Împărăţiei cerurilor, ea este un mediu de vedere a acestei Lumini 
şi o sinergie plină de bunăvoinţă între făpturi şi Dumnezeu. Evident, uneori 
icoanele sfinte nu sunt pe deplin cunoscute din nepriceperea sau din 
neştiinţa omului, prefigurările lor fiind umbrite de lipsa experienţei 
duhovniceşti. Este adevărat din păcate că uneori mintea oamenilor este 
incapabilă de o mutaţie analogică şi anagogică, de o înţelegere a actelor 
cultice şi a obiectelor liturgice ca prefigurări şi arhetipuri în acelaşi timp ale 
unor realităţi în curs de revelare mai profundă pe întreitele planuri: istoric, 
antropologic şi eshatologic. 
 
Abstract: God’s View and the Foretaste of the Kingdom of Heaven 
Through the Holy Icons   
This theological study explores one of the most sensible topic between the 
Orthodox tradition and the other recent traditions, which is the 
understanding of the icon and how can it share the grace of God. In our 
experience, we participate to the Kingdom of God through the Holy 
Mysteries, personal prayer and through the icons. In our article, this 
theological dilemma will be explained in three parts. Firstly, we will 
emphasis what means to see God through icons from a theological point of 
view. To see the icons in its true light we need to obtain spiritual eyes, of 
course, through purification and doing good deeds. Secondly, we will 
explain how can we foretaste the heavenly world reflected în the 
iconographic beauty. The Holy Spirit has an important role concerning 
church painting and the preparation of the human being for the Kingdom of 
God. As a conclusive perspective, thirdly, we will expound the role and 
significance of the holy icons within the Orthodox context. The incarnation 



195 

of Son of God made possible the iconographic representation. In other 
words, the veneration of icons is a dogma of our Christian faith which flows 
from the fundamental dogma of the Church: the confession that God was 
made human and He was shown to us.    
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Activitatea ecumenică a Patriarhului  
Justinian Marina în perioada 1948-1977.  
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Regimul comunist din România în perioada 1948-1989 a crescut şi 

ne-a dăruit fără intenţie o seamă de teologi, mărturisitori şi martiri ai dreptei 
credinţe. S-au remarcat nume mari din spaţiul Bisericii Ortodoxe Române, 
la care s-au alăturat preoţi şi credincioşi, unii dintre aceştia dăruind 
pământului chiar sângele vieţii lor. Dacă definiţia martiriului cere ca cel 
numit cu acest apelativ să se fi jertfit pentru credinţă, în schimb calitatea de 
mărturisitor au dobândit-o mulţi fraţii români fără a fi nevoiţi de a-şi da 
viaţa la acel moment de confruntare.  

Având în vedere că anul 2017 a fost declarat de către Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române ca Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi 
al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română, 
lucrarea noastră va avea un rol precis, anume acela de a prezenta succint 
istoria şi teologia activităţii ecumenice a celui ce a fost al treilea patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Justinian Marina. Nu fără 
sens Dumnezeu i-a îngăduit să ne fie patriarh într-o perioadă în care 
ideologia comunistă a încercat să smulgă credinţa din sufletele şi din vieţile 
românilor. Teza pe care o susţinem în cadrul acestui studiu este aceea că 
mutările Patriarhului Justinian la nivelul dialogului ecumenic au avut un 
caracter politic dar şi teologic. În mod clar, s-a dorit ca prin relaţiile 
ecumenice, atât cele interne, dar şi cele externe, să se balanseze raportul 
puterii într-o Românie declarată comunistă dar şi majoritar ortodoxă.  

În următoarele pagini vom avea două secţiuni care privesc subiectul 
enunţat deja în titlul de mai sus. În prima parte vom vorbi din punct de 
vedere istoric despre trei direcţii ale dialogului ecumenic promovate de 
Patriarhul Justinian, anume de relaţia generală cu Consiliul Mondial al 

                         
* Acest studiu a fost realizat în cadrul cursurilor doctorale în Teologie, la Şcoala Doctorală 
de Teologie a Universităţii din Craiova, la disciplina Misiologie, sub îndrumarea Arhid. 
Conf. Univ. Dr. Gelu Călina, care şi-a dat avizul spre publicare. 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.   
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Bisericilor, de dialogul cu Biserica Anglicană şi de promovarea 
ecumenismului intern, cu conducătorii celor 14 culte religioase recunoscute 
de către statul comunist. În a doua parte, mult mai scurtă, vom creiona 
viziunea teologică a Patriarhului Justinian cu privire la participarea Bisericii 
Ortodoxe în dialogul şi mişcarea ecumenică.  

 
1. Patriarhul Justinian şi istoria dialogului ecumenic românesc din 

perioada comunistă 
 

Prezenţa Bisericii Ortodoxe în mişcarea ecumenică modernă 
reprezintă până în prezent un subiect de analiză. Pentru viaţa Bisericii 
Ortodoxe recentul sinod din Creta din iunie 2016, intitulat Sfântul şi Marele 
Sinod al Bisericii Ortodoxe, propune un document şi mai ales o viziune 
deschisă faţă de dialogul ecumenic.2 În contextul receptării acestei poziţii, 
recapitularea istorică a mutărilor Patriarhului Justinian în dialogul ecumenic 
pot să ajute acest proces.  

Prima mutare a marelui nostru Patriarh o reprezintă integrarea 
Bisericii Ortodoxe Române în Consiliul Mondial al Bisericilor, instituţie 
ecumenică cu sediul la Geneva, Elveţia, fondat în anul 1948.3 Deşi acest 
Consiliu nu trebuie confundat cu mişcarea ecumenică ca întreg ci doar ca 
parte a acesteia, totuşi continuă să fie până în prezent cel mai activ grup al 
acesteia. La momentul primei Adunări Generale a Consiliului din august 
1948, desfăşurată la Amsterdam, Biserica Ortodoxă Română a refuzat să 
accepte invitaţia de a participa. În fond, această decizie era una în acord cu 
poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse, urmată de alte Biserici Ortodoxe surori, în 
urma discuţiilor de la Conferinţa de la Moscova din iulie 1948.4 Totuşi, 

                         
2 Este vorba despre Documentul Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine, 
adoptat de către Sfântul Şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, desfăşurat în Creta, în 
perioada 18-26 iunie 2016, disponibil online aici: http://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-
relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lumii-crestine-document-oficial/ (accesat la data 
de 10 mai 2017). Despre perioada premergătoare acestui sinod, a se vedea lucrarea: 
VIOREL IONIŢA, Hotărârile Întrunirilor Pan-Ortodoxe din 1923 până în 2009: Spre 
Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, Ed. Basilica, Bucureşti, 2013.  
3 Despre acest moment, a se vedea: ADRIAN BOLDIŞOR, Importanţa şi actualitatea 
dialogului interreligios pentru lumea contemporană: istorie, perspective, soluţii, Ed. 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, pp. 47-98; RUTH ROSE, STEPHEN CHARLES 
NEILL eds., A History of the Ecumenical Movement, 1517-1948, SPCK, London, 1954; W. 
A. VISSER’t HOOFT ed., The First Assembly of the World Council of Churches, held at 
Amsterdam, August 22nd to September 4th 1948, SCM Press, London, 1948.  
4 Actes de la conférence des Eglises Orthodoxes, vol. 1, Editions du Patriarcat du Moscou, 
Moscou, 1950; Actes de la conférence des Eglises Orthodoxes, vol. 2, Editions du Patriarcat 
du Moscou, Moscou, 1952. În limba română, s-a publicat un prim volum integral despre 
această conferinţă: „Conferinţa Ortodoxă de la Moscova”, în Ortodoxia, nr.1/1950, pp. 7-134.   
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după mai bine de un deceniu, poziţia acestor Bisericii Ortodoxe faţă de 
mişcarea ecumenică în general şi faţă de Consiliul Mondial al Bisericilor în 
special va suferi schimbări în bine. Influenţat sau nu de decizia Bisericii 
Ruse, în septembrie 1961, Patriarhul Justinian trimite în numele Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române o cerere către Consiliul din Geneva 
pentru ca Biserica reprezentată de el să fie acceptată ca membră cu drepturi 
depline. La momentul celei de a III-a Adunări Generale desfăşurată în 
noiembrie-decembrie 1961 în New Delhi, India, Biserica Ortodoxă Rusă, 
Biserica Ortodoxă Bulgară, Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă 
din Polonia au fost primite ca membre în Consiliul Mondial al Bisericilor.5 
Legătura Patriarhului Justinian Marina cu Consiliul Mondial al Bisericilor 
se va concretiza în anumite vizite oficiale reciproce, dar şi în numirea în 
staff-ul Consiliului a Părintelui Profesor Ion Bria începând cu aprilie 1973.6 
Referitor la vizita Părintelui Patriarh în Geneva, ştim că a avut loc între 28 şi 
30 iunie 1966, imediat după vizita făcută Bisericii Anglicane între 21 şi 28 
iunie 1966, despre care vom vorbi puţin mai târziu. De asemenea, în timpul 
Patriarhului Justinian, Biserica Ortodoxă Română a găzduit vizita celor trei 
secretari generali ai Consiliului Mondial din perioada 1961 şi 1975. Astfel, 
vizita primului Secretar General al Consiliului Mondial în persona lui W. A. 
Visser ’t Hooft a avut loc între 8 şi 14 noiembrie 1962.7 Mai târziu, între 10 
şi 14 septembrie 1971, a venit rândul lui Eugene Carson Blake să facă o 
vizită oficială în România.8 Un ultim Secretar General al Consiliului 
Mondial care l-a întâlnit pe Patriarhul Justinian a fost Dr. Philip Potter, 
prezent în România între 19 iunie şi 1 iulie 1975, cu puţin înainte de trecerea 
la veşnice a Patriarhului.9 În privinţa rolului jucat de părintele Ion Bria în 
raportul Bisericii Ortodoxe Române cu Consiliul Mondial trebuie spus că 

                         
5 Pr. ALEXANDRU IONESCU, „Lucrările celei de a III-a Adunări Generale a Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor”, în Revista BOR, nr. 3-4/1962, p. 270, p. 278. W. A. VISSER ’t 
HOOFT ed., The New Delhi Report: The Third Assembly of the World Council of Churches 
1961, SCM Press, London, 21962, p. 54-55.  
6 Despre activitatea Pr. Bria în Consiliul Mondial al Bisericilor, a se vedea următoarele 
lucrări: Pr. prof. dr. ION BRIA, Al doilea botez. Itinerarele unei credinţe şi teologii de 
deschidere, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, p. 139-150; DORU MARCU, A Critical 
Analysis of the Theological Positions and Ecumenical Activity of Ion Bria (1929-2002), 
Unpublished Master dissertation, Faculty of Theology and Religious Studies, KU Leuven, 
2016, p. 5-10.   
7 A se vedea: Pr. prof. VINTILĂ POPESCU, „Vizita unor reprezentanţi ai Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor în ţara noastră ca invitaţi ai Bisericii Ortodoxe Române”, în BOR, 
nr. 11-12/1962, p. 1072-1100.  
8 „Vizita făcută Bisericii Ortodoxe Române de către Secretarul General al Consiliului 
Ecumenic al Bisericilor, Dr. Eugène Carson Blake”, în BOR, nr. 9-10/1971, pp. 946-949.  
9 „Pastorul Dr. Philip Potter, Secretar General al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, în 
România”, în BOR, nr. 7-8/1975, p. 851-859.  
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deşi acesta nu a avut o poziţie oficială de reprezentant al Bisericii Ortodoxe 
Române totuşi va fi un bun mediator între cele două părţi.  

A doua mutare a Patriarhului Justinian, despre care vom vorbi nu 
foarte mult, are în vedere dialogul cu Biserica Anglicană, concretizată în 
câteva proiecte importante pentru rolul Bisericii Ortodoxe Române de punte 
de legătură între Occident şi Orient. Am amintit deja despre vizita 
Patriarhului Justinian în Anglia în iunie 1966, în fapt un răspuns la vizita 
Primatului Bisericii Anglicane cu sediul la Canterbury, a Arhiepiscopului 
Michael Ramsey, vizită petrecută în anul 1965.10 La momentul vizitei 
Patriarhului Justinian în Anglia, teologul Ion Bria era deja acolo cu o bursă 
ecumenică din partea Bisericii Anglicane şi a însoţit delegaţia română în 
această perioadă. Tot la acest moment al vizitei, Patriarhul Justinian va 
refuza în mod politicos cadoul din partea Reginei Angliei, în calitate de 
preşedinte al Societăţii Biblice, care îi dăruise o maşină de mare valoare, 
cerând în schimb hârtie pentru tipărirea Sfintei Scripturi, ceea ce se va 
realiza în anul 1968, un gest fără precedent într-o ţară comunistă.11  

O a treia mutare despre care trebuie să amintim rămâne implicarea 
Patriarhului Justinian în realizarea a ceea ce putem numi azi ecumenismul 
local practic. În fond, dialogul ecumenic din ţară, iniţiat de către Patriarh 
avea un mesaj subtil pentru puterea comunistă, anume că şi vocea 
Bisericilor trebuie să fie ascultată. Se cunosc mai multe întâlniri între 
reprezentanţii celor 14 culte religioase recunoscute în România în perioada 
comunistă şi preşedintele Nicolae Ceauşescu, unde prezenţa Patriarhului 
Justinian era ex officio.12  
                         
10 A se vedea următoarele articole: „Noul Primat al Bisericii Anglicane şi Arhiepiscop de 
Canterbury, Dr. Arthur Michael Ramsey”, în BOR, nr. 1-2/1962, p. 67-70; „Vizita 
Arhiepiscopului de Canterbury, Dr. Arthur Michael Ramsey, Primat a toată Anglia şi 
Mitropolit”, în BOR, nr. 5-6/1965, pp. 381-451; „Iustinian Marina şi Arhiepiscop Ramsey, 
Universul Credinţei, TVR, Televiziunea Română”, https://www.youtube.com/watch?v= 
t5JM2JzRjxI (accesat la data de 07.06.2017); Diac. asist. ION BRIA, „Contribuţia teologiei 
ortodoxe române la studierea anglicanismului”, în Ortodoxia, nr. 2/1970, p. 304-310.  
11 A se asculta online următorul reportaj: „Amintiri despre Patriarhul Justinian - Mitropolit 
Bartolomeu Anania”, https://www.youtube.com/watch?v=VGJF7JBez9g (accesat la data de 
07.06.2017).    
12 KAISAMARI KINTIKKA, „The Pride and Prejudice of Romanian Orthodox 
Ecumenism”, în JONATHAN SUTTON, WIL VAN DEN BERCKEN eds., Orthodox 
Christianity and Contemporary Europe, Eastern Christian Studies 3, Peeters, Leuven, 
p. 455-462; KAISAMARI KINTIKKA, The Romanian Orthodox Church and the World 
Council of Churches, 1961-1977, Scriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 48, Luther-
Agricola-Society, Helsinki, 2000; „Ceauşescu se întâlneşte cu şefii cultelor - 1968”, 
https://www.youtube.com/watch?v=hVUcOWYybaI (accesat la data de 07.06.2017); 
LUCIAN N. LEUŞTEAN, „Between Moscow and London: Romanian Orthodoxy and 
National Communism, 1960-1965”, în The Slavonic and East European Review, nr. 3/2007, 
p. 517-520.    
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Aceste trei mutări ale Patriarhului Justinian nu trebuie gândite 
separat ci dimpotrivă reprezintă viziunea unui singur om, care a ştiut să 
profite de aceste lucruri pentru a trece dincolo de viziunea închisă a 
comunismului şi de a crea legături externe şi interne pentru o cât mai bună 
convieţuire cu un sistem ideologic comunist. Acuzaţiile aduse Patriarhului 
Justinian de aservire a Bisericii Ortodoxe la interesele regimului comunist şi 
ceauşist nu pot avea o bază solidă atâta timp cât cele trei mutări despre care 
am vorbit au pornit dintr-o dorinţă de a contracara presiunea regimului care 
intrase în mod nepoliticos în viaţa Bisericii. Există numeroase mărturii 
despre cum Patriarhul Justinian a găsit curajul să treacă peste anumite 
decizii ale conducerii comuniste, asumându-şi rolul de direct răspunzător în 
cazul în care s-ar fi dorit să fie tras la răspundere. Mă gândesc la exemplul 
cenzurii în privinţa cuvântului scris, când Departamentul pentru Cultele 
Religioase nu dădea voie să fie publicate anumite lucrări, în multe dintre 
cazuri Patriarhul Justinian dând semnătura sa ca garant în vederea publicării 
respectivelor cărţi. Evident, acesta este un firav exemplu despre 
personalitatea puternică a Patriarhului Justinian, care a mărturisit cu viaţa sa 
credinţa în Dumnezeu în mijlocul unui regim ateu.  
 

2. Viziunea teologică ecumenică a Patriarhului Justinian 
 

Analiza teologică a dialogului ecumenic din punct de vedere ortodox 
nu este un lucru uşor. Deşi există multe lucrări semnate de către teologii 
ortodocşi care tratează ortodoxia dialogului ecumenic, totuşi există şi 
numeroase voci care îi stau împotrivă. Nu putem să nu amintim de reacţiile 
unor grupuri faţă de deschiderea ecumenică propusă de documentele 
Sfântului şi Marelui Sinod din Creta. Totuşi, în opina noastră, găsim foarte 
bine aşezată în documentul oficial Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul 
lumii creştine ideea despre calitatea dialogului ecumenic, aceea de a fi supus 
periodic evaluărilor la nivel panortodox.13 Ori Bisericile Ortodoxe trebuie să 
facă un efort permanent pentru ca astfel de întâlniri şi de discuţii să aibă loc, 
fără să ne gândim la contra exemplul acestui Sinod care a fost iniţiat în 1961 
şi a fost concretizat după o jumătate de secol.  

Dacă Patriarhul Justinian a arătat o deschidere mult prea mare faţă 
de dialogul ecumenic, datorită unei viziuni politice, totuşi nu putem să nu 
vorbim şi despre viziunea sa teologică despre mişcarea ecumenică. Rămân 
gesturi de neînţeles pentru noi cei de azi dacă nu încercăm să expunem, 
măcar în parte, perspectiva sa teologică a dialogului inter-creştin şi chiar 
inter-religios, cum a afirmat de multe ori. Mă gândesc aici la modul în care 

                         
13 „Dialogurile teologice bilaterale sau multilaterale trebuie să se supună evaluărilor periodice 
la nivel panortodox”, Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine, § 9.  
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s-a desfăşurat, de exemplu, vizita Arhiepiscopului anglican, Dr. Michael 
Ramsey, amintită deja mai sus. Acesta va fi primit ca un mitropolit în 
funcţiune. În imaginile surprinse în timpul acestei vizite, pot fi remarcate 
momentele în care acesta este primit ca un ierarh cu Sfânta Evanghelie, 
momente în care binecuvintează poporul adunat să-l vadă şi chiar predicând 
în Biserică şi în Facultatea de Teologie, vizitând mănăstiri ortodoxe etc. De 
asemenea, se ştie că la momentul vizitei sale la Consiliul Mondial al 
Bisericilor la Geneva, Patriarhul Justinian a săvârşit Sfânta Liturghie în 
limba română în capela acestui centru ecumenic. Există chiar şi un Sfânt 
Antimis dăruit Mănăstiri Catolice din Chevetogne, Belgia, unde slujbele se 
săvârşesc în ritul bizantin.  

La momentul Conferinţei de la Moscova din iulie 1948, unde s-a 
discutat posibilitatea participării Bisericilor Ortodoxe la prima Adunare 
Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor, programată pentru luna 
august a aceluiaşi an, s-a redactat o Rezoluţie cu privire la Mişcarea 
Ecumenică şi Biserica Ortodoxă, în care se afirma că „scopurile mişcării 
ecumenice, care s-au exprimat în organizarea <<Consiliului mondial al 
bisericilor>> cu ultimă ţintă de a organiza o <<Biserică ecumenică>> în 
planul actual, nu corespund idealului creştin şi ţelurilor urmărite de Biserica 
lui Hristos, aşa cum le înţelege Biserica ortodoxă”.14 

La un deceniu după această conferinţă, Patriarhul Justinian va 
răspunde la întrebarea dacă unirea Bisericilor creştine este posibilă, cu 
următoarele cuvinte: „Nu ne este dat să cunoaştem când se va înfăptui 
această unire, cu toate că avem datoria de a lucra din răsputeri la înfăptuirea 
ei. Socotim că nu trebuie să o aşteptăm nici de la congrese şi nici de la 
sinoade, cu toate că discutarea ei în astfel de reuniuni este şi folositoare şi 
necesară. Considerăm că singura condiţie pentru înfăptuirea adevărată şi 
durabilă a unirii Bisericilor este aceea de a străbate toată calea întoarsă care 
a dus la scindarea şi separarea lor de trunchiul genuin al Bisericii, mânaţi de 
dorinţa de a ne jertfi unii altora şi toţi lui Hristos Dumnezeu, pentru 
<<unirea credinţei şi împărtăşirea Sfântului Duh>>”.15 Trebuie ştiut că la 
acest moment, Biserica Ortodoxă Română nu devenise încă membră în 
Consiliul Mondial al Bisericilor, fapt ce se va întâmpla în 1961.  

Aprecierea dialogului ecumenic în viziunea Patriarhului Justinian 
trebuie gândită doar în perspectiva unei Bisericii Ortodoxe ecumenice. 
Altfel spus, pentru Patriarhul Justinian „creştinătatea este o comunitate 

                         
14 „Rezoluţia în legătură cu problema: „Mişcarea ecumenică şi Biserica Ortodoxă””, în 
Ortodoxia, nr. 1/1949, p. 128.  
15 „Unirea Bisericilor creştine este posibilă şi necesară. Răspunsurile Prea Fericitului 
Patriarh Justinian la întrebările directorului ziarului <<Akropolis>> din Atena”, în 
Ortodoxia, nr. 3/1959, p. 487.  
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ecumenică, iar Biserica îşi exercită structura sa ecumenică <<prin 
colaborarea vie şi dinamică...>>. Adevărata dimensiune ecumenică a 
Bisericii constă în deschiderea spre toţi credincioşii”.16 

În spiritul acestei viziuni, în calitate de Preşedinte al Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Justinian avea să ceară integrarea 
Bisericii în Consiliul Mondial al Bisericilor, „declarând că suntem de acord 
cu Statutul care stă la baza de funcţionare a Consiliului Ecumenic al 
Bisericilor şi exprimându-ne totodată convingerea că activitatea acestui înalt 
for ecumenic va sluji marea cauză a aproprierii şi până la urmă a unirii 
tuturor Bisericilor şi confesiunilor creştine, pentru a da mai multă viaţă 
propovăduirii şi trăirii Evangheliei lui Hristos şi pentru a da şi din partea 
noastră mai multă forţă creştină marilor idealuri ale omenirii de azi”.17 

În perioada 21-28 iunie 1966, însoţit de o delegaţie română, 
Patriarhul Justinian a întors vizita Arhiepiscopului de Canterbury, Dr. 
Michael Ramsey, Primat a toată Anglia şi Mitropolit, care vizitase ţara 
noastră în 1965. În cadrul unei predici după săvârşirea Vecerniei Ortodoxe, 
Patriarhul Justinian a trasat rolul credincioşilor ortodocşi implicaţi în 
dialogul ecumenic local şi extern, care au o datorie faţă de creştinii altor 
confesiuni, care se rezumă în fond la mărturisirea cu propria viaţă a duhului 
evanghelic: „Iată, fraţi creştini, aşa cum în vechile catedrale cele pline de 
amintiri, Anglia îşi păstrează scumpele ei odoare seculare, tot aşa şi noi să 
păstrăm în duhovniceştile noastre aşezăminte comorile intactei noastre 
doctrine scoase din Sfânta Scriptură şi din Sfânta Tradiţie şi cristalizată în 
hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice şi în scrierile Sfinţilor noştri Părinţi 
şi mari dascăli ai întregii creştinătăţi. Să ne arătăm demni de aceste sfinte 
comori. Suntem în această măreaţă catedrală, care are în trecutul ei aproape 
o mie de ani. Şi-a început viaţa când creştinătatea nu era dezbinată, ci 
Biserica lui Hristos era una, sfântă, sobornicească şi apostolească. Ea se 
bucură că adăposteşte un altar ortodox al vechii Biserici. Datoria noastră 
este să încălzim zidurile ei vechi cu căldura sufletelor noastre pline de 
trăirea Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.18 
                         
16 Pr. prof. N.C. BUZESCU, „Ecleziologie şi ecumenism în gândirea Prea Fericitului 
Patriarh Justinian”, în BOR, nr. 3-4/1976, p. 366.  
17 A se vedea: Anexa I, Scrisoarea, adresată de Patriarhul Justinian, Preşedintele Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Dr-ului W. A. Visser ’t Hooft, Secretar General al 
Consiliului Mondial al Bisericilor, la 15 septembrie 1961 (actul de referinţă nr. 10.677), în 
lucrarea Pr. prof. dr. ION BRIA, Destinul Ortodoxiei, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1989, 
p. 159.  
18 „Prea Fericitul Părinte Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vizitat Biserica 
Angliei între 21-28 iunie a.c. şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor, la Geneva, între 28-30 
iunie a.c.”, în BOR, nr. 7-8/1966, pp. 699-700. A se vedea şi articolul: ION BRIA, „Vizita 
Patriarhului Justinian la Biserica Angliei şi la Consiliul Ecumenic al Bisericilor”, în Revista 
„Mitropolia Olteniei” (MO), nr. 9-10/1966, p. 883-889.  
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Probabil nu în mod întâmplător, Patriarhul Justinian şi-a programat 
vizita la Centrul ecumenic al Consiliului Mondial al Bisericilor de la 
Geneva tocmai în perioada în care Biserica Ortodoxă prăznuia sărbătoarea 
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Moment istoric ca la această dată, un 
patriarh al unei Bisericii Ortodoxe cu origini apostolice19 să săvârşească 
Sfânta Liturghie în capela acestui centru ecumenic, în „cetatea păcii şi a 
ecumenismului”, aşa cum Părintele Patriarh a numit oraşul Geneva. Pentru 
că nu se poate vorbi de creştinism şi de Biserică, fără Apostoli, Patriarhul 
avea să spună că „în credinţa noastră a tuturor, Biserica este Trupul lui 
Hristos. Acest Trup este unic şi trebuie să se prezinte ca atare în structura sa 
organică. Din nefericire însă Biserica se găseşte de multă vreme 
dezmembrată, fiind împărţită în confesiuni şi în numeroase organizaţii mici 
şi foarte mici, în care mădularele Bisericii, adică creştinii, comunică separat, 
izolat, cu Capul lor dar nu comunică şi între ele. Ele trebuie să constituie 
solidar şi armonic un Trup unic în care să fie articulaţi toţi creştinii: Trupul 
Bisericii creştine, celei una a unui singur Cap, Iisus Hristos”.20   

Aşadar viziunea teologică a dialogului ecumenic asumat de Părintele 
Patriarh Justinian nu este una lipsită de coerenţă. Realitatea dezbinării 
creştinilor este mai mult decât evidentă, chiar şi în zilele noastre, când 
trebuie spus, mişcarea ecumenică nu mai cunoaşte acelaşi avânt ca cel din 
anii ’60. Chiar dacă are câteva decenii, afirmaţia următoare a Patriarhului 
Justinian are încă aplicabilitate pentru ceea ce ne-a fost dat nouă să trăim: 
„Creştinii se pot înţelege, creştinii trebuie să se înţeleagă. Dorinţa unităţii 
este comună şi mărturisită. Ea este simţită de fiecare Biserică, este rostită în 
rugăciunile înălţate în toate limbile creştine, este cerută de interesul religios-
moral general al lumii creştine. Deosebirile ce ne despart, greutăţile ce stau 
în cale nu trebuie să ne lase pasivi sau neputincioşi, în starea de până acum, 
a dezbinării şi a polemicii, care slăbesc forţa morală a creştinismului şi nu 
aduc folos sau cinste nici unei Bisericii”.21  
 

                         
19 La vizita Arhiepiscopului Ramsey din 1965, Patriarhul Justinian avea să spună următorul 
lucru: „credinţa creştină de pe pământul ţării noastre are rădăcinile adânc înfipte în trecutul 
îndepărtat când înşişi Apostolii Mântuitorului <<mergeau şi învăţau popoarele, botezându-le 
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh>>” („Vizita Arhiepiscopului de 
Canterbury, Dr. Arthur Michael Ramsey, Primat a toată Anglia şi Mitropolit”, p. 421).  
20 Acest text este extras din Declaraţia pentru Departamentul Informaţiilor din Consiliul 
Ecumenic al Bisericilor, semnată în data de 29 iunie 1966 de către Patriarhul Justinian. 
Textul integral al acestei declaraţii poate fi regăsit în articolul: „Prea Fericitul Părinte 
Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a vizitat Biserica Angliei între 21-28 iunie 
a.c. şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor, la Geneva, între 28-30 iunie a.c.”, pp. 743-746.  
21 Patriarh JUSTINIAN MARINA, Apostolat Social, vol. VI, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
1958, p. 407-408.   
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Abstract: The Ecumenical Activity of Patriarch Justinian Marina in the 
Period 1948-1977. History and Theology 
For this study, we will present the most important ecumenical activities of 
Patriarch Justinian Marina. He was the third Patriarch of the Romanian 
Orthodox Church between 1948 and 1977. During this period, he was very 
concerned to establish a relationship with the main ecumenical institutions. 
We will speak about his dialogue with one of the most important ecumenical 
group, namely the World Council of Churches, founded in 1948 in Geneva, 
Switzerland. Of course, the dialogue with the Church of England must to be 
mentioned. His ecumenical activity was very important for the Orthodox 
Church, Patriarch Justinian being one of the most important Church leaders 
who tried and succeeded to be in contact with different religious leaders 
from Romania and abroad. We do not have to forget that during his time the 
communist regime ruled our country. In the first part, we will give different 
historical information about his ecumenical activity and in the second part 
we will explore his theological thinking about the ecumenical dialogue and 
movement.  
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Misiunea Bisericii exprimată prin elocvenţa discursului* 
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Misiunea Bisericii nu este doar de a asista social oamenii nevoiaşi şi 

nu se rezumă numai la construcţia locaşurilor de cult, ci una din 
componentele ei este modul cum explicăm şi ne exprimăm atunci când 
rostim un discurs teologic în faţa unuia sau mai multor subiecţi. 

Sfântul Ioan Botezătorul a fost unul din cei mai mari oratori din toate 
timpurile şi oamenii străbăteau un drum anevoios până în pustiu, unde acela 
trăia. Predicile sale aveau un atât de mare impact asupra ascultătorilor, încât 
însuşi regele Irod auzise de ele. Înaintemergătorul Domnului ar fi putut 
predica despre necesitatea de a reduce potenţialul armatelor, sau despre 
urgenţa unei reforme economice în Galileea. Aceste subiecte erau 
importante, dar a hotărât să se adreseze conştiinţei oamenilor. Se spune că 
Irod se temea de Sfântul Ioan, fiindcă era un om drept şi evlavios. Oamenii 
răi, fie ei şi conducători, se tem de cei buni, deoarece sufletele bune 
constituie o mustrare constantă pentru conştiinţele lor. 

În contextul misiunii Bisericii, dialogul care trebuie purtat se 
centrează pe conştiinţă şi nu pe argumente. Am observat, în calitate de 
preot, în viaţa pastorală, întâlnind semeni de altă credinţă, că numai prin 
argumente raţionale nu am reuşit totdeauna să-i apropii de Dumnezeu. Din 
contră, s-au depărtat şi mai mult, prin contraargumente. 

Cum orice lucru sau eveniment are o pregătire, o introducere, o 
desfăşurare şi un final, tot aşa un discurs trebuie să urmeze anumiţi paşi, 
pentru a i se garanta succesul. 
 

1. Pregătirea unui discurs 
 

,,Începutul este mijlocul întregului”, spunea Aristotel. Orice discurs 
teologic trebuie să aibă dinainte stabilite câteva obiective. Fără obiective, 
                         
* Acest studiu a fost realizat în cadrul cursurilor doctorale în Teologie, la Şcoala Doctorală 
de Teologie a Universităţii din Craiova, la disciplina Misiologie, sub îndrumarea Arhid. 
Conf. Univ. Dr. Gelu Călina, care şi-a dat avizul spre publicare. 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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spre care ţinteşte cel care vorbeşte, discursul nu-şi atinge scopul. Aşadar, să 
definim bine care este scopul pentru care rostim un discurs, apoi să ne 
adresăm întrebările: 

1. Ce vreau să spun? 
2. Pentru ce vreau să conving? 
3. Cine sunt interlocutorii? Dacă vom vorbi unor tineri, discursul 

trebuie să fie diferit, iar limbajul dinamic, pe placul şi pe înţelesul lor. 
Ortodoxia este destinată mai ales tinerilor. 

Adresându-ne aceste întrebări, vom economisi timp şi erorile vor fi 
mai puţine. Orice temă prezentată, trebuie consultată înainte. Putem folosi 
internetul, specialiştii, sau participaţii la conferinţele care abordează aceeaşi 
temă. Se pune pe o foaie ideea principală şi se susţine cu idei secundare. 
Toate ideile trebuie să aibă o argumentare credibilă. Există două tipuri de 
argumentare: argumentare care emoţionează şi se găseşte în planul afectiv şi 
atinge inima; argumentare care convinge şi are drept ţintă logica. Cine 
reuşeşte să emoţioneze, va reuşi mai uşor să convingă. 

Cele patru elemente care trebuiesc îndeplinite, când se alcătuieşte un 
discurs teologic, sunt: introducerea; ideea principală şi ideile secundare; 
dovezile; epilogul. 

Atunci când pregătim o prezentare teologică, încercăm să găsim 
punţi de întâlnire cu ceilalţi. Cei mai mulţi cuvântători pierd mult timp, 
încercând să creeze conţinutul. Începem munca de la jumătate spre final. Ne 
spunem: ,,Ştiu care este subiectul. Despre ce aş putea vorbi?”.2 

Când suntem cu mâna pe stilou şi cu foaia în faţă: 
- stabilim un subiect pe care dorim să-l abordăm; 
- stabilim singuri dezideratul şi scopul discursului şi îl punem în 

scris. Nu folosim multe propoziţii, pentru a nu-l dilua; 
- stabilim din ce punct de vedere dorim să abordăm subiectul, pentru 

a ajunge la mesajul dorit; 
- găsim un mod creativ, prin care să captăm atenţia ascultătorilor la 

începutul discursului, astfel încât să fie nerăbdători să audă ce avem de 
spus.3 

Nu trebuie scăpat din vedere următorul aspect: oamenii sunt atraşi de 
acei oratori care vorbesc din tot sufletul şi care efectiv au ceva de spus. 
Misiunea Bisericii nu este numai aceea de a face impresie bună. Cei care au 
de transmis un mesaj clar unor oameni, vor avea totdeauna de câştigat. 
Exemplu sunt reclamele, create în aşa fel, succint, privind esenţialul, pentru 
a transmite un mesaj clar celor care le privesc. 

                         
2 JULIET ERICKSON, Arta persuasiunii, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2013, p. 89. 
3 IBIDEM, p. 122. 
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Când dorim să ţinem un discurs religios, vorbim oamenilor despre 
acele subiecte pe care noi le credem vitale şi pentru care am face orice să le 
transmitem. Deşi ideea ni se pare de maximă importanţă, nu trebuie 
neglijată niciodată pregătirea subiectului despre care vom vorbi. Dacă 
mesajul nu este bine îmbrăcat în cuvinte şi idei pe care să le stăpânim, când 
ne vom găsi înaintea publicului, vom avea teama de nereuşită. Emoţiile 
nereuşitei ne vor copleşi şi negreşit vom da greş. 

Punctul de plecare îl reprezintă chiar ascultătorii noştri. De reţinut e 
faptul că e vorba despre ei şi nu despre noi. Avem datoria ca teologi să ne 
interesăm ce vârstă au membrii audienţei, pentru a şti ce temă să abordăm. 
Dacă avem oameni care sunt vârstnici, nu putem să abordăm teme care nu-i 
interesează, pentru că nu vor fi captaţi. Deşi pare fără valoare, în discursul 
teologic se ţine cont care este proporţia femeilor şi a bărbaţilor, în rândul 
audienţei. Anumite subiecte sunt mai de interes pentru femei decât pentru 
bărbaţi. Când vor auzi bărbaţii despre un subiect despre feminitate şi 
eleganţa creştinului nu vor fi interesaţi să asculte.  

Dacă vorbim în faţa unor oameni care sunt bogaţi, sau cu influenţă în 
societate, trebuie avut în vedere să nu vorbim despre aroganţele indivizilor 
îndestulaţi, pentru că se vor simţi jigniţi şi nu ne vor asculta. Nu insinuez 
faptul că ar trebui evitat acest subiect, dar el trebuie abordat într-un mod în 
care să nu respingă. 

Putem spune că ne-am îmbunătăţit modul cum trebuie ţinut un 
discurs teologic, ceea ce se întâmplă în sectorul de activitate al oamenilor 
pentru care vorbim şi ce se întâmplă în oraşul în care vom vorbi. Dacă 
vorbim unor oameni care lucrează într-un sector falimentar, nu vorbim 
despre belşug, ci mai degrabă despre cum să supravieţuiască, ţinând un 
discurs motivaţional. Ştiind multe lucruri despre oraşul unde vei vorbi, 
audienţa simte că noi nu suntem străini de ce se întâmplă cu ascultătorii şi 
că-i putem înţelege.4 

Când vorbim oamenilor despre un subiect, să avem grijă la cei care 
ne ascultă, de nivelul lor intelectual şi educaţional. Dacă vom folosi cuvinte 
sofisticate şi tot felul de neologisme, pe care oamenii nu le înţeleg, riscăm 
ca mesajul să nu fie înţeles şi nici bine primit. Mai mult, oamenii se vor 
plictisi în timpul discursului şi vor dori să plece. 

Pregătirea nu constă numai din a cunoaşte profilul oamenilor care 
vor veni să ne asculte. O altă componentă a modului cum trebuie să fie 
pregătit un discurs este şi aflarea acelor oratori care au venit în acel loc şi au 
vorbi, ca şi a subiectelor pe care le-au abordat ei. Dacă au vorbit despre un 
anume subiect şi venim să le vorbim despre acelaşi subiect, îi vom plictisi. 
Importantă este cunoaşterea modului cum au reacţionat oamenii la mesajul 

                         
4 BRIAN TRACY, Secretele puterii de convingere, Ed. Business Tech, Bucureşti, 2013, p. 52. 
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pe care l-au transmis vorbitorii anteriori. Pentru a calcula bine materialul 
care trebuie prezentat, trebuie cunoscut timpul disponibil şi dacă el este 
nelimitat. 

Când vorbim de pregătire, nu mă refer la a citi o carte. E o soluţie, 
dar nu cea mai bună. Lectura poate ajuta, dar dacă vom încerca să luăm idei 
gata exprimate şi să le prezentăm ca şi cum ar fi ale noastre, discursul va 
avea de suferit. Publicul poate că nu îşi va da seama, însă nici nu se va arăta 
entuziast. Oamenii vin să ne asculte pe noi, iar nu ceea ce a scris altcineva 
despre un subiect. 

Când ne alegem un subiect, trebuie să ne gândim tot timpul la el. Să 
cercetăm ce au scris alţii înaintea noastră despre acel subiect, fără să 
reproducem articolele altora. Să ne punem problema dacă suntem sau nu de 
acord cu ce au spus alţii. Dacă da, să analizăm sugestiile şi să le ilustrăm cu 
observaţii din experienţa proprie. Dacă nu suntem de acord cu ele, să 
explicăm de ce. Să facem în aşa fel ca articolele lecturate anterior să fie un 
punct de plecare al propriului nostru discurs. Să ne gândim mult la acel 
subiect, pe care l-am ales, spre a le vorbi oamenilor. Gândurile se vor 
aprofunda şi se vor sedimenta, devenind mai complexe, pe măsură ce am tot 
meditat la ele. 

Am cunoscut pe cineva care şi-a concentrat prelegerea pe elogierea 
capitalei ţării. El spicuise superficial date despre capitală dintr-un pliant 
publicitar. Atunci când a ţinut discursul, acesta era sec, pentru că erau luate 
la repezeală date de pe un pliant, iar oratorul nu stârnea entuziasm. Nu 
simţea în profunzime ceea ce spunea, aşa că nici ideile lui nu aveau valoare. 
Subiectul prezentat era plat şi searbăd. 

Trebuie întâi să redactăm ceea ce vrem să spunem. Începem cu o 
foaie de hârtie. Scriem titlul prelegerii în partea de sus, apoi descriem într-o 
propoziţie obiectivul prelegerii. Descărcăm pe hârtie fiecare idee, 
perspectivă, cifre statistice, exemple şi ilustraţii pe care le-am putea folosi în 
prelegere.5 Notele pe care le-am ales, le aşezăm într-o ordine logică, pentru 
a nu le uita. În acest fel, punând ordine în ideile logice, discursul va avea 
fluenţă, va curge lin de la un capăt la altul. Pentru ca discursul să fie unul de 
succes, înainte de a-l prezenta unui public larg, vorbim unor oameni pe care 
îi cunoaştem şi ştim că nu ne vor critica. Motivul? Vedem care este impactul 
mesajului pe care dorim să-l transmitem. 
 

2. În ce constă  pregătirea unui discurs? 
 

Dale Carnegie, marele autor de literatură motivaţională, născut la o 
fermă săracă din Missouri,  spunea: ,,A pregăti un discurs nu înseamnă să 

                         
5 IBIDEM, p. 55. 
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aşternem pe hârtie câteva fraze, fără greşeală, pe care apoi să le memorăm. 
Înseamnă să transmiţi propriile idei şi nevoi. Întreaga noastră existenţă este 
plină de sentimente şi experienţe. Toate aceste lucruri zac în subconştient ca 
pietricelele de pe o plajă. Pregătirea înseamnă gândirea, recapitularea, 
selectarea ideilor care ne tentează cel mai tare şi introducerea lor într-un 
tipar. A pregăti un discurs înseamnă a căuta în interior, în asamblarea şi 
organizarea propriilor gânduri, în cultivarea propriilor convingeri”.6 

Iată cum îşi pregătea discursurile un mare orator, Dwight Moody.7 
Când alegea un subiect, îi  dădea un titlu, pe care îl scria pe un plic. Avea 
multe astfel de plicuri, cu diverse titluri. Dacă dădea peste ceva care are 
legătură cu un anumit discurs, scria ideea pe o coală de hârtie, pe care o 
strecura în plic şi o lăsa acolo. Când dorea să conceapă un discurs nou, apela 
la ideile pe care le adunase în plicuri. 

În cazul predicilor, ele trebuie să fie pregătite până sâmbătă după-amiaza, 
când predica ar trebui să fie revizuită, pentru duminică. 

Când se ţine un discurs, vorbind oamenilor, subiectul care va fi 
expus trebuie gândit înainte de a fi scris, adică tema trebuie cugetată. 
Oriunde ar merge cel care expune un discurs, are datoria să se gândească la 
temă. În felul acesta, ideile autentice şi bune vor încolţi în mintea sa. Mai 
mult, persoana se conectează din punct de vedere psihic la acel subiect şi se 
familiarizează cu el. Ideile care izvorăsc, se notează pe o hârtie, pentru a nu 
se pierde. Originalitatea şi creativitatea, vis-a-vis de subiect, vor da roade. 

Temele prezentate în discursuri, teme despre care ne face plăcere să 
vorbim, să le rostim, sau discursurile pe care le vom ţine, sunt şi cele mai 
eficiente. Aceasta reprezintă rodul muncii intelectuale şi rezultatul energiei 
lăuntrice. Discursurile care sunt copiate vor avea totdeauna un aer şters. 

Abraham Lincoln îşi pregătea discursurile cu atenţie. Când îşi alegea 
un subiect, mintea îi era aţintită asupra acelui subiect. Când mergea la 
muncă, tot timpul medita la subiectul ales. Ideile care-i veneau în minte le 
punea într-un plic şi rămâneau la dospit. Luni întregi le lăsa acolo, dar în 
acelaşi timp se gândea la ele. După o perioadă, îşi punea jobenul pe el, lua 
cu el plicurile cu hârtii, le deschidea, le citea, după care făcea retuşuri. Nu la 
câteva zile făcea îmbunătăţiri unui subiect. După mai multe luni, omul are o 
altă viziune asupra unui subiect. 

Înainte de a vorbi oamenilor, Iisus se retrăgea din mulţime, se 
gândea, cugeta, cântărea, se plimba singur prin sălbăticie şi medita, postind. 
Curând după aceea, avea să adreseze lumii una dintre cele mai celebre 
predici din toate timpurile, Predica de pe Munte. 

 

                         
6 D ALE CARNEGIE, Cum să vorbim în public, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2008, p. 30.  
7 PADRON PACIANO, Cum să vorbim în public, Ed. Universitară, Bucureşti, 2012, p. 56. 
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3. Pregătirea discursului 
 

,,Cuvintele spuse la începutul şi sfârşitul discursului vor fi reţinute 
mai mult timp decât orice parte a lui”, spunea Brian Tracy, colosalul traineri 
motivaţional. 

Dacă la începutul discursului, impactul nu va fi unul pozitiv, mintea 
oamenilor va zbura în altă parte. Dacă va exista o bună introducere, 
ascultătorii se vor racorda la ceea ce se va spune. Prezentarea trebuie făcută 
cu demnitate, ca să se lase impresia că cel care vorbeşte este sigur pe el. Nu 
se începe niciodată un discurs cu scuze şi nu se face o introducere prea 
lungă. Publicul este dezgustat de frazele lungi şi exagerate. 

Pentru a începe cu succes un discurs, trebuie să se ţină cont de câteva 
sugestii: 

- se citează fraze ale unor personaje celebre; 
- se articulează tema discursului; 
- se atrage atenţia cu o afirmaţie surprinzătoare; 
- se începe cu o întâmplare aparentă; 
- se pune o întrebare; 
- se arată un obiect care ale legătură cu conţinutul discursului; 
- se începe cu o povestioară. 
Se alege subiectul despre care se doreşte a vorbi cu mult timp înainte 

de a se prezenta înaintea oamenilor. E recomandat chiar înainte de culcare 
să ne gândim la subiectul ales şi ce idei merită punctate, pentru a le dezbate. 
Subiectele trebuie discutate cu prietenii, pentru a-şi spune şi ei părerea. 
Gândindu-ne la un subiect, să ne adresăm toate întrebările care ne vin în 
minte, legate de acesta. Dacă nu avem timp să vorbim despre toate ideile 
legate de un subiect, să ne legăm doar de un aspect al subiectului.8 

Dacă, spre exemplu, ne-a venit în minte să vorbim despre noi şi cum 
am reuşit, să le vorbim oamenilor despre speranţele pe care ni le-am făcut şi 
de toate eşecurile care ne-au doborât. Oamenii sunt dispuşi să asculte 
poveştile de viaţă ale celorlalţi. Nu trebuie să fim plictisitori, legându-ne de 
subiecte care plictisesc, ci să încercăm să folosim multe exemple concrete, 
pentru ca oamenii să reţină mai uşor ce dorim să spunem. Gândindu-ne la un 
subiect, o perioadă de timp şi căutând informaţii despre acel subiect, acestea 
ne vor deveni utile. Pe parcurs, vom renunţa oricum la o parte din ele. E 
bine să adunăm cât mai multe informaţii, care ne vor ajuta să creem un 
depozit, sau un zid, o rezervă de cunoştinţe, care ne vor face să ne simţim 
mult mai siguri, când vom vorbi. Să încercăm să ştim totul despre un 
subiect, înainte de a începe să vorbim despre el. Modalitatea de a ne face o 

                         
8 PAUL DU TOIT, Secretul prezentărilor de succes, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2012, p. 97. 
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rezervă de putere constă în a şti mult mai multe decât trebuie despre subiect, 
pentru a avea un întreg rezervor de informaţii.9 
 

4. Introducerea discursului 
 

,,Scopul unei prelegeri este să schimbi modul de gândire al 
participanţilor”, spunea Brian Tracy. 

Când începem un discurs, secretul e să fie făcută o introducere, care 
să capteze atenţia imediat. Desigur, rareori o poveste este cu adevărat 
amuzantă. Dacă se va începe discursul cu o poveste, de cele mai multe ori, 
ea plictiseşte şi nu-şi atinge scopul. Ea nu trebui plasată în introducere. De 
asemenea, glumele la începutul discursului nu sunt indicate. Ele nu trebui 
folosite doar de dragul umorului. Umorul nu trebuie să fie decât glazura de 
pe tort, crema de ciocolată dintre blaturi, şi nu tortul în sine. 

Se poate începe, mulţumind participanţilor pentru că au venit să ne 
asculte, dar şi organizatorilor, care ne-au invitat să vorbim. Putem să vorbim 
ascultătorilor despre un dialog pe care l-am avut cu cineva, pe tema ce o 
dezbatem. Putem încerca să complimentăm audienţa sincer. Să zâmbim, ca 
şi când ne-ar fi nişte vechi prieteni!10 

Se mai poate face introducerea unui discurs cu o afirmaţie şocantă. 
Iată un exemplu, de la o predică a unui preot: ,,Oamenii vin la Biserică doar 
pentru a cere, nu din dragoste pentru Dumnezeu”. Acest gen de afirmaţii 
care şochează, îi fac pe ascultători să fie atenţi la ce vei spune. Devin 
curioşi. Ştiu că dacă vei face mai multe afirmaţii şocante, se vor aştepta să le 
argumentezi. Şocând prin ceea ce le vei spune, le vei capta atenţia. Un 
discurs oratoric se poate începe şi cu o vorbă de duh. Dacă cel care vorbeşte 
se hotărăşte să îl folosească, să aibă grijă ca maxima să aibă legătură cu 
subiectul despre care se va vorbi. 

Dacă până acum am vorbit despre cum trebuie să începem un 
discurs, să spunem cum să nu începem un discurs. Unii oratori îşi încep 
discursurile, încercând să fie smeriţi. Ei spun de pildă: ,,Eu nu sunt un mare 
predicator, dar am venit să vă vorbesc şi eu din ce simt”. Cu astfel de texte, 
în loc să pari smerit, le vei da impresia oamenilor că tu nu te-ai ostenit 
pentru a fi pregătit, când te vei găsi în faţa lor. Publicul se va simţi jignit şi 
s-ar putea ca data viitoare să nu mai vină. Dai impresia că nu ai făcut altceva 
decât să asamblezi la repezeală câteva idei, pentru a umple timpul petrecut 
cu ei. 

D ale Carnegie spunea: ,,Atunci când faceţi o introducere, într-un 
discurs, încercaţi să stârniţi atenţia şi interesul. Stârniţi curiozitatea. Puteţi 

                         
9 BRIAN TRACY, op. cit., p. 67. 
10 IBIDEM,  p. 97. 
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începe cu un citat al unei persoane eminente, dar cu acele condiţii de mai 
sus. Întotdeauna un astfel de citat are multă greutate în atragerea atenţiei. 
Asta stârneşte curiozitate. Vreţi să aflaţi mai multe. Cine era? Ce ştim 
despre viaţa unui astfel de om”.11 

Pentru publicul obişnuit, este complicat să asculte prea multă vreme 
nişte informaţii abstracte. Exemplele sunt mai uşor de urmărit. Mulţi cred că 
trebuie să înceapă un discurs cu câteva afirmaţii de ordin general. 
Informaţiile generale nu conduc la curiozitatea spectatorilor.12 

Un început de discurs bun poate fi făcut cu o întrebare. Acest lucru 
determină publicul să gândească, să coopereze. Publicului îi place să fie 
activ. Se începe pe o notă, care să atingă direct interesele personale ale 
ascultătorilor. Aceasta este maniera ideală de a începe. Întotdeauna ne 
interesează acele lucruri care ne afectează personal.13 

Când se faci introducerea, să nu se încerce a fi protocolar. Se 
tensionează şi mai mult atmosfera. Trebuie să te urci pe scenă, în faţa 
oamenilor, părând un om dezinvolt, liber şi povestindu-le oamenilor un 
lucru amuzant, sau un eveniment de familie pe care l-ai trăit. Acest gen de 
abordare a unui discurs îl practica marele orator american Bill Gove. El, 
când intra pe scenă, lăsa impresia că tocmai a terminat o conversaţie cu 
cineva în culise. Acest mare orator, în multe momente din discurs, se 
apropia de marginea scenei şi ruga publicul să se apropie mai mult de el, 
adică de scenă, pentru că doreşte să le spună un secret. Se făcea că le spune 
un secret, dar cu voce tare şi oamenii, realizând ce făcea, începeau să râdă. 
 

5. Cuprinsul discursului 
 

Când am intrat în miezul problemei, trebuie să aducem argumente la 
fiecare idee pe care o spunem. Argumentele trebuie să fie emoţionale şi 
raţionale. Pentru a avea un cuprins cât mai reuşit, discursul  trebuie să 
urmeze câteva sfaturi: 

- aduceţi exemple în prezentare; 
- expuneţi opiniile experţilor într-un anumit domeniu. Veniţi cu 

citate sau afirmaţii spuse de oameni celebri, legate de tema pe care o 
prezentaţi; 

- faceţi tot felul de analogii legate de temă, pentru a fi înţeleasă tema 
mult mai bine; 

- folosiţi statisticile, care vor aduce credibilitate cuvintelor 
dumneavoastră; 

                         
11 D ALE CARNEGIE, op. cit., p. 25. 
12 PAUL DU TOIT, op. cit., p. 103. 
13 IBIDEM, p. 105. 
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- folosiţi fapte din vieţilor unor oameni, care se mulează pe tema ce o 
prezentaţi; 

- vorbiţi despre experienţele personale, fiindcă publicul mereu este 
interesat să afle fapte din viaţa celor care se găsesc în faţa lor. 

În ce priveşte eficacitatea şi autoritatea, se poate avea eficacitate în 
cuprinsul a ceea ce se spune doar dacă putem stăpâni auditoriul. Tot ceea ce 
vom prezenta unui public, trebuie să repetăm înainte în faţa oglinzii. Dacă se 
poate, ar fi bine să fie înregistrate, pentru a ne vedea mai uşor greşelile.14 
Citim de mai multe ori cuprinsul, pentru a reţine cât mai multe aspecte din 
el. Nu-l memorăm, aşa cum trebuie să facem la introducere sau încheiere. 

Nu trebuie să ne fie teamă a expune cuprinsul pe care l-am pregătit. 
Nouă ne este teamă de ceea ce ar putea spune despre noi oamenii care ne 
ascultă. Ne este teamă că întreg cuprinsul nostru va fi ridicol. Teama aceasta 
de a ne confrunta cu publicul va fi mereu. Din experienţă, vom învăţa să 
convieţuim cu frica. Lipsa fricii ar fi ceva negativ. Putem să transformăm 
teama de ceea ce este în discursul nostru în emoţii pozitive.15 

Dimensiunile unui cuprins de discurs sunt în număr de patru: 
1. cuprins de discurs unidimensional: când conversezi la nivelul 

eului, atunci când vorbeşti doar cu tine însuţi; 
2. cuprins de discurs bidimensional: este o conversaţie pe care o 

porţi cu o altă persoană; 
3. cuprins de discurs tridimensional: este o discuţie pe care o porţi 

într-o sală de clasă sau într-o piaţă publică, având mai mulţi interlocutori; 
4. cuprins de discurs de masă: atunci când vorbeşti la radio sau la 

televiziune. 
Marele teoretician al retoricii, Quintilian, care a trăit în secolul II 

î.Hr., mărturisea: ,,Brevias, luciditas, credibilitas”, adică ,,scurt, clar şi 
credibil”. Chiar dacă este cuprins, lucrul acesta nu înseamnă să-l prelungim 
până plictisim. 

Există două funcţii principale ale unui cuprins de discurs: 
a. funcţia de dialog argumentativă este construită pe interogaţii, care 

impun celor care te ascultă o evaluare imediată. 
Exemplu: după ce Hristos spune parabola lucrătorilor viei, la 

sfârşitul ei întreabă: ,,Ce va face stăpânul viei” (Matei 21, 40). Aceste 
întrebări retorice, puse de cel care relatează parabola, anticipează un posibil 
răspuns din partea interlocutorilor. 

b. funcţia comparativ ilustrativă este funcţia care se bazează pe 
imagini şi comparaţii. 

                         
14 PADRON PACIANO, op. cit., p. 64. 
15 JULIET ERICKSON, op. cit., p. 94. 
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Exemplu: cu ce vom asemăna împărăţia cerurilor? Şi tot Hristos 
răspunde: ,,Asemenea este împărăţia lui Dumnezeu...” (Marcu 4, 26). Astfel, 
comparaţia îl ajută pe interlocutor să ajungă la un adevăr general. 

Pentru a avea un cuprins al discursului cât mai reuşit, trebuie ca mult 
timp înainte de a ţine discursuri publice, să avem conversaţii cu noi înşine. 
Numai vorbind cu noi despre viaţă, moarte, dezamăgiri, sau cine suntem 
noi, vom putea avea discursuri eficiente în faţa oamenilor.16 

Tehnica povestirii trebuie să se găsească în cuprinsul unui discurs, 
pentru a atrage atenţia. Când spui o poveste, asigură-te că publicul doreşte 
să audă acea poveste. Cum facem? În primul rând prin entuziasmul pe care 
îl transmitem la început. Mimica feţei, privirea sau felul în care respirăm, 
toate sunt importante pentru a semnala că urmează ceva bun. Această 
pregătire non-verbală este de multe ori trecută cu vederea de către cei care 
spun poveşti. 

Rostul unei povestiri în cadrul unui discurs este întreit: să îi inspirăm 
pe oameni să reacţioneze; să transmitem o idee sau un concept; să ne simţim 
şi noi bine ca povestitori. Oamenii vor să asculte o poveste, pentru a vedea 
cum se termină. Deci povestea are nevoie de o surpriză. De aceea, e nevoie 
să laşi mereu loc de suspans în povestea ta. Orice poveste, pentru ca să 
prindă, trebuie să fie scurtă. Ea nu trebuie să plictisească. Să căutăm poveşti 
în lucruri simple, din viaţa de zi cu zi. Oamenii se raportează mai uşor la 
întâmplări obişnuite, decât la activităţi spectaculoase. Trebuie să scurtăm 
povestea, mergând mai aproape de esenţă.17 

Trebuie să existe o legătură între poveste şi ideea pe care dorim să o 
transmitem. Să căutăm o experienţă din viaţa noastră sau a cunoscuţilor, 
pentru a ilustra o idee cheie, pe care dorim să o transmitem celorlalţi. Când 
facem acesta, ideea e mai uşor de ţinut minte de către cel care ascultă şi are 
un impact mai mare. 

Un predicator trebuie să stăpânească ideile foarte bine, în aşa fel 
încât dacă pe parcursul predicii sale este perturbat de factori interni sau 
externi, să nu se bâlbâie sau să roşească, pentru că s-a încurcat în idei. 
Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: ,,dacă un predicator, suit pe amvon, 
rosteşte cuvinte care pot zgudui şi trezi sufletele celor care duc o viaţă 
stricată, dar dacă în timpul predicii se poticneşte, se întrerupe şi din pricina 
sărăciei cuvintelor sale, este silit să roşească, ei bine un astfel de predicator 
pierde îndată tot câştigul spuselor sale. Ascultătorii săi, ale căror păcate au 

                         
16 SZEKELY ANDY, Comunică, influenţează, convinge!, Ed. As Publishing, Bucureşti, 
2013, p. 67. 
17 IBIDEM, p. 73. 
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fost biciuite, suferă de pe urma cuvintelor lui. Şi pentru că nu pot să se 
răzbune altfel, îl batjocoresc, spunându-i că este un neînvăţat”.18 
 

6. Încheierea discursului 
 

,,Când te apropii de final, motivează oamenii să facă lucruri pe care 
nu le-ar fi făcut, dacă nu te-ar fi ascultat”, spunea Brian Tracy. 

Încheierea reprezintă punctul cu cea mai mare importanţă strategică 
dintr-un discurs. Ceea ce spui la sfârşit, ultimele cuvinte, răsună în urechea 
celor care le ascultă şi vor fi cel mai greu de uitat.19 

Un mare orator spunea: ,,O greşeală des întâlnită este când un 
discurs se încheie astfel: ,Cam asta e tot ce am avut să vă spun, încât am să 
mă opresc aici”. 

Pentru a transmite un sentiment prin intermediul unei încheieri, 
trebuie să simţi ceea ce spui şi chiar să ai intuiţie despre ce ar vrea publicul 
să le vorbeşti. Mulţi oratori motivaţionali încheie propriul discurs printr-un 
îndemn. Un astfel de sfârşit se poate face şi în cazul unei predici. Când se 
încheie un discurs, trebuie ca publicul să nu rămână nelămurit. Trebuie ca 
discursul să pară terminat şi până şi un orb să simtă că s-a încheiat. 

Încheiem un discurs, încercând să rezumăm la sfârşitul lui punctele 
de vedere principale. Fără o astfel de încheiere, publicul îşi va aminti o 
grămadă de lucruri, dar nimic precis. Încheiem un discurs, făcând un 
compliment sincer şi succint celor care ne-au ascultat, sau celor care ne-au 
găzduit. Să facem complimente fără linguşiri grosolane şi fără exagerări. 

Când discursul se apropie de sfârşit, să facem în aşa fel încât 
oamenii să plece de la întâlnirea râzând. În felul acesta, îşi vor aminti mult 
mai uşor de noi şi cu mai mult drag. Ultimele cinci minute din timpul 
discursului să fie un rezumat a ceea ce am spus. Trebuie reluate acele idei 
esenţiale din discurs, care sunt definitorii şi esenţiale. Aceste idei să fie 
îmbrăcate într-un ton optimist şi sincer. Nota de umor să domine ultimele 
minute din discurs. Marele orator antic, Cicero recomanda folosirea 
pathosului la finalul unui discurs, când se face apel la emoţii. 

Acelaşi mare orator D ale Carnegie spunea: ,,Cea mai bună strategie 
pentru a încheia în forţă un discurs este să gândeşti încheierea înainte de a 
concepe restul. Apoi, te întorci şi gândeşti introducerea, astfel încât să se 
pregătească un cadru pentru încheierea pe care ai gândit-o”. 

Încheierea unui discurs este un îndemn la acţiune. La sfârşit trebuie 
să fie un semn de exclamaţie. Pe măsură ce te apropii de încheiere, măreşte 

                         
18 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Despre preoţie, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998, 
p.124. 
19 PAUL DU TOIT, op. cit., p. 135. 
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ritmul şi energia. Foloseşte cu forţă şi accente. Fie că participanţii sunt sau 
nu de acord cu tine, sunt sau nu dornici să facă ce le ceri, trebuie să le fie 
clar ceea ce le ceri. Poţi încheia un discurs într-o notă de speranţă. Nu uita 
că toţi cei din audienţă înfruntă probleme, dificultăţi, provocări şi eşecuri. 
Când spui ultimele cuvinte, trebuie pentru toată lumea să fie clar că ai 
încheiat. Nu trebuie să existe o ambiguitate şi nici o confuzie în mintea 
audienţei. Toţi trebuie să ştie că acesta este finalul discursului. 

Mulţi oratori lasă discursul să se stingă. Ei spun: ,,Ei bine, cam asta a 
fost. Vă mulţumesc”. Nu e o idee bună. Aceasta nu este o încheiere 
puternică. 
 

7. Claritatea unui sfârşit de discurs 
 

,,Cel mai bun orator este acela care schimbă modul de gândire a 
ascultătorilor”, spunea Cicero. 

Scopurile unui discurs sunt: să clarifice o idee sau un subiect; să 
impresioneze şi să convingă; să îndemne la faptă; să amuze.20 

,,Iisus îi învaţă pe oameni, vorbindu-le în parabole, pentru ca mesajul 
Său să fie înţeles de toată lumea, spus într-un mod popular, care să nu lase 
loc de confuzie. Iisus a explicat oamenilor lucrurile pe care aceştia nu le 
ştiau, asociindu-le cu ce cunoşteau ei. Împărăţia cerurilor nu era cunoscută 
de ţăranii fără şcoală din Palestina. Aşa încât Hristos le-a descris totul, 
folosindu-se de obiecte şi de întâmplări care le erau familiare. Împărăţia 
cerurilor este precum plămada pe care o ia femeia şi o ascunde pentru cele 
trei mese şi o lasă la dospit. Împărăţia cerurilor este precum un negustor în 
căutare de perle. Împărăţia cerurilor este precum o plasă de peşte aruncată în 
mare”.21 

Iisus ştia că pescarilor, aruncând năvodul în apă toată ziua, le era 
uşor să înţeleagă parabolele. Negustorilor, pentru că tot timpul făceau 
comerţ cu perle, le era mai uşor să înţeleagă mesajul Domnului, dacă făcea 
referire la meseria lor. Deci ideea care se desprinde de aici este următoarea: 
exprimă-te cât mai simplu, pentru a fi înţeles de toate categoriile sociale. 

Să facem mereu apel la cele cinci simţuri, atunci când vorbim 
oamenilor. Există un motiv pentru care să facem apel la simţul văzului. 
Nervii care leagă ochii de creier, sunt mult mai mari decât cei care fac 
legătura între creier şi ureche. Ştiinţa demonstrează că noi, oamenii, 
acordăm mult mai multă importanţă unei informaţii văzute, decât uneia 
auzite. 

                         
20 SZEKELY ANDY, op. cit., p. 80. 
21 IBIDEM, p. 88. 
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Ca să fii cât mai clar, încearcă să foloseşti o imagine, atunci când 
vorbeşti. În oratorie se numeşte ,,vizualizarea ideilor”. Orice idee pe care o 
rosteşti înaintea oamenilor, fă în aşa fel ca să fie însoţită de o imagine. 
Cuvintelor nu le mai rămâne decât rolul de a face legătura între idei. 

Trece în revistă ideile care au dinamizat discursul tău. Apoi, 
mobilizează-i pe oameni, îndemnându-i să pună în aplicare informaţiile pe 
care le-ai prezentat. Îţi mai poţi încheia discursul ori cu un citat, ori cu o 
idee glumeaţă, ori cu un catren. 
 

Concluzii 
 

Cel care ţine un discurs teologic, trebuie să fie preocupat a fi pe 
placul lui Dumnezeu şi nu al oamenilor. ,,Uneori vedem la slujba predicării 
o îndoită atitudine a celor chemaţi. Pentru unii este considerată ca obiect al 
unei dorinţe de lăudat, câtă vreme alţii văd o slujbă la care se merge numai 
prin constrângere. Lucrul acesta îl vom cunoaşte mai bine dacă vom analiza 
faptele celor doi prooroci”.22 Este evident vorba de spre Isaia şi Ieremia. 

Aşa a făcut Sfântul Ioan Botezătorul. El s-a decis să vorbească 
adeseori despre desfrânarea în care trăia Irod, fără să-i pese de ce vor zice 
oamenii. 

Pentru ca discursul teologic să fie bine pus la punct şi coerent, bazat 
pe argumente, trebuie să fie construit pe un schelet. Are nevoie de un 
început şi de o încheiere. Aşa cum corpul uman este construit pe un schelet, 
fără să se destrame, tot aşa orice discurs trebuie să încânte auditoriul.  

După ce discursul s-a încheiat, toţi participanţii ar trebui să fi rămas 
cu ceva din ceea ce au auzit. Discursul unui teolog începe tocmai după ce se 
încheie. Adică, auditoriul să pună în practică măcar o parte din ce au auzit. 

Marele filosof Cicero avea dreptate când spunea că cel mai bun 
orator este acea persoană care reuşeşte să schimbe modul de gândire al celor 
care îl ascultă. 

Un om priceput în comunicare este acela care, stând de vorbă cu 
cineva, îl face să se simtă în largul lui. Comunicarea este abilitatea de a te 
face înţeles. 

Sper că acest studiu să ajute la rostirea de discursuri teologice cât 
mai reuşite. Dacă a ajutat pe cineva să se apropie de îndeplinirea ţelurilor, 
atunci şi-a făcut treaba. 

 
 

                         
22 SFÂNTUL GRIGORIE CEL MARE, Cartea regulei pastorale, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
1996, p. 39. 
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Abstract: The Mission of Church Expressed Through the Eloquence of 
Discourse 
The one who carries a theological discourse must be concerned about being 
pleasing to God and not to men. Sometimes I see the dubious attitude of 
those called in the ministry of preaching. For some, it is considered to be the 
object of a praiseworthy desire, while others see a job to which they go only 
by coercion. We will know better whether we will analyze the deeds of the 
two prophets. It is clear to Isaiah and Jeremiah. This is what Saint John the 
Baptist did. He decided to talk often about Herod’s debauchery, without 
worrying about what people would say. For the theological discourse to be 
well articulated and coherent, based on arguments, it must be built on a 
skeleton. It needs a start and an end. Just as the human body is built on a 
skeleton without falling apart, so any speech must delight the audience. 
After the speech ended, all participants should have stayed with something 
they heard. A theologian’s speech begins sooner after he finishes. I mean, 
the auditor has put into practice some of what they have heard. The great 
philosopher Cicero was right when he said that the best orator is the person 
who manages to change the way of thinking of those who listen. A wise 
man in communication is one who, by talking to someone, makes him feel 
good. Communication is the ability to make you understand. I hope that this 
study will help to speak the most successful theological speeches. If it will 
help somebody get close to achieving the goals, then he did its job.  
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Introducere 

 
Dogma despre Sfânta Treime este fundamentală pentru creştinism, 

deoarece are implicaţii asupra întregii învăţături creştine. 
Sfânta Treime este expresia unităţii desăvârşite bazate pe unitatea de 

natură şi pe iubire. În Sfânta Treime datorită unităţii de natură există o 
dăruire deplină a unui eu divin, faţă de alt eu. Aceasta nu presupune o 
simplă dăruire a ceva din bunurile Sale, ci este o dăruire şi o primire totală a 
unui eu, de către alt eu. Aşa se ajunge în Sfânta Treime la o cuprindere 
reciprocă a eurilor, care pe de altă parte rămân distincte în această 
cuprindere.1 

În sânul Sfintei Treimi există o relaţie perfectă şi desăvârşită de 
cunoaştere, de iubire între persoane. Referindu-se la aceasta părintele 
profesor Boris Bobrinskoy spune: „În Dumnezeu, a cunoaşte şi a naşte (şi a 
Se naşte) coincid. «Fiul este chipul desăvârşit al Tatălui» (Evrei 1, 3; 
Coloseni 1, 15). Duhul Sfânt la rândul Său, este cunoaşterea reciprocă, 
odihna Tatălui în Fiul şi întoarcerea Fiului către Tatăl, Pacea şi Bucuria 
Paternităţii şi Filiaţiei”.2 

Dumnezeirea sau fiinţa (esenţa) lui Dumnezeu subzistă ca Treime de 
persoane, sau ipostasuri: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. 

Învăţătura ortodoxă porneşte de la realitatea ipostasurilor în care Se 
manifestă Dumnezeu ca iubire la consubstanţialitatea lor, urmând principiul 
că identitatea lucrării probează unicitatea naturii. 

Monoteismul, credinţa într-un singur Dumnezeu personal, este 
învăţătura principală care s-a descoperit treptat şi nedeplin în Vechiul 

                         
1 Pr. prof. dr. DUMITRU  STĂNILOAE, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, în  
revista Revista „Studii Teologice” (ST), nr. 5-6/1970, p. 336. 
2 Pr. prof. dr. BORIS BOBRINSKOY, Taina Preasfintei Treimi, traducere din limba 
franceză de Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 306. 
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Testament (Ieş. 20, 2-3; Deut. 6, 4; Is. 43, 10-11), dar prin Revelaţie 
supranaturală. 

Descoperirea personală a lui Dumnezeu s-a făcut în istoria Vechiului 
Testament, în special prin legămintele pe care Dumnezeu le-a încheiat cu 
poporul Israel (Fac. 17, 2; Ieş. 6, 7). 

Dumnezeu S-a descoperit şi ca Treime de Persoane, în Vechiul 
Testament, dar într-un mod indirect şi neclar, deoarece aceasta era perioada 
de pregătire a mântuirii. Există, totuşi unele mărturii care se referă la 
persoanele Sfintei Treimi, cum ar fi: 

- Elohim (Fac. 1, 1) - pluralul numelui lui Dumnezeu indicând 
Treimea de Persoane în Dumnezeu; ca şi în alte plurale; 

- „Şi a zis Dumnezeu: să facem om după chipul şi asemănarea 
noastră” (Fac. 1, 26); 

-  „Veniţi să Ne pogorâm şi să amestecăm limbile lor” (Fac. 11, 7); 
- Teofania de la stejarul Mamvri (Fac. 18, 1-3) – Avraam vede trei 

tineri bărbaţi şi Li se adresează la singular „Doamne, de am aflat har 
înaintea ta” (Fac. 18, 3). 

Treimea Persoanelor dumnezeieşti, în Vechiul Testament, este 
afirmată şi în alte texte (versete): 

-  Isaia 61, 1: „Duhul Domnului este peste Mine, că Domnul M-a uns 
să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să 
vestesc celor robiţi liberare şi celor în lanţuri mântuire”. 

- Isaia 6, 3 (cântarea serafimică): „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul 
Savaot”. 

- Numerii 6, 24-26 – binecuvântarea levitică. 
Există de asemenea unele referiri la Cuvântul lui Dumnezeu (Ps. 

106, 20; 118, 89; Ps. 32, 6; Is. 7, 14) şi la Duhul lui Dumnezeu (Ps. 103, 30-31; 
Iov 33, 4; Ps. 32, 6). 

În Noul Testament, credinţa într-un singur Dumnezeu în trei 
persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, este clar şi pe deplin descoperită de 
Însuşi Fiul lui Dumnezeu, în a Cărui viaţă şi slujire noi am cunoscut taina 
Sfintei Treimi. La Botezul Mântuitorului Iisus în Iordan, sunt prezente în 
mod real toate cele trei Persoane (Matei 3, 16-17). 

Părintele Ion Bria referindu-se la existenţa celor trei Persoane în 
Sfânta Treime, spune: 

„Evangheliile au păstrat numeroase texte în care se vorbeşte despre 
cele trei persoane ale lui Dumnezeu; fie în mod deosebit, fie la un loc. Tatăl 
şi Fiul sunt amintiţi deosebit în versetul «Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut 
vreodată. Fiul Cel Unul – Născut Care este în sânul Tatălui, Acesta S-a făcut 
cunoscut» (In. 1, 18). Despre Duhul Sfânt, Iisus spune «Iar când va veni 
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Mângâietorul, pe Care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, 
Care de la Tatăl purcede. Acela va mărturisi despre Mine» (In. 15, 26)”.3 

Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de înălţarea Sa la cer, porunceşte 
ucenicilor Săi să meargă la propovăduire şi să boteze în numele Sfintei 
Treimi, pe cei ce vor crede: „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le 
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28, 19). 

Sfinţii Apostoli, în propovăduirea lor, au mărturisit clar credinţa în 
Dumnezeu - Sfânta Treime. Sfântul Apostol Petru, în predica sa, din ziua 
Cincizecimii, spune: „Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, Căruia noi toţi 
suntem martori. Deci, înălţându-Se prin dreapta lui Dumnezeu şi primind de 
la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt; L-a revărsat pe Acesta, cum vedeţi şi 
auziţi voi acum” (F. A. 2, 32-33). De asemenea, Sfântul Apostol Pavel 
adresează corintenilor o salutare în numele Sfintei Treimi: „Harul Domnului 
nostru Iisus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu-Tatăl, şi împărtăşirea 
Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi” (II Cor. 13, 13). 

Tot părintele Ion Bria zice: Acelaşi Dumnezeu, Care a vorbit în 
Vechiul Testament, S-a descoperit ca Treime în Noul Testament. Căci 
«există un singur Dumnezeu» (F. Ap. 3, 30) şi Dumnezeu pe care Îl adoră 
creştinii, «Tatăl Dumnezeului nostru Iisus Hristos» (Efeseni 3, 14; II 
Corinteni 1, 3) este Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacov, 
«Dumnezeul părinţilor poporului lui Israel» (F. A. 3, 30; 7, 32; Ieş. 3, 6).4   

Dogma despre Dumnezeu cel Unul în Fiinţă şi întreit în Persoane s-a 
alcătuit destul de repede şi apare în simbolurile de credinţă din secolul al 
doilea. Biserica Orientală, fie pe calea sinoadelor ecumenice, fie pe cea 
sinoadelor locale, s-a pronunţat cu autoritate şi fermitate în ce priveşte 
învăţătura despre deofiinţimea şi egalitatea celor trei Persoane în Dumnezeu 
cel Unic. Un rol de mare valoare în precizarea dogmei Sfintei Treimi l-au 
avut Sfinţii Părinţi, ca: Atanasie cel Mare, Chiril al Alexandriei, Grigorie de 
Nazianz, Grigorie de Nyssa, Vasile cel Mare, Maxim Mărturisitorul, Ioan 
Damaschin, Grigorie Palama. 

 
I. Comuniunea de iubire deplină între Persoanele Sfintei Treimi 

 
Sfânta Treime este iubire absolută dar în acelaşi timp şi unitatea 

desăvârşită. Această unitate se manifestă între persoanele Sfintei Treimi nu 
ca o împlinire a anumitor lipsuri, ci ca o încununare a iubirii fiinţiale. 

Persoanele Sfintei Treimi sunt într-o unitate şi comuniune de iubire 
deplină. În acest sens părintele Dumitru Stăniloae afirmă: „Unitatea Sfintei 

                         
3  Pr. prof. dr. ION BRIA, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1981, 
p. 406. 
4 IBIDEM, p. 407. 
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Treimi nu e o unitate în care persoanele divine se contopesc ca într-una 
singură, ci o unitate, care e punctul iubirii şi comuniunii dintre persoane şi 
care menţine însuşirile lor specifice. Unitatea de comuniune în iubire e 
singura unitate în care persoanele umane îşi păstrează caracterul lor 
ipostatic”.5 

Sfânta Treime e comuniune de iubire. ,,Fiul lui Dumnezeu, singurul 
şi veşnicul Fiu al Tatălui, a fost trimis de Tatăl ceresc în lume pentru a 
elibera pe oameni de păcat şi de moarte. Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu, 
fiind icoană veşnică a Tatălui şi reflectare a lui Dumnezeu (Coloseni 1, 15), 
prin înomenire S-a făcut «întâiul născut între fraţi», devenind astfel prototip 
pentru fraţii care-şi găsesc prin El şi în comuniune cu El drumul spre Tatăl. 
În sensul acesta pe măsură ce omul urcă spre Tatăl, el urcă nu numai în 
unitatea fiinţei sale, ci şi în prototipul Fiului şi în comuniunea cu Tatăl şi 
Duhul Sfânt. Ca atare, prin înomenirea Fiului, Tatăl Fiului devine Tatăl 
Umanităţii. Iubirea Tatălui faţă de Fiul Său se extinde şi la oamenii creaţi 
prin Fiu, pentru ca şi aceştia să devină fiii Săi prin Fiul Său”.6 

Toată   revelaţia dumnezeiască este cuprinsă în cuvintele  Sfântului  
Apostol şi Evanghelist Ioan: „Dumnezeu este iubire” (I In. 4, 8). 

Dumnezeu e iubirea desăvârşită, pentru că e din veci Treime. Iubirea 
Tatălui şi a Fiului se întâlneşte în Duhul Sfânt. Iubirea reciprocă a Tatălui şi 
a Fiului e purtată de Duhul Sfânt.  

Sfânta Treime este comuniune de iubire. Iubirea însă e în acelaşi 
timp dăruire. Sfânta Treime e comuniune de iubire pentru că e dăruire 
reciprocă. Fiecare persoană se dăruieşte întreagă celeilalte şi cealaltă se 
dăruieşte ei. În legătură cu cele prezentate, Părintele Stăniloae spune: 
„Plenitudinea de existenţă în iubire înseamnă dăruirea deplină a unui eu 
altui eu. Ea trebuie să fie o dăruire şi o primire totală a unui eu de către alt 
eu pentru a realiza un fel de cuprindere reciprocă a eurilor care pe de altă 
parte rămân distincte în această cuprindere”.7 

În continuarea acestei idei, tot părintele Stăniloae, afirmă: ,,Doar 
aceasta înseamnă că Dumnezeu este din veci un act comun de iubire pe 
măsura caracterului Său absolut şi a subiectivităţii Sale pure. În iubirea 
deplină persoanele nu se dăruiesc numai reciproc şi nu se acceptă numai, ci 
se şi afirmă, se pun în existenţă prin dăruire reciprocă. Iubirea divină este 
atoteficientă. Tatăl pune pe Fiul din veci în existenţă, prin dăruirea integrală 
a Sa, iar Fiul afirmă pe Tatăl continuu ca Tată, prin faptul că se acceptă pus 
în existenţă prin Tatăl, prin faptul că se dăruieşte Tatălui ca Fiu. Iar 

                         
5 Pr. prof. DUMITRU  STĂNILOAE, op. cit., p. 334-335. 
6 Prof. univ. dr. IRINEU POPA, Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac, Ed. 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, pp. 10-11. 
7 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, op. cit., p. 336. 
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Dumnezeu nu poate fi lipsit de o iubire perfectă şi veşnică. Punându-se 
reciproc în existenţă prin iubirea perfectă, actele prin care se săvârşeşte 
aceasta sunt acte din veci şi au un caracter de acte cu totul personale, deşi 
sunt acte în care persoanele divine sunt împreună active”.8 

În sensul celor prezentate, ,,Teologia şi iconomia   ,iko 
 
sunt 

strâns legate de Sfânta Treime, Care din iubire fără margini cuprinde pe om 
în voinţa şi planul Său veşnic, pentru a-l restaura, izbăvi de păcat şi de 
moarte, prin Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu. Această taină a fost 
cunoscută mai înainte de toate veacurile de către Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. 
Pentru că în Fiul întreg, care împlineşte taina mântuirii noastre prin 
înomenirea Sa, se află Tatăl întreg, după fiinţă. Tatăl nu se întrupează, dar 
binevoieşte să Se înomenească, Fiul Său. Totodată, în Fiul se află întreg 
Duhul Sfânt după fiinţă, nu întrepătrunzându-se, ci conlucrând cu Fiul la 
înomenirea negrăită pentru noi”.9 Iar în alt loc: „Între Hristos şi Duhul Sfânt 
există o relaţie intimă de egalitate şi reciprocitate. Noi nu putem primi pe 
Duhul Sfânt fără a fi membri ai Trupului lui Hristos şi nu putem numi pe 
Hristos Domn, adică să avem conştiinţa Divinităţii Sale, decât prin Duhul 
Sfânt”.10 

Toată revelaţia dumnezeiască este cuprinsă în cuvintele Sfântului 
Apostol Evanghelist Ioan: „Dumnezeu  este  iubire” (I In. 4, 8, 16)  întrucât  
„iubirea arată  gradul  în  care Dumnezeu Şi-a descoperit propria Sa 
intimitate”.11 

Dumnezeu subzistă ca Treime de Persoane pentru că este în Sine 
comuniune de iubire supremă şi veşnică. „Iubirea este cea care păstrează în 
Dumnezeu unitatea de fiinţă şi treimea persoanelor”.12 Tatăl Îşi arată iubirea 
faţă de Fiul: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit” (Mt. 3, 16-17), iar Fiul iubeşte 
pe Tatăl cu toată fiinţa Sa, „Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl 
şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac” (In 14, 31) şi Se bucură împreună cu 
Sfântul Duh de Tatăl. 

Din cele prezentate se poate concluziona faptul că iubirea Sfintei 
Treimi se găseşte permanent (continuu) în acelaşi mod de maximă 
comuniune deplină între Persoanele Sfintei Treimi, de iubire deplină între 
Persoanele Ei, iubirea este modul de existenţă al lui Dumnezeu.  

Părintele Stăniloae spune: „Aşa cum Fiul este al Tatălui, Duhul este 
al Lui pentru că Se odihneşte în El. Duhul este al Tatălui şi al Fiului în 

                         
8 IBIDEM. 
9 Prof. univ. dr. IRINEU POPA, op.cit., p.11. 
10 IBIDEM, pp.113-114. 
11 Pr. prof. dr. ION BRIA, Tratat de Teologie Dogmatică şi ecumenică, Colecţia 
Didaskalos, Ed. România Creştină, Bucureşti, 1999, p. 86. 
12 IBIDEM. 
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sensul că în existenţa Lor se împlineşte Treimea. Fiecare uneşte pe ceilalţi 
doi, dar numai în Duhul se desăvârşeşte Treimea ca existenţă şi prin aceasta 
este Cel ce duce la o ultimă unitate pe Tatăl şi Fiul”.13 

Iar în alt loc: „Numai prin Duhul, Tatăl îşi arată toată iubirea faţă de 
Fiul şi numai prin Duhul, Fiul îşi arată toată iubirea faţă de Tatăl. Numai 
prin Duhul, Tatăl îşi activează toată iubirea de Tată faţă de Fiul şi Fiul, la 
fel”.14 Comuniunea de iubire deplină între Persoanele Sfintei Treimi, ca 
viaţă unitară a Dumnezeirii este afirmată de Însuşi Mântuitorul Hristos, prin 
cuvintele: ,,Eu şi Tatăl. Una suntem”  (In. 10, 30), în alt loc ,,Fiindcă Trei 
sunt Cei ce mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh şi Aceştia trei 
Una sunt” (In. 5, 7). 

Sfântul Atanasie cel Mare referindu-se la aceste cuvinte ale 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos spune: „Zicând: «Eu şi Tatăl una suntem» 
(Ioan 10, 30), a adăugat: «Ca să cunoaşteţi că sunt întru Tatăl şi Tatăl întru 
Mine» (Ioan 10, 38). Iar după aceasta iarăşi a spus: «Cel ce Mă vede pe 
Mine vede pe Tatăl» (Ioan 14, 9). În aceste trei spuse este acelaşi înţeles. 
Căci cel ce a cunoscut că Fiul şi Tatăl sunt una ştie că Fiul este în Tatăl şi 
Tatăl în Fiul. Pentru că dumnezeirea Fiului este a Tatălui şi ea este în Fiul. 
Şi cel ce a înţeles aceasta s-a convins că cel ce vede pe Fiul vede pe Tatăl. 
Căci în Fiul se vede dumnezeirea Tatălui”.15 

 
II. Perihoreza trinitară susţine proprietăţile şi însuşirile  

Persoanelor Sfintei Treimi 
 

Doctrina Bisericii Ortodoxe a aprofundat permanent concepţia 
(învăţătura) despre comuniunea Sfintei Treimi. Un punct de aprofundare îl 
constituie introducerea de către Sfântul Ioan Damaschin, în plan trinitar, a 
termenului perihoreză    care înseamnă, întrepătrundere 

reciprocă, împreună-existenţă, coexistenţă, a Persoanelor Dumnezeieşti, 
locuiesc una în alta, fiecare este întreagă în celelalte două Persoane, fără să 
se amestece, fără să se confunde. În acest sens, Sfântul Ioan Damaschin 
spune: „Cu privire la Dumnezeirea cea infinită, nu putem vorbi ca despre 
noi de o depărtare spaţială, deoarece ipostasele sunt unele în altele, nu în 
sensul că ele se amestecă, ci în sensul că sunt unite, potrivit Cuvântului 
Domnului, care zice: «Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine» (Ioan 14, 11). 

                         
13 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, Ed. 
IBMBOR, p. 36. 
14 IBIDEM. 
15 SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE, Cuvânt împotriva elinilor. Cuvânt despre 
Întruparea Cuvântului. Trei cuvinte împotriva arienilor, în PSB 15,  traducere din greceşte, 
introducere şi note de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 329. 
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Între ipostasele Dumnezeirii nu există deosebire de voinţă sau de gândire 
sau de activitate sau de putere sau de altceva dintre acelea care dau naştere 
în noi la deosebire complet reală. Pentru aceea nu spunem că Tatăl şi Fiul şi 
Sfântul Duh sunt trei Dumnezei, ci, din contră, că Sfânta Treime este un 
singur Dumnezeu. Fiul şi Duhul se raportează la o singură cauză. Căci, după 
cum am spus, ipostasele Sfintei Treimi se unesc nu în sensul că ele se 
amestecă, ci în sensul că ele există unele în altele; iar întrepătrunderea 
reciprocă a ipostaselor este fără contractare şi fără amestecare. Ele nu sunt 
depărtate unele de altele, şi nici împărţite în ce priveşte fiinţa”.16 

Comuniunea Lor provine din faptul că una dintre Persoane; Tatăl, 
împărtăşeşte veşnic celorlalte două Persoane, Fiului şi Duhului Sfânt, 
întreaga Sa Fiinţă, întreagă fiecăruia, Fiului prin naştere şi Duhului Sfânt 
prin purcedere, fără ca El să rămână fără integritatea Fiinţei şi fără ca 
celelalte Persoane să primească doar o parte, ci fiecare primind-o întreagă. 
Perihoreza nu alterează Fiinţa şi nu stă în opoziţie cu simplitatea absolută. 
Fiinţa divină se comunică de la o Persoană la celelalte, păstrând fiecare 
caracteristicile Sale. Astfel, Sfântul Chiril al Alexandriei spune: „Tatăl este 
în Fiul şi în Sfântul Duh, dar la fel şi Fiul şi Duhul în Tatăl, şi Unul în 
Altul”.17     

Revelaţia divină a Vechiului şi a Noului Testament, al cărei scop a 
fost expunerea tuturor învăţăturilor necesare pentru mântuirea omului, ne 
spune despre actele originare ale Persoanelor Treimice că „Fiul s-a născut 
din Tatăl” (Ps. 2, 6; 109, 3; Mt. 3, 17; 26, 63-64), „Duhul Sfânt purcede de 
la Tatăl” (In. 15, 26), „Tatăl – singurul principiu, izvor şi cauză în 
Dumnezeire” (Ieşire 3, 14; Deut. 6, 14; Mc. 12, 29-30). 

Astfel că „Cele trei Persoane se disting prin modul de a poseda 
Fiinţa divină. Prima Persoană posedă Fiinţa divină în Sine, neprimită de 
nimeni fără principiu. A doua îşi primeşte fiinţa prin naştere, de la prima; iar 
a treia şi-o primeşte prin purcedere din prima. Din această cauză prima 
Persoană se numeşte Tată, a doua Fiu şi a treia Duh Sfânt. După aceea 
putem spune că, proprietăţile, caracterele proprii, sau lipsurile personale prin 
care se disting cele trei Persoane una de alta, sunt: Tatăl e nepricinuit, 
necauzat, nenăscut, Fiul e născut din veci din Tatăl, iar Duhul Sfânt purcede 
din veci din Tatăl”.18 

Cele trei Persoane posedă fiecare, în mod real şi distinct, Fiinţa 

                         
16 SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN, Dogmatica, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 35. 
17 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Despre Sfânta Treime, în PSB 40, traducere, 
introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, 
p. 285. 
18 Prof. N. CHIŢESCU, Pr. prof. ISIDOR TODORAN, Pr. prof. I. PETREUŢĂ, Teologia 
Dogmatică şi Simbolică, vol. I, Manual pentru facultăţile de Teologie, Ed. Renaşterea, 
Cluj-Napoca, 2004, p. 310. 
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divină. Posedă aceeaşi Fiinţă Divină, care e unică şi nu se împarte între 
Persoanele divine. 

Sfânta Scriptură ne spune despre Tatăl că e nepricinuit şi că are viaţă 
în sine: „Precum Tatăl are viaţă întru Sine, aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţă 
întru Sine” (In. 5, 26).  Din această cauză, ,,Sfinţii Părinţi numesc pe Tatăl 
 (fără început, fără principiu),  (fără cauză), iar 
însuşirea prin care se distinge de celelalte Persoane o numesc   
(nenaştere). 

Fiul are ca proprietate – naşterea Sa  din veci din Tatăl. 

Duhul Sfânt are ca proprietate purcederea  ,   

prin care se distinge de Tatăl. Purcederea, proprietate a Sfântului Duh este 
exprimată clar de Mântuitorul, care spune: «Când va veni Mângâietorul, pe 
care Eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, care de la Tatăl 
purcede, Acela va mărturisi despre Mine» (In. 15, 26).  Prin aceste cuvinte, 
Mântuitorul ne arată că Duhul Sfânt, îşi are originea din veci din Tatăl şi 
astfel este deofiinţă cu Tatăl”.19 

Sfinţii Părinţi Capodocieni au demonstrat pe larg şi de necombătut 
realitatea subzistentă şi eternă a Persoanelor; au demonstrat că Fiinţa nu e 
mai veche ca Persoanele şi, fără îndoială, nici Persoanele nu există mai 
înainte de Fiinţă. Pentru că aşa cum fiinţa nu poate exista decât în Persoane, 
tot aşa Persoanele nu sunt decât modurile de a subzista ale Fiinţei. În Sfânta 
Treime fiecare Persoană e purtătoarea întregii Fiinţe în comun cu celelalte 
două. 

Părintele Dumitru Stăniloae tâlcuind Epistola 38 a Sfântului Vasile 
cel Mare, spune: „În Dumnezeu, Tatăl se deosebeşte de Fiul prin faptul că Îl 
naşte pe Fiul, iar Fiul se deosebeşte de Tatăl prin faptul că se naşte din 
Tatăl, pentru că Tatăl nu are şi proprietatea de a se naşte, iar Fiul nu are şi El 
proprietatea de a naşte pe cineva. Dar prin aceste proprietăţi ei nu se 
deosebesc numai, ci se şi unesc într-un mod cum numai ei se unesc”.20 

Referindu-se tot la caracteristicile, proprietăţile sau însuşirile 
persoanelor Sfintei Treimi, părintele Stăniloae zice: „Căci din Tatăl e Fiul, 
prin care sunt toate, cu care totdeauna e împreună cugetat în mod nedespărţit 
Duhul Sfânt. Pentru că nu putem cugeta la Fiul, dacă nu suntem luminaţi de 
Duhul Sfânt. Fiindcă deci Sfântul Duh, de la care se revarsă peste creaţiune 
toată dăruirea bunătăţilor, e atârnat de Fiul şi are unitate cu El, în calitate de 
cauză, pe Tatăl din care se purcede, semnul caracteristic sau însuşirea 
ipostatică a Lui, după care se cunoaşte, este că e după Fiul şi se cunoaşte 

                         
19 IBIDEM. 
20 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Fiinţa şi ipostasurile în Sfânta Treime după 
Sfântul Vasile cel Mare, în Revista ,, Ortodoxia”, Nr. 1/1979, p. 61. 
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împreună cu El şi are subzistenţa din Tatăl, iar Fiul, care face prin El şi cu 
El cunoscut pe Duhul ce purcede din Tatăl, strălucind din lumina nemascată, 
nu are comună cu Tatăl sau cu Duhul Sfânt însuşirea ce-i este proprie”.21 

În continuarea celor de mai sus, Părintele Stăniloae afirmă: „E vorba 
de o unire specială a Duhului cu Fiul, nu cea după fiinţă, aşa cum e unit cu 
Tatăl, nu numai după fiinţă, ci şi prin faptul că are pe Tatăl drept cauză, 
adică prin ceea ce se deosebesc ca ipostasuri; tot aşa e unit cu Fiul nu numai 
după Fiinţă, ci şi prin faptul că e cunoscut în calitate de ipostas prin Fiul şi 
Fiul e cunoscut prin Duhul. Există o reciprocitate ipostatică misterioasă între  
Fiul şi Duhul, pe temeiul deosebirilor lor ipostatice. Dacă Fiul este 
manifestarea bunătăţilor părinteşti, Duhul e Cel ce le face să fie văzute de 
Tatăl, dar şi de noi, sau Fiul îl face cunoscut pe Duhul Tatălui, dar şi nouă 
ca pe Cel ce se pune în lumină El însuşi ca manifestare a acestor bunătăţi ale 
Fiului. Sfântul Vasile prezintă pe Dumnezeu ca o Treime de Persoane, unite 
nu numai două câte două, ci pe fiecare cu celelalte două, deci ca un întreg 
treimic de ipostasuri, unite toate trei nu numai prin fiinţă, ci şi prin însuşirile 
lor caracteristice, fără ca să-şi transmită totuşi unul altuia aceste însuşiri, în 
care caz s-ar salva unitatea, dar nu şi Treimea. De aceea spuneau că în fiinţa 
comună proprietăţile caracteristice observate în ea rămân intransmisibile şi 
necomunicabile”.22 

Părintele Stăniloae, din învăţătura despre Dumnezeu a Sfântului 
Vasile, scoate în evidenţă faptul că „pe de o parte prin proprietăţile lor 
caracteristice, ipostasurile se ţin distincte, pe de alta, prin nemărginirea, 
necuprinderea, prin caracterul lor necreat, prin necircumscrierea de către 
niciun loc, şi prin cele asemenea, nu e nicio deosebire şi separaţie în firea de 
viaţă făcătoare, ci se contemplă în ea un comun continuu şi neîntrerupt. Cel 
ce contemplă slava Treimii, nu vede în nimic vreo întrerupere între Tatăl şi 
Fiul şi Sfântul Duh”.23 

Dumnezeu există din eternitate ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Persoanele 
Sfintei Treimi sunt deosebite din veci. În misterul Sfintei Treimi Dumnezeu-
Tatăl nu e originar, dar are caracter de persoană ca Tată tocmai prin această 
neoriginare. Despre Sine a zis numai „Eu sunt Cel ce sunt” (Ieşire 3, 14).  
Dumnezeu-Fiul a primit existenţa printr-un act care a fost numit „naştere” şi 
care nu are desigur nicio contingenţă cu naşterile omeneşti. Fiul aşadar,  
spre deosebire de neoriginarea Tatălui, „s-a născut din Tatăl”, s-a mişcat ca 
să se arate ca Fiu, ipostaziindu-se. Sfântul Apostol Pavel, referindu-se la 
această ipostaziere a Fiului, zice către Romani: „Şi voi aţi primit Duhul 
înfierii, prin care strigăm Avva! Părinte!” (Rom 8, 15). Fiul se manifestă ca 

                         
21 IBIDEM. 
22 IBIDEM. 
23 IBIDEM, p.62. 
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ipostas, strigând: „Avva! Părinte!”, de aceea se şi numeşte Logos sau 
Cuvânt, Duhul Sfânt este tot printr-o originare, deosebită de a Fiului. 

Tatăl persoana divină, care nu are o originare poate fi socotit cauză a 
naşterii Fiului şi cauză a purcederii Duhului Sfânt, Tatăl n-a fost originar, 
Fiul s-a născut, iar Duhul Sfânt a purces. Deci, în raport cu Naşterea Fiului  
şi purcederea Duhului Sfânt, starea de originare a Tatălui poate fi numită, 
cum au făcut-o unii Sfinţi Părinţi: principiu, izvor şi cauză a Acestora. 

Despre însuşirile, proprietăţile Persoanelor Sfintei Treimi, Sfinţii 
Părinţi spun: „Fiul este Născutul propriu al fiinţei şi al firii Tatălui”;24 „Tatăl 
Însuşi, ca Cel Ce a născut din firea Sa pe Fiul, ca dintr-un izvor”;25 
„Nenaşterea şi naşterea şi purcederea nu taie în trei fiinţe şi firi inegale firea 
şi puterea cea una a negrăitei Dumnezeiri, dar caracterizează persoanele sau 
ipostasurile în care sau care este Dumnezeirea sau fiinţa şi firea cea una”;26  
„Tatăl are din Sine şi în Sine pe Duhul Său, la fel şi Fiul are pe Duhul în 
Sine, deoarece Duhul este deofiinţă cu Tatăl şi purcede din El, având în Sine 
prin fire toate cele proprii Tatălui”.27 

Cu referire la acestea, părintele Romul Grecu, zice: „Persoanele 
Divine au următoarele două însuşiri fundamentale: siniparxia, adică 
împreună-existenţa şi sinergia    adică împreună-lucrarea. 

Siniparxia ţine de unitatea de fiinţă a persoanelor divine şi se manifestă în 
unitatea desăvârşită a persoanelor divine. «Trei sunt care mărturisesc în cer: 
Tatăl, Cuvântul (Fiul) şi Duhul Sfânt, şi Acestea Trei, Una sunt» (I In. 5, 7). 
«Eu şi Tatăl una suntem» (In. 10, 30). «Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl» 
(In. 10, 38). Facerea vorbeşte de «Duhul lui Dumnezeu» (Fac. 1, 2), iar în 
Noul Testament se vorbeşte despre «Duhul Tatălui» (Matei 10, 20), «Duhul 
Fiului» (Gal. 4, 6), «Duhul  lui Iisus» (F.A. 16, 7), «Duhul lui Hristos» (I 
Ptr. 1, 11). Neoriginarea Tatălui, naşterea Fiului şi purcederea Duhului Sfânt 
fiind caracteristicile ipostasurilor divine nu au împărţit Fiinţa divină”.28 

Neprincipierea, naşterea şi purcederea nu sunt lucrări ale persoanelor 
divine, făcute în afara lor, ci numai acte. 

                         
24 SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE, Epistole. Viaţa Cuviosului Părintelui nostru 
Antonie, în PSB 16, traducere din greceşte, introducere şi note de Pr. prof. Dumitru 
Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988, p. 89. 
25 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, în 
PSB 41, traducere, introducere şi note de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 2000, p. 266. 
26 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri şi epistole hristologice şi duhovniceşti, 
în PSB 81, traducere, introducere şi note de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1990, p. 124. 
27 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, op.cit., p. 1159-1160. 
28 Pr. ROMUL GRECU, Despre Prea Sfânta Treime, în Revista „Studii Teologice” (ST), 
nr. 1-2, 1974, p. 50. 
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Din cele expuse mai sus, rezultă că există o deosebire fundamentală, 
între neprincipiere, naştere şi purcedere, şi toate celelalte lucrări divine. Cele 
dintâi ţin de siniparxie, iar lucrările ţin de sinergie, între ele neputându-se 
face niciun fel de comparaţie sau asociere. Naşterea Fiului din Tatăl ţine de 
siniparxie, iar Naşterea Fiului din Preacurata Fecioara Maria, ţine de 
sinergie. Purcederea Duhului Sfânt din Tatăl ţine de siniparxie, iar trimiterea 
Duhului Sfânt în lume şi odihnirea Lui în Fiul ţine de sinergie. 

 „Datorită acestei lucrări iconomice, Sfântul Maxim Mărturisitorul 
consideră că în Cuvântul lui Dumnezeu s-au realizat trei naşteri: una 
fiinţială din Tată fără de mamă, una ipostatică din mamă fără de Tată şi una 
duhovnicească în inima omului. Cât ne priveşte pe noi, unirea noastră cu El 
nu este ipostatică, aceasta având loc o singură dată când Fiul lui Dumnezeu 
S-a făcut om, ci este o unire prin harul Duhului Sfânt, cu care ne 
împărtăşim. Deci, prin această sinergie, Zămislirea şi Naşterea istorică a 
Mântuitorului devin eficiente în întruparea şi naşterea Lui în noi. Fără 
îndoială, nimeni nu crede că este vorba de o nouă Întrupare istorică a Fiului 
lui Dumnezeu, ci de o cuprindere a noastră în Mântuitorul Hristos, după 
imaginea mlădiţelor în butucul viţei, cum ne spune Sfântul Ioan 
Evanghelistul: «Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. 
Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care 
aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă. Acum voi sunteţi 
curaţi, pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. 
Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, 
tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi 
mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, 
căci fără Mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în Mine se 
aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard» 
(Ioan 15, 1-6)”.29 

În Sfânta Treime, deşi unite într-o comuniune desăvârşită, 
persoanele dumnezeieşti îşi păstrează însuşirile personale de Tată care 
purcede şi naşte, de Fiu care este născut din Tatăl şi de Duh care este purces 
din Tatăl. Purcederea Duhului şi naşterea Fiului din Tatăl sunt din eternitate 
concomitente. 
 

                         
29 Prof. univ. dr. IRINEU POPA, Iconomia plinirii vremilor în Iisus Hristos, Ed. Mitropolia 
Olteniei, Craiova, 2013, p. 145-146. 
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Relaţiile interpersonale ale Persoanelor Preasfintei Treimi 
 

În sânul Treimii, există o relaţie perfectă de cunoaştere şi de iubire 
între Persoane. Tatăl cunoaşte pe Fiul şi Fiul cunoaşte pe Tatăl (In. 17, 3). 
Fiul este chipul desăvârşit al Tatălui (Evrei 1, 3; Coloseni 1, 15). Duhul 
Sfânt, la rândul Său, este cunoaşterea reciprocă, odihna Tatălui în Fiul şi 
întoarcerea Fiului către Tatăl. 

Părintele Bobrinskoy spune: „Dacă Tatăl este Cel care locuieşte în 
ceruri, «între lumină neapropiată, pe Care nu l-a văzut nimeni dintre oameni, 
nici nu poate să-l vadă» (I Tim. 6, 16), El ne este revelat prin Fiul şi în 
Duhul, iar dacă Fiul şi Duhul Îl revelează desăvârşit, El este această 
revelaţie însăşi”.30 

Referindu-se la relaţiile interpersonale, Vladimir Lossky zice: 
„Părinţii greci au afirmat întotdeauna că principiul unităţii în Treime este 
Persoana Tatălui. Principiu al celorlalte două  Persoane, Tatăl este chiar prin 
acestea temeiul relaţiilor de la care ipostasurile îşi primesc caracterele lor 
distinctive: făcând să purceadă Persoanele, El aşează relaţiile lor de origine-
naştere şi purcedere în raport cu principiul unic al Dumnezeirii. Tatăl este 
Cel care deosebeşte Ipostasurile într-o mişcare veşnică de iubire”.31 

Existenţa Sfintei Treimi este coeternă şi nu a existat altfel întâi şi s-a 
constituit altfel după aceea, nici n-a fost în Ea vreo despărţire sau prefacere, 
ci împreună şi deodată au existenţa Fiul şi Duhul de la Tatăl, şi nu după El. 
Tatăl singur este cauza Dumnezeirii şi nu o transmite. 

În legătură cu acestea, Părintele Bria, spune: „Dumnezeirea unică 
subzistă în trei Persoane distincte. Cele trei Persoane sunt subiecte de 
existenţă şi de viaţă, identice după fiinţă, dar perfectă şi eternă, dar distincte, 
după relaţiile lor, dar de origine cu Tatăl şi între Ele şi cu lumea. Cele trei 
Persoane ale Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt deosebite prin 
relaţiile lor de origine. Fiul nu e Tată, Tatăl este Cel Care naşte, Fiul e 
născut, Duhul purces”.32 

În unitatea de fiinţă a Sfintei Treimi, Persoanele îşi manifestă 
distincţiile personale în raport cu Tatăl, adică în relaţiile care există între ele. 
Tatăl e revelat ca Fiul, Care nu e Fiu unic decât în relaţie cu Tatăl: „Nimeni 
nu cunoaşte pe Fiul decât numai Tatăl şi nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni 
decât numai Fiul” (Mt. 11, 27). „Cuvântul era de la început în relaţie cu 
Tatăl” (In. 1, 1). „El, care este chipul lui Dumnezeu” (Col. 1, 15), 
„strălucirea slavei lui Dumnezeu, chipul fiinţei Sale” (Ev. 1, 3). „Duhul, 
                         
30 Pr. prof. BORIS BOBRINSKOY, Taina Prea Sfintei Treimi, traducere din limba franceză 
de Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 308. 
31 VLADIMIR LOSSKY, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, traducere din limba 
franceză de Dr. Vasile Răducă, Ed. Bonifaciu, 1998, p. 53. 
32 Pr. prof. dr. ION BRIA, op. cit., p. 90. 
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Care purcede etern din Tatăl” (In. 15, 26) „este trimis de Tatăl în numele 
Fiului” (In. 14, 26). 

Despre acestea Părintele Mitropolit Irineu Popa, zice: „Fiul lui 
Dumnezeu este, şi după Întrupare, în aceeaşi relaţie cu Tatăl şi cu Duhul. El 
este Fiul Tatălui născut din veci din Acesta, existenţa Lui fiind totuşi 
deosebită de a Tatălui, fiindcă existenţa fiecărui ipostas în Sfânta Treime 
este deosebită”.33  De asemenea, într-o altă carte, Mitropolitul Olteniei 
spune: „La plural   şi defineşte pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul 
Duh: «Un singur Dumnezeu Tatăl, din Care sunt toate şi noi întru El; şi un 
singur Domn Iisus Hristos prin Care sunt toate şi noi prin El» (I Cor. 8, 
6)”.34 

Iar, în alt loc „Tatăl singur este principiul după doctrina monarhiei 
divine. Prin urmare, zice Sf. Vasile, drumul cunoaşterii lui Dumnezeu 
porneşte de la Duhul Cel Unul, trece prin Fiul Cel Unul şi ajunge la Tatăl 
Cel Unul. În felul acesta, sunt recunoscute ipostasurile fără să fie atinsă 
doctrina pioasă referitoare la Monarhia divină”.35 

Ca Treime de Persoane (Tată, Fiu şi Duh Sfânt), în Dumnezeu 
ipostasurile presupun existenţa unei relaţii între Ele. În Dumnezeu 
Persoanele sunt în relaţie pe Baza fiinţei dumnezeieşti şi unice comună a 
Lor. 

Numele de Tată, Fiu şi Duh Sfânt arată relaţia de origine între Cele 
Trei Persoane, dar şi deosebirea în baza fiinţei comună prezentă întreagă şi 
deodată în fiecare. Sfântul Chiril al Alexandriei spune, referindu-se la 
relaţiile interpersonale: „În fiecare ipostas se cugetă firea întreagă la care se 
adaugă ceea ce-i este propriu, înţelegând ceea ce se referă la ipostas. Căci 
rămâne fiecare ceea ce este într-o unitate de fire cu celelalte şi acelea o 
îmbogăţesc în propria fire. Fiindcă Tatăl este în Fiul şi în Duhul Sfânt, dar la 
fel şi Fiul şi Duhul în Tatăl, şi Unul  în Altul”.36 

Iar Boetius, afirmă: „Numele de Tatăl, Fiu şi Duh Sfânt sunt nume 
de relaţie. Numele de Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt nu se spun substanţial 
despre divinitate, ci în alt mod,  în ceea ce priveşte relaţia”37 prin care 
înţelegem originea, modul în care Fiul fiinţează prin naşterea Sa din veci din 
Tatăl, şi Sfântul Duh prin purcederea din veci din Tatăl. „Relaţia în Treime 
este de asemănare”.38 

                         
33 Prof. univ. dr. IRINEU POPA, op. cit., p. 435. 
34 P.S. prof. dr. IRINEU SLĂTINEANUL, Iisus Hristos sau Logosul înomenit, Ed. Română 
Creştină, Bucureşti, 2000, p. 35. 
35 IBIDEM. 
36 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Despre Sfânta şi cea deofiinţă Treime, p. 285. 
37 BOETIUS, Articole teologice (V), Despre unitatea Treimii, traducere, note şi comentarii 
prof. David Popescu, în PSB 72, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992, p. 25. 
38 IBIDEM, p. 24. 
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Părintele Mihai Himcinschi comentează cele mai de sus, zicând: „Ca 
Treime de Persoane din veci, în Dumnezeu nu distingem doar Cele Trei 
Persoane ce au proprietăţi sau însuşiri personale de nenăscut, născut şi 
purces ci în baza posedării aceleiaşi Fiinţe dumnezeieşti unice, întreagă şi 
deodată în Ele putem vorbi despre o întrepătrundere sau Perihoreză a 
Persoanelor în baza ( )ei  divine”.39 

Perihoreza e interioritate reciprocă, intersubiectivitatea treimică. 
Comuniunea intratreimică sau perihoreza reiese clar din cuvintele 
Mântuitorului Hristos: „Eu şi Tatăl, una suntem” (In. 10, 30), „Nu crezi tu 
că Eu sunt în Tatăl şi că Tatăl este întru Mine?” (In. 14, 10), sau „Trei sunt 
care mărturisesc în cer. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi acestea Trei Una sunt”  
(I In. 5, 7); „Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl” (In. 10, 38). 

Modul de existenţă perihoretic al Persoanelor divine îşi are 
fundamentul în faptul că una dintre Persoane şi anume Tatăl, împărtăşeşte 
din eternitate celorlalte două Persoane fiinţa, prin naştere şi purcedere, fără 
ca aceasta să se schimbe în structura ei. 

Părintele Stăniloae spune: „Caracterul spiritual al transparenţei sau al 
întrepătrunderii Persoanelor divine, care e şi o conpenetrare a conştiinţelor 
Lor, poate fi exprimat şi mai deschis prin termenul de intersubiectivitate, 
Naşterea Fiului din Tatăl exprimă numai poziţia neschimbată a Tatălui ca 
dătător şi a Fiului ca primitor al existenţei şi legătura dintre Ei prin actul 
naşterii. Amândoi trăiesc acest act etern ca subiecte, dar îl trăiesc în comun 
sau într-o intersubiectivitate care nu-I confundă, căci Fiecare îl trăieşte din 
poziţia Sa proprie. Termenul purcedere referitor la Duhul Sfânt nu indică 
nici el o pasivitate a Duhului Sfânt, care L-ar face în oarecare privinţă obiect 
al Tatălui. Duhul «de la Tatăl purcede» (In. 15, 26) a spus Mântuitorul. 
Duhul este într-o mişcare eternă de purcedere din Tatăl, cum este şi Fiul 
într-o mişcare eternă de naştere din Tatăl. Dar nici Tatăl nu e prin aceasta 
într-o pasivitate. Duhul purcede, dar şi Tatăl Îl purcede. Purcederea Duhului 
din Tatăl, e şi ea un act de pură inter-subiectivitate a Tatălui şi a Duhului, 
fără să se confunde între Ei, iar într-un fel neînţeles, Tatăl fiind atât izvorul 
Fiului, cât şi al Sfântului Duh, Fiecare din Aceştia trăieşte împreună cu Tatăl 
nu numai actul provenirii Sale din Tatăl, ci participă prin bucurie împreună 
cu Celălalt la trăirea actului de provenire a Aceluia, dar din poziţia Sa 
proprie. Toţi trei trăiesc într-o intersubiectivitate actul naşterii Fiului şi al 
purcederii Duhului, dar Fiecare din poziţia Sa proprie, aceasta formând 
iarăşi o comunitate în cele trei Ipostasuri. Termenul de intersubiectivitate 

                         
39 Pr. lect. univ. dr. MIHAI  HIMCINSCHI, Doctrina trinitară ca fundament misionar. 
Relaţia Duhului Sfânt cu Tatăl şi cu Fiul  în teologia răsăriteană şi apuseană. Implicaţiile 
doctrinare şi spirituale ale acesteia,  Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, p. 150. 
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pune accentul pe comuniunea pozitivă ce are loc între Persoanele Sfintei 
Treimi, între actul naşterii şi purcederii”.40 

În concluzie, ceea ce îl face pe Părintele Stăniloae să definească 
Sfânta Treime ca structură a supremei iubiri este faptul că perihoreza 
exprimă desăvârşita iubire dintre Persoanele divine. 

 
Unitatea şi trinitatea în Preasfânta Treime 

 
Unitatea de fiinţă a Sfintei Treimi nu este contrazisă de diferenţa sau 

deosebirea dintre Persoane pentru că aceasta nu este fiinţială, ci personală. 
Tatăl este şi rămâne în Fiul şi în Duhul Sfânt, Fiul este în Tatăl şi în Duhul, 
iar Duhul Sfânt este în Tatăl şi în Fiul (In. 14, 10; I Cor. 2, 10). 

Relaţiile dintre persoanele Sfintei Treimi exemplifică unitatea la 
nivel divin, ele fiind în acelaşi timp şi un exemplu pentru unitatea şi 
comuniunea care trebuie să existe între oameni. „Modelul suprem de 
comuniune pentru un creştin îl oferă Persoanele Sfintei Treimi care trăiesc 
într-o comuniune desăvârşită”.41 Unitatea în Sfânta Treime este manifestarea 
deplinei egalităţi şi a iubirii fiinţiale existente în aceasta. Această unitate 
este expresia identităţii naturii care se manifestă separat prin persoane 
distincte. 

Dumnezeu este iubire (I In. 4, 8), iar iubirea presupune unitate. 
Sfânta Treime este expresia unităţii desăvârşite bazate pe unitatea de natură 
şi pe iubire. 

Despre unitatea Sfintei Treimi vorbesc mai toţi Sfinţii Părinţi ai 
Bisericii: Sfântul Vasile cel Mare, Clement Alexandrinul, Grigorie Palama, 
Grigorie de Nazianz. 

Toţi Sfinţii Părinţi spun că Dumnezeu formează o unitate care în 
acelaşi timp este şi Treime, pentru că ea conţine trei ipostase: Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh. Tatăl, ca principiu al Sfintei Treimi, comunică Fiului propria 
Sa natură, în mod plenar şi fără împărţire. Sfinţii Părinţi insistă asupra 
unităţii de natură a celor trei persoane divine, care formează un tot continuu, 
fără nicio întrerupere. În identitatea persoanelor, Sfinţii Părinţi descoperă 
unitatea de natură a celor trei persoane divine. Unitatea Sfintei Treimi, este 
considerată de Sfinţii Părinţi ai Bisericii piatra de temelie a existenţei 
umane, a Bisericii, a întregii existenţe. 

Mântuitorul Hristos vorbeşte despre unitatea Sfintei Treimi, atunci 
când consemnează raporturile existente între persoanele divine. El este Fiul 

                         
40 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul I, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1996,  p. 207-208. 
41 † Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA, Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac, p. 115. 
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lui Dumnezeu (Ioan 5, 28); Tatăl lucrează prin Fiul (In. 5, 19); se iubesc (In. 
5, 20), rămân unul în altul (In. 8, 29) împreună formează o unitate (In. 10, 
30), firea care aparţine unuia aparţine şi celuilalt şi aşa cum Tatăl are viaţa 
în Sine, aşa i-a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine (In. 5, 26). Mântuitorul 
Însuşi se roagă ca toţi să fie una, aşa cum El cu Tatăl formează o unitate (In. 
17, 21-26). 

Trinitatea Persoanelor şi Unitatea Fiinţei Lor este arătată în 
numeroase texte scripturistice. Mântuitorul Hristos trimite pe Apostoli la 
propovăduire, zicându-le: „Mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-le 
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Mt. 28, 19), precum şi în 
versetele de la In. 10, 30; 38; Lc. 1, 35; Matei 3, 16-17; In. 17, 21-26; I In. 
5, 7; I Cor. 2, 11; I Cor. 8, 6; Efes. 4, 6. Din toate aceste argumente biblice 
şi multe alte versete reiese că Dumnezeu este Unul în Fiinţă şi întreit în 
Persoane. 

Treimea este cu adevărat Treime, este subzistenţă fiinţială a unimii 
întreit ipostatice. Treimea este cu adevărat unime, fiindcă aşa este şi unimea, 
este cu adevărat Treime, fiindcă aşa subzistă, deoarece este o singură 
dumnezeire ce fiinţează unitar şi subzistă treimic. 

Dumnezeirea e una şi fără de început. Dumnezeu este Unul în Fiinţa 
Sa şi Fiinţa este posedată întreagă de cele Trei Persoane. Cu referire la 
acestea, Sfântul Grigorie de Nyssa, zice: „Unul este Dumnezeu pentru că 
Una este Fiinţa Sa, Dumnezeirea, iar firea Treimii e una fără să se confunde 
în ceea ce se vede propriu şi deosebit la fiecare dintre Ei şi fără să se 
schimbe între ele, însuşirile care se deosebesc, Treimea trebuie cugetată şi 
închinată într-o singură fiinţă, într-o singură slavă, în aceeaşi voinţă, în trei 
ipostasuri: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh”.42 

Aşadar, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt Persoanele deosebite ale 
Dumnezeirii celei Una, în interiorul Treimii neavând loc nicio substituire a 
unei Persoane prin cealaltă, dar nici confuzie. Persoanele Dumnezeieşti sunt 
unul prin iubirea reciprocă. 

 
Fundamentul perihorezei în consubstanţialitatea  

Persoanelor Sfintei Treimi 
 

Având identitate de Fiinţă, Persoanele Sfintei Treimi există ca 
locuind una în alta, ea întrepătrunzându-se. Ipostasurile treimice au aceeaşi 
unică fiinţă. Fiecare persoană cuprinde întreaga fiinţă divină şi se găseşte 
întreagă în celelalte două persoane. Fiecare ipostas e un subiect absolut care 

                         
42  SFÂNTUL GRIGORIE  DE NYSSA, Despre rugăciunea domnească şi despre rânduiala 
cea după Dumnezeu (a vieţii) şi despre nevoinţa cea adevărată, traducere Pr. prof. dr. 
Dumitru Stăniloae, în PSB 29, volumul 29, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 456. 
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poartă în el toată dumnezeirea în baza existenţei perihoretice. În acest sens, 
Sfântul Maxim Mărturisitorul zice: „Dumnezeirea este în Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh. Tatăl este întreg, un întreg Fiul şi un întreg Duhul Sfânt în chip 
desăvârşit; şi întreg este Fiul, un întreg Tatăl şi un întreg Duhul Sfânt, în 
chip desăvârşit şi întreg este Duhul Sfânt, un întreg Tatăl şi un întreg Fiul, în 
chip desăvârşit”.43 În Treime, fiecare ipostas e un întreg şi întregul divin e  
fiecare ipostas, iar întregul dintr-un ipostas e întreg în întregul celorlalte 
două ipostasuri. 

Sfântul Apostol Pavel, la sfârşitul celei de-a doua epistole către 
corinteni, spune: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui 
Dumnezeu-Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toţi” (II Cor. 
13, 13). Se arată, astfel, prin harul Tatălui şi al Fiului; plinit prin lucrarea 
Duhului Sfânt, că Treimea este deofiinţă. 

Consubstanţialitatea Persoanelor Sfintei Treimi este revelată din 
modul în care ni s-a vorbit în Noul Testament despre relaţiile existente între 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. 

În cuvintele Mântuitorului: „Eu şi Tatăl Meu una suntem” (In .14, 
10), „Toate câte le are Tatăl ale Mele sunt” (In. 14, 10), „Eu sunt întru Tatăl 
şi Tatăl întru Mine” (In. 10, 38), „Mergând învăţaţi toate neamurile, 
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Mt. 28, 19), 
„Trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi Aceştia Trei 
una sunt” (I In. 5, 7), precum şi  în versetele de la Matei  3, 11; 27, 16-17; 
Ioan 15, 26 şi multe altele, se arată identitatea dumnezeirii celor Trei 
Persoane ale Sfintei Treimi; unitatea fiinţei lor, sau altfel spus 
consubstanţialitatea Persoanelor Sfintei Treimi. 

Sfinţii Părinţi, în lucrările lor, precum: Sfântul Atanasie cel Mare, în 
„Trei cuvinte împotriva arienilor”; „Epistola a doua către acelaşi Episcop 
Serasion”, împotriva celor care declară pe Fiul creatură; Sfântul Vasile cel 
Mare în: „Epistole”; Sfântul Ioan Gură de Aur, „Omilii la Matei”; Sfântul 
Chiril al Alexandriei în: „,Despre Sfânta Treime”; „Comentarii la 
Evanghelia Sfântului Ioan” şi încă mulţi alţii au scris în mod argumentativ şi 
incontestabil despre consubstanţialitatea Sfintei Treimi. 

Consubstanţialitatea Sfintei Treimi este afirmată de Sinoadele I şi II 
Ecumenice (Niceea – 325, Constantinopol – 381) care folosesc termenul 
omoousios – ομοουσιος – deofiinţă. Sfânta Treime are o singură Fiinţă. 
Ipostasurile nu împart Fiinţa divină. Dumnezeirea este Inima Treimii. 
Dumnezeu este Unul după Fiinţă, în trei Persoane, Care, Fiecare e 
Dumnezeu, în întregime, după Fiinţă. 

Sfântul  Atanasie  cel Mare, referindu-se la sinodul I Ecumenic de la 

                         
43  SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Capetele teologice (gnostice), a doua sută, 
în Filocalia, volumul II, trad. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1993, p. 165-166. 
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Niceea, zice: „Aşa au înţeles şi Părinţii, mărturisind în Sinodul de la Niceea 
pe Fiul deofiinţă cu Tatăl şi din fiinţa Tatălui. Căci ştiau prea bine că o fiinţă 
creată nu poate spune: «Toate câte le are Tatăl, ale Mele sunt; de aceea am 
zis că dintre al Meu va lua şi vă va vesti»” (In. 16, 15).44 

Părintele Dumitru Stăniloae, despre Sinoadele I şi II Ecumenice, 
afirmă: „Chiar şi faptul că Părinţii de la Niceea, au spus că Fiul e din Fiinţa 
Tatălui, au arătat că El e altă persoană decât Tatăl. De aceea trebuie să 
mărturisim pe Tatăl în ipostasul propriu, pe Fiul în ipostasul propriu şi pe 
Duhul Sfânt în ipostasul propriu. În planul dumnezeiesc, există o unitate 
desăvârşită, neîmpărţită a fiinţei, dar şi o viaţă interipostatică sau 
interpersonală. Acolo se împacă, într-un mod superior înţelegerii noastre, 
unitatea fiinţei şi treimea ipostasurilor”.45 Tot Părintele Stăniloae, într-o altă 
scriere a sa zice: „Ipostasurile sunt total transparente Unul, Altuia şi în 
interioritatea iubirii desăvârşite. Deofiinţimea Lor constă în faptul că Fiecare 
poartă în mod comun cu Celelalte întreaga fire”.46 Iar în alt loc: „Esenţa 
spirituală subzistentă numai în subiect implică totdeauna o relaţie conştientă 
între subiecte, deci o ipostasiere a ei în mai multe subiecte, într-o 
compenetrare şi transparenţa reciprocă perfectă, în ceea ce a numit Sf. Ioan 
Damaschin, perihoreză”.47 

De asemenea, Mitropolitul Olteniei Irineu Popa spune: „Pentru că 
dacă nu contemplăm notele specifice ale fiecăruia, cum sunt paternitatea, 
înfierea şi sfinţirea, ci-L mărturisim pe Dumnezeu după însuşirea generală a 
Fiinţei, atunci nu-i cu putinţă să explicăm în mod sănătos credinţa. Trebuie 
dar să adăugăm Fiinţei ceea ce-i comun tuturor celor trei Persoane, 
exprimându-ne crezul în felul următor: «Dumnezeirea e comună, 
posteritatea e ceva specific, iar împreunându-le pe amândouă spunem: Cred 
în Dumnezeu Tatăl, Cred în Dumnezeu-Fiul, cred şi într-un Duh Sfânt 
dumnezeiesc»”.48 

Părintele Mitropolit Irineu Popa, într-o altă carte a sa, scrie: „Se ştie 
că la Sinodul întâi,   avea aceeaşi semnificaţie cu ,  ceea ce 
lăsa să se înţeleagă că din fiinţa Tatălui ar însemna că Fiul n-are toată 
fiinţa Tatălui. Precizarea Părinţilor Capodicieni că fiinţa divină este 
posedată în comun de persoanele Sfintei Treimi a eliminat necesitatea 
expresiei din fiinţa Tatălui ceea ce a însemnat un progres de precizare în 
                         
44 SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE, Epistola a doua către acelaşi Episcop Serapion, 
împotriva celor care declară pe Fiul creatură, în PSB 16, trad. Pr. dr. Dumitru Stăniloae, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988, p. 72-73. 
45 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE,  Fiinţa şi ipostasurile în Sfânta Treime, după 
SFÂNTUL VASILE CEL MARE, în Revista ,,Ortodoxia”, nr. 1, 1979, p. 55-56. 
46 IDEM, Teologia Dogmatică ortodoxă, volumul I, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 203. 
47 IBIDEM, pp. 203-204. 
48 P.S. Prof. Dr. IRINEU SLĂTINEANUL, Iisus Hristos sau Logosul înomenit, p. 36. 
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definirea dogmei trinitare”.49 
Aşadar, Fiul este Chipul Tatălui şi posedă aceeaşi fiinţă unică şi 

întreagă cu El, dar în urma naşterii din veci, iar Duhul în urma purcederii 
din veci din Tatăl, ceea ce duce la egalitatea, consubstanţialitatea şi 
personalitatea Lor. 

 
Concluzii 

 
Doctrina ortodoxă mărturiseşte că în Dumnezeu există o singură 

Fiinţă (substanţă, natură, esenţă, fire), dar Aceasta (dumnezeirea) e 
ipostaziată din veci, întreagă, în cele Trei Persoane sau Ipostasuri, Tatăl, 
Fiul şi Sfântul Duh. Fiecare persoană din Sfânta Treime are însuşirile sau 
trăsăturile Ei caracteristice: Tatăl necauzat şi nenăscut, Fiul născut din veci 
din Tatăl şi Duhul Sfânt purces din veci din Tatăl. 

Prin aceste proprietăţi personale Tatăl Îşi are existenţa de la Sine şi 
prin Sine, Fiul în urma naşterii din veci din Tatăl dobândeşte aceeaşi fire 
deodată cu El şi întreagă, iar Duhul Sfânt aceeaşi fiinţă a Tatălui şi a Fiului 
în urma purcederii din Tatăl. Proprietăţile personale ale Persoanelor Sfintei 
Treimi nu împart Fiinţa, ci sunt moduri prin care Acestea o posedă. Deci 
trebuie să se păstreze în întregime atât unitatea în mărturisirea dumnezeirii 
celei una, cât şi ceea ce e propriu Persoanelor deosebind proprietăţile 
personale ale fiecăreia. Proprietăţile acestea distincte ale ipostasurilor din 
Sfânta Treime sunt: pentru Tatăl de a fi Tată, de a nu subzista nicidecum 
printr-o altă cauză, de  a naşte pe Fiul şi de a purcede pe Sfântul Duh; pentru 
Fiul de a Se naşte din Tatăl. Astfel, unitatea în Dumnezeu este plasată nu 
numai la nivelul firii comune celor Trei Persoane, ci pornind de la relaţia 
personală de origine a Tatălui. Deosebirea Persoanelor nu anulează unitatea 
fiinţei dumnezeieşti, fiindcă relaţiile interpersonale unesc, ci nu despart 
Persoanele. Naşterea Fiului şi purcederea Duhului din veci din Tatăl, nu 
sunt adaosuri ale Dumnezeirii, deoarece Dumnezeu există din veci ca 
Treime de Persoane cu fiinţă, voinţă şi lucrare unică. 

Perihoreza implică distincţia şi deofiinţimea (consubstanţialitatea). 
Datorită perihorezei treimice, Fiul tot ce primeşte de la Tatăl, le are în 
calitate de Fiu şi are conştiinţa că vin de la Tatăl. Duhul le are de la Fiul, 
numai fiinţa o are de la Tatăl prin purcedere. Perihoreza treimică lasă 
distinctă existenţa fiecăreia dintre persoanele treimice, nu confundă şi nici 
nu anulează proprietăţile personale. În perihoreza trinitară Îşi păstrează 
calitatea de Tată, Fiul de Fiu şi Duhul Sfânt de Duh al lui Dumnezeu. 

Dumnezeu este Unul, în Fiinţă şi întreit în Persoane, fapt ce exclude 
orice separare între Persoanele Sfintei Treimi, Ele având o singură Fiinţă. 

                         
49 Prof. univ. dr. IRINEU POPA, op. cit., p. 234. 
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Astfel nici unitatea nu este contrară vieţii Persoanelor nici treimea 
Persoanelor nu este contrară unităţii. Prin urmare, fiinţa (ousia) divină este 
necreată şi unică. Comuniunea Persoanelor Divine se bazează pe faptul că 
însuşirea, caracteristică fiecărei Persoane este prezentă în raportarea Sa la 
celelalte două Persoane. În Sfânta Treime se păstrează unitatea Fiinţei, dar şi 
trinitatea Persoanelor cu însuşirile sau proprietăţile lor specifice prin care nu 
Se confundă. 
 
Abstract: Trinitarian Perichoresis – Mutual Interpenetration between the 
Persons of Holy Trinity   
From the trinitarian point of view, perichoresis represents the advantage of 
sustaining in the same time the love communion, the personal characteristics 
and the interpersonal relations in the Holy Trinity. The perichoretic 
conception, deeply biblical (John 10, 30; 14, 11; 16, 32; 17, 21; I John 5, 7) 
overtakes any idea of confusion of the persons through communion or 
breaking the divine essence by personal distinctions. If the theme of the 
interpersonal relations has an ontological sense (as a being) showing the 
divine persons as possessing in common the divine essence, the theme of 
perichoresis stresses the interiority of the persons; Father is in the Son and 
in the Spirit. The Son is in the Father and in the Spirit; the Spirit is in the 
Father and in the Son, paying attention in showing the whole presence of 
each person in the other two without any decrease of himself or of 
themselves. 
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Introducere 

 
Dosarul penal al grupului „Rugul Aprins” este cunoscut astăzi la 

Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii sub 
numele de „Teodorescu Alexandru şi alţii” sau „P 202”1 şi cuprinde 11 
volume. În afara celor 16 persoane care au fost judecate în acest lot,2 
ancheta s-a extins asupra multor altor persoane. Astfel, dosarul începe cu un 
„Tabel cu evidenţa persoanelor care au întreţinut legături compromiţătoare 
cu arestaţii”.3 Însă numărul celor anchetaţi în acest dosar este mult mai 
mare, s-au luat declaraţii despre multe alte persoane, care nu apar în acest 
tabel, despre diverşi membri ai acestui grup sau despre persoane ale căror 
nume au fost pomenite la anchete, în majoritatea covârşitoare a cazurilor 
fără nicio legătură cu acest grup. Bineînţeles, orice persoană al cărui nume 
era pomenit la vreo anchetă urma să fie şi ea anchetată. Mulţi dintre aceştia 
se aflau deja în închisori, cu diferite condamnări, pentru diferite alte motive 
mai mult sau mai puţin întemeiate. 

Toate acestea arată că s-a dorit implicarea şi condamnarea cât mai 
multor persoane, aceasta datorându-se, în mare măsură, contextului politic 
de atunci. Pe de o parte, în iulie 1958, a avut loc retragerea armatelor 
sovietice din România, iar comuniştii de aici fie nu mai erau siguri de 

                         
1 Fond penal, dosarul nr. 202. 
2 În acest lot se regăseşte şi Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, care, de fapt, nu a făcut parte 
din grup, ci doar a participat la ocazional la unele întruniri ale grupului. S-a încercat şi 
reuşit, cu această ocazie, arestarea şi condamnarea unui teolog de elită, terorizarea preoţimii 
şi a intelectualităţii neobediente aflându-se printre priorităţile represive ale puterii 
comuniste şi implicit ale braţului ei represiv, Securitatea. 
3 Vezi ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. I, ff. I-IIIv. Apar aici numele a 31 de persoane, 
dintre care marea majoritate nu au avut nicio legătură cu grupul „Rugul Aprins”, ci doar cu 
unele persoane din acest grup. 
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situaţia din ţară, fie, mai degrabă, doreau să demonstreze Moscovei că 
stăpânesc situaţia. 

Mai există o cauză foarte importantă, anume publicarea în Occident 
a unui articol referitor la grupul „Rugul Aprins”.4 Informaţia este confirmată 
de o „declaraţie” a unui informator infiltrat în celula lui Sandu Tudor.5 Cum 
ateismul făcea parte din ideologia comunistă, nu trebuie să ne mire faptul că 
lupta contra Bisericii şi împotriva oricărei religii a constituit un obiectiv 
permanent al tuturor partidelor comuniste. Toate regimurile totalitare au 
suferit de sindromul fricii şi, ca atare, au încercat să reprime tot ceea ce le 
scăpa de sub control, pentru că tot ceea ce nu putea fi ţinut sub control 
reprezenta pentru ei o potenţială ameninţare. 

În cazul Bisericii Ortodoxe Române, prin terorizarea şi arestarea 
preoţilor, în special a elitei teologice, dar nu numai, se urmărea şi slăbirea 
poziţiei patriarhului Justinian, devenit de multă vreme, la acea dată, 
indezirabil puterii comuniste. S-a mai urmărit, probabil şi acuzarea 
monahilor şi a monahismului, la modul general, de „activitate 
contrarevoluţionară”, pentru a justifica măsurile antimonahale foarte dure, 
preconizate de către Securitate de multă vreme,6 care vor culmina în anul 
următor cu Decretul 410/28 octombrie 1959.  

                         
4 Bartolomeu Anania a fost arestat tot în noaptea de 13/14 iunie 1958, ca şi unii dintre 
membrii grupului „Rugul Aprins”. Arestarea lui s-a produs din alte motive, dar cercetările 
s-au intersectat. Iată ce declara el la unul dintre interogatorii: „În iulie 1957 ziarul «La 
Réforme» din Paris a publicat un lung articol semnat de Olivier Clément intitulat 
semnificativ «Biserica ortodoxă română sau miracolul rugului aprins», cu numeroase citate 
din cuvântările patriarhului şi cu aspecte din activitatea călugărului Agaton”, ACNSAS, 
fond penal, dos. nr. 88, vol. I, f. 236, proces verbal de interogatoriu din 21 noiembrie 1958. 
După cum rezultă în continuare, informaţiile erau furnizate de către Andrei Scrima, vezi 
ACNSAS, fond penal, dos. nr. 88, vol. I, f. 236. 
5 „Părerea lui este că motivele arestării sale s-ar putea datora şi următoarelor fapte: El are 
un „ucenic” al său (cum îl numeşte fără să-i spună numele) [Andrei Scrima - n.n.] care este 
plecat la Paris. Acesta a început să publice în presa franceză nişte articole în care vorbeşte 
şi despre el. Felul în care îl prezintă este adevărat că ar însemna pentru el în aceste 
momente un oarecare pericol. În al doilea rând, fosta lui soţie se află tot la Paris şi împreună 
cu profesorul Ciorănescu de la Sorbona (nu ştiu dacă nu este vorba cumva de Emil Cioran, 
căci el l-a numit Ciorănescu) s-au hotărât să facă o antologie a literaturii române. Printre 
unele lucrări de care au nevoie în acest scop se enumeră şi ceva lucrări ale sale”, ACNSAS, 
fond penal, dos. nr. 202, vol. VI, ff. 430-431v, „Declaraţie” din 18 iunie 1958. Pentru mai 
multe informaţii privind urmărirea lui Andrei Scrima, vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 
202, vol. VIII, ff. 188-190, Adresă a Direcţiei a III-a, Informaţii interne, către Direcţia a 
VIII-a, Anchete penale. Vezi şi GEORGE ENACHE, „Daniil Sandu Tudor – pagini din 
dosarul de anchetă nr. 113668”, n. 28, în Ortodoxie şi putere politică în România 
contemporană, col. Biblioteca de istorie, Bucureşti, Ed. Nemira, 2005. 
6 Securitatea preconiza măsuri antimonahale încă din anul 1949. La acea dată, mai exact la 
25 martie 1949, alcătuia o listă ce cuprindea 18 mănăstiri şi schituri cu specificaţia „Dintre 
mănăstirile care ar trebui în mod necesar evacuate se numără în orice caz următoarele”, cu 
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La toate acestea se mai adaugă intenţia evidentă a ofiţerilor de 
Securitate, care desfăşurau ancheta, de a-şi justifica activitatea şi existenţa şi 
care vizau, poate, chiar avansări. 

Documentele întocmite în timpul anchetei celor 16 persoane, arestate 
pentru „discuţii duşmănoase la adresa regimului din RPR”, acuzaţie 
considerată apoi „uneltire contra ordinii sociale”,7 cuprinse în acest lot, sunt 
grupate astfel:8 

1. Teodorescu Alexandru, arestat la data de 14 iunie 1958, vol. I, ff. 
1-54. 

2. Făgeţeanu Alexandru-Adrian, arestat la data de 25 februarie 1958, 
vol. I, ff. 55-176. 

3. Ghiuş Vasile-Benedict, arestat la data de 14 iunie 1958, vol. I, ff. 
177-250. 

4. Braga Roman, arestat la data de 14 iunie 1958, vol. I, ff. 251-320. 
5. Boghiu Serghie-Sofian, arestat la data de 14 iunie 1958, vol. I, ff. 

321-360. 
6. Dubneac Petre-Felix, arestat la data de 14 iunie 1958, vol. I, ff. 

361-420. 
7. Papacioc Anghel-Arsenie, arestat la data de 14 iunie 1958, vol. II, ff. 

1-115. 
8. Mironescu Alexandru, arestat la data de 14 iunie 1958, vol. II, ff. 

116-175. 
                                                               
alte cuvinte se intenţiona desfiinţarea unui număr mai mare de mănăstiri. Potrivit 
„umanismului” epocii, clădirilor părăsite urma să li se dea diverse întrebuinţări în folosul 
poporului, cum ar fi „cămine pentru salariaţi” sau „cămine permanente pentru copii debili, 
pentru orfelinate, şcoli etc.”, ACNSAS, fond documentar, dos. nr. 67, ff. 152-156. În 
referatul Direcţiei a III-a a DGSP din 22 octombrie 1955, privind problema mănăstirilor din 
RPR sunt propuse trei soluţii „menite să contracareze activitatea duşmănoasă a călugărilor 
şi călugăriţelor”, optându-se, în final, pentru ultima dintre ele, care susţinea „luarea unor 
măsuri menite pe de o parte să scoată masele de credincioşi de sub influenţa mănăstirilor, 
iar pe de altă parte să se limiteze posibilităţile mănăstirilor de a recruta noi călugări”, 
ACNSAS, fond documentar, dos. nr. 74, vol. VII, ff. 74-79; era vorba de măsuri coercitive 
luate la nivel naţional, complexitatea lor neputând fi abordată aici. Planurile privind 
măsurile antimonahale vor culmina cu referatul ministrului de interne Alexandru Drăghici 
din 6 octombrie 1958, vezi ACNSAS, fond documentar, d. 74, vol. VII, ff. 28-46.  
7 Infracţiune prevăzută şi pedepsită de art. 209, pct. 1 CP. Marea majoritate a persoanelor 
condamnate în această perioadă au fost încadrate în acest articol sau în art. 193, pct. 1 CP: 
„activitate intensă contra clasei muncitoare”. De multe ori se întâmpla ca o persoană să 
primească condamnări în baza ambelor articole; în acest caz executa pedeapsa cea mai grea. 
8 Vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, ff. XIX-XX, „Tabel de arestaţi din 
prezentul dosar”. Pentru mai multe informaţii vezi şi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, 
vol. I, ff. VI-XVI, „Opisul documentelor existente în dosarul 1114/958” (numărul pe care l-a 
dat Securitatea acestui dosar la începutul anchetei). Iniţial dosarul a avut numai 5 volume, 
vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, ff. XVI-XVIII; ulterior a fost împărţit altfel 
ajungând astăzi să aibă, după cum am spus, 11 volume. 



242 

9. Văsâi Gheorghe, arestat la data de 14 iunie 1958, vol. II, ff. 176-236. 
10. Mironescu Şerban, arestat la data de 14 iunie 1958, vol. II, ff. 

237-315. 
11. Rădulescu Nicolae, arestat la data de 29 iulie 1958, vol. II, ff. 

316-350. 
12. Pistol Grigore Dan, arestat la data de 14 iunie 1958, vol. II, ff. 

351-378. 
13. Dabija Gheorghe, arestat la data de 5 august 1958, vol. II, ff. 

379-396. 
14. Voiculescu Vasile, arestat la data de 5 august 1958, vol. II, ff. 

397-423. 
15. Stăniloae Dumitru, arestat la data de 4 septembrie 1958, vol. II, ff. 

424-445. 
16. Mihăilescu Emanoil, arestat la data de 18 septembrie 1958, 

vol. II, ff. 446-469. 
 

Ieroschimonahul Daniil Teodorescu în dosarul „P 202” 
 

Ieroschimonahul Daniil, cunoscut sub numele de Sandu Tudor, 
pseudonimul său publicistic din perioada interbelică, a fost arestat în 
noaptea de 13/14 iunie 1958, la ora 1 a.m. din locuinţa prietenului său 
Alexandru Mironescu, împreună cu acesta şi cu fiul acestuia, Şerban 
Mironescu. După interogatoriile din 14 iunie şi 1 iulie 1958,9 Alexandru 
Teodorescu10 este pus sub învinuire la data de 3 iulie 1958.11 El a luat 

                         
9 Este foarte probabil ca în această perioadă de timp să se fi desfăşurat mai multe 
interogatorii ale căror procese verbale, dacă s-au întocmit, nu au fost păstrate la dosar, 
fiindcă ieroschimonahul Daniil nu şi-a modificat declaraţiile. În mod sigur nu au fost 
consemnate în procesele verbale de interogatoriu decât un număr foarte mic din întrebările 
anchetatorului şi răspunsurile lui Sandu Tudor (numit aici acuzat, deşi nu fusese încă pus 
sub acuzare), dată fiind discrepanţa dintre timpul ocupat de aceste interogatorii (3-3,5 h) şi 
întinderea foarte redusă a proceselor verbale întocmite (1,5-4 pagini), vezi ACNSAS, fond 
penal, dos. nr. 202, vol. I, ff. 13-16v, procesele verbale de interogatoriu din 14 iunie şi 1 
iulie 1958. 
10 Cunoscut în presa interbelică sub pseudonimul Sandu Tudor, se afla ca vieţuitor în 
mănăstirea Antim încă din data de 20 iulie 1945. A fost tuns în monahism, cu numele 
Agaton pe seama mănăstirii Antim de către ÎPS Firmilian Marin, arhiepiscopul Craiovei, la 
3 septembrie 1948, ulterior a devenit ieroschimonahul Daniil, vezi Ieroschimonahul 
DANIIL SANDU TUDOR, Taina Rugului Aprins, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de 
Gheorghe Vasilescu, cu trei cuvinte mărturisitoare de Alexandru Mironescu, ÎPS 
Bartolomeu Valeriu Anania şi Arhim. Sofian Boghiu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999, 
p. 100-102, 106. 
11 Vezi Anexa 1, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 17. Sandu Tudor era acuzat 
că „a desfăşurat activitate contrarevoluţionară prin aceea că împreună cu mai mulţi 
complici ai săi, a trecut la iniţierea şi organizarea unei grupări subversive, în cadrul căreia 
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cunoştinţă de aceasta a doua zi12 şi, după spusele informatorului infiltrat la 
el în celulă, s-a întors foarte agitat de la anchetă în acea zi.13 La 
interogatoriul următor, din 5 iulie, Sandu Tudor îşi menţine declaraţiile 
anterioare.14 

În această situaţie, ofiţerul de Securitate, Iosif Moldovan,15 care îl 
ancheta, schimbă tactica şi, la interogatoriul din 19 iulie, îi pune o întrebare 
la care Sandu Tudor nu putea răspunde decât afirmativ: „Cunoaşteţi o 
persoană cu numele Mironescu Alexandru?”16 De aici s-a ajuns la întâlnirile 
Rugului Aprins de la Mănăstirea Antim, apoi la întâlnirile de la Mănăstirea 
Plumbuita şi, bineînţeles, a urmat întrebarea: „Cu ce persoane aţi întreţinut 
legături în cadrul mănăstirii «Plumbuita»?”17 De acum situaţia lui Sandu 
Tudor a devenit foarte dificilă pentru că trebuia să ofere Securităţii nume de 
persoane care au participat la întâlnirile grupului. Multe din aceste persoane 
erau deja arestate, simultan cu Sandu Tudor, Alexandru Mironescu şi Şerban 
Mironescu, în alte locaţii,18 altele încă nu şi, în mod sigur, simpla pronunţare 
a numelui lor la anchetă a dus, ceva mai târziu, la arestarea, anchetarea şi, în 
unele cazuri, la condamnarea lor.19 Sandu Tudor a mai furnizat atunci 
anchetatorului unele informaţii, cum ar fi faptul că se mai întâlneau, „stăteau 

                                                               
au desfăşurat activitate împotriva regimului democrat-popular din RPR”. El era pus sub 
acuzare „pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 209 pct. 1 CP al RPR”, 
adică uneltire contra ordinii sociale. 
12 Vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 17. 
13 Vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. VI, f. 433. În acea perioadă în celulă erau 
doar Sandu Tudor şi informatorul, ulterior s-a mai adăugat o persoană, Vasile Dumitru, pe 
care Sandu Tudor l-a bănuit în mod greşit că ar fi informator şi care a devenit mult mai 
reţinut în afirmaţii, după declaraţiile adevăratului informator, vezi ACNSAS, fond penal, 
dos. nr. 202, vol. V, f. 432 şi vol. VI, ff. 428, 433. Este foarte probabil ca această greşeală 
să-l fi scutit de altele mult mai mari, fiindcă adevăratul informator îi câştigase încrederea. 
14 Şi de această dată procesul verbal de interogatoriu este foarte scurt, nici 2,5 pagini, pentru 
o durată a interogatoriului de 3,15 h (interogatoriul s-a desfăşurat între orele 9-12,15), vezi 
ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, ff. 18-19. 
15 „Locotenent major, anchetator penal de securitate şi locţiitor şef serviciu la Direcţia 
Anchete Penale a MAI”, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 12. Acesta s-a ocupat 
de interogatorii şi de întocmirea actelor pentru Sandu Tudor. Comandantul lui, căpitanul 
Gheorghe Enoiu, a jucat rolul de coordonator al anchetei.  
16 ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 20, proces verbal de interogatoriu din 19 
iulie 1958; interogatoriul s-a desfăşurat între orele 10,15-14,30. 
17ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 21. 
18 Este vorba de: Benedict Ghiuş, Sofian Boghiu, Felix Dubneac, Arsenie Papacioc, Roman 
Braga, Gheorghe Văsâi şi Grigore Dan Pistol. Toate aceste persoane au fost arestate 
simultan în noaptea de 13/14 iunie 1958, la ora 1 a.m.. 
19 Este cazul renumitului Pr. prof. univ. Dr. Dumitru Stăniloae, care, de fapt, nici nu a făcut 
parte din acest grup, după cum vor mărturisi ulterior la anchetă membrii grupului, ci doar a 
participat ocazional la unele întâlniri. 
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de vorbă”,20 după slujbă şi în ecleziarhia mănăstirii Plumbuita sau în chilia 
stareţului Sofian Boghiu. Sandu Tudor încearcă să prezinte activitatea 
grupului la un nivel mai redus, afirmând că ultima întâlnire a grupului, 
înainte de arestare, a avut loc la începutul lui ianuarie 1958.21 Reţinem în 
mod special rezistenţa la presiune a lui Sandu Tudor, care şi-a menţinut şi de 
această dată declaraţiile în privinţa faptului că „nu am purtat discuţii cu 
caracter duşmănos regimului democrat popular din RPR cu ocazia 
întâlnirilor ce au avut loc acasă la Mironescu Alexandru”,22 afirmaţie cu 
care se şi încheie acest proces verbal de interogatoriu. 

Văzând că nu reuşeşte să obţină informaţiile care îl interesau şi mai 
ales datorită „declaraţiei” date de informatorul infiltrat în celulă,23 căpitanul 
Gheorghe Enoiu hotărăşte să treacă la demascarea prin confruntare.24 Şi 
astfel au început confruntările; la prima dintre ele, cea cu Gheorghe Văsâi 
din 22 iulie 1958, Sandu Tudor rămâne ferm şi nu recunoaşte că predicile şi 
meditaţiile ţinute de el, la schitul Rarău, studenţilor veniţi aici „din proprie 
iniţiativă”25 în frunte cu Gheorghe Văsâi şi Şerban Mironescu în vara anului 
1956, ar fi avut caracter ostil regimului, ci caracter pur religios.26 
                         
20 A sta de vorbă într-un cadru restrâns însemna pentru Securitate o întâlnire conspirativă în 
cadrul căreia se purtau discuţii duşmănoase la adresa „regimului democrat popular din 
RPR”, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 21 . Acest lucru era şi mai grav fiindcă 
se petrecea într-o mănăstire, mănăstirile fiind considerate de PCR şi de Securitate drept 
„cuibare reacţionare”. În acest fel Sandu Tudor implica Mănăstirea Plumbuita şi implicit 
Biserica într-o acţiune subversivă, ceea ce dorea bineînţeles şi anchetatorul. Interesant este 
şi faptul că oferă aceste informaţii fără să fi fost întrebat în mod special sau cel puţin în 
procesul verbal de interogatoriu nu apare nicio întrebare care să-l oblige să dea astfel de 
informaţii, vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 21. Sandu Tudor a mai dat 
atunci şi alte informaţii în mod inutil Securităţii, cum ar fi faptul că tatăl lui Gheorghe 
Văsâi „s-a călugărit în anul 1957 şi se află călugăr la mănăstirea Slatina”, ACNSAS, fond 
penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 22. Acest lucru însemna pentru Securitate că Gheorghe Văsâi 
avea antecedente de „misticism bolnăvicios” în familie. 
21 La confruntarea între Alexandru Mironescu şi Benedict Ghiuş, din 23 iulie 1958, 
Alexandru Mironescu afirmă: „ultima întrunire a avut loc chiar în ziua arestării la 
domiciliul meu, la care a fost prezent atât pr. Sandu Tudor, cât şi Ghiuş Vasile-Benedict”, 
ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 236. 
22 ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 22v. 
23 ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. VI, f. 440, „Declaraţie” din 17 iulie 1958. Este 
ultima notă dată de informator despre Sandu Tudor. 
24 În ziua următoare, 18 iulie 1958, căpitanul Gheorghe Enoiu scrie pe această ultimă notă 
următoarea recomandare: „Tov. Lt. maj. Moldovan. Să găsim 2-3 elemente şi în scurt timp 
1-2 zile să trecem la demascarea lui prin confruntări. Atunci desigur îşi va schimba 
părerile”, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. VI, f. 440.  
25 ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 42v. Sandu Tudor a fost foarte atent să facă 
această specificaţie pentru a o contrapune unor afirmaţii ale lui Gheorghe Văsâi. 
26 „Nu recunosc că predicile şi meditaţiile au avut caracter duşmănos actualului regim şi 
susţin că au fost pur religioase”, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 42v. 
Activitatea religioasă era legală pentru cultele recunoscute de către stat (legal constituite). 
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Recunoaşte doar faptul că le-a dat indicaţii să se organizeze într-un grup şi 
să se întâlnească periodic la domiciliul unuia sau al altuia dintre ei, dar nu a 
purtat discuţii duşmănoase cu ei şi nu le-a indicat să desfăşoare altă 
activitate decât cea religioasă.27 Nu recunoaşte nici să se fi organizat în grup 
cu Alexandru Mironescu, Sofian Boghiu şi alţii28 şi să fi purtat discuţii 
duşmănoase la adresa regimului.29 

A urmat confruntarea cu Şerban Mironescu, la numai o jumătate de 
oră după cea cu Gheorghe Văsâi; de data aceasta, acuzaţiile au fost şi mai 
grave, iar Sandu Tudor a cedat până la urmă şi a recunoscut unele dintre 
acuzaţii. Astfel, iniţial nu a recunoscut faptul că s-au purtat discuţii 
duşmănoase la adresa regimului cu ocazia „unor evenimente politice interne 
şi internaţionale”, dar apoi a recunoscut că a ascultat în mai multe rânduri 
posturi de radio imperialiste cu ocazia întâlnirilor desfăşurate acasă la 
Alexandru Mironescu, împreună cu Benedict Ghiuş, Sofian Boghiu, 
Constantin Joja şi alţii, ale căror nume are grijă să nu le rostească, „după 
care comentam ştirile în mod nefavorabil regimului actual”.30 Îşi revine însă 
imediat şi confruntarea se încheie cu afirmaţia: „În afară de acestea nu mai 
recunosc nimic din cele declarate de Mironescu Şerban”.31 

Tot pe 22 iulie 1958, acelaşi ofiţer de Securitate, care instrumenta 
cazul, dispune „instituirea sechestrului asigurator pe întreaga avere mobilă şi 
imobilă a învinuitului Teodorescu Alexandru zis Sandu Tudor”, „întrucât în 
cazurile de infracţiune care periclitează Securitatea Statului, confiscarea 
averii este obligatorie, în baza art. 25, pct. 6, al. 2 CP şi art. 114, 115 şi 179 
pct. 4 CPP”.32 

Cum nu obţinuseră de la Sandu Tudor vreo mărturisire în care să 
recunoască fapte pentru care putea fi acuzat că „periclitează Securitatea 
Statului”, cei doi ofiţeri de Securitate care instrumentau cazul se văd nevoiţi 
să continue şi a doua zi urmează o nouă confruntare pentru ieroschimonahul 
Daniil, de data aceasta cu vechiul său prieten, Alexandru Mironescu. De 

                         
27 „Tot din declaraţiile lui Văsâi Gheorghe mai recunosc şi faptul că le-am dat îndrumări de 
felul cum să se organizeze în grup şi să se întâlnească periodic la domiciliul unuia sau altuia 
dintre ei. Nu recunosc să fi purtat discuţii duşmănoase cu aceşti tineri sau să le fi dat 
indicaţii să desfăşoare altă activitate decât cea religioasă”, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 
202, vol. I, f. 42v.  
28 Este vorba de aşa numitul „grup al bătrânilor”. În realitate au existat ambele grupuri, al 
tinerilor şi al bătrânilor. 
29 „De asemeni nu recunosc nici faptul că m-aş fi organizat în grup cu Mironescu 
Alexandru, Boghiu Sofian şi alţii, iar în cadrul întâlnirilor noastre, care nu au existat [subl. 
n.] să fi discutat vreo problemă cu caracter ostil actualului regim. Altceva nu mai recunosc 
nimic din declaraţia lui Văsâi Gheorghe”, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 42v. 
30 ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 44v. 
31 ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 45. 
32 ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 12. 
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data aceasta Sandu Tudor, care până atunci, probabil, sperase că membrii în 
vârstă ai grupului rezistaseră mai bine la presiuni decât cei tineri şi astfel 
acuzaţiile aduse nu puteau fi dovedite,33 cedează şi recunoaşte toate 
acuzaţiile, mai mult în unele locuri aduce chiar completări.34 

Interogatoriile următoare, din 28 iulie şi 4 august nu au scos la iveală 
informaţii importante pentru Securitate. De această dată i s-au cerut lui 
Sandu Tudor informaţii despre unele persoane pe care le cunoştea, Giorgio 
de Giacomo35 şi respectiv Gheorghe Ungureanu,36 dar care nu aveau nicio 
legătură cu grupul „Rugul Aprins”. Oricum, ieroschimonahul Daniil nu avea 
cunoştinţă despre activitatea lor politică din trecut şi nu s-a purtat „nicio 
discuţie cu caracter duşmănos la adresa regimului democrat-popular”.37 
Acest fapt arată, ca atâtea alte cazuri, că Securitatea folosea orice prilej 
pentru a culege informaţii despre oricine. 

La interogatoriul din 12 august recunoaşte din nou acuzaţiile din 23 
iulie şi în plus şi tot ceea ce nu recunoscuse la confruntările cu Gheorghe 
Văsâi şi Şerban Mironescu din 22 iulie.38 

Securitatea face cercetări prin biblioteci şi descoperă articolele 
anticomuniste ale lui Sandu Tudor publicate în perioada în care a fost 
director al ziarului „Credinţa”.39 Cu toate că activitatea sa publicistică 
interbelică poate fi considerată, sub aspect general, mai degrabă de stânga 
decât de dreapta, organele represive nu puteau pierde ocazia de a-l acuza şi 
de activitate intensă contra clasei muncitoare.40 La interogatoriul din 22 
                         
33 Oricum,  într-un stat democratic astfel de acuzaţii nu puteau duce la o condamnare şi încă 
una atât de gravă. 
34 ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, ff. 46-48. 
35 Pe acesta Sandu Tudor îl cunoştea din anii 1936-1937. Pe atunci era directorul ziarului 
„Credinţa”, iar Giorgio de Giacomo, funcţionar la Banca Naţională în acel timp, era autorul 
unor încercări literare considerate fără valoare de către Sandu Tudor. După anii 1939-1940 
se întâlniseră o singură dată, în ianuarie 1958, acasă la comandorul Rădulescu, care locuia 
în acelaşi imobil cu Giorgio de Giacomo, vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 
23 r-v, proces verbal de interogatoriu din 28 iulie 1958. 
36 Pe Gheorghe Ungureanu îl cunoştea din toamna anului 1955, când a venit la schitul 
Rarău „ca orice credincios”, apoi dând curs invitaţiei acestuia l-a vizitat de câteva ori acasă, 
la Câmpulung Moldovenesc, în cursul anilor 1956-1957 şi cu aceste ocazii Gheorghe 
Ungureanu i-a „citit dintr-un roman al lui în care descria anumite fapte populare, folosind 
dialectul bucovinean”, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 26. Îl văzuse ultima 
oară în vara lui 1957 la mănăstire, ocazie cu care acesta i-a comunicat că „i s-a aprobat să 
publice o carte pentru copii”, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 26v. Sandu 
Tudor cunoştea faptul că Gheorghe Ungureanu fusese arestat cu câteva luni înaintea sa, 
vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 26v. 
37 ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 26v. 
38 Vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, ff. 29-30v, vezi şi ACNSAS, fond penal, 
dos. nr. 202, vol. I, ff. 41-48. 
39 Este vorba de perioada 1933-1938. 
40 Infracţiune prevăzută şi pedepsită de art. 193 pct. 1 al. 1 CP al RPR. 
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august el neagă categoric, la început, că ar fi desfăşurat vreodată activitate 
anticomunistă, dar după ce i se prezintă fotocopiile articolelor sale „Veacul 
ucigătorilor lui Dumnezeu”, „Bestialitatea modernă”, „Religia ateismului 
rus” şi „Între sobor şi soviet” recunoaşte tot ce a dorit să obţină anchetatorul 
de la el.41 

Confruntarea cu Roman Braga din 1 septembrie 1958 a reprezentat o 
nouă lovitură pentru ieroschimonahul Daniil.42 Trecuse mai bine de o lună 
de la precedentele trei confruntări şi se părea că anchetatorii sunt mulţumiţi 
de rezultatele obţinute şi nu vor mai recurge la acest procedeu, însă nu a fost 
aşa. Unele dintre acuzaţiile aduse acum mai fuseseră formulate de către 
Gheorghe Văsâi şi Şerban Mironescu şi nu mai puteau fi negate,43 altele 
sunt noi.44 Judecând după durata confruntării45 şi după modul în care s-a 
desfăşurat, se poate spune că Sandu Tudor înţelesese că ucenicii săi nu au 
rezistat presiunii anchetei şi făcuseră mărturisirile dorite de anchetatori. 

                         
41 Vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, ff. 35-36, „Proces verbal de 
interogatoriu” din 22 august 1958. Se cuvine să spunem aici că nişte articole anticomuniste 
nu înseamnă, pentru un om de bun simţ, activitate contra clasei muncitoare. Aşa cum 
comunismul nu reprezintă, de fapt, ideologia clasei muncitoare, el nefiind îmbrăţişat de o 
mare parte a acesteia, tot aşa anticomunismul nu însemnă luptă împotriva clasei 
muncitoare. Sandu Tudor nu a avut niciodată concepţii antimuncitoreşti, ci numai 
anticomuniste, dar pentru Securitate şi pentru justiţia de atunci erau unul şi acelaşi lucru, 
pentru că scopul lor era apărarea şi consolidarea comunismului şi nu a clasei muncitoare. 
Anchetele şi procesele politice aveau întotdeauna finalul dorit de puterea comunistă. În 
aceste condiţii, acuzaţiile de anticomunism şi de defăimare a Uniunii Sovietice erau foarte 
grave. 
42 S-a încercat atunci, probabil, acuzarea grupului „Rugul Aprins” sau a lui Sandu Tudor şi 
de activitate legionară „sub masca religiei”, ca în atâtea alte cazuri, prin faptul că Roman 
Braga, Nicolae Bordaşiu şi alţi studenţi la teologie şi intelectuali care au făcut parte din 
grup în perioada 1947-1948 aveau, la data desfăşurării acestei anchete, condamnări, unii 
foarte mari, pentru activitate legionară, vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 49 
r-v şi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 905, passim. Sandu Tudor a reuşit să se 
dezvinovăţească doar în mică măsură, afirmând că nu a ştiut că aceştia erau legionari şi că 
doreau să se organizeze în acest sens, dar că după eliberarea lui Roman Braga din 
închisoare, survenită în anul 1953, a reluat legăturile cu acesta „ştiind că este legionar”, 
vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 50.  
43 Desfăşurarea la schitul Rarău a unor meditaţii organizate de către ieroschimonahul Daniil 
pentru un grup de studenţi veniţi din Bucureşti în cadrul cărora le-a făcut acestora „educaţie 
mistică duşmănoasă regimului din RPR”, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, ff. 49v-50.  
44 Sandu Tudor a recunoscut, în mod implicit, acuzaţiile aduse de Roman Braga potrivit 
cărora i-a cerut acestuia să atragă în mănăstiri cât mai mulţi tineri intelectuali pentru a-i 
rupe de viaţa politică a regimului „democrat” şi de concepţia materialistă, pe care o 
combăteau, considerând că în felul acesta contribuie la slăbirea regimului, vezi ACNSAS, 
fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 50.  
45 Doar 1,5 h, confruntarea s-a desfăşurat între orele 8,30-10, vezi ACNSAS, fond penal, 
dos. nr. 202, vol. I,  f. 49. 
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Drept pentru care a recunoscut foarte repede învinuirile aduse, cu o singură 
excepţie.46  

Ancheta însă nu s-a oprit aici; mizând probabil pe efectul şocului, 
anchetatorii au recurs imediat la un nou interogatoriu.47 Alexandru 
Teodorescu nu a mai luptat absolut deloc, nici nu mai avea rost după cele 
patru confruntări. Ca urmare, acest interogatoriu poate fi considerat o 
sinteză a tuturor celor precedente şi o încununare a intenţiilor anchetatorilor. 
Sandu Tudor, poate şi epuizat psihic, dar în mod sigur dezamăgit de 
prietenii şi ucenicii săi, devine dispus să recunoască tot ce i se cere şi, într-o 
singură oră, declară tot ce şi-au dorit anchetatorii să obţină de la el pe 
parcursul a două luni şi jumătate de interogatorii,48 ancheta devenind o pură 
formalitate. 

La ordonanţa de punere sub învinuire pentru „uneltire contra ordinii 
sociale”, din 3 iulie 1958,49 se adaugă acum o nouă ordonanţă de punere sub 
învinuire, cea din 6 septembrie 1958, pentru „activitate intensă contra clasei 
muncitoare”.50 În aceeaşi zi, 6 septembrie 1958, i se ia un nou interogatoriu 
în care i se prezintă noua ordonanţă de punere sub învinuire. Sandu Tudor 
                         
46 Probabil că Sandu Tudor a negat faptul că ar fi ştiut de apartenenţa la mişcarea legionară 
a lui Roman Braga şi a celorlalţi ce s-au alăturat împreună cu el grupului „Rugul Aprins”, 
în anul 1947, mai ales pentru a nu i se putea aduce grupului o învinuire colectivă de 
activitate legionară. Pe Sandu Tudor nu l-au interesat astfel de lucruri, până la arestare, 
sfătuind persoane a căror activitate politică o cunoştea să i se alăture în lupta spirituală 
împotriva comunismului. 
47 Desfăşurat între orele 10-11, vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 37. Se 
observă cu uşurinţă faptul că timpul de desfăşurare al acestui interogatoriu este foarte scurt 
comparativ cu primele interogatorii. 
48 Vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, ff. 37-38, „Proces verbal de 
interogatoriu” din 1 septembrie 1958. Este posibil ca Sandu Tudor să îşi fi dat seama că şi 
ceilalţi membri ai grupului au dat declaraţii în care au recunoscut tot ceea ce li s-a cerut, la 
fel ca şi cei patru cu care s-a confruntat. Oricum, orice rezistenţă devenise inutilă şi, în 
aceste condiţii, recunoaşte toate acuzaţiile care îi fuseseră aduse până atunci, indiferent de 
atitudinea avută anterior faţă de ele. Se leapădă de tot ce încercase să apere la începutul 
anchetei, atunci luptându-se, poate, mai mult pentru ucenicii săi decât pentru sine. Acum nu 
mai putea schimba cu nimic rezultatul anchetei, anchetatorii obţinuseră deja tot ce îşi 
puteau dori, iar el se afla, cu siguranţă, într-o stare dacă nu de epuizare psihică, cel puţin de 
mare tristeţe şi decepţie. 
49 Vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 17. 
50 Vezi Anexa 2, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 39, „Ordonanţa de punere 
sub învinuire” din 6 septembrie 1958. Infracţiunea de „activitatea intensă contra clasei 
muncitoare” era prevăzută şi pedepsită de art. 193 pct. 1 al. 1 CP al RPR. De data aceasta, 
Sandu Tudor era pus sub acuzare numai pentru articolele publicate în ziarul „Credinţa” în 
perioada 1933-1938. Pentru activitate contrarevoluţionară sau altfel spus pentru „iniţierea şi 
organizarea unei grupări subversive” în cadrul căreia a „desfăşurat activitate împotriva 
regimului democrat-popular din RPR”, el fusese deja pus sub acuzare prin ordonanţa din 3 
iulie 1958; în terminologia juridică din acea vreme, această faptă reprezenta „uneltire contra 
ordinii sociale”, infracţiune prevăzută şi pedepsită de art. 209  pct. 1 CP al RPR. 
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recunoaşte din nou că în perioada 1933-1938, în care a fost director al 
ziarului „Credinţa”, a publicat mai multe articole cu caracter anticomunist şi 
antimuncitoresc,51 în care a calomniat comunismul52 „cu scopul de a 
îndepărta mişcarea comunistă şi muncitorească din România de la lupta ei 
orientată împotriva orânduirii burghezo-moşierească [burghezo-moşiereşti, 
n.n.]”.53 

Ceea ce a făcut Sandu Tudor se înscria, de fapt, în cadrul legal, chiar 
şi al acelei epoci, deoarece regimul comunist dorea să păstreze aparenţele de 
democraţie, cel puţin sub aspect legal. Activitatea religioasă era legală, 
combaterea materialismului, în special a evoluţionismului şi afirmarea 
creaţionismului nu erau pedepsite de nicio lege, iar „discuţiile duşmănoase” 
nu erau prevăzute ca atare în legislaţie şi prin urmare trebuia să se recurgă la 
exagerări şi abuzuri pentru a putea fi condamnate. Nici chiar articolele 
anticomuniste, publicate în ziarul „Credinţa” în perioada 1933-1938, nu 
reprezentau probe incriminatorii, deoarece nu puteau fi judecate decât prin 
prisma legislaţiei de la data când au fost scrise şi în plus expunerea liberă a 
părerilor făcea parte şi din ideologia comunistă. 

Legea nu avea însă nicio importanţă pentru puterea comunistă, ca 
pentru orice regim totalitar, de altfel. Orice abatere de la supunere trebuia 
reprimată în mod exemplar pentru a servi drept pildă şi altora. Ruperea unor 
tineri de îndoctrinarea cerută de partid54 şi, mai mult, conducerea lor pe 
calea mănăstirii nu putea fi tolerată.55 În astfel de cazuri se luau măsuri 
                         
51 Este vorba de articolele „Bestialitatea modernă”, „Religia ateismului rus”, „Între sobor şi 
soviet” şi altele care nu sunt numite aici, vezi ACNSAS, vol. III, ff. 5, 7-10. 
52 Numindu-l „violent”, „terorist”, „distrugător al omenirii” etc., vezi ACNSAS, vol. III, ff. 5, 
7-10.  
53 ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. 40 r-v. De data aceasta, durata desfăşurării 
interogatoriului, între orele 11.30-12.45, pare exagerat de mare pentru conţinutul foarte 
redus de idei şi cuvinte, mai ales că Sandu Tudor recunoscuse deja aceste acuzaţii. Vezi 
ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, ff. 35-36, „Proces verbal de interogatoriu” din 22 
august 1958.  
54 Trebuie avut în vedere că faptele se petreceau în perioada partidului unic, PMR. Pentru 
istoria denumirilor avute de PCR vezi �http://ro.wikipedia.org/wiki/Partidul_Comunist_ 
Rom%C3%A2n#�, 5 aprilie 2016. 
55 Iată ce declara Gheorghe Văsâi, bineînţeles sub presiune, la interogatoriul din 14 iulie 
1958: „«Rugăciunea inimii» reprezenta forma cea mai exagerată a ortodoxiei, fiind 
potrivnică şi dăunătoare actualului regim prin aceea că cei ce ajungeau să practice această 
rugăciune în mod corect, trebuia [trebuiau - n.n.] ca tot timpul în afara orelor de somn să 
repete în gând această rugăciune. – Acest lucru ducea la ruperea noastră de regim şi chiar 
de orice activitate în special de cea politică, pentru ca [pentru ca - n.n.] pentru început să 
avem la dispoziţie cât mai mult timp liber. – În afară de aceasta treptat, treptat deveneam 
nişte oameni foarte mistici şi chiar fanatici într-ale credinţei, fiind neapărat siliţi să ne 
retragem la mănăstire. – SANDU TUDOR ne-a cerut să şi propovăduim această «rugăciune 
a inimii» în rândul celorlalţi studenţi lucru pe care eu l-am şi făcut, cum ar fi de exemplu cu 
RODICA SĂULESCU şi alţii ale căror nume nu-mi mai [nu mi le -  n.n.] reamintesc 
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exemplare, fără ca adevăratele motive să se regăsească în actul de acuzare, 
fiindcă nu se încadrau în legislaţie, iar aparenţele trebuiau păstrate. În 
privinţa „discuţiilor duşmănoase” şi a oricăror devieri de la doctrina oficială, 
lucrurile sunt foarte clare în orice regim totalitar.56 

Procesul s-a judecat la Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militare, iar 
Sentinţa nr. 125/8 noiembrie 1958, pronunţată în şedinţă publică, cuprinde mai 
multe pedepse foarte grele. Fiind considerat liderul grupului, Sandu Tudor a 
fost condamnat „la 25 ani temniţă grea şi 10 ani degradare civică pentru 
infracţiunea p.p. de art. 209 pct. 1 CP comb. cu art. 31 CP şi art. 58 pct. 2-5 
CP”, este vorba de uneltire contra ordinii sociale. A mai fost condamnat la „15 
ani detenţiune riguroasă pentru crima p.p. de art. 193/1 al. 4 CP prin schimbare 
de calificare conf. art. 292 CJM din crima p.p. de art. 193/1 al. 1 CP”, adică 
pentru activitate intensă contra clasei muncitoare. Urma să execute pedeapsa 
cea mai grea dintre acestea.57  

Trebuie spus că toţi membrii grupului au făcut recurs. Acest recurs a 
fost respins de către Tribunalul suprem al RPR, Colegiul Militar, prin 
Decizia nr. 42 pronunţată în şedinţă publică la 21 ianuarie 1959.58 

În aceste condiţii, situaţia ieroschimonahului Daniil Teodorescu era 
foarte clară datorită vârstei înaintate59 şi stării de sănătate.60 A trecut la cele 
veşnice la data de 17 noiembrie 1962, în spitalul penitenciarului Aiud,61 
cauza morţii fiind o hemoragie cerebrală. Locul înmormântării sale a rămas 
necunoscut până astăzi. 

 
Constantin Joja şi grupul „Rugul Aprins” 

 
În final, merită să ne oprim puţin asupra unui membru marcant, dar 

şi cu o evoluţie atipică, al grupului „Rugul Aprins”; este vorba de 
Constantin Joja. După cum rezultă din anchetă, o parte din întâlnirile 
grupului, în care s-au ascultat „posturi de radio imperialiste” şi s-au purtat 
„discuţii duşmănoase” la adresa regimului democrat-popular din RPR, s-au 
desfăşurat chiar la el acasă; în plus, el era nelipsit şi de la întâlnirile ce aveau 
loc la domiciliul lui Alexandru Mironescu. În aceste condiţii, se pune 
                                                               
momentan. – Nu ştiu dacă aceştia au pus în practică rugăciunea respectivă ori nu”, 
ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. II, f. 217v. 
56 Pentru cazul nostru vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. IV, ff. 216-230, 
„Sentinţa nr. 125/8 noiembrie 1958”. 
57 Vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. IV, f. 228v. 
58 Vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. V, ff. 95-98v.  
59 Era născut la 22 decembrie 1896. 
60 Certificatul medical din data de 14 august 1958 specifică faptul că, la acea dată, suferea 
deja de „scleroză cardio-vasculară [cardiovasculară - n.n.] boală hipertensivă TA 22/12”, 
ACNSAS, fond penal, d. 202, vol. I, f. 53. 
61 Pentru mai multe informaţii vezi Anexa 3. 



251 

întrebarea cum de nu a fost arestat şi anchetat împreună cu ceilalţi membri 
ai grupului,62 unii cu prea puţină „activitate contrarevoluţionară”, dacă 
aceste discuţii pot fi catalogate astfel. 

La Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii, Constantin Joja are un singur dosar informativ şi acela ridicol de 
subţire.63 În mod cel puţin ciudat, în acest dosar nici măcar nu se aminteşte 
că persoana urmărită a făcut parte din grupul „Rugul Aprins”, dar nu se 
poate spune că el nu conţine informaţii importante pentru subiectul nostru.64 
Se pune în mod firesc întrebarea cum o persoană cu astfel de antecedente nu 
a fost arestată odată cu restul grupului, în condiţiile în care mulţi dintre cei 
arestaţi aveau cazierul curat. Lucrurile nu se opresc aici; cele două fiice ale 
sale au putut să plece legal din ţară şi să se stabilească în Elveţia.65 Ca şi 
cum toate acestea nu ar fi de ajuns, Constantin Joja şi-a putut vizita fiicele, 
în Elveţia, de cinci ori în perioada 1979-1987.66 

Poate că toate acestea ar putea reprezenta un răspuns la întrebarea de 
unde, sau mai bine zis de la cine, avea Securitatea informaţii atât de exacte 
despre cele petrecute în cadrul grupului „Rugul  Aprins”.    
                         
62 Vezi „Tabel de arestaţi din prezentul dosar”, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, 
ff. XIX-XX. Se observă că personajul nostru nu apare în acest tabel. Constantin Joja apare 
însă într-un alt document, este vorba de documentul intitulat „Tabel cu evidenţa persoanelor 
care au întreţinut legături compromiţătoare cu arestaţii...”, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 
202, vol. I, ff. I-III. Între cele 31 de persoane prezentate aici el apare la poziţia 9 şi este 
caracterizat drept legionar şi în plus „A făcut parte din grupul condus de Alexandru 
Teodorescu, a participat la întrunirile clandestine de la Mironescu Alex. şi de la el acasă 
unde s-au purtat discuţii duşmănoase regimului din RPR”. Persoanele care „au dat relaţii 
compromiţătoare” fiind „Mironescu Alexandru, Mironescu Şerban, Văsâi Gh., Alexandru 
Teodorescu, Ghiuş Benedict, Făgeţeanu Alexandru – toţi arestaţi pentru uneltire contra 
ordinii sociale”, ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. I, f. IV. 
63 Vezi ACNSAS, fond informativ, dos. nr. 310.694; are doar 15 file. 
64 Iată ce se spune aici în fişa personală a lui Constantin Joja: „În evidenţele Ministerului de 
Interne este cunoscut că a făcut parte din fosta organizaţie legionară şi a participat la 
rebeliunea din ianuarie 1941. În anul 1948 a fost condamnat la 3 ani închisoare pentru 
uneltire, iar între anii 1951-1952 a fost internat într-o colonie de muncă”, ACNSAS, fond 
informativ, dos. nr. 310.694, f. 2. Iar din „Nota extras din dos. 183.587 de la paşapoarte 
privind pe numitul Joja Constantin” aflăm următoarele: „Activitate profesională: ... 
1948-1953 – deţinut [inadvertenţă cu documentul anterior – n.n.], 1953-1966 IPB 
[Institutul Proiect Bucureşti – n.n.] – arh. [arhitect – n.n.], 1966-1976 – Ist. artei [Istoria 
artei – n.n.] - cercetător”, ACNSAS, fond informativ, dos. nr. 310.694, f. 8. 
65 „- Mănăilă Ioana, n. 12.04.1938, de profesie arhitectă, stabilită legal în Elveţia din anul 
1973, împreună cu soţul şi cei doi copii. 
      - Popa Ruxandra, n. 04.11.1934, de profesie bibliotecară, stabilită legal în Elveţia din 
anul 1981, împreună cu soţul”, ACNSAS, fond informativ, dos. nr. 310.694, f. 2. 
66 „Joja Constantin şi-a vizitat fiicele în anii 1979, 1981, 1983, 1985, 1987 fără să fie 
semnalat cu aspecte deosebite”, ACNSAS, fond informativ, dos. nr. 310.694, f. 2. Din 
declaraţia dată la 18 mai 1988 aflăm că ultima oară a stat în Elveţia în perioada 14 
octombrie 1987-16 aprilie 1988, vezi ACNSAS, fond informativ, dos. nr. 310.694, ff. 4-5. 
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Concluzii 
 

Dosarul penal al grupului „Rugul Aprins” este cunoscut astăzi la 
Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii sub 
numele de „Teodorescu Alexandru şi alţii” sau „P 202” şi cuprinde 11 
volume. În afara celor 16 persoane care au fost judecate în acest grup, 
ancheta s-a extins asupra multor altor persoane. Cu această ocazie, s-a 
încercat şi reuşit arestarea şi condamnarea unor persoane de elită, terorizarea 
preoţimii şi a intelectualităţii neobediente aflându-se printre priorităţile 
represive ale puterii comuniste şi implicit ale braţului ei represiv 
Securitatea. În plus, au fost terorizaţi cu ocazia anchetelor încă multe alte 
persoane care nu au avut nicio legătură cu grupul „Rugul Aprins”, ci doar cu 
unele persoane din acest grup. Din dosar nu reiese dacă şi unii dintre aceştia 
au suferit condamnări cu această ocazie, lucru foarte posibil datorită acestor 
legături ale lor; în plus, unele dintre aceste persoane fuseseră deja 
condamnate sub diferite acuzaţii, în special sub cea de activitate legionară.67 

Cauzele pentru care s-a dorit implicarea şi condamnarea cât mai 
multor persoane trebuie căutate în contextul politic de atunci. Pe de o parte, 
în iulie 1958, a avut loc retragerea armatelor sovietice din România, iar 
comuniştii de aici fie nu mai erau siguri de situaţia din ţară, fie, mai 
degrabă, doreau să demonstreze Moscovei că stăpânesc situaţia. Mai există 
o cauză foarte importantă, publicarea în Occident a unui articol referitor la 
„Rugul Aprins”. În iulie 1957, ziarul parizian „La Réforme” a publicat un 
lung articol, semnat de Olivier Clément, intitulat semnificativ „Biserica 
ortodoxă română sau miracolul rugului aprins”, cu numeroase citate din 
cuvântările patriarhului Justinian şi cu aspecte din activitatea călugărului 
Agaton. Informaţiile erau furnizate de către Andrei Scrima, plecat din ţară în 
1956 şi aflat în legătură cu numeroşi teologi din Occident. Cum ateismul 
făcea parte din ideologia comunistă, nu trebuie să ne mirăm că lupta contra 
Bisericii şi a oricărei religii a constituit un obiectiv permanent al tuturor 
partidelor comuniste, lucru devenit evident mai ales după ce comuniştii au 
ajuns la putere în Europa de Est. În cazul Bisericii Ortodoxe Române, prin 
terorizarea şi arestarea preoţilor, în special a elitei teologice dar nu numai, se 
urmărea şi slăbirea poziţiei patriarhului Justinian devenit de multă vreme, la 
acea dată, indezirabil puterii comuniste. S-a mai urmărit, probabil şi 
acuzarea monahilor şi a monahismului, la modul general, de „activitate 
contrarevoluţionară” pentru a justifica măsurile antimonahale foarte dure din 
anul următor, care au culminat cu Decretul 410/28 octombrie 1959. La toate 
acestea se mai adaugă intenţia evidentă a ofiţerilor de Securitate, care 

                         
67 Această acuzaţie apare foarte frecvent în dosarele de anchetă ale Securităţii, fără ca ea să 
fie reală, de cele mai multe ori. 
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desfăşurau ancheta, de a-şi justifica activitatea şi existenţa şi care vizau, 
poate, chiar avansări. 

Reţinem rezistenţa la presiune a lui Sandu Tudor, care şi-a menţinut 
declaraţiile de genul „nu s-au purtat discuţii cu caracter duşmănos regimului 
democrat popular din RPR”, atât timp cât a putut, poate mai mult din dorinţa 
de a-i proteja pe ucenicii săi decât pentru a se proteja pe sine. Confruntările, 
însă, au avut un rol hotărâtor şi l-au obligat să-şi modifice depoziţia, 
recunoscând în final tot ce au dorit anchetatorii. 

Grupul „Rugul Aprins” a fost condamnat prin Sentinţa nr. 125/8 
noiembrie 1958, pronunţată în şedinţă publică. Fiind considerat liderul 
grupului, ieroschimonahul Daniil Teodorescu a fost condamnat „la 25 ani 
temniţă grea şi 10 ani degradare civică pentru infracţiunea p.p. de art. 209 
pct. 1 CP comb. cu art. 31 CP şi art. 58 pct. 2-5 CP”, este vorba de crimă de 
uneltire contra ordinii sociale. A mai fost condamnat la „15 ani detenţiune 
riguroasă pentru crima p.p. de art. 193/1 al. 4 CP prin schimbare de 
calificare conf. art. 292 CJM din crima p.p. de art. 193/1 al. 1 CP”, adică 
activitate intensă contra clasei muncitoare; a fost schimbată calificarea, în 
acest caz, pentru că nu a deţinut funcţii de conducere.68 Urma să execute 
pedeapsa cea mai grea dintre acestea. Recursul grupului a fost respins de 
către Tribunalul suprem al RPR, Colegiul Militar, prin Decizia nr. 42/21 
ianuarie 1959 şi ea pronunţată în şedinţă publică. Sandu Tudor a trecut la 
cele veşnice la data de 17 noiembrie 1962, în spitalul penitenciarului Aiud, 
cauza morţii fiind o hemoragie cerebrală. Locul înmormântării a rămas 
necunoscut. 

Din dosar nu reiese că Sandu Tudor ar fi fost molestat, ci faptul că a 
fost constrâns, în final, să recunoască tot ce au dorit anchetatorii în urma 
confruntărilor avute cu patru dintre ucenicii săi. Despre aceştia şi despre 
ceilalţi membri ai grupului se poate afirma că au fost forţaţi, prin diferite 
mijloace, să facă mărturisirile cerute de către anchetatori. 

În ceea ce îl priveşte pe Constantin Joja, membru marcant al 
grupului „Rugul Aprins”, se poate spune că asupra lui planează o mare 
ruşine, aceea de a fi fost informator al Securităţii şi de a fi trimis în 
închisoare atâtea persoane de înaltă ţinută morală şi intelectuală. 
 
Abstract: The Schemamonk Priest Daniil Teodorescu in the Penal 
Dossier of the „Burning Bush” Group. Case Study 
The penal dossier of the „Burning Bush” group is known today in the Archives 
of the National Council for the Security Archives Study called „Alexandru 
Teodorescu and others” or „P 202” and includes 11 volumes. Besides the 16 

                         
68 Tribunalul s-a referit la funcţii de conducere în statul burghezo-moşieresc sau într-un 
serviciu secret, vezi ACNSAS, fond penal, dos. nr. 202, vol. IV, f. 227. 
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people who were tried in this group, the investigation was extended to many 
other people. It tried and succed on this occasion, the arrest and conviction of 
elite people, terrorizing the priests and the disobedience intellectuals being 
among the repressive priorities of the communist regime and hence of its 
repressive arm, Security. Further were terrorized during the investigations 
many others persons who had nothing to do with the „Burning Bush” group, 
but with some people in this group. The dossier is not clear if some of them 
have been convicted on this occasion, which is very possible because these 
connections of their, further some of them had already been convicted for 
various reasons, especially for the legionnaire past. 

The causes to desired involvement and conviction of more people, 
must be sought in the political context of that time. On the one hand, in July 
1958, has been the withdrawal of Soviet troops from Romania, and here the 
communists well were no be sure of the situation in the country, or, rather, 
wanted to show Moscow that they master the situation. There is another 
very important issue, an article published in the West on „Burning Bush”. In 
July 1957 the newspaper „La Réforme” in Paris published a long article 
signed by Olivier Clement, significantly entitled „The Romanian Orthodox 
Church or the miracle of burning bush” with numerous quotations from 
speeches of Patriarch Justinian and activity aspects of monk’s Agathon life. 
The informations provided from Andrei Scrima, which left the country in 
1956 and he was in relation with several theologians in the West. How 
atheism was part of communist ideology, we need not wonder that the fight 
against the Church and of every religion was a permanent goal of all 
communist parties, it became evident especially after the Communists came 
to power in Eastern Europe. In the case of the Romanian Orthodox Church by 
terrorizing and priests arresting, especially but not only theological elite, and 
sought to weaken the position of Patriarch Justinian became a long time, at 
that time, undesirable for the Communist power. It was also pursued probably 
the monks and monasticisms prosecution in general, counterrevolutionary 
activity to justify harsh measures against the monasteries in the next year, 
which culminated with Decree 410/28 October 1959. To this, it add the 
obvious intention the officers Security who carried out investigations, to 
justify their existence and activity aimed perhaps even promotions. 

We retain the resistance to pressure of Sandu Tudor, who has 
maintained such statements „did not talks with hostile nature of RPR 
popular democratic regime”, as long as he could, maybe more of a desire to 
protect friends and his disciples perhaps more than to protect himself. The 
confrontations, however, had a decisive role and forced him to change his 
statement, finally recognizing what the investigators wanted. 

Considered the leader of the group, he was condemned „to 25 years 
hard imprisonment and 10 years civic degradation for the offense provided 
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and puished of art. 209 point 1 Penal Code comb. with art. 31 Penal Code 
and art. 58 points 2-5 Penal Code”, is about murder against conspiracy the 
social order. He was condemned still to „15 years rigorous imprisonment for 
murder provided and puished of art. 193/1 paragraph 4 Penal Code by 
changing the qualification according art. 292 Military Justice Code in crime 
provided and puished of art. 193/1 paragraph 1 Penal Code”. He would 
carry the heaviest punishment of those. Group's appeal was rejected by the 
Supreme Court of RPR, Military College, through the Decision no. 42 
pronounced at public meeting on 21 January 1959. He passed away on 17 
November 1962, in Aiud hospital prison, the cause of death being a cerebral 
hemorrhage. Burial place is unknown. 

From dossier does not appear that Sandu Tudor had been molested, 
but that he was forced, finally, to recognize what investigators wanted from 
confrontation that they had with four of his disciples. About these and other 
members of the group it can be said that they were more than forced to 
make confessions requested by investigators. 
As it concerns Constantin Joja, prominent member of the „Burning Bush” 
group, it may be said that a great shame hanging over him, that of being an 
informer and to be sent in the prison so many people of moral and 
intellectual high. 
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI 
 

Din Cuvântările Sfântului Petru al Argosului: 
Cuvânt la Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian  

 
 

Pr. Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN I. BĂJĂU1 
 
Originea, viaţa şi activitatea Doctorilor fără de arginţi este o temă 

complexă, fiindcă ni se transmit trei variante diferite şi din zone ale lumii 
depărtate una de cealaltă. 

Cea dintâi este varianta Sfinţilor Cosma şi Damian din Asia, fiii 
Teodotei, la care se referă episcopul Petru, care a folosit Sinaxarele şi alte 
cuvântări de laudă în cinstea acestora, ca izvoare. O altă variantă îi aşează 
pe Doctorii fără de arginţi în Arabia, iar o a treia îi localizează ca martiri la 
Roma. În calendarul Bisericii noastre, cei de la Roma sunt prăznuiţi la 1 
iulie, iar cei din Asia, la 1 noiembrie. 

Cosma şi Damian, despre care vorbeşte Petru, împreună cu mama 
lor, Teodota, erau din Asia Mică. Tatăl celor doi era necredincios şi a murit 
când ei erau încă mici. Teodota i-a crescut în evlavie şi i-a învăţat cele de 
folos, pentru a deveni bărbaţi drepţi. 

Cosma şi Damian au primit darul vindecării trupurilor şi a sufletelor, 
prin rugăciune, fără a folosi remedii pe bază de plante, sau alte 
medicamente. Ei vindecau chiar şi animale. 

Cuvântul lui Petru la Sfinţii fără de arginţi (Anarghiri) este valoros, 
mai ales pentru că este printre puţinele închinate acestora, fiind dovada 
renaşterii spirituale creştine de la începutul secolului al X-lea. 

 
Traducere:2 
1. Sfinţilor Doctori fără de arginţi, voi sunteţi aştrii văzuţi, care vă 

arătaţi pe bolta cerească, făcând mari minuni cu cei care se roagă vouă să 
nu-i treceţi cu vederea. Nu sunt cei care înţeleg mişcările stelelor şi ale 
sistemelor, durata şi răsăritul, strălucirea lor şi cele referitoare la acestea, ci 
cei care sunt conduşi prin acestea la Creatorul, Izvorul şi Cauza lor, precum 
spune Dumnezeiescul Apostol şi de la cele văzute urcă la cele nevăzute, iar 
de la cele sensibile, la cele mai presus de simţiri. 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Traducerea s-a făcut după ediţia: KONSTANTINOS TH. KIRIAKOPOULOS, 
Sfântul Petru Episcop al Argosului - Viaţa şi cuvântările, introducere, text, traducere, 
scolii, Atena 1979 (în limba greacă). 
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Sfinţii, care strălucesc pe bolta imaginară a Bisericii lui Hristos, îi 
conduc spre cea mai mare înălţime a înţelepciunii Evangheliei pe cei care 
sunt gata să vadă cu credinţă şi cu ceea ce vine dintr-însa (adică 
înţelepciunea Evangheliei), primind dumnezeiasca iluminare şi arată zel 
nestăvilit. 

Aştrii cei cereşti au soarele, care străluceşte deasupra lor. Sfinţii Îl au 
pe Hristos, Dumnezeul nostru, Soarele Cel inteligibil al dreptăţii. Aceia 
(aştrii cereşti), când răsare soarele deasupra pământului, se adună, cum fac 
păzitorii (gărzile) la apariţia împăratului. Aceştia (sfinţii) strălucesc 
împreună cu lumina Lui cea orbitoare şi negrăită. 

„Voi sunteţi lumina lumii”, aud de la Acela. Aştrii cereşti bucură 
lumea sensibilă. Aceştia (sfinţii) bucură lumea inteligibilă, conduc toată 
mulţimea puterilor cereşti şi îi pregătesc şi pe oameni să slăvească împreună 
cu ei. Căci văd viaţa celor ce sunt în trup şi care arată iubire faţă de Acelaşi 
Domn şi luptă împotriva duhurilor răului împreună cu ei. 

2. Astfel de minuni se arată astăzi pe cerul inteligibil al Bisericii, 
astfel de aştri ni se înfăţişează, înălţând cântare de slavă Ziditorului. Pe toţi 
aceştia, care ne conduc la lumină, îi cinstim astăzi, pe ei, care au fost 
„răniţi” de iubirea lui Dumnezeu. Să înălţăm aşadar cântare de slavă pentru 
doi dintre ei, a căror pomenire o săvârşim astăzi. Nu cu instrumente de 
cântat, nici cu cântări, nici cu băuturi, nici cu glume, nici cu privelişti 
dezgustătoare, cum sărbătoresc cei ce se închină la idoli, ci cu cântări 
duhovniceşti şi cu cele dumnezeieşti, care izvorăsc din cunoaşterea vieţii 
îngereşti a sfinţilor. Aceştia, după ce au strălucit de lumină, prin viaţa şi 
minunile lor, i-au umplut pe toţi oamenii de bucurie şi de înţelepciune şi i-au 
îndemnat să-i urmeze. Ei sunt cei ce împart darurile cereşti, cei care alungă 
răul, aducând mântuirea. Sunt aştri strălucitori, care nu luminează numai un 
popor, ci pe toate neamurile de sub soare. Aşadar, cu toţii să simţim astăzi 
bucuria duhovnicească. Să înălţăm cântări, căci vedem lămurit pe duşmanul 
comun (pe diavolul) cum este învins şi călcat în picioare de toţi sfinţii. Să 
spunem împreună cu profetul David: „Minunat este Dumnezeu între sfinţii 
Lui”, căci s-a slăvit voia Sa printr-înşii. Şi să mai zicem: „Cine va lăuda 
puterea Domnului, cine va grăi toată slava Lui?”. 

Acum oamenii nu mai aleargă la rătăcirile demonilor şi la statuile 
lor, nici la figuranţi şi la vrăjitoare îndoielnice prin neştiinţa lor. Nu mai 
merg la Asclepios şi la zeii greci, iar cei bolnavi nu mai caută să ia de la 
aceia vindecarea. Ci ei cer ajutor de la Domnul tuturor, Doctorul sufletelor 
şi al trupurilor, prin mijlocirea Sfinţilor Doctori fără de arginţi. Şi după ce li 
s-au împlinit cererile de îndată, se întorc bucuroşi şi întăriţi în credinţă, 
recunoscători pentru binefacerea primită. Prin Sfinţii Doctori vedem cum 
înaintează mulţi în învăţătura lui Hristos şi Îl primesc pe Acesta... 
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Numeroşi sunt cei care au primit harisma vindecării, după Sfinţii 
Apostoli, arătându-se a fi ajutători de obşte. Între ei sunt şi cei pe care îi 
cinstim astăzi, Cosma şi Damian... Sunt aşa de cunoscuţi de toţi, încât nici 
după nume nu se arată a fi alţii ca ei... 

3. Cine sunt deci aceştia şi din ce oraş provin? Cine sunt strămoşii şi 
părinţii lor?... Dacă cineva vrea să afle patria lor, să privească la Ierusalimul 
cel ceresc, oraşul - mamă al tuturor sfinţilor. Chiar dacă au locuit pe pământ, 
ei au dobândit de la acesta învăţătură, râvnind la slava de sus. Au trecut cu 
paşi grăbiţi prin patria cea de jos, care iubea slava lumească. Au urât faptele 
şi lucrurile care aduc arginţi. Au iubit însă patria cerească, cea care aduce 
siguranţă şi stabilitate, pe când cea lumească este nesigură. Au alergat, 
precum torentul de apă şi au râs de toţi cei care au încercat să-i oprească... 
Ierusalimul ceresc este prima patrie şi cetatea sfinţilor, al cărei Creator şi 
Meşter este Dumnezeu. Despre această cetate s-au spus cuvinte de laudă 
peste tot. Domnul i-a întărit ei temelia şi i-a binecuvântat pe oamenii ce sunt 
înlăuntrul ei. Cealaltă cetate (a Sfinţilor Doctori), care în comparaţie cu cea 
cerească este precum imaginea (eikona) faţă de realitate, se află în Răsărit. 
Tată al celei dintâi (cea cerească) este Dumnezeul tuturor şi mamă este 
Biserica. Fraţi (ai Sfinţilor Doctori), compatrioţi şi rude sunt toţi cei care din 
veac au mulţumit lui Dumnezeu, Drepţii, Patriarhii, Apostolii şi toţi cei ce 
au trăit o viaţă evlavioasă. Concetăţeni, prieteni, împreună-lucrători şi 
colaboratori le sunt Îngerii cei cereşti. Părinţii (Sfinţilor Doctori), după 
naşterea lor pământească, erau oameni blânzi şi îngăduitori. Mai ales 
Teodota, mama lor, care nu se înfăţişa cu nimic mai prejos decât celelalte 
femei din vremea ei. Aceasta, după ce i-a născut pe cei doi aştri, i-a hrănit 
mai ales cu evlavia şi cu celelalte virtuţi, care împodobesc obiceiurile, decât 
cu lapte de mamă. Căci devreme i-a afierosit lui Dumnezeu, ca odinioară 
Ana, Saara şi Elisabeta, dăruindu-i Celui ce îi dăduse ei în dar (pe cei doi 
fii)..., daruri fără pată, jertfă desăvârşită... 

4. Când aceasta a ajuns la capătul vieţii (a murit), după soţul ei, pe 
care desigur şi mai înainte cu nerăbdare l-a dorit, ca şi cum ar fi fost 
dezlegată de o legătură, lăsându-i la vârstă fragedă şi imatură, i-a îndemnat 
să se întoarcă spre o altfel de viaţă, să nu pună accent pe mulţumirea pe care 
lucrurile o aduc. Să neglijeze preocuparea pentru cele inteligibile şi să se 
îndrepte spre cele sensibile, preferând pe cele mai bune, în locul celor 
incomparabil mai rele. Precum Moise şi Aaron, sau Petru şi Andrei, ori 
Iacov şi Ioan, după ce au cercetat foarte bine lipsa de rânduială şi confuzia 
vieţii, au ales viaţa statornică în dreptate şi în deplină pace. Şi fireşte, cu 
această nobilă educaţie, s-au afierosit cu totul lui Dumnezeu şi studierii 
celor dumnezeieşti, fără să se mulţumească cu desfiinţarea plăcerilor..., fără 
să se alipească de bogăţia cea mişcătoare, nici să se abată spre cuvinte 
deşarte şi vrednice de râs. Ci, cu cântări dumnezeieşti şi cu multă rugăciune, 
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cu post şi sobrietate, prin care putem cunoaşte pe Dumnezeu (pe culmea 
filosofiei), s-au înălţat pe ei, ca să devină asemenea cu El, după puterea 
omenească. Şi-au înarmat mintea, mai mult decât contemporanii lor, cu 
înţelepciunea, care conduce spre valorile primordiale pe cei ce o posedă, pe 
noi, ca existenţe raţionale. De înţelepciune se apropie zi de zi toţi cei care 
privesc spre ea, trăind viaţă îngerească. 

În ce priveşte bărbăţia (andreia), cine va îndrăzni să se măsoare cu ei 
(cu Sfinţii Doctori)? Caracteristica ei cea mai clară este opoziţia puternică 
faţă de patimi şi alungarea lor. Cine nu va admira deci desăvârşita lor 
dreptate, prin care, sufleteşte şi trupeşte, au împărţit binefacerile? Şi 
împărţind tuturor aceste binefaceri, s-au îmbogăţit şi ei, prin cei cărora le-au 
venit în ajutor. În acest fel, rămânând curaţi şi îndepărtându-se de orice 
întinăciune a trupului şi a duhului, au fost aşezaţi în lăcaşurile cele mai 
curate ale Preasfintei Treimi. Şi astfel se revarsă din ei harismele Acesteia. 

5. Aşadar, de ce dar divin nu se va umple oricine dintre cei care, prin 
inima lui curată, va primi într-însul plinătatea Dumnezeirii? Căci dacă cel 
care vede soarele sensibil se luminează, cum nu va străluci în lumina Lui cel 
care vede curat Soarele înţelegător? Dacă lumea aceasta, care are soarele 
văzut ce luminează, se umple de lumină, cum oare acela care a fost primit ca 
să locuiască împreună cu Dumnezeu, nu va străluci oare de harismele Lui? 
Dacă vasul de mir este inundat de aroma acestuia, cum nu va fi plină de 
mirosul copleşitor al harismelor Duhului, de acel mir pe care îl emană toată 
ierarhia cerească, şi ceata toată cea împodobită a sfinţilor celor de pe 
pământ? 

Dacă darurile dumnezeieşti sunt diferite şi fiecare a fost înzestrat cu 
alt dar, Sfinţii Doctori au preferat înainte de toate nevoinţele sufleteşti şi 
trupeşti. Căci şi Hristos, care a umplut cerurile cu vrednicia Sa, le-a preferat 
în locul altora. Şi prin aceasta, deşi era Dumnezeu şi Domn al puterilor 
cereşti şi pământeşti (ce paradox!), s-a făcut om şi a vindecat bolile noastre 
şi tămăduieşte neîncetat slăbiciunile noastre. Căci El este şi se numeşte 
Dumnezeul milei şi al milostivirii şi al iubirii de oameni, ca Unul ce vindecă 
orice boală şi neputinţă. Şi, precum a zis mai înainte, pune mai întâi început 
al vindecării, apoi dăruieşte ucenicilor puterea tămăduirii prin trimiterea lor 
la propovăduire, după Pogorârea Duhului Sfânt. Căci aceştia conduc, pe câţi 
sunt recunoscători, către cele sufleteşti şi îi pregătesc mai înainte, ca să 
înainteze, cu îndrumarea Duhului, spre desăvârşire. Acestea deci le-au cerut 
şi le-au primit sfinţii de la Domnul tuturor prin binefacerea de obşte... Au 
vindecat pe semenii lor în numele Domnului şi au devenit mântuire pentru 
toţi. Nu numai pentru oamenii, care au fost făcuţi după chipul lui Dumnezeu 
şi, prin neascultare, au luat slăbiciunile şi s-au prăbuşit în nenumărate 
răutăţi. Dar încă şi pentru animale, care au fost create pentru oameni... Căci 
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pentru om s-a arătat din pământ verdeaţa şi iarba spre hrana animalelor, nu 
pentru ele însele, ci pentru ca ele (animalele) să-i servească pe oameni... 

Sfinţii Doctori devin toată viaţa lor salvatori cinstiţi, medici care 
alungă răul, protectorii cei mai doriţi, cei mai puternici ajutători, 
conducătorii statornici şi cei mai siguri, porturi liniştite, diguri nemişcate, 
neadormiţi păzitori în toţi şi în toate, cum spune marele Pavel, ca să câştige 
la ei pe cât mai mulţi. 

6. Aşa cum a fost dăruită utilizarea elementelor simple de la 
Dumnezeu pentru toţi oamenii, în egală măsură, în acelaşi fel, toţi cei ce 
doresc iau în mod egal cele ce le sunt de folos de la Sfinţii Doctori. Ei sunt 
izvoarele mântuirii, spre care profetul ne îndeamnă să alergăm, după ce am 
ieşit din colimvitra dumnezeieştii renaşteri (Botezul). Ei sunt râurile cele 
nesfârşite şi izvoarele nesecate, sunt doi măslini, din care izvorăşte pentru 
noi milostivirea lui Dumnezeu. Sunt perechea cea vestită, aştrii cei mai 
strălucitori, care luminează tot ce este sub soare prin razele minunilor lor. 
Sunt braţul neînfrânt al lui Dumnezeu, cel înspăimântător pentru puterile 
vrăjmaşe. Sunt cei care au chemat numele Domnului şi au primit de la Acela 
toate cele pe care le-au cerut. Sfinţii Doctori sunt ochii orbilor, picioarele 
sufleteşti şi trupeşti care merg, urechile surzilor, care aud bine. Sunt stâlpii 
cei nemişcaţi ai Bisericii, temelia ei neclintită şi trainică. Sunt mângâierea 
celor profund întristaţi, sprijinitorii dumnezeieşti ai celor copleşiţi de 
nenorociri, apărătorii preaputernici ai văduvelor. Sunt părinţii orfanilor şi 
cei care îi întrec în purtarea de grijă pe părinţii fireşti. Sunt ridicarea 
slăbănogilor şi cei dăruiţi nouă de către Dumnezeu pentru a ne fi folositori. 

(De aici începe o lungă enumerare a unor minuni şi vindecări 
săvârşite de Sfinţii Doctori fără de arginţi). 

Dovada este acea cămilă, despre care se spune că suferea de dureri 
groaznice la picioare, din cauza spinilor şi care a venit la Sfinţii Doctori şi a 
găsit vindecare de îndată. Şi oricine este om raţional, le va fi recunoscător. 
Căci precum furnica este acuzator al celor leneşi, barza al celor care îşi ucid 
părinţii şi turtureaua al celor desfrânaţi, în acest fel şi această cămilă este 
acuzatoare a celor nerecunoscători..., chiar dacă ei sunt dăruiţi cu judecată 
de la Domnul Cel iubitor de oameni. 

7. Precum la un izvor din care izvorăsc ape dătătoare de viaţă, tot 
astfel la Sfinţii Doctori aleargă cei ce sunt chinuiţi de boli şi dintr-înşii cresc 
felurite minuni. 

O femeie, care suferea de mulţi ani de o boală, precum femeia aceea 
din Evanghelie, care avea curgere de sânge şi care mersese de multă vreme 
la cei ce se lăudau cu ştiinţa lor medicală, fără să reuşească nimic, mai mult 
înrăutăţindu-i starea de sănătate, după ce a căzut în deznădejde şi a încetat să 
mai meargă la vizitele medicale periodice, a rămas în casa ei, plângând cu 
amar pentru nenorocirea abătută asupra ei, chemându-şi moartea, ca să o 
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elibereze de durerile acelea insuportabile. Căci cei care nădăjduiesc să fie 
eliberaţi cândva de chinurile pe care le au, suportă mai uşor durerile până la 
capăt. Pentru cei pe care i-au părăsit nădejdile că vor scăpa de dureri, din 
cauza acestora, răul este de nemângâiat şi insuportabil. Femeia aceasta 
aflase despre minunile nemaiauzite ale Sfinţilor Cosma şi Damian. Şi, după 
ce a lăsat la o parte deznădejdea ei, a alergat la aceştia, întărită fiind în 
credinţa ei... În lacrimi, a mărturisit neputinţa bolii ei, cerând eliberare de 
nenorocirea, de durerile ce o chinuiau grozav. Le-a reamintit minunile pe 
care ei le fac în fiecare zi în numele lui Dumnezeu. Le-a înmuiat sufletele cu 
implorarea ei şi aceştia s-au arătat grabnic plini de compasiune şi de îndată 
ea s-a vindecat. În acea clipă, cea care mai înainte era moartă din cauza 
slăbiciunii şi a bolii ei, a fost făcută sănătoasă şi a început să sară, 
binedispusă, ca o căprioară (o, ce minune!), fără să fi luat vreun antidot, fără 
să se trateze, fără consultaţii medicale sistematice, fără medicamente 
analgezice sau tratamente naturiste. 

8. După ce femeia a scăpat de toate acestea, prin invocarea ajutorului 
divin, ea a fost vindecată de către sfinţii aceştia cu totul. Însă după 
caracterul ei integru, nu a vrut să rămână nerecunoscătoare faţă de 
binefăcătorii ei. Fiindcă auzise că Hristos a primit cei doi bănuţi ai acelei 
văduve şi a primit şi mirul pe care l-au adus acele fericite femei 
(mironosiţe). S-a grăbit deci (femeia vindecată) şi a luat trei ouă, pe care le 
avea, şi le-a adus Doctorilor fără de arginţi. 

Aceştia nu le-au primit cu bucurie, scuzându-se şi zicând: „Femeie, 
nu vindem harul, pe care l-am primit de la Dumnezeu în dar. Nu punem preţ 
pe cele nepreţuite, nici nu neguţătorim cu cele sfinte. Nu ai auzit ce a păţit 
Ghezi, care a crezut aşa şi a fost pedepsit? Iar Simon, care a privit acestea ca 
pe o negustorie, a fost blestemat de mai-marele celor 12 Apostoli. Am fost 
ocrotiţi să oferim în dar harul, pe care l-am primit, la toţi cei care au nevoie. 
Nu vindem pe cele sfinte. Nu uzurpăm pe cele care ne aparţin. Nu privim pe 
cele de obşte ca fiind ale noastre. Dar vei spune poate că, fiindcă darul se 
„lipeşte” de cei vrednici, nu este condamnabil cel ce primeşte. Deci să ştii 
bine că şi aceasta este ceva condamnabil... Iuda Iscarioteanul, în schimbul 
unei sume atât de mici, L-a vândut (trădat) pe Cel nepreţuit, pe Domnul 
zidirii, Care cu sângele Lui a ridicat păcatul lumii şi ne-a eliberat din robia 
păcatului”. 

„Dar de trei ori fericiţilor Doctori, a zis femeia, Dumnezeu, Cel care 
se arată binefăcător în multe chipuri faţă de toţi, nu primeşte ceea ce se oferă 
de către oameni? Nu socoteşte El ca fiind nerecunoscători pe cei care nu fac 
asta?” 

„Dumnezeu, precum ştii, nu are nevoie de nimic, fiindcă ale Sale 
sunt toate (şi cum ar putea să aibă nevoie din cele ale Sale?). Dă acestea mai 
ales pentru noi, ca să-L cunoaştem pe Binefăcătorul nostru şi să nu ne 
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îndreptăm spre altul, lucru pe care nebunia elinilor l-a făcut. Dumnezeu a 
legiuit ca să I se ofere din ale Sale, dacă cineva vrea să-şi arate recunoştinţa 
faţă de El şi să-L recunoască drept Singurul Dumnezeu al tuturor şi Domn şi 
să recunoască deopotrivă oceanul nemărginit al iubirii Sale de oameni”. 

Deşi femeia s-a liniştit auzind aceste cuvinte, ele nu au înmuiat-o în 
încercarea ei. După ce l-a lăsat pe unul dintre sfinţi, s-a întors spre celălalt. 
Cu jurăminte înspăimântătoare, l-a convins să primească cele trei ouă. L-a 
legat pe sfânt cu puterea acelor jurăminte (era vestitul Damian). Acest fapt a 
devenit evident pentru fratele său. El a descoperit şi a luat o hotărâre. În ce a 
constat ea? Să nu aibă acelaşi mormânt, lucru pe care, cred, îl hotărâseră 
sfinţii. Aceasta nu pentru iubirea de arginţi, ci din respect pentru jurămintele 
în numele Lui. Dar Sfântul Cosma a iertat fapta femeii şi a primit să fie 
îngropat în acelaşi mormânt cu fratele său. Fiindcă nu s-a putut opune 
voinţei lui Dumnezeu, Care a hotărât astfel. Aceasta este însuşirea sfinţilor: 
să păzească cu credinţă poruncile, fără să le încalce. Ei nu au făcut diferenţa 
între păcatele mari şi mici, cum nu se pot distinge unele de altele otrăvurile 
aducătoare de moarte... Căci cu adevărat nu va reuşi cineva, dacă nu va 
începe de la cele mici. Nici nu va îndrăzni să săvârşească cineva păcate 
mari, dacă nu se va obişnui să săvârşească mai întâi pe cele mici. În acelaşi 
fel, cel care nu este stăpânit de dorinţa de a privi, nu se va mânji cu murdăria 
desfrânării. Nici nu se va infecta cu boala uciderii, cel care nu cade în cursa 
mâniei. Căci trebuie să anulăm cauzele, ca să nu ajungem încetul cu încetul 
la final. 

9. Sfinţii, zicând şi făcând acestea, s-au arătat a fi în viaţă exemple 
folositoare pentru toţi, stimulând pe fiecare să îi imite, prin binefacerile lor 
felurite şi prin împărţirea ajutorului lor după nevoile fiecăruia şi după 
circumstanţe. Căci precum apa, care udă pământul, dă tuturor plantelor 
puterea de a vegeta şi a rodi, nu tuturor la fel, ci diferit şi felurit, potrivit cu 
nevoile fiecărei plante în parte, iar aceasta o vedem mai limpede privind 
roadele, în acelaşi fel au lucrat şi aceşti Doctori fără de arginţi. Prin 
invocarea numelui lui Dumnezeu şi prin sfinţenie, au lucrat potrivit 
lucrurilor. Nu numai cât au fost vii, pe drumul scurt al vieţii lor bineplăcute 
lui Dumnezeu, dar şi după moartea lor, după ce şi-au aflat odihna. Şi acum 
(lucrează) mai mult decât atunci când erau în viaţă, căci au ajuns la sfârşitul 
dorit şi luminează mai clar, fiind luminaţi de strălucirea lui Dumnezeu. Ei 
s-au eliberat de legătura trupului, bucurându-se de o plăcere minunată, ce 
întrece şi mintea şi gândirea. Căci dacă s-au arătat atât de grabnic ajutători 
în nevoi încă de când erau ţinuţi în legăturile trupului, cum nu se vor grăbi 
acum să ne fie de ajutor, când sunt schimbaţi şi liberi de legătura trupului? 

Dacă soarele şi când este ascuns între nori, străluceşte tuturor, cum 
nu va străluci când se vor risipi aceia?... 
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10. Cei doi aştri, Cosma şi Damian, strălucind de razele minunilor şi 
ale vieţii lor curate, ne-au învăţat pe toţi cum trebuie să slăvim pe Tatăl 
ceresc prin lumina lor, pe care au făcut-o să strălucească în faţa oamenilor. 
Au plecat apoi spre viaţa cea de trei ori fericită, precum aceia care au plecat 
cu corăbiile comerciale într-o călătorie îndepărtată şi grea şi au navigat spre 
porturi, ancorând în acestea. În acelaşi fel a trecut viaţa lor şi obstacolele ei 
şi au ajuns în porturile deplin liniştite, acolo unde se află lăcaşurile celor ce 
se veselesc, care înalţă imne şi cântă neîncetat, cetele îngereşti, cetele 
drepţilor şi ale patriarhilor, scaunele profeţilor, adunarea apostolilor, ceata 
mucenicilor şi cea a drepţilor. Împreună cu aceştia sunt socotiţi şi Sfinţii 
Doctori fără de arginţi, care vibrează cu ei şi cântă cântare de mulţumire. 
Căci în locul acela au ajuns cei care s-au arătat vrednici în viaţă şi acum 
primesc ceea ce au dorit. Iar unii s-au arătat bineplăcuţi lui Dumnezeu, alţii 
iubitori de străini, alţii curajoşi, opunându-se ispitelor, alţii au ignorat trupul 
şi pe toate celelalte, alţii au arătat curăţenie, cea care îl înalţă pe om la 
vederea şi cunoaşterea lui Dumnezeu. Alţii au excelat în milostenie şi au 
împreună-pătimit cu semenii lor... Ei au luminat, cu lumina lor, deasupra 
oamenilor. Au luat putere să calce peste scorpii şi peste orice putere 
diavolească. Au călcat fără teamă peste spini şi au arătat curaj în faţa 
fiarelor. Au alungat orice boală şi neputinţă, învingând-o, aşa cum umbra 
este alungată de soare. 

11. Au mers şi Sfinţii Doctori pe cărarea luptelor muceniceşti, 
opunându-se nu tiranilor văzuţi şi regilor, ci diavolului nevăzut şi 
stăpânitorului lumii acesteia. Au ridicat pe umeri, ca pe un jug, Sfânta 
Cruce, mai grea şi mai dură decât orice formă materială de viaţă. Dacă îi 
cinstim pe unii sfinţi care au dobândit strălucire şi s-au arătat a fi neiubitori 
de arginţi, cum nu vom admira în această zi pe cei care i-au întrecut pe 
aproape toţi sfinţii, ce pot fi aşezaţi după Apostoli, câtă vreme ei au luat prin 
alegerea lor premiul de a fi prin excelenţă numiţi „fără de arginţi”? Mulţi 
sunt cei ce au arătat puterea de a face minuni... Însă cei care se gândesc la 
făcătorii de minuni, se gândeşte mai întâi la ei... Tot astfel, când cineva 
spune „fără de arginţi”, sau „Doctori sfinţi”, sau „Cosma şi Damian”... 

Puterea lor de a săvârşi minuni a crescut după moarte lor. Martori 
nemincinoşi ai lor sunt cele ce se întâmplă în Fereman (Thereman - 
Mesopotamia), unde au fost aşezate sfintele lor moaşte şi în aproape toate 
oraşele, unde există altare luminoase şi vestite, măreţe şi în chip felurit 
împodobite. 

12. Sfinţii Doctori fără de arginţi sunt invocaţi cu credinţă de către 
cei apăsaţi de nevoi, în orice loc de pe uscat şi de pe mare. Căci aşa cum 
lumina îi urmează soarelui şi căldura însoţeşte focul, tot la fel şi pe ei îi 
însoţeşte de îndată lucrarea tămăduitoare. Vrednică de admirat este slava lor 
veşnică! Lăudat fie numele lor faţă de alte nume. Mulţi sunt cei care au 
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dispreţuit iubirea de arginţi, ca pe o lepră şi au dat daruri celor ce le-au 
cerut. Mulţi sfinţi au fost înzestraţi de Dumnezeu cu puterea de a face 
minuni, dar pe voi dintre toţi vă caracterizează cele dăruite cu acel nume şi 
aţi primit acel excepţional premiu şi, împreună cu el, Împărăţia cerurilor. 

Dumnezeu îi măreşte astfel pe cei ce Îl măresc pe El. Acestea le 
oferă celor care caută, după puterea omenească, asemănarea cu El, nu numai 
după har, ci şi după numele sfinte. Căci cine altcineva este numit Sfânt, şi 
Drept, şi Bun, şi Milostiv şi celelalte, încă şi Dumnezeu, nume pe care voi, 
Doctorilor, le-aţi primit din plinătatea Lui, împreună cu darul facerii de 
minuni? De aceea şi voi, cu bunăvoinţă, aţi dat aceste daruri celor ce au 
alergat la voi, dăruindu-le sfinţire, făcându-vă folositori şi milostivi tuturor 
celor ca voi. Şi încă împărţiţi binefaceri robilor şi la toţi cei ce cer 
milostivire, vindecându-i, curăţind sufletele şi trupurile, redându-le 
sănătatea. Şi pe cele pe care le-aţi lucrat le mărturisesc şi cele ce se întâmplă 
astăzi: pasul făcut de cei care nu puteau mai înainte să meargă, vederea 
orbilor, ascultarea surzilor, îndepărtarea duhurilor rele, vindecarea celor care 
suferă de fierbinţeli. 

13. Martor este şi acela care a avut în pântecele său un şarpe şi care... 
a alergat la mormântul vostru. 

14. Şi acela care avea în pântecele său lichid prisositor... Prin 
băutura (pe care i-aţi dat-o ca medicament) s-a vindecat de boală şi şi-a găsit 
şi vindecarea sufletului. Fiindcă s-a îndepărtat de patima curselor de la 
hipodrom. 

15. Să vină şi cel care era bolnav de idropică... Voi aţi imitat cu el 
milostivirea lui Dumnezeu, bolnavul găsindu-şi sănătatea... 

16. Să vină şi cel bolnav de ochi, care prin reţeta voastră... s-a 
vindecat... 

17. Să fie chemat împreună cu aceştia şi cel care a suferit groaznic 
din cauza lichidului gastric şi care avea crize de nebunie din acest motiv... şi 
care s-a vindecat deplin. 

18. Cu ei să vină şi paraliticul, cel ce avea mâinile şi picioarele 
paralizate... 

19. Să-l urmeze pe acela şi cel care avea dureri înfricoşătoare la 
mandibulă, de la o rană internă... De admirat este terapia voastră, aceea de a 
lega vindecarea sufletelor de vindecarea trupurilor. 

20. Fiindcă cele două sunt în legătură, să vină şi cel care se stingea 
din viaţă înfricoşător, din cauza bolii pe care o avea de ani mulţi, ca 
paraliticul, pe care degrabă, ca nişte doctori, l-aţi vindecat şi de deznădejdea 
în care căzuse... 

21. Veniţi aici şi voi, femeilor, ca să povestiţi minunile dumnezeieşti 
pe care le-au săvârşit cu voi Sfinţii Lui. Una să arate pieptul, care avea 
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dureri groaznice... Şi care a devenit fiică a lui Dumnezeu, fiindcă a renăscut 
prin Botez. 

22. Cealaltă este cea care avea un prunc ce se umflase groaznic şi 
căruia medicii nu-i dădeau nicio şansă de vindecare... Aceasta a fugit 
grabnic la protectorii cei milostivi şi a luat de la ei vindecare de îndată. 

23. Altă femeie... să spună despre felul cum laptele se uscase într-
însa şi femeia nici nu voia să audă ca să fie operată... 

24. Spune şi tu, cea care aveai acea stare de teamă, din cauza unei 
supărări bruşte. Vino şi tu, paraliticule, care aveai picioarele strâmbe, încât 
nu te puteai depărta de pat... 

25. Dar de ce încerc eu să măsor marea cu ceaşca? De ce încerc să 
măsor pământul întreg cu pasul? De ce vreau să număr stelele de pe cer, 
nisipul mării şi picăturile ploii? Căci după cum este cu neputinţă aceasta, la 
fel de cu neputinţă este să număr minunile pe care voi le-aţi făcut şi pe care 
le veţi mai săvârşi până la sfârşitul lumii. Căci după cum faptele rele ale 
unora nu numai că îi conduc la tribunal, dar au drept consecinţă şi mărirea 
pedepsei, tot astfel mulţimea faptelor voastre bune nu numai că duce la 
Împărăţia cerurilor, dar însoţeşte lumea şi aici până la sfârşit şi înmulţeşte 
fericirea voastră şi abundenţa bunătăţilor cereşti. De aceea ne adresăm vouă 
ca Stăpânului Hristos şi vă fericim cu bucurie: Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, 
voi, cei care aţi luat întreaga bogăţie a darurilor cu bucuria cea adevărată. 

26. Bucuraţi-vă, casnici şi moştenitori ai lui Hristos. 
Bucuraţi-vă, cei ce şedeţi la masă împreună cu îngerii şi sunteţi 

casnici cu sfinţii cei din veac. 
Bucuraţi-vă, bucurie tuturor creştinilor. 
Bucuraţi-vă, porturi neînviforate ale celor tulburaţi de valurile vieţii. 
Bucuraţi-vă, stâlpi neclintiţi şi diguri de apărare a Bisericii. 
Bucuraţi-vă, voi, care îndepărtaţi cu înţelepciune răutăţile, pe care le 

aduc asupra noastră duşmanii diavoli, voi care alungaţi tonul arogant şi 
neruşinarea neamurilor vrăjmaşe. 

Bucuraţi-vă, ridicarea celor căzuţi, sprijinitorii celor drepţi, 
certitudinea celor ce se îndoiesc, mângâierea tuturor celor ce sunt chinuiţi. 

Bucuraţi-vă, cei ce împărţiţi cu dărnicie darurile dumnezeieşti. 
Bucuraţi-vă, râuri nesecate ale bunătăţii dumnezeieşti, care aţi udat 

Biserica, precum odinioară raiul şi prin revărsarea tainică a Duhului faceţi 
roditoare şi înfloritoare plantele ei. 

Bucuraţi-vă, preacurate palate ale Preasfântului Duh, vase 
folositoare, din care sunt luate toate darurile Lui. 

Bucuraţi-vă, nori sfinţi, care plouaţi răcoare peste noi, cei care am 
greşit, căzând în multe patimi. 

Bucuraţi-vă, stele mişcătoare, izvoare ce curg, pâraie nesecate, din 
care îşi potolesc setea toţi cei bolnavi. 
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Bucuraţi-vă, sfinţi iubitori ai lumii. 
Bucuraţi-vă, purtători de grijă neadormiţi şi apărători preaputernici. 
Bucuraţi-vă, aliaţi ai celor ce se luptă cu nenorocirile. 
Bucuraţi-vă, aştrii cei mai strălucitori ai lumii, cei care daţi mai 

multă putere celor bolnavi. 
Bucuraţi-vă, lumina celor vii în întuneric, hrana celor ce înfometează 

după mântuire, îmbrăcămintea sănătoasă a celor goi. 
Bucuraţi-vă, făgăduinţa săracilor, lauda şi sprijinul bogaţilor. 
Bucuraţi-vă, lupta celor drepţi, conducători pricepuţi pentru 

întoarcerea păcătoşilor. 
Bucuraţi-vă, unirea celor despărţiţi, păstrarea bună şi siguranţa celor 

uniţi. 
Bucuraţi-vă, crini frumos mirositori, trandafiri, miruri alese, care fac 

bine mirositoare întreaga creaţie. 
Bucuraţi-vă, bucuria celor întristaţi, pavăza celor veseli, conducătorii 

celor rătăciţi. 
Bucuraţi-vă, ajutătorii celor închişi, împreună-mergători cu cei 

obosiţi. 
Bucuraţi-vă, ridicarea celor căzuţi şi cel mai sigur sprijin al celor ce 

stau drepţi. 
27. Sfinţilor Doctori fără de argint, fiţi astăzi cu noi, cei care suferim 

atâtea din pricina păcatelor noastre. Întindeţi-ne mâna voastră de ajutor. 
Alungaţi relele şi rămâneţi ajutători ai celor virtuoşi. Să nu ne arătăm 
indiferenţi şi nelucrători faţă de ajutorul vostru, să nu ne pierdem nădejdea 
în voi şi apoi în Dumnezeu. Să nu ajungem să ne înecăm în port din cauza 
nenorocirilor şi a furtunii aduse de ele, noi, cei care alergăm la voi ca la 
nişte porturi liniştite şi paşnice. Să nu fim noi înghiţiţi de ispitele neîncetate, 
ci să fim ajutaţi de voi, cei pe care v-am ales să ne fiţi chivernisitori ai vieţii 
noastre. Să nu lăsaţi de acum încolo să vină asupra noastră străinii sciţi şi 
agarenii. Să îndepărtaţi de la noi slăbiciunile, căderile şi neputinţele 
sufletului şi ale trupului nostru. Să ne daţi pace, în noi şi cu toţi oamenii, ca 
unii ce sunteţi doctori sfinţi. Să ne întăriţi, ca să păzim cu credinţă poruncile 
dumnezeieşti şi să locuim şi noi împreună cu voi în lăcaşurile cele cereşti, 
după ce vom trece fără întârziere prin această viaţă. Să câştigăm şi noi 
războiul cel nevăzut şi văzut. Şi să luăm bunătăţile cele făgăduite nouă, cu 
harul lui Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, Căruia I se cuvine slava, şi 
Celui fără de început Părinte şi Preasfântului şi De viaţă făcătorului Duh, 
acum şi pururi şi în vecii vecilor! Amin! 
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PREDICI, COMENTARII, MEDITAŢII 
 

Duminica după Naşterea Domnului – Fuga în Egipt 
 (Matei 2, 13-23) 

 
Pr. Conf. Univ. Dr. ADRIAN IVAN1 
 

„Dreptatea lui Dumnezeu se 
descoperă în ea din credinţă spre 
credinţă, precum este scris: Iar 
dreptul din credinţă va fi viu.” 
(Romani 1, 17) 

  
Dreptmăritori creştini, 
 
Suntem în Duminica ce urmează slăvitului Praznic al Naşterii 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi ultima din acest an calendaristic. 
Bucuria acestei mari sărbători a tuturor creştinilor şi a lumii întregi, că S-a 
născut nouă Mântuitorul, „Domnul cerului şi al pământului”, umple pentru 
totdeauna inimile noastre de nădejde şi de credinţă. De nădejde, pentru că 
toţi patriarhii şi drepţii Vechiului Testament au nădăjduit că se vor împlini 
aceste zile, şi de credinţă, pentru că prin credinţă, dreptul Avraam s-a făcut 
părinte al tuturor celor ce cred în Dumnezeu şi nu se îndoiesc de cuvintele 
Lui. Pe toţi aceştia îi pomenim astăzi şi, dimpreună cu ei, pe dreptul şi 
înţeleptul Iosif, logodnicul Preasfintei Fecioare Maria, cel care s-a arătat 
întru toate ascultător şi credincios lui Dumnezeu, plinind toată rânduiala 
descoperită lui de la Domnul. Pentru aceasta, Biserica îl laudă astăzi pentru 
credinţa şi virtuţile lui, zicând: „Binevesteşte Iosif lui David, 
Dumnezeiescului părinte, minunile: văzut-ai pe Fecioara născând; cu magii 
te-ai închinat; cu păstorii ai Slăvit şi prin îngeri înştiinţare ai primit. Roagă 
pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre”.2 Dreptul Iosif şi toţi 
patriarhii ne amintesc de împlinirea tuturor celor profeţite, de ceea ce 
Sfântul Apostol Petru numeşte „plinirea vremii”.3 „Oare n-a dat Domnul 
sfinţilor ca să spună toate minunile Lui, care le-a întărit Domnul 
Atotştiutorul, ca să se întărească întru slava Lui toate?”,4 se întreabă 
profetul. 

Toate le-am primit de la Dumnezeu, după făgăduinţa Lui. Din 
iubirea Lui părintească faţă de oameni, mai înainte de a se împlini toate, 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Troparul dreptului Iosif. 
3 Galateni 4, 4. 
4 Sirah 42, 22. 
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Dumnezeu a prevestit şi a făgăduit prin gura prorocilor că se va naşte 
Hristos. Le-a prevestit pe toate acestea, arătând şi locul şi faptele întocmai 
cum se vor petrece, pentru ca bucuria noastră să fie deplină şi să ne 
încredinţăm de iubirea Lui. Aşadar, cea dintâi şi cea mai mare făgăduinţă pe 
care Dumnezeu a făcut-o către omul care gustase moartea aceasta este, că se 
va naşte nouă Mântuitor şi El va izbăvi de moarte pe cei care au nădăjduit în 
El: „Pentru necazul săracilor şi suspinul nenorociţilor, acum Mă voi scula, 
zice Domnul; le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă”.5 Mai înainte 
cu aproape 750 de ani, profetul Isaia prevesteşte şi el toate acestea ca şi când 
ar fi fost de faţă: „Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui 
stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, 
Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului 
ce va să fie”.6 

Astăzi, vedem timpul şi locul împlinirii celor făgăduite. În peştera 
întunecoasă şi rece din Betleemul Iudeii, în vremea regelui Irod, Fiul lui 
Dumnezeu Se naşte de la Duhul Sfânt şi din Preacurata Fecioara Maria. 
Semne se săvârşesc în cer şi pe pământ, arătând că Cel ce S-a născut este 
„Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor”7 iar împărăţia Lui nu va avea 
sfârşit. Îngerii şi păstorii slavoslovesc, magii de la Răsărit cu steaua 
călătoresc şi vin să se închine Lui. Apoi, plecând, au dus cu ei, în ţara lor, 
vestea Naşterii Împăratului tuturor. Privind, însă, la cei care primiseră atâtea 
mărturii prin gura tuturor Patriarhilor şi profeţilor Vechiului Testament, 
Sfântul Evanghelist Ioan ne spune: „Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au 
primit”,8 iar Psalmistul mărturiseşte cu duh profetic: „cei de aproape ai mei 
departe au stat”.9 

 
Iubiţi fraţi şi surori întru Domnul, 
 
Venirea Fiului lui Dumnezeu în lume, ca Mântuitor al ei, este 

semnul iubirii părinteşti a Tatălui, dar a însemnat şi o vădită descoperire a 
lumii şi a decăderii ei. Ca şi astăzi, şi în vremea aceea, se vede un contrast 
izbitor între pacea pe care Dumnezeu o aduce în lume prin Întruparea Fiului 
Său şi lumea bulversată de păcat şi de nedreptate. Dar cu atât mai 
strălucitoare se arată lucrarea lui Dumnezeu şi cinstea dreptului, cu cât ele 
se săvârşesc într-o lume nedreaptă. Ne spune aceasta şi Sfântul Apostol 
Petru când vorbeşte despre Lot, dreptul care trăia în cetatea fărădelegilor: 
„Pentru că dreptul acesta, locuind între ei, prin ce vedea şi auzea, zi de zi, 
                         
5 Psalmi 11, 5. 
6 Isaia 9, 5. 
7 Apocalipsa 17, 14. 
8 Ioan 1, 11. 
9 Psalmi 37, 11. 
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chinuia sufletul său cel drept, din pricina faptelor lor nelegiuite”.10 Vedem 
de aici că Dumnezeu nu îl răpeşte pe cel drept din lumea nedreaptă, ci îl 
păzeşte pe el în mijlocul celor răi până în ziua judecăţii, aşa cum este scris: 
„Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să 
vadă stricăciunea”.11 Asemenea, şi astăzi, pomenim pe dreptul Iosif, cel care 
este nu numai martorul tuturor celor săvârşite de Dumnezeu în vremea 
Naşterii Mântuitorului, a minunilor care au urmat, dar şi martorul 
nedreptăţilor lumii acesteia.  

Astfel că Dumnezeu lucrează în chip tainic mântuirea noastră, multe 
din cuvintele şi raţiunile Lui se descoperă nouă în chip acoperit, departe de 
mintea şi ochiul nesăţios, departe de duhul lumii acesteia. Aşadar, privind 
lumea de atunci şi pe cea de astăzi, să contemplăm în icoana Naşterii 
Mântuitorului Hristos înţelesul tainic al vieţuirii noastre dreptmăritoare. 
Privind icoana Naşterii Domnului, contemplăm Calea Vieţii. Din ea, 
străbate în noi gândul veşniciei. Pentru prima data, cerul şi pământul 
împreună se veselesc. Este o icoană vie, plină de lumină, de viaţă şi 
dătătoare de speranţă pentru om. Peştera din Betleem, deşi rece şi 
întunecoasă, este acum plină de lumină şi căldură. În această atmosferă, 
distingem chipul smerit al dreptului şi înţeleptului Iosif, ocrotitorul şi 
călăuzitorul Preasfintei Fecioarei Maria în zilele Naşterii Domnului. El este 
chipul tuturor acelora care au profeţit şi au prevestit că se vor împlini 
acestea. Unii dintre ei au mărturisit cu preţul vieţii, iar alţii vor mărturisi 
până la sfârşitul veacurilor. Pe drept cuvânt, Mântuitorul îi fericeşte dar şi 
deplânge pe iudei zicând: „Fericiţi sunt ochii voştri că văd şi urechile 
voastre că aud. Căci adevărat grăiesc vouă că mulţi prooroci şi drepţi au 
dorit să vadă cele ce priviţi voi, şi n-au văzut, şi să audă cele ce auziţi voi, şi 
n-au auzit”.12 

Zilele care au urmat momentului Naşterii Mântuitorului întregesc 
icoana acestui slăvit Praznic cu realitatea crudă a unei lumi ostile şi a 
necredinţei omului înstăpânit. Dacă S-a născut Fiul lui Dumnezeu, iată, 
îngerul Domnului îi porunceşte în vis lui Iosif: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe 
mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are 
să caute Pruncul ca să-L ucidă”. Vestea că Irod caută pe Prunc ca să-L ucidă 
este un fapt revoltător chiar şi pentru păgâni sau necredincioşi. Cu cât mai 
mult, dreptul Iosif primeşte porunca aceasta cu evlavie şi o împlineşte cu 
credinţă. Să privim cât de mare este sufletul acestui drept. Să stăruim cu 
luare aminte asupra virtuţilor lui, despre care puţine lucruri se amintesc în 
Sfânta Evanghelie, dar tocmai acelea care sunt amintite, sunt rânduite pentru 

                         
10 II Petru 2, 8. 
11 Psalmi 15, 10. 
12 Matei 13, 16-17. 
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noi, ca mărturie şi încredinţare că toate acestea sunt adevărate. 
Pericopa care s-a citit astăzi îl are ca autor pe Sfântul Evanghelist 

Matei, cel care istoriseşte spiţa neamului lui Iisus pe linia paternă a dreptului 
Iosif, logodnicul Fecioarei Maria, aşa cum era obiceiul la iudei, deşi nu din 
legătura trupească a lui Iosif se naşte Mântuitorul, ci de la Duhul Sfânt. 
Acelaşi lucru îl întăreşte şi Sfântul Evanghelist Luca, chiar mai amănunţit, 
când spune că şi Fecioara Maria era tot din casa lui David.13 Se cunoaşte 
faptul că, la iudei, legătura de sânge este urmărită pe linia paternă şi numai 
aceasta garantează apartenenţa la un neam. Iudeii ştiau despre Cel aşteptat 
că se va naşte din neamul lui David şi, deşi aveau atâtea mărturii înainte de 
naştere, totuşi, n-au crezut şi nici nu s-au închinat Lui, aşa cum au făcut 
magii de la Răsărit. Totodată, cei doi Evanghelişti mărturisesc prin cuvintele 
lor că Fiul lui Dumnezeu S-a născut cu adevărat din neamul lui David, 
făcându-Se de un sânge cu ei. Dar, mai mult decât atât, prezenţa dreptului 
Iosif lângă Fecioara Maria şi pruncul Iisus subliniază pronia lui Dumnezeu 
în raport cu taina Întrupării Fiului Său pe de o parte, dar şi pentru a 
descoperi cât de mare este înstrăinarea omului şi a lumii. Să ne aducem 
aminte de prorociţa Ana de la templu, care prevesteşte Fecioarei Maria că 
„prin inima ei va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe 
inimi”.14 Asemenea şi Iosif, cunoscând taina cea preaminunată a Naşterii 
Domnului, cugeta adânc la cele descoperite resimţind această înstrăinare a 
omului faţă de Dumnezeu. 

Dreptul Iosif este omul drept şi temător de Dumnezeu, aşa cum îl 
descrie Sfântul Evanghelist Matei în primul capitol, atunci când ne vorbeşte 
despre Naşterea mai presus de fire a Mântuitorului. Credinţa lui 
nestrămutată în Dumnezeu se vede şi din faptul că el, mai înainte de a primi 
prin descoperire adevărul că Cel zămislit în pântecele Fecioarei Maria este 
de la Duhul Sfânt, primeşte ca un om lipsit de orice răutate vestea că 
Fecioara a rămas însărcinată. Şi aici, pronia dumnezeiască ajunge până la 
noi, pentru ca şi noi să ne încredinţăm de adevărul Întrupării prin vrednicia 
dreptului Iosif. El simte şi îndoiala ca om, ca fiecare dintre noi, nestăpânind 
adevărul, dar nu cade, ci se arată vrednic de o chemare şi mai mare.   El a 
înţeles mai întâi ca om şi, temător de Dumnezeu şi necălcător de lege fiind, 
„n-a vrut să o vădească, ci a vrut să o lase în ascuns.” 

Aici, Sfântul Ioan Gură de Aur intuieşte o înţelepciune care întrece 
cu mult însăşi legea Vechiului Testament. Dacă ar fi tăinuit-o pe Fecioara 
Maria până la naştere, ar fi încălcat legea. Dacă ar fi descoperit-o lumii, 
iudeii ar fi ucis-o cu pietre. Lăsând-o în ascuns, nici nu o vădea, nici nu 
încălca legea, dar mai presus de toate, a dovedit că este lipsit de orice 

                         
13 Luca 1, 27. 
14 Luca 2, 35. 
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răutate, fiindcă nu s-a pus pe sine mai presus de această Taină. Nu numai 
lipsit de orice răutate s-a arătat dreptul Iosif, ci şi plin de toată virtutea, de 
toată bunătatea. Aşadar, „s-a purtat cu Fecioara într-un chip mai desăvârşit 
decât poruncea legea. Trebuia, astfel, ca odată cu venirea harului să se 
arate şi semnele vieţuirii celei mai înalte”,15 ne spune Sfântul Ioan Gură de 
Aur. 

Apoi, îngerul Domnului, pe când cugeta el acestea, „i s-a arătat în 
vis grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, 
că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt”.16 Dumnezeu cunoaşte 
gândul celui drept şi, pentru vrednicia lui, numai îl ajută să creadă cele 
descoperite, nu i le descoperă ca unui necredincios, ceea ce arată marea lui 
credinţă şi vrednicie. Iosif nu se poartă ca un necredincios, nici nu se 
împotriveşte tainei, nici măcar nu cere lămuriri, fiindcă nu judecă cele 
descoperite lui ca un necredincios, ci toate le primeşte cu multă evlavie şi 
credinţă. Bunăvoinţa lui este sfântă şi dreaptă şi nu trădează deloc cele 
încredinţate lui de la Dumnezeu. El rămâne permanent lângă Fecioara 
Maria ca un adevărat sfetnic şi apărător al ei, dar şi slujitor al tainei 
dumnezeieşti, ştiind că Dumnezeu săvârşeşte toate în chip desăvârşit. Se 
face asemenea lui Avraam care crede toate cele descoperite de Dumnezeu, 
chiar şi atunci când ele întrec puterea minţii şi firea lor, fără să arate umbră 
de îndoială. Aici, Iosif arată şi mai multă evlavie, ştiind că nu despre 
urmaşii lui este vorba, nici despre faptele sau viaţa lui, ci despre o lucrare 
cu mult mai înaltă, care va schimba lumea şi omul. Prin credinţă, dreptul 
se arată vrednic, fiindcă el nu zideşte pe temeiul convingerilor lui, ci pe 
temelia adevărului dumnezeiesc. Asta ne învaţă dreptul Iosif, să nu credem 
numai ceea ce poate firea noastră să cuprindă, ci şi ceea ce întrece puterea 
noastră, chipul vieţuirii noastre. Credinţa devine puternică şi strălucitoare 
atunci când temeiul celor încredinţate nu mai este la noi, ci în Dumnezeu, 
în cuvintele Lui: „ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt”. Nimeni 
nu auzise asemenea cuvinte şi, iată, dreptul Iosif nu se arată deloc 
îndărătnic, ci grabnic împlinitor. Nici măcar nu află acestea fiind treaz, ci 
în vis, remarcă Sfântul Ioan Gură de Aur, ceea ce arată şi mai mult evlavia 
dreptului Iosif.  

Se vede din cuvintele îngerului că Iosif nu era nici omul indiferenţei, 
ci se frământa adânc, tresărea, se temea să nu greşească. Nici nu privea la 
bătrâneţile lui, ci la vrednicia celor descoperite. „Nu te teme!” îi spune 
Dumnezeu dreptului Iosif, oprind gândul care îl tulbura, îndoiala care 
încerca sufletul lui. „Nu te îndoi!”, pare a spune îngerul, fiindcă nicio faptă 

                         
15 SF. IOAN GURA DE AUR, Omilii la Matei, IV, 4, trad. de Pr. prof. D Fecioru, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 52. 
16 Matei 1, 20. 
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nu îndreptăţeşte îndoiala ta. Dreptul Iosif o luase la sine pe Fecioara Maria 
nu ca un necunoscător al vieţii ei, ci cunoscând mai ales gândul ei de a 
rămâne fecioară, de fi pururi străină de păcat. Se vede aceasta din cuvintele 
Maicii Domnului către îngerul Gavriil, când spune: „Cum va fi aceasta, de 
vreme ce eu nu ştiu de bărbat?”.17 Dar bătrânul Iosif se dovedeşte a fi cu atât 
mai uman, cu cât el se tulbură din pricina necunoaşterii, dar şi a judecăţii 
sau a prejudecăţilor lumii. Drept şi temător, el nu vorbeşte nimănui, nici 
măcar Fecioarei Maria, dar Dumnezeu, Cel care cunoaşte tainele inimii, 
vine şi îl vindecă prin însuşi faptul că s-a îndoit, că s-a tulburat. Astfel s-a 
făcut cunoscută şi filosofia lui, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. La fel a 
lucrat Dumnezeu şi în viaţa Preasfintei Fecioare Maria. Nu se cuvenea, 
aşadar, ca Fiul lui Dumnezeu să se nască din îndoială, ci din mărturia curată 
a sufletului celui drept. 

 
Iubiţi credincioşi, 
 
Am văzut frământarea celui drept şi bun, iată acum ce fel de 

tulburare trăieşte cel necredincios. De cum a auzit că se va naşte Hristos, 
regele Irod s-a tulburat şi a căutat să afle unde S-a născut Împăratul iudeilor. 
„Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, 
trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, 
de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi”.18 La început, 
Cain l-a ucis pe fratele lui, Abel, iar Dumnezeu a grăit către cel dintâi: „Ce 
ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către Mine din pământ”.19 Aici, 
în Betleemul Iudeii, sunt ucişi din mânia lui Irod 14000 de prunci şi glasul 
celor îndureraţi se aude peste veacuri, din gura profetului Ieremia: „Glas se 
aude în Rama, bocet şi plângere amară. Rahila îşi plânge copiii şi nu vrea să 
se mângâie de copiii săi, pentru că nu mai sunt”.20 

În acest chip răspunde la vestea Naşterii Mântuitorului Hristos duhul 
răutăţii şi al vicleşugului faţă de care omul nu se putea vindeca. Preţul pe 
care cel drept îl plăteşte în faţa nedreptăţii este mare, însă, „cel drept din 
credinţă va fi viu”, aşa cum am spus la începutul cuvântării, fiindcă 
„dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în ea din credinţă spre credinţă”. 
Dreptul Iosif, la glasul îngerului, Îl ia pe Prunc şi pe mama Lui şi fug în 
Egipt, acolo unde iudeii cunoscuseră amară robie. „Şi au stat acolo până la 
moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin 
prorocul: „Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”.21 Dacă am văzut virtuţile 
                         
17 Luca 1, 34. 
18 Matei 2, 16. 
19 Facere 4, 10. 
20 Ieremia 31, 15. 
21 Matei 2, 15. 



273 

dreptului Iosif, iată acum şi nepăsarea iudeilor, cărora Mântuitorul le va 
spune: „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe 
cei trimişi la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, cum adună pasărea 
puii săi sub aripi, dar n-aţi voit. Iată vi se lasă casa voastră pustie...”.22  

Bucuria Naşterii Domnului Hristos este întotdeauna o bucurie a 
credinţei şi a rostului mai înalt al omului, o bucurie care întâmpină 
întotdeauna în lume răzvrătirea duhului răutăţii, a celui mort şi făcător de 
moarte. Vorbind despre ce înseamnă pentru om duhul răutăţii, Sfântul 
Grigorie Palama îl descrie pe acesta nu numai ca pe un duh mort, ci ca pe 
unul făcător de moarte. Aşa înţelegem de ce Irod nu s-a mulţumit numai să 
fie vrăjmaş şi rău, ci şi-a arătat răutatea prin dorinţa şi îndeplinirea ei de a 
omorî pe prunci, de a semăna moartea, socotind că va ajunge să-L omoare 
pe Cel veşnic viu. Şi nu l-a oprit Dumnezeu, precum nici pe Cain, 
arătându-ne prin aceasta însuşi semnul dreptăţii Sale şi al libertăţii noastre. 
De aceea, spune Sfântul Grigorie Palama, „cel rău n-are drept fiinţă 
răutatea, ci viaţa, de aceea rămâne şi nemuritor prin ea, dar o are în stare să 
primească răutatea şi e cinstit cu libertate, pentru ca supunându-se de la 
sine şi alipindu-se de izvorul veşnic al bunătăţii, să fie părtaş al adevăratei 
vieţi; dar fiindcă s-a repezit de bunăvoie spre răutate, s-a lipsit de 
adevărata viaţă, fiind respins pe bună dreptate de la ea, de care fugind el 
însuşi, şi aşa devine duh mort/necrozat nu după fiinţă – căci nu există o 
fiinţă a mortalităţii necrozate - , ci prin respingerea vieţii adevărate. Şi 
nesăturându-se de pornirea spre răutate, ci sporind-o în chip foarte ticălos, 
se face duh făcător de moarte [pneuma necropoion], grăbindu-se să-l tragă 
şi pe om spre comuniunea necrozei lui”.23 Tulburarea lui Irod este din 
alipirea de rău şi de păcat şi acesta nu are măsură decât moartea. Astfel, 
Evanghelia de astăzi ne învaţă că dreptul din credinţă va fi viu, expresie a 
libertăţii lui desăvârşite şi a înnoirii lui veşnice în adevăr, în credinţă şi în 
dragoste. 

Precum vedem, în Duminica aceasta ne aducem aminte nu numai de 
negrăita bucurie a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, dar urmăm în 
inima noastră pe Pruncul Hristos în peregrinarea Lui în Egipt, ne 
cutremurăm de vrăjmăşia şi răutatea lui Irod regele şi aducem cinstire jertfei 
pruncilor ucişi din porunca lui în Betleemul Iudeii. Faptele acestea sunt 
parte a istoriei mântuirii noastre, ele ne arată că Fiul lui Dumnezeu S-a 
născut Om adevărat şi Dumnezeu adevărat, s-a născut din neamul 
împărătesc al lui David şi a crescut în casa Fecioarei Maria şi a lui Iosif în 

                         
22 Luca 13, 34-35. 
23 SF. GRIGORIE PALAMA, Capitole antropologice, în vol. Fecioara Maria şi Petru 
Athonitul – prototipuri ale vieţii isihaste şi alte scrieri duhovniceşti, trad. de diac. Ioan I. Ică 
jr, Deisis, Sibiu, 2005, p. 270. 
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Nazaretul Galileei, după cuvântul profeţilor. Dreptul şi înţeleptul Iosif, cel 
pomenit astăzi dimpreună cu David, Iacob şi toţi patriarhii, toţi aceştia ne 
stau mărturie spre credinţă, nouă celor de acum şi celor de mâine, că toate 
s-au împlinit pentru ca noi credinţă să avem în El şi, prin El, viaţă veşnică. 
Amin. 
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI 
RECENZII 

 
 

Un laborios tratat de Eshatologie Ortodoxă semnat de  
IPS Dr. Irineu Popa 

Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul 
Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2017 

 
„Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul” este titlul 

ultimei lucrări semnate de Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu, 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Publicată la Editura 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2017, cartea însumează 1879 de pagini, fiind 
publicată în condiţii grafice de excepţie. 

Preocuparea ştiinţifică şi activitatea de cercetare a IPS Părinte 
Mitropolit Irineu s-a evidenţiat de-a lungul timpului prin numeroase lucrări 
teologice de valoare, majoritatea dedicate teologiei dogmatice şi misticii 
Ortodoxe. Fiecare titlu de carte din bibliografia IPS Dr. Irineu dezvoltă 
tematic o specificitate aparte, oferind deopotrivă o veritabilă continuitate şi 
convergenţă asupra unui scop în sine: mărturisirea vie a Celui ce este 
„Calea, Adevărul şi Viaţa”1 existenţei noastre. 

Expunerea în cele mai adânci detalii a adevărurilor de credinţă cu 
privire la planul eshatologic al existenţei reprezintă nota fundamentală a 
cărţii Părintelui Mitropolit. Atingând ca întindere dimensiunile unui 
adevărat tom de teologie, lucrarea se adaugă unei impresionante trilogii 
dogmatice, din care fac parte următoarele titluri: Iisus Hristos este Acelaşi 
ieri şi azi, şi în veac (Craiova, 2010), Iconomia plinirii vremurilor în Iisus 
Hristos (Craiova, 2013), Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos (Craiova, 
2014). Cele trei lucrări amintite alcătuiesc o sinteză a întregii noastre 
învăţături de credinţă, prezentată în detaliu prin prisma abordării biblico-
patristice.  

De data aceasta, tematica lucrării de faţă abordează cu îndrăzneală 
subiecte şi teme prea puţin dezvoltate în context academic. Această 
adevărată provocare ştiinţifică şi mai ales duhovnicească este din plin 
asumată de IPS Dr. Irineu, care reuşeşte să împletească aici erudiţia 
cercetării înalte cu mărturisirea lucrului deplin asumat sufleteşte. Cu alte 
cuvinte, încă din primele pagini ale cărţii primim ca testament merindele 
Cuvântului înomenit, întru tainele vieţii veşnice. Nu rămâne netrecut cu 
vederea felul în care editorii au reuşit să integreze frumoasele descrieri, 

                         
1 Cf. In 14, 6. 
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realizând o impresionantă simbioză între mesajul autorului şi contactul prim 
cu lucrarea în sine. Calitatea grafică şi spiritul artistic în care se regăseşte 
cartea exced astfel abordările obişnuite, trecând dincolo de orizonturile 
şablonare ale unei realizări de masă.  

Încă din cuprins putem împărtăşi o primă imagine asupra planului 
structural al lucrării. Cele cinci capitole în care se împarte lucrarea evidenţiază 
în preambul o abordare originală şi extrem de complexă: I. Biserica slavei lui 
Dumnezeu în care oamenii sunt pregătiţi de Duhul Sfânt pentru Împărăţia 
cerurilor; II. Lucrarea Duhului Sfânt în Trupul tainic al Domnului pentru 
menţinerea eshatologică a mântuirii până la cea de a doua venire a Fiului 
Omului; III. Mântuitorul Iisus Hristos, începutul şi sfârşitul, Cel Ce va veni 
să judece viii şi morţii; IV. Parusia sau venirea a doua a Mântuitorului 
Hristos. Judecata universală şi sfârşitul lumii; V. Împărăţia veşnică a lui 
Dumnezeu şi comuniunea de iubire a Lui cu sfinţii Săi într-un cer nou şi un 
pământ nou.  

Încă din Introducerea lucrării sale, IPS Dr. Irineu oferă o imagine 
unitară a legăturii dintre Biserică şi Împărăţia lui Dumnezeu. Există astfel o 
întrepătrundere fiinţială, sub incidenţa căreia se desfăşoară dinamica 
existenţei omeneşti şi implicit finalitatea ei, ca încununare eshatologică. Din 
acest punct de vedere, autorul socoteşte Biserica „păstrătoarea şi 
propovăduitoarea Revelaţiei dumnezeieşti împlinită în Persoana şi 
învăţătura Mântuitorului Hristos. Adevărul dumnezeiesc cuprins în Sfânta 
Scriptură şi în Sfânta Tradiţie a fost formulat de Biserică sub inspiraţia 
Sfântului Duh în Sinoadele Ecumenice. Astfel, teologia creştină şi întreaga 
experienţă a vieţii eshatologice sunt cuprinse în Biserică, Trupul tainic al 
Domnului, stâlpul şi temelia adevărului”.2 Omul Bisericii are posibilitatea 
de a pregusta încă din această viaţă tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, care se 
comunică astfel prin Taina Euharistică. Această posibilitate concretă a 
existenţei noastre se defineşte hristologic şi pnevmatologic. Prin urmare, 
„Biserica este teandrică: Domnul fiind capul şi oamenii mădularele Sale, ca 
unii care se împărtăşesc cu Sfintele Taine, adică cu harul Celui răstignit şi 
înviat pentru mântuirea noastră. Dacă în Biserică, Trupul tainic al 
Domnului, Îl avem pe Mântuitorul Hristos prezent în noi şi în fiecare parte, 
în Sfânta Împărtăşanie, centrul acestei existenţe eshatologice, ne înălţăm la 
masa Domnului pentru a fi martori activi ai acestei împărăţii, în această 
lume şi în viaţa veşnică”.3  

Integrarea totală a creştinului în viaţa Bisericii şi participarea sa 
efectivă la împărtăşirea cu Sfintele Taine se aşează totodată în pregustarea 
bunătăţilor cereşti, pe deplin împărtăşite la sfârşitul veacurilor. Încercând să 

                         
2 Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul, p. 21-22. 
3 IBIDEM, p. 23. 
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lămurească această întrepătrundere şi experiere, autorul apelează la 
conceptul de „cale” sau „parcurs duhovnicesc”. Este vorba în fapt despre o 
dinamică liturgică, prin care credinciosul este purtat şi hrănit de Biserică „în 
viaţa euharistică a Mântuitorului Hristos”. „De fapt, prin Liturghie, notează 
IPS Părinte, Biserica ne duce în Euharistia atotcuprinzătoare a Domnului 
Hristos şi ne descoperă faptul că singura Euharistie, singura adevărată 
ofrandă a lumii este Însuşi Domnul Slavei, Cel înviat şi înălţat la ceruri”.4 
Chiar şi moartea trupească devine un reper secundar în calea omului spre 
Împărăţie. Prin Învierea Mântuitorului Hristos ea nu mai este decât o 
„trecere de la viaţa temporală la viaţa veşnică”. În contextul acestui 
eveniment universal al mântuirii neamului omenesc, moartea iese din 
nefirescul mântuirii şi se face „trecere fericită pentru credincioşii iubitori de 
Dumnezeu, martiri şi asceţi” spre dobândirea veşnicelor bunătăţi.5 

Calea adevăratului creştin este întotdeauna încununată de biruinţă. 
Astfel, în rezumatul introducerii sale, IPS Dr. Irineu Popa adaugă precizarea 
că numai în „Fiul lui Dumnezeu înomenit infinitatea de viaţă şi de iubire 
divină a cuprins integral firea umană, biruind în ea puterea morţii, prin 
moartea şi Învierea Sa”.6 Şi noi împărtăşim această biruinţă, pentru că 
Mântuitorul nu ne lasă niciodată singuri, „nici aici şi nici în veacul ce va să 
fie”. De aici decurge propriu-zis învăţătura dogmatică cu privire la Judecata 
particulară a omului, împreună cu teologumenele vămilor văzduhului şi 
celelalte interpretări patristice care decurg din acestea. 
 

I. Primul capitol al cărţii IPS Părinte Mitropolit se intitulează, aşa 
cum am văzut mai sus, „Biserica slavei lui Dumnezeu în care oamenii 
sunt pregătiţi de Duhul Sfânt pentru Împărăţia cerurilor”. Pregătirea 
credincioşilor botezaţi pentru veşnicie reprezintă aşadar tematica centrală a 
acestei prime părţi. În descrierea acestor „epectaze duhovniceşti”, Biserica 
se identifică unui „cadru sacru, ceresc”, care se actualizează permanent 
„după modelul Mântuitorului”. De aici înţelegem participarea plenară a 
Bisericii şi identificarea ei cu evenimentele mântuitoare împlinite de Fiul lui 
Dumnezeu în lume. Începuturile ei se socotesc însă de la întemeierea 
                         
4 IBIDEM, p. 26-27. 
5 Această idee este dezvoltată pe larg de Părintele Mitropolit într-o altă lucrare a sa: 
Exprienţe mistice la Părinţii Orientali, vol. II (Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012), 
unde vorbeşte despre faptul că, încă din primele veacuri creştine, „credinţa Bisericii în Iisus 
Hristos, Domnul cel înviat, Cel care a murit pentru noi, asociază permanent termenul de 
mântuire de moartea lui Hristos. Sfântul Ignatie Teoforul, în Epistola către Romani, îşi 
arată dorinţa de a se despărţi de trup şi de a intra în comuniune deplină cu Hristos. Astfel, 
pentru creştinii Bisericii primare, mărturisirea credinţei avea o importanţă covârşitoare... 
experienţa lor, care nu era separată de viaţa Bisericii, avea două domensiuni: una istorică şi 
alta eshatologică” (p. 44). 
6 Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul, p. 46. 
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veacurilor. „Biserica este o urmare a Înomenirii Fiului lui Dumnezeu, 
afirmă în acest sens IPS Dr. Irineu, dar temeiul ei este veşnic, avându-şi 
începutul în planul lui Dumnezeu dincolo de timp. Aceasta înseamnă că 
dacă naşterea Bisericii este odată cu Zămislirea şi Naşterea Mântuitorului 
şi apoi reactualizarea ei pe Golgota, iar botezul în ziua Cincizecimii, 
rădăcinile ei, desigur, se întind în timp, chiar în veşnicie. Fără îndoială, în 
virtutea acestui fapt, Biserica poate fi urmărită după actul creator al 
Preasfintei Treimi, în toată perioada istorică până la sfârşitul veacurilor, 
ca rămânând pentru veşnicie Trupul Tainic al Domnului”.7  

Se subînţelege astfel că „Biserica este simultan deasupra istoriei, 
dar şi în istorie”. În virtutea acestui fapt, afirmăm deopotrivă o 
întrepătrundere a timpului cu veşnicia din această viaţă şi totodată o 
transpunere a sa prin sfinţire pentru ceea ce este dincolo de timp. Timpul şi 
istoria au prin urmare o valoare hristologică şi deopotrivă eshatologică. 
Legătura dintre temporalitate şi atemporalitate, dintre istoricitate şi veşnicie 
„se simplifică şi are ca bază armonia dintre unitate şi diversitate sau dintre 
unitate şi multiplicitate. Prin urmare, Biserica este faptul primordial şi 
permanent al comuniunii omului cu Preasfânta Treime, ca fiind un organism 
divino-uman”.8 Din acest punt de vedere, Biserica este descrisă de autor 
drept „o realitate obiectivă, ea fiind o existenţă divino-umană”. „Din acest 
motiv, afirmă IPS Părinte Irineu, ea intră ca şi Cuvântul lui Dumnezeu în 
categoriile gândirii umane şi nu trebuie oprită la categoriile subiective de 
percepţie a ei prin experienţa personală, ci trebuie mers permanent mai sus 
spre Cel Care este Mirele ei nevăzut”.9 De aici se atrage atenţia că realitatea 
existenţială a Bisericii nu trebuie cântărită numai dinspre latura ei nevăzută, 
întrucât există riscul de excludere a realităţii obiective, dar nici dinspre 
latura ei văzută, pentru a evita tendinţele de instituţionalizare. Pentru o 
înţelegere corectă a dinamicii eclesiale şi a integrării noastre existenţiale 
într-însa, IPS Dr. Irineu explică ontologia Bisericii şi dimensiunea ei 
funcţional-soteriologică în Persoana Mântuitorului Hristos, ea fiind într-adevăr 
o „instituţie divino-umană”. „Biserica este, aşadar, inima universului, 
centrul în care se modelează şi se pregătesc pentru viaţa veşnică toţi cei 
care cred şi mărturisesc pe Mântuitorul Hristos ca Domn şi Dumnezeu. 
Astfel, toţi oamenii din lume sunt chemaţi să intre în ea, pentru că numai în 
ea, se află existenţa desăvârşită a oamenilor după chipul Preasfintei 
Treimi”.10 

Tot în acest capitol, autorul aduce câteva lămuriri importante cu 

                         
7 IBIDEM, p. 104-106. 
8 IBIDEM, p. 110. 
9 IBIDEM, p. 112-113. 
10 IBIDEM, p. 114. 
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privire la unitatea Bisericii. Pentru o înţelegere completă a acestei 
problematici, se pleacă de la conceptul de „unitate vădită în iubire”, după 
porunca dumnezeiască: „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe 
voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că 
sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii”.11 Cu toate că 
iubirea desăvârşită, despre care vorbeşte Mântuitorul Hristos, se 
împărtăşeşte plenar în Împărăţia cea cerească,12 „ea există în lume şi în 
istorie şi are menirea să prefacă lumea în Biserică şi să o conducă spre 
starea eshatologică. Deci, pentru că Tatăl a zidit Biserica, Fiul a întărit-o şi 
Duhul Sfânt a sfinţit-o, Biserica nu poate fi biruită nici de porţile iadului13... 
Tocmai pentru aceasta unitatea Bisericii vizibile în care Dumnezeu este 
prezent şi evident este atât de importantă, iar o misiune a ei pentru toate 
timpurile este absolut necesară”.14 IPS Părinte Irineu demontează aici teoria 
teologului german Rudolf Bultman, care susţinea că „unitatea Bisericii este 
invizibilă”.15 Prin faptul că în Persoana Mântuitorului Hristos „locuieşte 
trupeşte toată plinătatea dumnezeirii”,16 teologia ortodoxă afirmă o 
dinamică continuă a unităţii eclesiale. De aceasta omul se face părtaş, în 
virtutea îndumnezeirii sale, prin „conlucrarea cu darurile divine ce vin la noi 
de la Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt”.17 

„Doctrina catolică despre starea sufletelor după moarte” (Cap. I, 1) 
ocupă de asemenea un loc aparte în analiza IPS Părinte Mitropolit. 
Subcapitolul oferă o analiză comparată, evidenţiind în special principalele 
legături şi diferenţe dintre cele două tradiţii eclesiale, cea răsăriteană şi cea 
apuseană. Se pleacă mai întâi de la statutul plenar al înţelegerii celor două 
dimensiuni ale stării în care se regăseşte sufletul după moarte: Raiul şi 
iadul. Dat fiind caracterul „terminat” şi „desăvârşit” la care se referă în 
consecinţă teologia catolică, autorul evidenţiază cu îngrijorare slăbirea unei 
realităţi extrem de importante pentru existenţa creştină: rugăciune şi pe 
alocuri pocăinţa. Astfel, în cazul celor două polarităţi existenţiale ale vieţii 
de după moarte, învăţătura catolică socoteşte că „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”. Cu toate acestea, se afirmă şi o stare intermediară în care se regăsesc 

                         
11 In. 13, 34-35. 
12 „O, Paştile cele mari şi prea sfinţite, Hristoase! O, Înţelepciunea şi Cuvântul lui 
Dumnezeu şi Puterea! Dă-ne nouă mai desăvârşit să ne împărtăşim cu Tine în ziua cea 
neînserată a Împărăţiei Tale” (Cântarea a IX-a, din Canonul Învierii). 
13 Cf. Mt. 16, 18. 
14 Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul, p. 166. 
15 IBIDEM, p. 167. 
16 Colos. 2, 9. 
17 Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul, p. 171. 
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sufletele celor adormiţi, anume purgatoriul. În această stare, condiţia 
sufletului nu este „nici destul de desăvârşită pentru Rai, nici destul de rea 
pentru iad... În acest loc, susţin catolicii, păcătoşii vor suferi o purificare de 
păcate, chiar dacă s-au spovedit pe pământ. Deci, după doctrina catolică, 
prin Spovedanie nu se iartă pedepsele temporale pentru păcatele grele. 
Pentru iertarea pedepselor temporale sunt necesare indulgenţele. Astfel, 
cine vrea să intre în Paradis după moartea sa, trebuie să se mărturisească, 
ca să primească iertare pentru pedepsele grele ce decurg din acestea. Cei 
care merg în iad nu-şi mărturisesc păcatele şi nici nu-şi cumpără 
indulgenţele”.18 În legătură cu învăţătura despre purgatoriu, teologia 
ortodoxă afirmă: „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 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 mijlocitori ne arată că nu există niciun foc curăţitor 
pentru păcătoşi, nici chiar în iad, întrucât focul veşnic începe pentru 
păcătoşi numai după Judecata de apoi”.19 Printr-o abordare logică şi 
argumentată, IPS Părinte Irineu evidenţiază dinamica eclesială în 
perspectivă eshatologică, ca specific al teologiei şi tradiţiei ortodoxe. 
 

II. Cel de-al doilea capitol al lucrării exprimă „Lucrarea Duhului 
Sfânt în Trupul tainic al Domnului pentru menţinerea eshatologică a 
mântuirii până la cea de a doua venire a Fiului Omului”. Încă din 
primele pagini descoperim o foarte interesantă descriere a întrepătrunderii 
dintre „timpul lui Dumnezeu (hairos) şi timpul oamenilor (cronos)”. Întrucât 
manifestă o permanentă legătură şi magnetism faţă Creatorul său, timpul 
eshatologic generează, dezvoltă şi creşte „lucrarea Duhului Sfânt” în Trupul 
tainic al Bisericii. Întotdeauna ascultător de Dumnezeu, „el este ca o 
săgeată care trece dinspre trecut înspre viitor, deosebindu-se de timpul din 
filosofia păgână care este circular. Această raportare la săgeata timpului 
ce curge dinspre un început spre un sfârşit delimitează graniţa dintre kaios 
şi cronos”.20 Părintele Mitropolit susţine astfel o permanentă atracţie a 
noastră înspre Dumnezeu, cu finalitate veşnică şi perspectivă eshatologică. 
Fără acest punct gravitaţional, cronos(ul) n-ar mai deveni un timp al 
mântuirii (hairos). Acest lucru se face cu putinţă odată cu actul Întrupării. 
„Fiul lui Dumnezeu, notează autorul, prin venirea Sa în lume, a aşezat 

                         
18 IBIDEM, p. 363-364. 
19 IBIDEM, p. 366-367. 
20 IBIDEM, p. 404-405. 
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timpul într-o direcţie bună şi sigură, şi a salvat frumuseţea şi unicitatea 
creaturilor Sale. Cuvintele, nemaiauzite până atunci, ale oamenilor care 
ascultau cuvintele Mântuitorului, căci «niciodată n-a vorbit un om aşa cum 
vorbeşte omul acesta»,21 pun în evidenţă perspectiva eshatologică a lumii, 
care devine cheia istoriei şi a timpului”.22 

În altă ordine de idei, „timpul eshatologic al noii creaţii de la 
Înălţarea Mântuitorului Hristos până la Parusie”23 este rânduit de 
Dumnezeu pentru „lucrarea îndumnezeirii tainice şi negrăite a oamenilor”. 
În aceste „veacuri” ni se va descoperi negrăit „covârşitoarea bogăţie a 
harului dumnezeiesc”.24 Înainte de aceasta, există o pregătire etapizată a 
omenirii, întrucât „Dumnezeu se coboară către om cu cele prin care omul se 
înalţă către Dumnezeu. Deşi pentru Sine, nu este «nici început, nici ţintă 
finală, nici interval mişcător între acestea două, ca unul ce nu se dezvoltă 
spre nimic fiind nelimitat din veci»”.25 Preluând viziunea Sfântului Maxim 
Mărturisitorul, IPS Dr. Irineu afirmă că timpul eshatologic se împlineşte în 
Persoana Mântuitorului Hristos. Astfel, întreaga existenţă omenească 
restaurată prin dumnezeiasca Jertfă de pe Cruce este atrasă spre ţelul ultim, 
eshatologic. „Am putea spune că această ţintă finală a adus totul la 
existenţă. Pentru ea «S-a întrupat, a murit pe cruce şi a înviat Mântuitorul 
Hristos»; pentru ea, aceeaşi putere activă lucrează în chip providenţial şi 
atrage necontenit «pe cele ce se mişcă» până când toate «cele făcute» se 
vor vedea, după chipul semănătorului care îngrijeşte sămânţa la vremea 
secerişului, când o aşează în hambare”.26  

Angrenarea făpturilor în această mişcare eshatologică este definită 
aşadar prin intervalul temporal, „ca extensie ce arată că, creaturile 
raţionale progresează, apropiindu-se de Cel neapropriat, adică de 
Dumnezeu Cel în Treime lăudat”. Prin aceasta ajungem să înţelegem mai 
bine triada: naştere-mişcare-odihnă. „Potrivit acestui principiu, spune IPS 
Părinte, Înomenirea este venirea Fiului Tatălui la noi (expansiunea – 
diastoly), iar îndumnezeirea este întoarcerea noastră la Tatăl (contracţia – 
sistoly), la Parusie”.27 Pentru a ajunge această clipă, Dumnezeu aşteaptă de 
la noi răspunsul nostru definitiv. De aceea, învăţătura noastră de credinţă 
ortodoxă afirmă faptul că eshatologia, ca realitate confirmată în existenţa 
noastră, „nu ţine atât de sfârşitul lumii, ci reprezintă fenomenul care 

                         
21 Cf. Mt. 7, 46. 
22 Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul, p. 409-410. 
23 IBIDEM, C.II, A.2. 
24 Cf. Ef. 2, 7. 
25 Sf. MAXIM MĂRTURISITORUL, Cuvânt ascetic, Filocalia II, trad., introducere şi note 
de Pr. prof. Dumitru Srăniloae, Ed. Apologetică, Bucureşti, 2005, p. 25. 
26 Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul, C.II, A.2, p. 456-458. 
27 IBIDEM, C.II, A.2, p. 551. 
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dospeşte aluatul istoriei”.28 
Cu privire la „apocatastază”,29 învăţătură iniţiată de Origen referitor 

la „sfârşitul lumii şi despre restaurarea finală a creaturilor”,30 autorul 
afirmă dintru început că este greşită, aducând mai multe argumente în acest 
sens. Folosindu-se de gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa şi a Sfântului 
Maxim Mărturisitorul, IPS Irineu arată că nu poate fi vorba nicidecum 
despre o restaurare eshatologică a păcătoşilor „prin participare la daruri”, 
ci mai degrabă prin „cunoştinţă”. „Cu alte cuvinte, apocatastaza înseamnă 
doar uitarea răului şi, desigur, nu participarea la Dumnezeu şi 
îndumnezeirea şi comunicarea cu Preasfânta Treime. În acest fel, 
Dumnezeu va fi vădit că nu este cauzatorul răului”.31 Condamnată de 
Sinodul V Ecumenic, apocatastaza rămâne prin urmare „o rătăcire care 
suprimă efortul ascetic al vieţii creştine şi rolul nevoinţelor din viaţa 
credincioşilor”.32  
 

III. În ultima carte a Noului Testament, Apocalipsa, Mântuitorul 
Hristos se identifică pe Sine ca fiind „Alfa şi Omega, Cel Ce este, Cel Ce 
era şi Cel Ce vine, Atotţiitorul”.33 El este prin urmare „Cel Ce va veni să 
judece vii şi morţii”, cu alte cuvinte evenimentul ultim şi plenar al 
existenţei. Din acest punct de vedere, IPS Dr. Irineu vorbeşte despre o 
sensibilă diferenţă în legătura terminologică dintre: „apocalipsă” şi 
„eshatologie”. Pe de o parte, apocalipsa poate defini fie 1. un anumit gen de 
literatură (apocaliptică), 2. un anumit tip de eshatologie (eshatologie 
apocaliptică), fie 3. o „mişcare istorică preocupată în mod prioritar de 

                         
28 Într-o foarte frumoasă şi plastică descriere, IPS Părinte Mitropolit completează această 
idee cu afirmaţia că eshatologia, în mod paradoxal, „nu marchează nici sfârşitul existenţei 
umane şi nici n-are în vedere evenimentele premergătoare Parusiei, dimpotrivă ea se referă 
la transfigurarea lumii dincolo de timpul istoriei, ca speranţă a oamenilor înspre viaţa 
creştină înduhovnicită, ajutată pentru a fi vrednică de Împărăţia cerurilor” (C.2, B.2: 
Perspectiva eshatologică a timpului mântuirii oamenilor în contextul veşniciei, p. 630-631). 
29 IBIDEM C.II, E.2. 
30 Termenul vine din limba greacă: ἀποκατάστᾰσις (εως, ἡ) - restaurare, restabilire. 
„După această concepţie, notează IPS Dr. Irineu, creaturile raţionale, atât oamenii, cât şi 
îngerii şi demonii, vor fi în cele din urmă restabiliţi în forma lor originală. Din această 
perspectivă ar trebui să fie o mântuire universală şi o reaşezare a tuturor în starea lor 
primordială. Pentru a avea şi un aspect metodic această restaurare universală este 
considerată să se facă în etape succesive, după purificarea demonilor şi a celor 
condamnaţi prin focul iadului. Astfel că, după susţinătorii acestor opinii, Mântuitorul Iisus 
Hristos ar izbăvi pe toţi de pieirea veşnică şi ar anula pedepsele veşnice ale celor păcătoşi 
din iad” (IBIDEM, p. 803-804). 
31 IBIDEM, p. 807. 
32 IBIDem, p. 817. 
33 Apocalipsa 1, 8. 
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sfârşitul lumii şi semnele prevestitoare (apocalipticism)”.34 În legătură cu 
cel de al doilea termen, IPS Irineu oferă mai multe variante teologice de 
interpretare. Astfel, pornind de la poziţia Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, arată 
că eshatologia universală defineşte „un ansamblu de evenimente 
eshatologice, care vor avea loc la sfârşitul lumii (Parusia, Judecata, 
învierea generală şi desăvârşirea chipului actual al lumii)”.35 Din 
perspectiva părintelui George Florovsky, eshatologia nu trebuie separată de 
ansamblul teologiei creştine. Ea defineşte prin excelenţă esenţa învăţăturii 
pe care o propovăduieşte Biserica, care este de altfel „o comunitate 
eshatologică”.36 „Ca atare, conchide IPS Irineu, eshatologia este ochiul 
furtunii în teologia timpului nostru, făcând mai degrabă o constatare decât 
o afirmare a acestui fapt eshatologic al cerului nou şi al pământului nou. 
Deci, sensul istoriei este legat de sensul eshatologic al lumii prin faptul că 
Dumnezeu nu este doar Împărat al istoriei lui Israel, ci şi Împărat al 
întregului pământ”.37 

Ca poartă existenţială între pământesc şi ceresc, moartea este 
înţeleasă din punct de vedere creştin-ortodox ca „binefacere îngăduită de 
Dumnezeu după care sufletele oamenilor merg la Judecata particulară şi 
apoi la Judecata universală”.38 Până a ajunge aici, autorul ne face să 
înţelegem mai bine felul în care moartea a fost asimilată ca fenomen 
existenţial şi „nonexistenţial” în diferite filosofii şi sisteme antropologice. 
Luate per-ansambu, majoritatea dintre aceste abordări se pierd în încercarea 
lor de receptare a fenomenului ca trecere spre o nouă dimensiune 
existenţială. Moartea este privită astfel ca o stare de nimicnicie, ajungând 
foarte uşor la concluzia că însăşi viaţa „este lipsită de sens”. De aceea, unii 
gândesc „că o persoană poate fie să se sinucidă, fie să lupte, accentuând 
nimicnicia existenţei şi câştigând astfel curajul de a exista”.39 Biserica 
învaţă aici că prin dumnezeiasca Întrupare, Jertfa de pe Cruce, Învierea şi 
Înălţarea Sa, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a confirmat reversul morţii, 
făcând posibilă îndreptarea noastră dinspre întuneric spre lumină.40 Viaţa de 

                         
34 Mântuitorul Iisus Hristos, începutul şi sfârşitul, Cel Ce va veni să judece vii şi morţii, 
C.III, p. 845. 
35 IBIDEM, p. 846. 
36 Pr. G. FLOROVSKY, Collected Words, IV, Belmont, MA, p. 63, apud IBIDEM, p. 850. 
37 IBIDEM, p. 851-852. 
38 Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul, C.III, A.3. 
39 „Împotriva acestor tendinţe, notează IPS Părinte Irineu, învăţătura noastră ortodoxă 
reaminteşte că moartea este atât reală, cât şi tragică, ea fiind consecinţa separării noastre de 
Dumnezeu, datorită păcatului strămoşesc. Întrepătrunderea acestei comuniuni de iubire 
dintre om şi Dumnezeu este datorată numai păcatului” (IBIDEM, p. 969). 
40 „Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea 
neamurilor. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura 
şi în umbra morţii lumină le-a răsărit” (Mt. 4, 15-16; cf. Is. 9, 1). 
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după moarte sau lumina câştigată în locul întunericului le-am primit în dar. 
„Astfel, Domnul, înviind din morţi, a intrat într-o viaţă nouă pe care ne-a 
dat-o nouă dacă vom crede în El. El, fiind un mort înviat, devine pentru noi 
începător al celor adormiţi aducând viaţă în lumea aceasta marcată de 
moarte”.41  

În dimensiunea liturgică a existenţei sale, omul hristoformizat se 
împărtăşeşte permanent „de biruinţa Mântuitorului Hristos asupra morţii şi 
dobândeşte nemurirea în Împărăţia lui Dumnezeu”. Roadele duhovniceşti 
ale fiinţării sale sunt confirmate pe deplin numai după Judecata Universală. 
Această finalitate se confirmă însă după Judecata Universală, când „toţi cei 
din morminte vor auzi glasul Lui, Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre 
învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii”.42 IPS 
Irineu aduce în motivarea tematicii sale mai multe argumente de ordin 
liturgico-dogmatic, făcând apel astfel la specificul teologic al slujbei de 
înmormântare. Avem astfel o adevărată erminie eshatoligică a existenţei, 
descrisă în cea mai mare parte sub aspect simbolistico-mistic. „În felul 
acesta, notează autorul, slujba prezintă plângerea ca fiind amestecată cu 
bucuria nădejdii în învierea cea de obşte. Deci, slujba înmormântării 
încearcă să ne prezinte, prin imnele dialogice şi rugăciunile sale, istoria 
mântuirii în diverse forme, precum şi viziunea Împărăţiei cerurilor ca o 
«casă» şi un loc de odihnă”.43 

O altă temă deosebit de importantă din punct de vedere dogmatic, 
tratată de asemenea de IPS Părinte Mitropolit în lucrarea de faţă, este legată 
de „Semnificaţia eshatologică a vămilor văzduhului ca loc de trecere a 
sufletului din lumea aceasta spre viaţa veşnică”.44 Această străbatere spre 
transcendent a sufletului este presărată, după unele păreri teologice, de 
anumite „locuri sau vămi de cercetare, străjuite de diavoli, cunoscătorii 
păcatelor omului”. Într-un sens mai larg, aceste experienţe spirituale ar 
putea fi legate în mod special de cuvintele Mântuitorului: „precum aud, 
judec”,45 dar şi de alte referinţe din Sfânta Scriptură şi de la Sfinţii Părinţi. 
Despre aceste repere vorbeşte autorul în subcapitolul de faţă. Cu toate că 
teologia contemporană vorbeşte prea puţin pe această temă, „această 
realitate eshatologică, cu rădăcini în Sfânta Scriptură şi în Vieţile Sfinţilor, 
prezintă experienţe duhovniceşti de mare însemnătate pentru viaţa 
credinciosului. Mântuitorul Însuşi, înainte de Patima Sa, a vorbit despre 
stăpânitorul acestui veac: «Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine 

                         
41 IBIDEM, p. 977. 
42 Cf. In. 5, 29. 
43 C.III, A.3, p. 983-984. 
44 C.III, E.3. 
45 Cf. In. 5, 30. 
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stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine».46 Iar Sfântul Apostol 
Pavel vorbeşte despre aceste duhuri răspândite prin văzduh, fapt ce ne 
atenţionează asupra luptei pe care sufletul trebuie s-o ducă împotriva 
acestor puteri malefice sub ceruri. Deci, pentru a ajunge la locul de fericire, 
sufletul este obligat să treacă printr-un spaţiu locuit de «duhurile răutăţii 
răspândite prin văzduh». După cum se ştie din Sfânta Scriptură, de la 
căderea îngerilor în păcatul mândriei, în această lume se sălăşluiesc 
diferite duhuri rele care împiedică sufletele celor răposaţi să ajungă în 
Împărăţia cerurilor. Despre aceste lucruri şi despre aceste puteri, care au 
fost izgonite din cer, ne vorbeşte Sfântul Apostol Pavel când numeşte pe 
căpetenia acestora: «stăpânitorul acestui veac».47 Astfel, îngerii căzuţi, 
răspândiţi în mulţime mare în văzduh, tulbură pe fiecare om în parte, 
ispitindu-l spre păcat”.48 

În urma acestor cercetări, fiecare suflet va primi răsplata cuvenită: 
păcătoşii „sunt aruncaţi de demoni în izvorul de foc”, sfinţii şi drepţii vor 
trece cu mare uşurinţă. Cu toate acestea, această cântărire nu este decât „o 
confirmare a ceea ce sufletul a trăit pe pământ”. În literatura patristică, 
Sfântul Ioan Gură de Aur arată lămurit că „sufletele celor care mor de 
moarte silnică nu ajung duhuri necurate, ci numai sufletele celor ce trăiesc 
în păcate”.49 Legat de această precizare a Sfântului Părinte, IPS Irineu arată 
că nu poate fi nicidecum vorba despre „o schimbare în cadrul firii acestor 
suflete”, ci mai degrabă despre „o înlănţuire” în răutate a celor păcătoşi.50  

O exemplificare lămurită pe această temă o găsim cercetând „Viaţa 
Sfântului Vasile cel Nou”. Părintele Mitropolit face, pornind de aici, o 
justificare completă asupra modului în care se poziţionează Biserica, prin 
rugăciunile ei, înaintea momentului dinaintea marii treceri a sufletului la 
Judecata particulară. Aflăm astfel că „sufletul, odată despărţit de trupul său, 
este purtat de îngerul păzitor în locurile pe unde a făcut binele şi răul, după 
care se urcă la cer, pentru a se închina Tatălui ceresc. În acest timp de 
peregrinare Biserica se roagă pentru cel răposat, ca să aibă trecere liniştită în 
Împărăţia cerurilor. Iar cât priveşte locurile unde vor merge oamenii după 
trecerea din lumea aceasta, Sfântul Ioan Gură de Aur consideră ca Raiul şi 
iadul sunt faţă în faţă, ca atât drepţii, cât şi păcătoşii să vadă de ce au scăpat 
şi ce au pierdut”.51 
 

                         
46 Cf. In. 14, 30. 
47 Ef. 2, 2. 
48 C.III, E3, p. 1111-1113. 
49 Apud SF. IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Lazăr, II, trad. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 2005, p. 53-54. 
50 C.III, E.3, p. 1119. 
51 IBIDEM, p. 1158-1159. 
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IV. „Parusia sau venirea a doua a Mântuitorului Hristos, 
Judecata Universală şi sfârşitul lumii”, cea de a IV-a parte a cărţii IPS Dr. 
Irineu Popa, reprezintă în fapt ultima treaptă în capitolul de Eshatologie 
dogmatică. Fundamentele dezvoltate aici sunt prezentate în primul rând în 
baza argumentelor scripturistice şi patristice pe care se sprijină învăţătura de 
credinţă a Bisericii noastre Ortodoxe. Nota de specificitate o fac însă 
comentariile dogmatice atent elaborate de autor, oferindu-se astfel o 
perspectivă generoasă şi amplă asupra subiectului abordat. 

Încă din primele pagini ale acestui capitol autorul aduce în atenţia 
noastră „conştiinţa eternităţii”, sub incidenţa căreia se dezvoltă viziunea 
profetică şi revelată a Bisericii cu privire la „începutul şi sfârşitul lumii şi al 
istoriei prin descoperire dumnezeiască. În această revelaţie, omul credincios 
descoperă prin credinţă trecutul şi viitorul universului, izvorul, provenienţa 
şi ţinta umanităţii în istorie”.52 Evenimentul universal al Învierii Domnului îl 
ridică pe om şi mai mult în planul creaţiei lui Dumnezeu. Şi pentru că 
Învierea Îl arată pe Hristos ca Împărat veşnic, stăpânind „peste cei vii şi 
peste cei morţi”, evenimentul pascal devine „eminamente eshatologic”. 
Pentru a justifica această legătură, IPS Dr. Irineu se foloseşte de o elaborată 
argumentare exegetică. „Mântuitorul a vorbit ucenicilor despre venirea Sa 
de la sfârşitul veacurilor, când El va veni pe norii cerului. Deci, moartea 
Lui precede şi introduce Învierea, importanţa acesteia subordonându-se 
venirii din urmă”.53 În acest sens, Sfântul Apostol Pavel (invocat de autor 
aici) vorbeşte tesalonicenilor despre „Iisus Cel înviat din morţi, Cel Ce ne 
izbăveşte de mânia viitoare”.54 Şi dacă pentru Apostol Învierea este „centrul 
mărturisirii credinţei la toate neamurile”, Parusia devine perspectiva 
mântuirii celor credincioşi. Şi iarăşi, reversul, că împlinirea acestei 
„aşteptări în Duh” se desăvârşeşte negreşit prin adevărata credinţă şi 
mărturisire a Învierii.55 

Dovada deplină a adevărului eshatologic mărturisit şi propovăduit de 
Biserică este concentrată în „Cuvântarea eshatologică a Mântuitorului 
Hristos”.56 După menţiunile Evangheliştilor sinoptici, după intrarea în 
Ierusalim şi înainte de dumnezeieştile Sale Patimi, Mântuitorul a vorbit 
ucenicilor Săi despre evenimentele de pe urmă, „accentuând datoria care le 

                         
52 Parusia sau venirea a doua a Mântuitorului Hristos, Judecata Universală şi sfârşitul 
lumii C.IV, p. 1164. 
53 C.IV, p. 1168. 
54 I Tes. 1, 9-10. 
55 Cf. I Cor. 15, 14: „dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, 
zadarnică este şi credinţa voastră”. 
56 Cuvântarea eshatologică a Mântuitorului Hristos şi importanţa ei pentru viaţa Bisericii 
şi a istoriei lumii,, C.IV, A.4. În Sfânta Scriptură o regăsim în capitolul 24 de la Matei şi 13 
de la Marcu. 
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revine acestora faţă de prezentul în care trăieşte Biserica. Această 
conexiune strânsă a aşteptării sfârşitului lumii şi a activităţii în prezentul 
istoric, are menirea să însufleţească viaţa creştină, spiritul activ şi misiunea 
Bisericii în lume. Cine uită acest adevăr, este surprins de evenimente şi se 
tulbură, în timp ce acela care cunoaşte şi trăieşte acest adevăr în viaţa 
Bisericii simte bucuria venirii Domnului. El nu se aşează fără lucrare întru 
aşteptarea lipsită de acţiune, ci lucrează cu trezvie pentru vestirea 
Evangheliei la toate neamurile”.57 

Unul dintre semnele pe care le vesteşte Domnul în cuvântarea Sa 
eshatologică este „dărâmarea templului din Ierusalim”. Sfântul Evanghelist 
Marcu completează aceste precizări cu un întreg ansamblu de menţiuni pe 
care Mântuitorul le aduce în legătură cu „semnul venirii Sale şi al 
sfârşitului veacului”. Războaiele, hristoşii şi proorocii mincinoşi, 
prigonirile şi martiriile celor care mărturisesc Adevărul, sunt puse laolaltă 
cu propovăduirea Evangheliei „la toată făptura de sub cer”.58 IPS Părinte 
Mitropolit subliniază aici faptul că prin aceste prevestiri ale „Sfârşitului”, 
„Mântuitorul nu răspunde la gândul ucenicilor care, prin această întrebare 
amintesc de scriitorii apocaliptici iudei care încercau să calculeze şi să 
determine timpul eshatonului, ci Domnul mută gândul lor de la nimicirea 
Templului la semnele care vor precede sfârşitul lumii”.59  

Revenind la tema distrugerii Templului din Ierusalim, IPS Irineu 
analizează consecinţele istorice ale acestei prevestiri din „Cuvântarea 
eshatologică”. Evenimentul în sine reprezintă întreruperea relaţiei directe 
dintre Dumnezeu şi neamul evreiesc. Din anul 70 cuvintele Mântuitorului se 
împlinesc şi „nu mai rămâne piatră pe piatră”60 pe locul unde sălăşluia 
odinioară Dumnezeu. Mai mult, „după dărâmarea jertfelnicului lui 
Dumnezeu, Vechiul se va citi altfel căci proorociile s-au împlinit cu referire 
la rolul său. Alt jertfelnic a ridicat Dumnezeu în Fiul Său şi alte jertfe se vor 
aduce pentru slava numelui Său. În inimile celor care vor primi cuvântul 
Evangheliei, El se va sălăşlui scriind pe inimile lor proorociile Sale”.61  

Autorul mai vorbeşte în acest capitol despre „Semnele 
premergătoare celei de a doua veniri a Domnului şi Judecata din urmă” 
(B.4) şi despre „Antihristul, omul-diavol, ca semn eshatologic premergător 
al Parusiei Domnului” (C.4). Ultimul subcapitol tratează problema „Învierii 
trupurilor şi unirea lor cu sufletele la înnoirea lumii, când Fiul Omului va 
şedea pe tronul slavei Sale ca să judece lumea” (D.4). Această realitate 
eshatologică reprezintă elementul ultim în stadiul de transformare a 
                         
57 IBIDEM, p. 1242. 
58 Col. 1, 23. 
59 C.IV, A.4, p. 1247. 
60 Cf. Mt. 24, 2. 
61 C.IV, A.4, p. 1262. 
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existenţei create. Surprins ca atare şi de Simbolul de Credinţă, „învierea 
morţilor şi viaţa veacului ce va să vină” confirmă încrederea noastră în 
faptul că trupul şi sufletul omenesc nu pier niciodată, ci „vor exista veşnic 
împreună, pentru că Dumnezeu este veşnic”. În virtutea planului 
dumnezeiesc dobândim aşadar asigurarea veşniciei noastre integrale. 
Această stare se certifică prin evenimentul Învierii Mântuitorului Hristos, 
care se face „începătură (a învierii) celor adormiţi”.62 În consecinţă, autorul 
ne face să înţelegem că în această stare de înviere eshatologică omul şi 
odată cu el întreaga creaţie intră deîndată într-o „naştere din nou”. „După 
această clipă, consemnează IPS Irineu, trupurile celor înviaţi, deşi în esenţă 
vor fi identice cu cele actuale, totuşi vor avea şi unele însuşiri noi, adică vor 
fi nestricăcioase, preamărite, puternice, spirituale şi nemuritoare... deoarece 
viaţa la care sunt chemaţi oamenii este una cu totul specială şi nouă, acolo 
va fi viaţă fără de sfârşit. Atât de importantă este această transformare că şi 
trupurile celor păcătoşi vor fi înviate, acestea având numai nestricăciunea şi 
nemurirea, nu şi slava şi cinstea ca trupurile drepţilor”.63 
 

V. Ultima parte a lucrării IPS Dr. Irineu se referă la „Împărăţia 
veşnică a lui Dumnezeu şi comuniunea de iubire a Lui cu sfinţii Săi 
într-un cer nou şi pământ nou”. Autorul a subliniat în mai multe locuri că 
Mântuitorul Hristos transcede istoria, fiind deopotrivă „Împăratul lui Israel 
şi Împăratul întregului neam omenesc”. Iată prin urmare de ce Noul 
Legământ despre care vorbesc Sfintele Evanghelii are o „nuanţă 
eshatologică, fiind considerat ca o restaurare a armoniei desăvârşite între 
bunurile sufleteşti (pace, linişte) şi cele trupeşti. De aici înţelegerea 
Vechiului Testament, că Împărăţia lui Dumnezeu este o înnoire a întregii 
creaţii, iar împlinirea ei este cerul nou şi pământul nou, care se va realiza 
odată cu venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu”.64 

Evenimentele mântuitoare ale Învierii şi Înălţării la Ceruri a 
Domnului reprezintă punctul de început în „întemeierea unui cer nou şi a 
unui pământ nou”. În cele patruzeci de zile dintre cele două Praznice 
Împărăteşti ale Sale, Mântuitorul aduce înaintea noastră „multe semne 
doveditoare” despre Împărăţia cerurilor, acestea fiind consemnate în Sfânta 
Scriptură. Despre aceste mărturii, Mitropolitul Olteniei spune că „certifică 
faptul că Mântuitorul Hristos este Cel Care se întâlneşte real cu Sfinţii Săi 
Apostoli, fără ca aceştia să fi provocat sau determinat aceste întâlniri”.65 
Prin aceste întâlniri, Domnul deschide porţi spre Împărăţia Sa cea fără de 
                         
62 Cf. I Cor. 15, 20. 
63 C.IV, A.4, p.1404-1405. 
64 Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu şi comuniunea de iubire a Lui cu sfinţii Săi într-un cer 
nou şi pământ nou, C.V, p. 1490. 
65 C.V, p. 1559. 
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sfârşit. El primeşte totodată încredinţarea definitivă a Sfinţilor Apostoli cu 
privire la „dumnezeirea Lui, despre Învierea Lui din morţi şi despre viaţa 
cea nouă în care ei sunt incluşi prin credinţa în El şi prin închinarea pe 
care ei sunt datori să i-o aducă”.66 

În continuarea acestei ultime părţi a lucrării sale, IPS Dr. Irineu mai 
vorbeşte despre „Realitatea luminoasă a zilei celei neînserate a Împărăţiei 
cerurilor în Fiul lui Dumnezeu înomenit, înviat şi înălţat la ceruri”.67 Cu 
alte cuvinte, avem înainte oglinda bunătăţilor viitoare în care vedem „ca prin 
ghicitură” strălucirea cea desăvârşită a chipului. În susţinerea acestei teme, 
argumentele autorului se împletesc şi rezonează cu viziunea Sfântului 
Maxim Mărturisitorul, la care găsim în mod evident prezentată această temă. 
„Oglinda” sau „oglindirea” indică astfel cu „deprinderea care indică forma 
originară a virtuţilor”, iar „ghicitura” se referă la „originalul celor 
inteligibile, prin cunoştinţă”.68 Tot de la Sfântul Părinte, citat intens de autor 
în aceste pagini, aflăm de asemenea că aceste descoperiri viitoare sunt 
împărtăşite numai „celor vrednici de Duhul, adică numai acelora care 
printr-o îndelungată cultivare a virtuţilor, curăţindu-şi mintea de funinginea 
patimilor, primesc cunoştinţa celor dumnezeieşti, care se întipăreşte şi se 
aşează în ei de la prima atingere, asemenea unei feţe într-o oglindă curată 
şi străvezie”.69 În plinătatea acestor făgăduinţe, la capătul celălalt al oglinzii 
stă Însuşi Mântuitorul Hristos, „Fiul lui Dumnezeu înomenit, înviat şi înălţat 
la ceruri”. „El a fost înveşmântat întru slavă, adică în veşmântul specific 
slavei Sale cereşti. Această formă, în care s-a manifestat existenţa spirituală 
perfectă a Domnului, ne arată că Învierea Mântuitorului s-a făcut pentru 
toţi oamenii garanţia învierii şi transformării trupurilor noastre, trupul 
înviat al Lui fiind şi paradigma trupurilor noii noastre condiţii”.70 

Ultimele două subcapitole ale lucrării71 închid inelul legăturii omului 
cu viaţa de veci şi cu Împărăţia ce va să vină. Dimensiunea tainică a vieţuirii 
în Hristos are după IPS Irineu un permanent ţel eshatologic. Aici şi dincolo 
experiem o dinamică a slujirii noastre liturgice, în virtutea laudei pe care 
suntem datori să o aducem. „Deci, bucuria liturgică a drepţilor în iubirea 
                         
66C.V, A.5, p. 1562. 
67 C.V, B.5. 
68 „În virtute şi în cunoştinţă se cuprind cele dumnezeieşti, mai spune Sf. Maxim, oglinda 
ne indică originalele prin virtute, iar ghicitura face străvezii originalele prin cunoştinţă. 
Aceasta este deosebirea între oglindă şi ghicitură: oglinda vesteşte sfârşitul viitor al făpturii, 
iar ghicitura indică taina contemplaţiei” (Sf. Maxim, Către Talasie, Filocalia III, p. 185-186). 
69 SF. MAXIM, Către Talasie 65, Filocalia III, p. 453. 
70 C.V, B.5, p. 1643. 
71 Intitulate sugestiv: „Împărăţia cerurilor, adică cerul nou şi pământul nou, care are ca 
Soare al slavei pe Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos” (C.V, C.5) şi „Sfânta Liturghie – locul 
şi ambientul unirii tainice a oamenilor cu Dumnezeu în nesfârşita dragoste divină, aici şi în 
veşnicie” (C.V, D.5). 
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Preasfintei Treimi merge din desăvârşire în desăvârşire, fericiţii 
minunându-se la nesfârşit de ceea ce văd şi gustând neîncetat, iar şi iar o 
nouă gustare şi o tot mai mare fericire”.72 

Încheiem această prezentare cu bucuria de a ne fi împărtăşit de o 
bogată experienţă teologică şi duhovnicească. Complexitatea subiectului 
tratat confirmă încă o dată măiestria autorului în lucrul de cercetare, dar şi 
puternica sa dăruire pentru slujirea Adevărului ipostatic. Experienţa 
duhovnicească a IPS Părinte Irineu se face astfel grăitoare şi tresaltă prin 
lucrarea condeiului, lăsând în urmă un bogat testament de teologie şi viaţă. 
Cu mult mai mult decât o simplă carte, „Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce 
vine Atotţiitorul” ni se descoperă ca un valoros Tom de teologie ortodoxă, 
care va rămâne cu siguranţă normativ pentru învăţătura de credinţă a 
Bisericii noastre Strămoşeşti. 
 

(Pr. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE)73 
 

                         
72 C.V, D.5, p. 1815. 
73 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 






