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PASTORALE 
 

Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos 2019 
 

Nașterea Domnului - Întruparea lui Dumnezeu în lume 
 
 

† Dr. Irineu, 
 

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU 
ARHIEPISCOPUL CRAIOVEI ŞI MITROPOLITUL OLTENIEI 

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, 

 
„Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă” 

 
Prin aceste cuvinte ale Psalmistului David Biserica noastră exprimă 

esenţa învăţăturii despre Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Înainte de 
Întruparea Fiului lui Dumnezeu oamenii vorbiseră şi îşi creaseră diferite 
imagini despre venirea Lui în lume. Însuşi Dumnezeu a vorbit oamenilor în 
diverse moduri, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: „Dumnezeu odinioară, 
în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin proroci”.1 
Acum, însă, în peştera din Betleem s-a petrecut ceva mai mult: Dumnezeu 
S-a făcut om şi S-a arătat nouă Prunc înfăşat şi culcat în iesle. El, Cel Ce 
este veşnic şi locuieşte în lumina cea neapropiată, a ieşit din veşnicia Sa 
inaccesibilă şi a venit în mijlocul nostru, făcându-Se asemenea nouă. 
Întruparea Sa devine astfel pentru noi cea mai mare taină care s-a petrecut 
sub soare, cum afirmă Sfântul Apostol Pavel: „cu adevărat, mare este taina 
dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost 
văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a 
înălţat întru slavă”.2 Cuvintele Psalmistului David şi ale Sfântului Apostol 
Pavel, Dumnezeu „S-a arătat nouă”, indică însuşi faptul că Dumnezeu nu 

 
1 Evrei 1, 1. 
2 I Timotei 3, 16. 
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este o idee sau ceva care trebuie gândit pornind numai de la cuvinte. 
Dimpotrivă, pentru că Dumnezeu nu este o idee, El a apărut în mijlocul 
lumii ca Persoană arătându-Se oamenilor în bunătatea şi iubirea Sa. Pe de 
altă parte, venirea Sa la noi este cea mai importantă descoperire a iubirii lui 
Dumnezeu şi a luminii Sale care a apărut în viaţa noastră, cum ne spune 
cântarea de la acest Praznic: „răsărit-a lumii, lumina cunoştinţei”.3 Deci, 
Fiul lui Dumnezeu, prin Naşterea Sa din Preasfânta Fecioară Maria, S-a 
făcut Om, fiind cunoscut de oameni şi iubit de ei. În bunătatea şi iubirea Sa, 
El a devenit o certitudine mângâietoare care nu putea să ne fie dăruită altfel 
decât în sărbătoarea Crăciunului. 

 
Iubiţi părinţi, fraţi şi surori, 

 
Cel care descrie concret venirea Domnului pe pământ şi Înomenirea 

Lui este Profetul Isaia. Acest Sfânt al Vechiului Testament a profeţit cu mult 
timp înainte despre evenimentul Naşterii Domnului: „Un 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”.4 Cum vedem, Prorocul 
vorbeşte despre acest Prunc dumnezeiesc ca despre o fiinţă umană al cărei 
nume este Dumnezeu puternic, Părinte al veacului ce va să fie. Dar, deşi e 
tare şi biruitor, acest Prunc este înfăţişat în toată slăbiciunea şi lipsurile Sale: 
înfăşat în scutece şi culcat în iesle. Apoi, cu toate că este plăpând şi 
neajutorat, totuşi, El vine în lume ca „o lumină mare”, cum spune Profetul, 
aducând cu Sine pacea şi iubirea care izvorăsc din El. În continuare, Sfântul 
Profet Isaia mai adaugă că Domnul, de îndată ce va veni pe pământ, Pruncul 
dumnezeiesc va arunca la pământ şi va zdrobi sub picioarele Lui „pe cei 
războinici şi va arunca în foc hainele lor stropite de sânge ca să fie mistuite 
în flăcările focului”. În această prezentare profetică se vede lămurit adevărul 
că Dumnezeu, de îndată ce Se va face Om, Se va opune oricărei violenţe, 
aducând lumii un mesaj de pace şi bună înţelegere între oameni. De bună 
seamă că, în acest context, Domnului nostru I Se cuvine cu adevărat cea mai 
frumoasă cântare de preamărire: „Tu, Dumnezeul puternic, ai apărut ca 
Prunc şi ni Te-ai arătat ca Acela Care ne iubeşte şi prin Care iubirea va 
învinge. Tu ne-ai făcut să înţelegem că, împreună cu Tine, trebuie să fim 
făcători de pace. Ne bucurăm că Tu eşti Prunc, dar suferim că violenţa este 
în lume şi astfel Te rugăm: arată puterea Ta, o, Dumnezeule, ca lumea să 
aibă pace din belşug. În acest timp şi în această lume a noastră, fă Doamne 
ca armele celor răi şi hainele de război tăvălite în sânge şi încălţămintea 

 
3 Troparul Nașterii Domnului. 
4 Isaia 9, 5. 
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purtată în învălmăşeala luptei să fie arse, aşa încât pacea Ta să învingă în 
lumea noastră”. 

Preaiubiţi părinţi, dreptmăritori creştini, 
 

Crăciunul este, cum vedem, arătarea lui Dumnezeu în lume şi 
manifestarea luminii Sale necreate într-un Prunc născut în iesle pentru noi 
oamenii şi pentru a noastră mântuire. El S-a născut în peştera din Betleem, 
nu în palatele regilor, venirea Sa la noi devenind „sărbătoarea sărbătorilor” 
– evenimentul cosmic cel mai strălucitor dintre toate solemnităţile lumii. 
Acest Praznic a sfărâmat porţile morţii şi a schimbat lumea în mod radical, 
creând pentru om un loc fericit şi sigur în iubirea lui Dumnezeu Însuşi. A fi 
om ca noi oamenii devine o realitate exact în momentul în care Fiul Tatălui 
S-a născut din Preasfânta Fecioară Maria, a fost înfăşat în scutece şi a fost 
pus într-o iesle sărăcăcioasă. Deci, Fiul lui Dumnezeu ca Prunc, ca adevărat 
Fiu al omului, transformă lumea în iubire şi entuziasm. Sfântul Apostol 
Pavel, spunând că în Betleem „S-au arătat bunătatea şi iubirea de oameni a 
lui Dumnezeu”,5 sublinia profunzimea Întrupării Lui prezentând-o ca pe o 
taină complet nouă care se împlineşte acum în Noul născut din Preacurata 
Fecioară Maria. Prin acest act, Fiul lui Dumnezeu Se lasă atins, pipăit şi 
mângâiat, rămânând totuşi Creatorul cerului şi al pământului. Fără îndoială, 
El a făcut acest pogorământ ca lumea să primească în El fericirea care este, 
înainte de toate, o sărbătoare a inimii, a dragostei şi a înţelegerii. 

 
Iubiţi credincioşi şi credincioase, 

 
Bucuriile aduse de Mântuitorul Hristos izvorăsc, cum am spus, din 

lumina Naşterii Sale, fiind legate de noua experienţă a realităţii omenităţii 
Domnului în care se revelează marea taină a credinţei. Noi Îl iubim pe 
Pruncul Preacuratei Fecioare Maria tocmai pentru că, în faptul de a fi Prunc 
ni s-a descoperit iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu a devenit sărac şi umil, 
născându-Se în sărăcia sălaşului de animale, lucru ce depăşeşte gândirea 
umană. Punând în evidenţă acest lucru uimitor în Pruncul Iisus, Dumnezeu 
ne-a arătat că, chiar El Se poate face dependent de iubirea noastră, ajungând 
să ceară iubirea Preacuratei Sale Maici. Ei bine, tocmai în această smerenie 
El Şi-a arătat adâncul milostivirii Lui, că în ieslea din Betleem a început 
mântuirea noastră, ca apoi să ne cheme la Sine în iubire prin Jertfa şi 
Învierea Sa. Această dragoste nu se opreşte niciodată, ci merge până într-
acolo că El ne-a dat spre hrană Însuşi Trupul şi Sângele Său, spre iertarea 
păcatelor şi spre viaţa veşnică. 

 
5 Tit 3, 4. 
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După cum vedem, Naşterea Domnului este cel mai mare dar oferit de 
Fiul lui Dumnezeu înomenit celor ce cred în El ca Domn şi Dumnezeu al 
luminii. Sfântul Ioan Evanghelistul prezintă această credinţă în cuvinte 
strălucitoare: „Eu, Lumină am venit în lume, pentru ca oricine crede în Mine 
să nu rămână în întuneric”.6 

Preluând aceste cuvinte, Sfântul Apostol Pavel se va exprima şi mai 
lămurit: „Într-adevăr, Dumnezeu, Care a zis: «Să strălucească lumina din 
întuneric», El Însuşi a strălucit lumina în inimile noastre”.7 Din cele spuse 
de Sfântul Apostol înţelegem că lumina Mântuitorului Hristos, care a 
strălucit în noaptea lumii, este mai mult decât lumina soarelui, izvorul ei 
fiind Însuşi Dumnezeu, adevăratul Soare, „ale cărui raze dăruiesc viaţă şi 
mântuire”.8 Deci, Pruncul mântuitor este Lumină din Lumină, Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat în Care, „dacă vom crede, vom vedea 
lumina lui Dumnezeu”.9 Aşa că oricine are lumina credinţei va vedea 
realităţile cereşti cu ochii sufletului pe întregul parcurs al vieţii de aici şi 
mult mai lămurit în viaţa veşnică. 

Desigur, lumina adusă de Fiul lui Dumnezeu în lume nu este o 
lumină iluzorie, cum cred necredincioşii. Aceştia consideră că o astfel de 
lumină poate fi suficientă pentru cei rămaşi cu gândirea în trecut, nu pentru 
omul timpurilor de astăzi. Mândru de raţiunea sa, omul fără Dumnezeu 
consideră credinţa o lumină fără conţinut, care s-ar opune căutării şi 
cercetării ştiinţifice. Dar tocmai aici greşesc cei care nu-L cunosc pe 
Dumnezeu deoarece spaţiul luminii credinţei se deschide tocmai acolo unde 
raţiunea nu poate să lumineze, acolo unde omul n-are simţul certitudinii. 
Mai mult, cel necredincios, având lipsă de lumină, se aruncă în golul 
disperării, fiind stimulat numai de orbirea sufletului său. Ceea ce este şi mai 
grav, lipsa de credinţă nu-l va ajuta pe cel necredincios să vadă în viitor, 
dimpotrivă îl va afunda şi mai mult în întuneric, lăsându-l pradă fricii de 
necunoscut. În schimb, cel credincios primeşte lumina credinţei în apa 
Sfântului Botez. În această Taină, fiind împărtăşiţi cu harul Duhului Sfânt, 
noi descoperim lumina şi iubirea lui Dumnezeu. Datorită acestui fapt, 
lumina lui Dumnezeu are un caracter singular în existenţa noastră tocmai 
pentru că vine de la Dumnezeu şi ni se împărtăşeşte în Biserică prin Sfintele 
Taine. Naşterea ei se produce în momentul întâlnirii noastre cu Dumnezeul 
Cel viu şi în comuniunea de iubire cu El pe calea desăvârşirii. Aşadar, prin 
credinţă Îl iubim pe Dumnezeu şi nădăjduim în El pentru a ne construi o 
viaţă trainică şi sigură. Mai mult, privind cu ochii luminaţi de Duhul Sfânt, 

 
6 Ioan 12, 46. 
7 II Corinteni 4, 6. 
8 CLEMENT ALEXANDRINUL, Protrepticul IX: PG 8, 195. 
9 Ioan 11, 40. 
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ne luminăm în mersul nostru spre Dumnezeu, lumina Naşterii Domnului 
fiind efectiv darul divin ce orientează cărarea noastră spre Împărăţia 
cerurilor. 

Preaiubiţi fraţi şi surori, 
 
Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos trebuie să ne 

aprindă din nou în suflet dorinţa şi bucuria de a-L întâlni pe Dumnezeu în 
ciuda necazurilor care întunecă prezenţa Sa în viaţa noastră. În acest sens 
avem nevoie să simţim că Mântuitorul Hristos este cu noi, deşi uneori nu-L 
mai trăim aşa cum trebuie. Uneori, din cauza grijilor vieţii şi descurajării pe 
care o avem în inimă, nu mai suntem în măsură să-L recunoaştem şi să-I 
vedem faţa Sa luminoasă în viaţa noastră. Dar El este permanent aproape de 
noi, chiar dacă uneori nu mai reuşim să-L întrezărim în vâltoarea lumii în 
care trăim. Dacă vrem să-L vedem însă, toată decizia se află, totuşi, în 
libertatea noastră. Făcând un mic efort vom aprinde din nou dorinţa de a trăi 
iubirea Lui şi de a ne umple de dragostea Lui. Din păcate, pentru unii 
sărbătoarea Naşterii Domnului este o amintire rece şi o dezamăgire 
insuportabilă. Mulţi au impresia că Biserica nu-i înţelege şi este departe de 
nevoile lor. Alţii ar vrea să meargă după logica omenească mai puţin 
evanghelică judecând Biserica ca prea slabă faţă de lume, în timp ce o parte 
din confraţii noştri o văd încă prea puternică faţă de marile probleme din 
lume. Ar fi corect ca aceştia să aibă o asemenea opinie dacă Biserica ar 
urma criteriile de succes ale lumii şi ar uita să propovăduiască smerenia şi 
Jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Din fericire, Biserica noastră doreşte ca 
toţi fiii şi fiicele ei să se simtă în ea ca acasă la Tatăl ceresc, să se simtă fraţi 
şi surori. Chiar dacă omul de astăzi beneficiază de multe cuceriri ale tehnicii 
şi se află înconjurat de lucruri exterioare care-l îndepărtează de la dreapta 
credinţă, totuşi nu trebuie să uite că fără Dumnezeu şi Biserica Sa poartă în 
el rănile profunde ale lipsei de iubire divină. Câţi oameni de lângă noi 
trăiesc în păcat şi sunt sclavi ai lucrurilor care ar trebui mai degrabă să le 
folosească pentru a se simţi mai bine, dar au uitat de gustul vieţii, al 
frumuseţii unei familii numeroase şi generoase, care le-ar lărgi inima de 
iubire! Sărmanii, ei au uitat de frumuseţea care se află în ochii copiilor, pe 
care niciun lucru din lumea aceasta n-o poate egala. Ei nu mai cunosc gustul 
bucuriei lucrurilor simple şi al seninătăţii pe care îl dă rugăciunea în 
Biserică şi acasă. De asemenea, ceea ce adesea se uită corespunde celor mai 
profunde nevoi ale omului: a iubi şi a fi iubit, a fi acceptat de cei din jur 
pentru ceea ce eşti, a găsi pacea inimii şi a dobândi o bucurie mai durabilă 
decât distracţiile pământeşti. Fără îndoială, numai cel credincios trăieşte 
toate acestea în Biserică, fiind  cuprins de fluviul bunătăţii lui Dumnezeu. El 
cunoaşte din experienţă cât de important este să se simtă învăluit de puterea 
creatoare a Duhului Sfânt. Totodată, el ştie că a veni la Dumnezeu implică 
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faptul de a fi smerit şi iubitor de oameni. Cei care merg în pelerinaj la 
locurile Sfinte au ocazia să vadă că pentru a intra în Biserica Naşterii 
Domnului de la Betleem trebuie să treacă printr-o uşă strâmtă şi joasă. 
Odinioară această uşă era înaltă, dar acum a rămas numai o deschizătură 
mică de numai un metru şi jumătate. Intenţia celor care au strâmtat această 
intrare era probabil de a proteja mai bine biserica împotriva cotropitorilor 
care voiau să intre cu forţa în casa lui Dumnezeu. Desigur, în afară de 
această raţiune rămâne însă scopul duhovnicesc al celor care au micşorat 
uşa. Prin urmare, cine doreşte să intre în Biserica Naşterii Mântuitorului 
Iisus Hristos trebuie să se aplece, să se smerească şi să se roage. De fapt 
acesta este şi adevărul profund de care avem nevoie să ne lăsăm atinşi în 
această zi sfântă: dacă vrem să-L primim în inimi pe Pruncul Dumnezeiesc, 
să ne smerim şi să-L iubim. Numai atunci când ne coborâm de pe calul 
raţiunii noastre şi lăsăm jos mândria noastră, care ne împiedică să simţim 
apropierea lui Dumnezeu de noi, atunci ne întâlnim cu Domnul în iubire. 
Calea spre această simplitate sufletească se face numai cu inima frântă şi 
smerită capabilă să vadă, să simtă şi să iubească pe Fiul Preacuratei Fecioare 
Maria, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci, închinarea noastră spre ieslea 
unde este Pruncul Sfânt trebuie să aibă un demers duhovnicesc ca să putem 
intra prin uşa credinţei şi să-L întâlnim pe Dumnezeul Care este diferit de 
prejudecăţile şi de opiniile noastre. Chiar de la începutul acestei experienţe 
trebuie să ştim că Dumnezeul Care Se ascunde în umilinţa unui Prunc abia 
născut ne cere să renunţăm la multe lucruri nefolositoare ca să dobândim 
iubirea Lui. 

Aşadar, Biserica ne îndeamnă în această zi a Naşterii Mântuitorului 
să ne rugăm pentru toţi cei care sunt nevoiţi să trăiască Crăciunul în sărăcie, 
în durere, ca şi ei să aibă parte de bunătatea lui Dumnezeu, să-i atingă şi pe 
ei acea dragoste pe care Dumnezeu Tatăl, cu Naşterea Fiului Său, a voit să o 
aducă în lume. Numai trăind în această iubire vom forma pe urmaşii noştri 
ca să dea răspunsuri la suferinţele celor din jurul lor. Ei vor fi mesagerii unei 
noi tinereţi, cum am văzut la întâlnirea tinerilor ortodocşi din septembrie 
anul acesta la Craiova. Tinerii, cu vitalitatea şi dăruirea lor, sunt cei care pot 
aduce Bisericii noastre frumuseţea şi prospeţimea tipică tinereţii lor, 
determinând parohiile noastre să se reînnoiască. Evident, acest lucru nu este 
mereu uşor, deoarece cere din partea fiecăruia să înveţe să iubească pe 
Dumnezeu şi să ofere aproapelui dragostea sa. Din acest motiv, credem că 
tinerii sunt prima grijă a Bisericii, pe care trebuie să-i înveţe să găsească 
fericirea în Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru aceasta este foarte important să 
fim alături de ei, dându-le un loc în sufletul nostru, cunoscându-le limbajul, 
ascultându-le istoriile, trăind alături de ei şi făcându-i să simtă că numai în 
Biserica noastră sunt binecuvântaţi de Dumnezeu. Să nu-i lăsăm să se 
îndepărteze de noi şi să nu permitem comercianţilor morţii să fure aceste 
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vlăstare ale vieţii noastre. Mântuitorul Hristos îi cheamă să fie lângă El chiar 
şi atunci când ceea ce ne înconjoară poate să pară fără soluţie. Tocmai aici 
vedem măreţia acestei sărbători, că venirea pe lume a Fiului lui Dumnezeu 
ne-a adus tuturor fericirea şi mântuirea. Drept urmare, şi noi trebuie să 
răspundem la această invitaţie de a fi fericiţi. De asemenea, trebuie să ştim 
că numai creştinii evlavioşi merg pe calea sfinţeniei, aprinzând inimile lor 
cu vestea cea mai frumoasă şi eliberatoare a Naşterii Domnului. Când vom 
trăi cu adevărat această bucurie, vom simţi categoric dorinţa de a spune: 
„Vreau să urc pe muntele fericirilor, vreau să întâlnesc şi eu privirea 
Mântuitorului Iisus Hristos ca El să-mi spună care este drumul meu pe 
calea fericirii”. 

 
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, 

 
Nădăjduiesc, în această sfântă zi de Crăciun, ca Mântuitorul Iisus 

Hristos, Care S-a născut pentru noi din Preasfânta Fecioară Maria, să vă 
dăruiască certitudinea biruinţei Lui în întunericul lumii în care trăim. Dorim 
ca toţi să trăiţi Naşterea Domnului în pace şi linişte, îndemnându-vă totodată 
să vă rugaţi Domnului pentru satele şi comunităţile noastre. Astfel, dând 
mărturie de bucuria vieţii creştine, să vadă toţi oamenii înflorind chemarea 
la sfinţenie în diferitele forme de viaţă pe care Duhul ni le propune. Însăşi 
Preacurata Fecioară Maria, Mama care ne ocroteşte şi ne însoţeşte, să vă 
dăruiască bucuria care ne face să spunem cu tărie: „Mari lucruri a făcut Cel 
Atotputernic cu noi şi Numele Său e binecuvântat în veci”. 

Felicitându-vă pe toţi cu ocazia marelui Praznic al Naşterii 
Domnului şi cu prilejul Anului Nou, vă urez din tot sufletul să aveţi 
sănătate, pace şi ajutor de la Domnul 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 Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos 2019 
 

Nașterea Domnului – dorul nesfârșit al lui Dumnezeu  
după oameni 

 
„Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe 

Fiul Său Cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă 
să avem. În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, 

ci fiindcă El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său  
jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” 

(I Ioan IV, 9-10) 
 
Biserica, una și nedespărțită, a mărturisit dintotdeauna în Simbolul 

niceo-constantinopolitan, dezvoltând învățătura de credință apostolică, că 
Mântuitorul Hristos este „Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai 
înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din 
Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care 
toate s-au făcut. Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a 
pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, și 
S-a făcut om”. Mărturisind acestea, teologia răsăriteană accentuează faptul 
că Mântuitorul Hristos, Care S-a înomenit din Fecioara Maria, este Unul și 
Același cu Ipostasul Dumnezeiesc născut din Tatăl înainte de veci, 
deschizându-i omului posibilitatea îndumnezeirii firii sale omenești, adică a 
dezvoltării chipului lui Dumnezeu, primit la facerea lui, spre o asemănare 
tot mai deplină cu Acesta.  

Astfel, înomenirea Domnului este „cel mai mare bun de pe pământ, 
prin care se mijloceşte legătura şi comuniunea cu Dumnezeu”,1 după cum 
afirmă întreaga teologie patristică. Înomenirea Fiului lui Dumnezeu, ca 
posibilitate a îndumnezeirii omului, devine piatra de temelie a Bisericii 
pământești; omul, dezechilibrat de căderea în păcat a protopărinților Adam 
și Eva, a reintrat pe făgașul lui firesc de a tinde spre asemănarea cu 
Dumnezeu: „Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, ca şi tu să afli de la 
om, că omul poate ajunge dumnezeu”.2 Fiul lui Dumnezeu devine Fiul 
Omului, făcându-i pe toți oamenii fiii lui Dumnezeu prin înomenirea Sa: 
„În cel din urmă timp, Dumnezeu a hotărât să Se nască nu profeţi, şi nici 
alţii plăcuţi Lui, ci chiar Cel Unul Născut al Său prin Fecioară, pentru ca 

 
1 CLEMENT ALEXANDRINUL, Stromatele, VII, IX, 52.1., traducere, introducere, indici 
și note de Pr. D. Fecioru, în PSB, vol. 5, Ed. IBMBOR, București, 1982, p. 508. 
2 CLEMENT ALEXANDRINUL, Cuvânt de îndemn către eleni (Protrepticul), I, 8.4, 
traducere, introducere, indici și note de Pr. D. Fecioru,  în PSB, vol. 4, Ed. IBMBOR, 
București, 1982, p. 75. 
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mântuirea    omenească, pierdută prin neascultarea unui singur om, să fie 
regăsită prin Dumnezeu omul şi, pentru că o femeie adusese primului 
bărbat pricina morţii, tot o femeie să poarte în trup omenesc pricina vieţii. 
Nu este o înjosire faptul că Fiul lui Dumnezeu S-a născut dintr-o fecioară, 
fiindcă a fost zămislit şi adus pe lume ocolind cele ale firii. Fecioară a 
zămislit pe Fiul lui Dumnezeu întrupat de la Duhul Sfânt, Fecioară a 
născut, Fecioară a rămas după naştere şi Acelaşi Fiu al lui Dumnezeu a 
devenit şi Fiu al Omului”.3 Înomenirea Fiului lui Dumnezeu a fost una 
reală, Dumnezeu luând asupra Sa ceea ce îi era străin firii Sale „căci S-a 
pogorât la smerenie şi S-a arătat ca noi, nu ca să pătimească ceva din ale 
celor ce s-au obişnuit să facă nedreptăţi, deci nu renunţând să fie 
Dumnezeu şi Fiu cu adevărat, ci ca să ridice pe cel ce era în stare de rob şi 
de creatură, adică pe noi, la slava care se află în mod propriu numai la El 
singur, făcându-ne fii ai lui Dumnezeu. Deci când e pus între noi, fiindcă 
S-a numit Întâiul Născut, nu-L forţăm să coboare la ceea ce e contrar firii 
Lui, departe de aceasta. Ci ne ridică mai degrabă El pe noi spre demnitatea 
cea mai presus de fire. Căci a declara că firea dumnezeiască şi negrăită a 
fost forţată sau învinsă de creatură, cum n-ar fi cu totul absurd? Deci 
făcându-Se ca noi, nu înseamnă că va fi cândva ca noi, ca Unul ce-ar fi 
lepădat ceea ce-I este propriu, ci noi ne-am ridicat prin El mai presus de 
noi, depăşind, prin cinstirea din partea Lui, măsura noastră, înălţându-ne 
spre ceea ce e sus şi deasupra noastră”.4 

Sfântul Grigorie de Nyssa, în paginile scrierilor sale, arată că firea 
omenească căzută în păcat a fost sfințită prin înomenirea Fiului lui 
Dumnezeu, dându-le acestora posibilitatea de a se naște în Trupul Său, adică 
în Biserică: „Vorbesc despre marea taină a dreptei credinţe, prin care 
Dumnezeu S-a arătat în trup; despre Cel Ce era în chipul lui Dumnezeu şi a 
petrecut între oameni în trup, cu faţă de rob; despre Cel Care, după ce Şi-a 
însuşit ca pârgă firea pieritoare a trupului, pe care a luat-o asupra Sa prin 
fecioria nestricată, sfinţeşte împreună cu ea, întru nestricăciune, firea 
comună, prin cei ce se unesc cu El, prin împărtăşirea de taină, hrănind trupul 
Său, adică Biserica, şi articulând în chip cuvenit mădularele ce odrăslesc 
prin credinţă în trupul comun. Prin aceasta orânduieşte totul în chip frumos, 
făcându-i pe credincioşi ochi, gură, mâini şi celelalte mădulare, într-un mod 
cuvenit şi armonic. Căci aşa zice Pavel: Un trup este, dar multe mădulare 

 
3 BOETHIUS, Articole teologice, I, 4, traducere, note și indici de Prof. David Popescu, în 
PSB, vol. 72, Ed. IBMBOR, București, 1992, pp. 31-32. 
4 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Despre Sfânta Treime, IV, traducere, 
introducere și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, în PSB, vol. 40, Ed. IBMBOR, 
București, 1994, pp. 152-153. 
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(I Corinteni XII, 14)”.5 
Credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu constituie piatra 

de temelie a Bisericii, așa cum Hristos Domnul spune: „Pe această piatră 
voi zidi Biserica Mea” (Matei XVI, 16). Evanghelia Sfântului Apostol și 
Evanghelist Ioan începe afirmând faptul că Hristos Domnul este Fiul lui 
Dumnezeu cel din veșnicie: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la 
Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la 
Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a 
făcut” (Ioan I, 1-3) și se încheie prin mărturisirea că El, Mântuitorul 
Hristos, este Dumnezeu înomenit: „Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că 
Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în 
numele Lui” (Ioan XX, 31). Pentru răscumpărarea omului din păcat era 
nevoie ca Dumnezeu să Se facă om, mărturisește Sfântul Vasile cel Mare: 
„Dacă venirea Mântuitorului n-ar fi avut loc în trup, atunci Mântuitorul n-ar fi 
plătit morţii preţul răscumpărării noastre şi n-ar fi nimicit puterea morţii. 
Într-adevăr, dacă ceea ce fusese supus puterii morţii ar fi fost altceva decât 
ceea ce a luat asupră-Şi Mântuitorul, atunci moartea n-ar fi încetat de a-şi 
arăta mai departe lucrarea şi n-am fi avut nici un folos din suferinţele 
îndurate prin trupul purtător de dumnezeire. Dacă Mântuitorul n-ar fi 
omorât păcatul în trup, noi n-am fi fost înviaţi în Hristos, ci am fi rămas 
morţi în Adam; ceea ce căzuse n-ar fi fost reînnoit, ceea ce fusese zdrobit 
şi doborât n-ar fi fost ridicat din nou;  ceea ce devenise străin de  
Dumnezeu,  prin  înşelăciunea diavolului, n-ar fi fost din nou înrudit şi 
înfiat de Dumnezeu”.6 

 
Dreptmăritori creștini, 

 
Pentru noi creștinii, singura noutate care apare în istorie, singurul 

lucru care a avut puterea de a-l schimba pe om nu doar moral, ci și 
ontologic, este înomenirea Fiului lui Dumnezeu: „... lumea asta a noastră, a 
oamenilor, n-a cunoscut din veac decât un singur eveniment cu adevărat 
ieşit din comun, uimitor şi neasemuit: atunci, anume, când Fiul lui 
Dumnezeu S-a arătat cu adevărat pe pământ”.7 Scopul principal al 

 
5 SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA, Tâlcuire amănunţită la Cântarea Cântărilor, Omilia a 
XIII-a, traducere de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae și Pr. Ioan Buga, în PSB, vol. 29, Ed. 
IBMBOR, București, 1982, pp. 290-291. 
6 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Epistole, 261, II, traducere de Pr. Prof. Dr. Constantin 
Cornițescu și Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, în PSB, vol. 12, Ed. IBMBOR, București, 
1988, p. 538. 
7 EUSEBIU DE CEZAREEA, Viaţa lui Constantin cel Mare, 17, 15, studiu introductiv de 
Prof. Dr. Emilian Popescu, traducere de Radu Alexandrescu, în PSB, vol. 14, Ed. 
IBMBOR, București, 1991, p. 249. 
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înomenirii Fiului lui Dumnezeu este aducerea omului în comuniunea de care 
el se desprinsese prin păcat; Dumnezeu „Se unise cu omul pentru ca omul să 
se îndumnezeiască prin acest amestec”.8 Sfântul Ioan Casian, citând din 
scrierile Fericitului Augustin, arată că: „Pentru ca oamenii să se nască din 
Dumnezeu, S-a născut mai întâi Dumnezeu dintre ei: Hristos Dumnezeu. Şi 
Hristos la naşterea dintre oameni n-a căutat pe pământ decât mamă, fiindcă 
tată avea în cer, născut din Dumnezeu, prin Care suntem făcuţi, şi născut din 
femeie, ca prin El să ne facem, din nou”.9 

 Voința Sa omenească, unită cu cea dumnezeiască, a așezat toate 
străduințele omenești în ascultare de voia Tatălui: „Şi a coborât acolo chiar 
viaţa voastră şi a adus moartea noastră, şi a ucis-o din bogăţia vieţii Sale şi 
a tunat, strigând ca să ne întoarcem de aici în acel ascuns de unde a venit 
la noi chiar în pântecele feciorelnic unde s-a unit cu El firea omenească, 
carne muritoare, ca să nu fie mereu muritoare. Şi de aici «ca un mire care 
iese din camera sa de nuntă, bucura-se-va ca un uriaş care aleargă în 
drumul său»”.10 

Hristos Domnul „S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se 
asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe 
Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce” 
(Filipeni II, 7-8). A luat chip de rob pentru a umple acest chip al nostru de 
strălucirea Lui dumnezeiască, așa cum lămuritor ne învață dumnezeiescul 
părinte Chiril al Alexandriei: „De dragul nostru, n-a ţinut să rămână în 
demnităţi excelente şi supreme, adică în chipul şi egalitatea Tatălui, ci a ales 
golirea (chenoza) în trup, cu toate urmările ei normale şi cuvenite, socotind 
această umilire ca nimic, numai ca să restabilească integritatea noastră, 
recreând firea de la început în El spre înnoirea vieţii în Duhul”.11 Pentru noi, 
Fiul lui Dumnezeu a luat asupra Sa ceea ce se potrivea cel mai puțin naturii 
Sale, anume firea omenească.12 Dumnezeu, prin trimiterea Fiului Său, Care 
a luat trup omenesc, a venit ca păcatul să fie condamnat pierzării, ca legea 

 
8 SFÂNTUL GRIGORIE DE Nyssa, Marele cuvânt catehetic sau despre învăţământul 
religios, 25, traducere de Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, în PSB, vol. 30, Ed. IBMBOR, 
București, 1998, p. 322. 
9 SFÂNTUL IOAN CASIAN, Convorbiri duhovniceşti, Despre Întruparea Domnului, VII, 
XXVII, 1, traducere de Prof. Vasile Cojocaru și David Popescu, în PSB, vol. 57, Ed. 
IBMBOR, București, 1990, p. 878. 
10 FERICITUL AUGUSTIN, Confessiones — Mărturisiri, IV, XII (19), traducere și indici 
de Prof. Dr. Docent Nicolae Barbu, în PSB, vol. 64, Ed. IBMBOR, București, 1985, p. 110. 
11 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Despre Sfânta Treime, V, traducere, introducere 
și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, în PSB, vol. 40, Ed. IBMBOR, 1994, București, 
p. 188. 
12 ORIGEN, Omilii la Cartea Facerii, IX, 2, traducere, introducere și note de Pr. Prof. 
Teodor Bodogae, Pr. Prof. Dr. Nicolae Neaga și Zorica Lațcu, în PSB, vol. 6, Ed. 
IBMBOR, București, 1981, p. 45. 
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păcatului să nu mai rodească în trup, ci cea naturală a binelui, ca oamenii să 
nu mai dea ascultare poftei trupului, ci poruncii Duhului:13 „Şi pentru noi S-
a făcut sărac, ca noi să trăim în moartea Lui şi să ne îmbogăţim în sărăcia 
Lui şi să împărăţim în chipul robiei Lui (II Corinteni IX, 8)”.14 Înomenirea 
Fiului lui Dumnezeu a fost singura posibilitate de întoarcere a omului în 
Casa Tatălui Său: „A venit printre noi şi S-a făcut om nu pentru Sine, ci a 
pregătit calea prin Sine şi în Sine, pentru ca firea omenească să scape de 
moarte şi să se întoarcă la nestricăciunea cea de la început”.15 

Deşi spunem că S-a întrupat, nu zicem că S-a îmbrăcat numai în 
trup Cuvântul lui Dumnezeu, ci prin numele de trup e arătat omul întreg.16 
Toate aceste învățături le putem citi expuse cu claritate și în Tratatul 
despre întruparea Cuvântului al Sfântului Atanasie cel Mare, care 
accentuează faptul că „Noi am fost motivul pogorârii Lui, şi neascultarea 
noastră a făcut iubirea de oameni a Cuvântului ca Domnul să vină la noi şi 
să Se arate între oameni. Pentru că noi am fost pricina întrupării Lui şi 
pentru a noastră mântuire S-a lăsat mişcat de iubirea de oameni ca să Se 
sălăşluiască în trup omenesc şi să Se arate în el”.17 Cei ce nu înțeleg astfel 
înomenirea Fiului lui Dumnezeu, Îl răstignesc iar pe Hristos Domnul.18 
Hristos Domnul S-a înomenit, pentru ca noi să fim îndumnezeiţi,19 aceasta 
a fost dintotdeauna dreapta învățătură a Bisericii noastre. „Pentru aceasta a 
şi venit Domnul, singurul doctor adevărat, pentru ca să vindece sufletele 
celor credincioşi de patimile cele incurabile şi să le curăţească de murdăria 
leprei răutății”.20 

 
13 METODIU DE OLIMP, Aglaofon sau Despre înviere, II, VI-VIII, traducere, introducere 
și note de Pr. Prof. Dr. Constantin Cornițescu, în PSB, vol. 10, Ed. IBMBOR, București, 
1984, p. 175. 
14 SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA, Tâlcuire amănunţită la Cântarea Cântărilor,  XV, 
în PSB, vol. 29, traducere de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae și Pr. Ioan Buga, Ed. IBMBOR, 
București,  p. 319. 
15 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, XI, 
10, în PSB, vol. 41, traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. 
IBMBOR, București, 2000, p. 1054. 
16 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, V, 
2, în PSB, vol. 41, p. 548. 
17 SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE, Tratat despre întruparea Cuvântului şi despre 
arătarea Lui nouă, prin trup, I, IV, în PSB, vol. 15, traducere, introducere și note de Pr. 
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 1987, p. 93 
18 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua, II, 136, în PSB, vol. 80, traducere 
de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 1983, p. 321. 
19 SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE, Tratat despre întruparea Cuvântului şi despre 
arătarea Lui nouă, prin trup VI, LIV, p. 151. 
20 SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL, Cele cincizeci de omilii duhovniceşti, XLVIII, 
3, în PSB, vol. 34, traducere de Pr. Pof. Dr. Constantin Cornițescu, Ed. IBMBOR, 
București, 1992, p. 277. 
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Căderea în păcat a adus omului un imens dor după Dumnezeu pe 
care nu l-a putut astâmpăra cu nimic. Depărtarea omului de Dumnezeu prin 
păcat a adus omului o continuă suferință, un continuu suspin după 
Dumnezeu, care nu s-a stins decât prin înomenirea Fiului lui Dumnezeu. 
Dar dacă omul a trăit și trăiește cu acest dor după Dumnezeu, până la starea 
bărbatului desăvârșit, când Hristos Domnul va trăi pururi în noi: „nu eu mai 
trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc în 
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi 
pentru mine” (Galateni II, 20), Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește în 
scrierile sale și despre dorul nesfârșit al lui Dumnezeu de oameni: „din dor 
nesfârşit după oameni S-a făcut cu adevărat Cel Ce există prin fire Însuşi cel 
iubit (dorit)”,21 așa cum Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan mărturisește: 
„Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel 
Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem. În 
aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El 
ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele 
noastre (I Ioan IV. 9-10). Hristos Domnul pentru noi S-a făcut ca noi, „din 
iubirea Sa nesfârșită de oameni, ca şi noi să câştigăm pentru El slava în cele 
bune şi să ne facem dumnezei mai presus de om, prin har şi din iubirea de 
oameni”.22 

 
Iubiți fii și fiice duhovnicești, 

 
Dumnezeu, de la înălțimea Sa negrăită, Se coboară pe Sine în lume 

la o măsură a smereniei care nu poate fi cuprinsă de mintea omenească. 
Dumnezeu, făcătorul a toate, S-a născut din Preasfânta Născătoare de 
Dumnezeu ca prunc în peștera Betleemului și în iesle S-a culcat (Luca II, 7), 
învățându-ne pe noi oamenii ce înseamnă smerenia și faptul că iubirea 
presupune întotdeauna și jertfă prin smerirea de sine. 

Pentru aceea trebuie și noi să ne facem prunci pe noi înșine, adică 
să urmăm simplitatea, smerenia și curăția acestora, precum Hristos Domnul 
zice: „Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, 
nu veţi intra în împărăţia cerurilor. Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul 
acesta, acela este cel mai mare în împărăţia cerurilor. Şi cine va primi un 
prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primeşte” (Matei XVIII, 3-5). 
Lipsește tot mai mult lumii acesteia smerenia. Nu mai știm sau nu mai vrem 
să ne smerim, considerându-ne mai buni decât aproapele nostru. Ne vedem 
doar pe noi și nevoile noastre, uitând că în aproapele Îl găsim pe Domnul 

 
21 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua, I, 5, p. 55. 
22 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Glafire la Facere,  I, 4, în PSB, vol. 39, 
traducere de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 1992, p. 30. 
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Însuși. Astfel, înțelegem de ce spiritualitatea răsăriteană acordă o importanță 
atât de mare smereniei în drumul omului spre asemănarea cu Dumnezeu: „A 
fost întrebat un Bătrân: Care este sporirea omului? Și el a răspuns: 
Smerenia! Altă sporire nu este. Căci cu cât coboară mai mult în smerenie, cu 
atât urcă mai mult în înălțime”.23 

Un alt lucru pe care trebuie să-l aprofundăm din lecția Nașterii 
Domnului este ascultarea desăvârșită pe care Domnul o pune înaintea 
noastră: Dumnezeu, Cel ce stăpânește toate, căci „împărăţia Lui peste toţi 
stăpâneşte” (Psalmul CII, 19), Cel Ce supune toate prin cuvântul poruncii 
Lui (Psalmul VIII, 6), S-a supus pe Sine, făcându-Se întru toate ascultător 
față de ceea ce L-a născut. Astfel și noi, ascultând de părinții noștri 
duhovnicești, să rămânem statornici și neclintiți în dreapta credință, dând 
pildă tuturor prin buna lucrare a noastră. Calea ascultării este întotdeauna 
calea smereniei pentru că omul se poate întoarce la ordinea dinaintea căderii 
în păcat numai prin pocăință și ascultarea de voia lui Dumnezeu, ceea ce 
implică lepădarea voii proprii. Nu trebuie să înțelegem prin ascultare doar o 
simplă conformare morală, ci, mai mult, o raportare existențială a persoanei 
umane la Dumnezeu, adică unirea rațiunii umane cu cea dumnezeiască. 
„Spuneau Părinții că acestea sunt cele pe care Dumnezeu le cere de la 
creștini: Să se supună Sfintelor Scripturi, cele spuse să fie și făcute și să 
asculte de cârmuitori și de părinții duhovnicești”.24 

Să nu uităm ca la cumpăna dintre anii 2019 și 2020, 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 și să-I cerem binecuvântarea dumnezeiască în 
toată lucrarea cea bună și folositoare din Anul Nou în care vom intra. 

Totodată, vă facem cunoscut că anul 2020 a fost declarat de către 
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Anul omagial al pastorației 
părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români. 
De asemenea, tot în anul în care intrăm, în Arhiepiscopia Râmnicului vor 
avea loc o serie de manifestări duhovnicești și culturale deosebite, prilejuite 
de împlinirea a 300 de ani de la nașterea în Împărăția lui Dumnezeu a 
Sfântului Cuvios Antonie de la Iezer, ocrotitor al acestei eparhii. 

 
23 Patericul Mare, XV, 263, Ed. Bizantină, București, 2015, p. 777. 
24 Patericul Mare, I, 106, p. 159. 
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Fie ca sărbătoarea Naşterii Domnului, a Noului An și a Botezului 
Domnului să vă aducă multă pace, sănătate, bucurie şi întărire spre 
împlinirea a toată fapta cea bună întru iubire desăvârșită, să rămâneți tari și 
statornici în dreapta credință spre dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. 

 
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 Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos 2019 
 

Nașterea Domnului Iisus Hristos 
începutul mântuirii noastre 

 
 

Motto: „Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare.  
Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este  

Hristos Domnul, în cetatea lui David.‟  
(Luca 2, 10-11) 

 
Iubiți credincioși, 

 
Aceste cuvinte au fost adresate de către un înger unor păstori care 

rămăseseră cu vitele la câmp în apropierea Betleemului, într-o noapte 
înstelată de decembrie. Sfântul Evanghelist Luca scrie că „îngerul Domnului 
a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor” (Luca 2, 9). 

Surprinși și nedumeriți, păstorii s-au înfricoșat, însă îngerul le-a zis: 
„Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi 
pentru tot poporul” (Luca 2, 10), adică pentru toată lumea, pentru toată 
omenirea. Și lumea nevăzută, a îngerilor, se bucura și-L lăuda pe Dumnezeu 
în acele momente unice în istoria omenirii. După vorbele de binevestire ale 
îngerului, a apărut mulțime de oaste îngerească, psalmodiind: „Slavă întru 
cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 
2, 14). Într-adevăr, bucuria a fost mare pentru păstori, care, după ce au găsit 
pe Pruncul Iisus „înfășat, culcat în iesle‟ (Luca 2, 12), s-au întors la câmp 
„slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate câte auziseră și văzuseră, 
precum li se spusese” (Luca 2, 20). Bucuria păstorilor a fost pregustată și de 
cunoscuții lor și apoi s-a transmis la toți aceia care s-au botezat în numele 
Sfintei Treimi, după învățătura Domnului nostru Iisus Hristos (Matei 28, 19).  

Poporul român, care, de-a lungul existenței sale a avut ca 
îndeletnicire principală păstoritul, creșterea vitelor, asemenea păstorilor de 
la Betleem, a trăit din plin bucuria venirii lui Mesia prin colindele și 
cântecele de stea. Bucuria simțită, exprimată prin cuvinte îmbrăcate în cele 
mai potrivite melodii, a creat în trecut și creează și în prezent emoții 
profunde, deopotrivă în rândul copiilor, tinerilor și vârstnicilor. 

Colindele, inspirate din Taina Nașterii Domnului conțin o teologie 
adâncă, exprimată prin trăirea autentică. Melodiile din colindele și cântecele 
de stea de la noi, de la români, au izvorât din sensibilitatea poporului 
credincios. Ele au fost păstrate și transmise mai departe de păstorul român 
ce-și petrece majoritatea timpului cu turmele la margine de codru, admirând, 
la vederea plaiurilor minunate, creația divină, lucrarea lui Dumnezeu.  
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Iubiții mei fii duhovnicești, 
 

Întruparea și nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, Mesia cel mult 
așteptat de către drepții Vechiului Testament, este prilej de mare bucurie, 
fiindcă mântuirea neamului omenesc devine posibilă. Vă reamintim că, din 
cauza păcatului neascultării, numit și păcatul strămoșesc, toți urmașii lui 
Adam au pierdut comuniunea harică cu Dumnezeu. Pe toți îi aștepta o 
moarte sufletească și o osândă din care nu mai puteau scăpa, adică nu se mai 
puteau mântui prin propriile lor puteri. Psalmistul constată că 
„răscumpărarea (adică mântuirea) sufletului este prea scumpă și niciodată 
nu se putea face” (Psalmi 48, 8). Din acest motiv, drepții Vechiului 
Testament se rugau: „Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe 
noi, pentru numele Tău” (Psalmi 43, 28). Era nevoie de o lucrare 
dumnezeiască, de o lucrare mântuitoare, de izbăvire a neamului omenesc. 

Dumnezeu, în nemărginita Sa bunătate și înțelepciune, a hotărât 
Întruparea Fiului Său pentru a da neamului omenesc răscumpărarea. Sfântul 
Ioan Evanghelistul spune că: „Întru aceasta s-a arătat dragostea lui 
Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său, Cel Unul Născut, L-a trimis Dumnezeu 
în lume, ca prin El viață să avem” (I Ioan 4, 9). Mântuirea omului, „taina 
cea din veac ascunsă” (Efeseni 3, 9), este opera necuprinsei iubirii a lui 
Dumnezeu: „Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul 
Său Cel Unul Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să se 
mântuiască prin El lumea” (Ioan 3, 16-17). 

Bunătatea și marea dragoste a lui Dumnezeu Cel Unul în ființă și 
întreit în persoane a fost arătată și de Sfântul Apostol Pavel, care-i scria lui 
Tit: „Iar când bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorului nostru 
Dumnezeu s-au arătat, El ne-a mântuit, nu din faptele cele drepte săvârșite 
de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia nașterii celei de a doua și prin 
înnoirea Duhului Sfânt, pe Care L-a vărsat peste noi din belșug prin Iisus 
Hristos, Mântuitorul nostru, ca, îndreptându-ne prin harul Lui, să ne facem 
moștenitorii vieții celei veșnice” (Tit 3, 4-7). 

Se observă că la lucrarea mântuitoare participă cele trei Persoane ale 
Sfintei Treimi. Astfel, Duhul Sfânt se pogoară la Întrupare peste Fecioara 
Maria, iar puterea Lui Dumnezeu-Tatăl o adumbrește (Luca 1, 35). La 
botezul Domnului în râul Iordan, S-a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-se 
în chip de porumbel peste Iisus Hristos, și, de asemenea, s-a auzit din ceruri 
glasul Tatălui, zicând: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am 
binevoit” (Matei 3, 17).  

Din iubire, Dumnezeu Tatăl, pe Însuși Fiul Său nu L-a cruțat, ci L-a 
dat morții pentru noi toți (Romani 8, 32). Sfântul Pavel precizează că 
Domnul nostru Iisus Hristos, „prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine jertfă 
fără de prihană” (Evrei 9, 14) pentru mântuirea noastră. De asemenea, 
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„Duhul Celui ce L-a înviat pe Iisus din morți (...) vii va face și trupurile 
voastre muritoare” (Romani 8, 11). 

 
Iubiți frați creștini, 

 
Fiul lui Dumnezeu acceptă să se pogoare și să se întrupeze pentru 

mântuirea neamului omenesc. El acceptă să devină Fiul Omului, 
Mântuitorul nostru, luând chip de rob. Această lucrare dumnezeiască 
reprezintă cea mai mare taină, după cum zice Sfântul Apostol Pavel: „Cu 
adevărat, mare este taina dreptei credințe: Dumnezeu S-a arătat în trup” (I 
Timotei 3, 16). Sfântul Maxim conclude că „Dumnezeu S-a făcut trup, însă 
a rămas Dumnezeu și, rămânând Dumnezeu, El este om adevărat”. 

Fiul lui Dumnezeu S-a deșertat pe Sine, S-a golit, adică Și-a 
micșorat slava Sa dumnezeiască, pe care a avut-o înainte de întrupare pentru 
a mântui neamul omenesc. El a realizat pentru totdeauna unirea firii Sale 
dumnezeiești cu firea omenească în persoana Sa. Faptul că El S-a întrupat 
pentru noi, împropriindu-și firea omenească în ipostasul Său dumnezeiesc în 
chip neamestecat și neschimbat, ne arată smerenia, umilința Domnului 
nostru Iisus Hristos, „Care, pentru noi, oamenii, și pentru a noastră 
mântuire, S-a pogorât din cer și S-a întrupat din Duhul Sfânt și din Maria 
Fecioara și S-a făcut om”, după cum rostim în Crez. 

Teologia Dogmatică Ortodoxă numește această deșertare, această 
golire de slavă, chenoză. Domnul nostru Iisus Hristos, după nașterea Sa în 
chip smerit în peștera din Betleem, a propovăduit Cuvântul Evangheliei Sale 
și, apoi, a ispășit, prin jertfa de pe cruce, păcatele neamului omenesc. Aduce 
oamenilor posibilitatea de a deveni fiii lui Dumnezeu după har. Aceasta 
este, de fapt, mântuirea omului, posibilitatea de a se întoarce „credincioșii în 
casa eternă a Părintelui Ceresc”,1 prin înfiere. 

 
Iubiți credincioși, 

 
Mântuirea înseamnă, deci, unirea omului cu Preasfânta Treime prin 

Domnul nostru Iisus Hristos, Care a instituit Sfintele Taine în Biserica Sa. 
Pentru unirea cu Dumnezeu, este nevoie din partea fiecărui om, a fiecărei 
persoane, să ducă pe pământ o viață bineplăcută lui Dumnezeu, 
propovăduită de Domnul Hristos, transmisă Bisericii de către Sfinții 
Apostoli. Credința puternică, întărită prin rugăciune, prin smerită cugetare, 
la care se adaugă și faptele bune, îi aduce credinciosului o nădejde de 
mântuire. 

 
1 Pr. CONSTANTIN GALERIU, Vocația pascală a creației: înviere și transfigurare, 
Editura Basilica, București, 2019, p. 322. 
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Sfântul Irineu de Lyon preciza următoarele: „Hristos Iisus, Fiul lui 
Dumnezeu Cel Preaînalt, făgăduise prin Lege și profeți să aducă mântuirea Sa 
evidentă pentru tot trupul, în așa fel încât El, Fiul lui Dumnezeu, să devină 
Fiu al Omului, pentru ca, la rândul său, omul să devină fiu al lui Dumnezeu”.2 
Este nevoie de o strădanie, de tăierea voii proprii și păzirea poruncilor lui 
Hristos, Care ne îndeamnă: „Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de 
la Mine, că sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă sufletelor 
voastre. Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară” (Matei 11, 29-30). 
Sfântul Vasile scrie: „Dacă vrei să câștigi Împărăția lui Dumnezeu, devino 
râvnitor, vâră-ți gâtul în jugul slujirii lui Hristos, strânge gura jugului în jurul 
gâtului tău și jugul să apese gâtul tău. Ușurează-te cu osteneala virtuților, cu 
postul, cu privegherea, cu ascultarea, cu liniștea, cu psalmodierile, cu 
rugăciunile, cu lacrimile, cu lucrul mâinilor noaptea, cu răbdarea oricărei 
supărări care îți iese înainte și de la demoni și de la oameni”.3 

Este știut faptul că păcatele slăbesc credința în Dumnezeu și înlătură 
nădejdea mântuirii și speranța de a fi cu Dumnezeu în veacul de acum și în 
cel viitor. Sfântul Ioan Evanghelistul spune că există păcate de moarte, 
izvorâte din pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții (I Ioan 2, 16). 
Vrăjmașul diavol, care invidiază pe om fiindcă are posibilitatea de a fi 
mântuit, se luptă și împiedică pe om de la săvârșirea binelui, îndemnându-l 
la săvârșirea păcatului. Sfinții Părinți vorbesc de șapte păcate capitale, și 
anume: mândria, iubirea de argint, desfrânarea, invidia, lăcomia, mânia și 
lenea. Sunt și alte păcate grave, numite strigătoare la cer, dintre care 
amintim: uciderea, pruncuciderea, asuprirea săracilor, a orfanilor și a 
văduvelor, răpirea avutului altora, uciderea cinstei aproapelui și altele. Unii 
oameni hulesc pe Dumnezeu și Biserica Sa și alungă harul Sfântului Duh 
din inima lor prin necredință, apostazie, deznădejde dusă până la sinucidere. 
Aceste păcate mari sau de moarte au fost numite păcate împotriva Duhului 
Sfânt. De îndată ce pun stăpânire pe omul ce nu se căiește și nu primește 
dezlegare la Taina Mărturisirii, care nu încetează a mai păcătui, ele, 
păcatele, devin prin repetare îndelungată vicii sau patimi care îl țin ca rob. 
În această situație, omul pierde mântuirea sufletului său, Îl pierde pe 
Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare spune că, „prin bunătatea Lui, 
Dumnezeu este aproape de toți; noi înșine, prin păcat, ne depărtăm de El”.4 

 
2 IRENEE DE LYON, Contre les Hérésies, III, 10, trad. A. Rousseau, Ed. du Cerf, Paris, 
1985, p. 302. 
3 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Cuvânt ascetic (I), cap. IX, în colecția Părinți și 
Scriitori Bisericești (în continuare PSB), vol. 18, trad., introd., indici și note de Pr. Iorgu D. 
Ivan, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (în continuare 
EdIBMBOR), București, 1989, p. 71. 
4 IDEM, Omilii la Psalmi, omilia la Psalmul XXXVI, XII, în col. PSB, vol. 17, trad., 
introd., indici și note de pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, București, 1986, p. 278. 
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Depărtarea de Dumnezeu, pierderea mântuirii, „este cea mai grea 
pedeapsă”.5 Pentru a fi mântuit și a avea parte de Dumnezeu, omul, în 
momentul ispitirii, dar înainte de săvârșirea păcatului, se cuvine să-și 
amintească faptul că va da seamă de faptele sale. Tot Sfântul Vasile ne 
învață: „Când vrei să te pornești la săvârșirea unui păcat, să te gândești la 
acel scaun de judecată înfricoșător și cumplit al lui Hristos, pe care va sta 
Judecătorul‟.6 În urma judecății particulare, Dreptul Judecător hotărăște 
dacă sufletul despărțit de trup este rânduit în ceata drepților, adică are parte 
de mântuire, sau nu. Totul depinde de fiecare dintre noi, de râvna și dorința 
noastră de a fi cu Dumnezeu. Este nevoie să citim și să cunoaștem învățătura 
adusă lumii de Domnul nostru Iisus Hristos și apoi de trăirea morală, în 
conformitate cu această învățătură. Responsabilitatea educării în spiritul 
credinței creștine a copiilor și tinerilor revine părinților, dascălilor și 
slujitorilor Sfântului Altar. În acest sens, la propunerea Preafericitului Părinte 
Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 
2020 să fie numit Anul omagial al pastorației părinților și copiilor. 

Un rol important în vederea mântuirii îl are milostenia, sprijinirea 
semenului încercat, a bătrânilor, a bolnavilor. De această operă samariteană, 
de această filantropie săvârșită de fiecare dintre noi se va ține seamă și la 
judecata viitoare, după cum ne învață Domnul nostru Iisus Hristos (Matei 
25, 31-46). În trecut, mulți creștini au săvârșit milostenie, au ajutat pe cei 
nevoiași. Unii sunt cunoscuți și menționați de istoria poporului nostru, iar pe 
alții mulți îi știe numai Dumnezeu. Cu prilejul Sfintelor Sărbători se împart 
daruri. Este și aceasta o formă de milostenie, de filantropie, ce trebuie 
continuată pe tot parcursul anului viitor, știind că de aceasta depinde 
mântuirea sufletelor noastre. Pentru a le urma exemplul, anul 2020 este și 
Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români. 

În încheierea acestui cuvânt pastoral, cu prilejul Sfintelor Sărbători 
ale Nașterii Domnului, Anului Nou 2020 și Bobotezei, vă dorim tuturor 
multă sănătate, liniște sufletească, ajutor de la Dumnezeu pentru împlinirea 
faptelor bune și nădejde de mântuire. 

Să trăiți cu toții întru mulți și binecuvântați ani! 
 

Al dumneavoastră Părinte duhovnicesc, 
 

† NICODIM 
Episcopul Severinului şi Strehaiei 

 

 
5 IDEM, Epistole, epistola 260, IV, în col. PSB, vol. 12, trad., introd., note și indici de pr. 
prof. dr. Constantin Cornițescu și Pr. Teodor Bodogae, Ed. IBMBOR, București, 1988, p. 534. 
6 IDEM, Omilii la Psalmi, omilia la Psalmul XXXVI, VIII, în col. PSB, vol. 17, p. 273. 
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Pastorală la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos 2019 
 

Crăciunul – de la sărbătoarea iubirii,  
la sărbătoarea... cadourilor! 

 
† S E B A S T I A N 

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, 
clerului şi credincioșilor din ținuturile Oltului și Romanaților 

 
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 (In 3, 16) 

 
Preacuvioşi şi preacucernici părinţi, 

Preacuvioase maici și iubiţi credincioşi, 
 

La o simplă analiză, iubirea și cadourile par noțiuni complementare, 
căci darurile sunt − nu-i așa? − expresia dragostei... Și totuși, pentru mulți 
acestea au ajuns două realități diferite, căci legătura lor firească a căzut, în 
prezent, pradă convenționalismului sec și relaționării formale! 

Veți zice, poate: bine, dar cum să ne afirmăm dragostea, dacă nu prin 
daruri sau cadouri? Prin daruri, da, dar ca cele ale magilor (Mt. 2, 11); prin 
închinare, ca cea a păstorilor (Lc. 2, 15-20) și prin cântări de slavă, ca cele 
ale îngerilor (Lc. 2, 13-14). În popor se spune că nu valoarea darurilor 
contează, ci gestul. Ei bine, tocmai la acesta ar trebui să fim atenți: la 
gesturile din ce în ce mai formale, la darurile din ce în ce mai convenționale, 
la felicitările din ce în ce mai instituționale, la sms-urile, email-urile etc., ca 
vehicule ale formalismului și obligației „de serviciu” − substitute ale 
adevăratei iubiri.  

Este știut că Dumnezeu nu așteaptă de la noi atât daruri, cât iubirea 
noastră. Sau, dacă vreți, așteaptă darurile iubirii noastre, care nu pot fi 
simple felicitări, flori ori cutii de cadouri, ci tânjește după dragostea noastră, 
materializată mai degrabă într-o lacrimă de recunoștință pentru iubirea Lui, 
într-un strop de sudoare, vărsat în slujba aproapelui, sau într-un ceas de 
rugăciune petrecut în „casa” Lui. Asemenea și cei dragi ai noștri: așteaptă 
dragostea noastră concretizată în sentimente sincere, comuniune autentică și 
iubire neformalizată, nu doar în felicitări și cutii cu fel de fel de daruri. 
Sărbătoarea Nașterii Domnului nu este sărbătoarea felicitărilor sau a 
cadourilor de tot felul, ci este sărbătoarea dragostei! 

Ascultați o întâmplare, pe cât reală pe atât de dramatică: 
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„Mai erau trei zile până la Crăciun. La ușă sună insistent poştaşul, 
având în mână un colet mare, învelit într-o hârtie frumoasă și legat cu 
panglici aurii.  

−Intră! răspunse o voce din interior.  
Poştaşul intră. Era o casă rău întreţinută, întunecată și plină de 

praf. Aşezat într-un fotoliu, stătea un bătrân. 
−Priveşte ce pachet frumos ai primit de Crăciun! spuse bucuros 

poştaşul. 
−Mulţumesc, pune-l acolo jos! zise bătrânul, cu cea mai tristă și mai 

blazată voce din lume. 
Poștașul rămase cu pachetul în mână, consternat! Cadoul era plin 

de lucruri minunate, iar bătrânul nu arăta nici cea mai mică urmă de 
bucurie. Ba, mai mult, părea că nici prin gând nu-i trece să se ridice și să-l 
deschidă. 

−Dar... domnule, nu crezi că ar trebui să te bucuri și să faci din 
cadoul acesta un adevărat prilej de sărbătorire?! 

−Nu pot! Nu pot deloc!... strigă bătrânul, cu gâtul sugrumat de 
plâns.  

Şi începu să îi relateze poştaşului istoria fiicei sale, căsătorită în 
oraşul vecin:  

−În fiecare an îmi trimite un astfel de pachet de Crăciun, cu un 
bileţel: „de la fiica ta, Luiza, şi de la soţul ei...” Niciodată vreo urare 
personală, o vizită sau o invitaţie de a petrece Crăciunul împreună. 
Niciodată!... Vino și dumneata să vezi! îl invită el pe poștaș, în timp ce se 
ridică din fotoliu împleticindu-se.  

Merseră împreună la debara, iar bătrânul deschise uşa. 
−Bine, dar!… bâigui poştaşul contrariat.  
Debaraua era plină de astfel de cadouri de Crăciun, adunate din 

anii trecuţi. Toate cu aceeași hârtie desenată şi cu panglici strălucitoare.  
−Dar… nici măcar nu le-aţi deschis! reuși să articuleze, în sfârșit, 

poștașul. 
−Nu! răspunse trist bătrânul. Pentru că în ele nu se află nici un pic 

de... dragoste!” 
 
Trist, nu-i așa, dragii mei, să înlocuiești dragostea cu daruri și să 

substitui cadourile datoriei tale de fiu ori de fiică? Într-o lume în care 
naturalul – în loc să tindă spre supranatural – a decăzut în artificial și 
superficial, ne mirăm că și iubirea noastră, tot mai neputincioasă și mai 
sărăcăcioasă, se lasă înlocuită de surogate moderne – cadouri frumos 
poleite, dar fără suflet și... de fapt fără substanță, adică fără iubire?!... Cât de 
mult am ajuns, unii dintre noi, să ne asemănăm pomilor de Crăciun, poleiți 
și încărcați cu daruri, ca nu cumva să se vadă că nu avem, de fapt... roade! 
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Oameni obsedați de cadouri și de mirajul unei sărbători care are tot mai 
puțin de-a face cu Nașterea Domnului, n-ați vrea să reînvățați iubirea? 
„Împachetați”, mai degrabă, dragostea voastră și pe aceasta dăruiți-o celor 
iubiți ai voștri, căci aceasta așteaptă ei de la voi!... Nu vă acoperiți neputința 
iubirii cu daruri convenționale, pline de lucruri, dar goale de... suflet! Nu vă 
amăgiți! Iubirea, chiar dacă nu se vede, se simte! În schimb cadourile, chiar 
dacă se văd, s-ar putea să fie totuși goale, câtă vreme nu au nimic de 
transmis, pentru că, uneori, sunt vehiculul unei iubiri care... nu există! 

Așa încât, cred că pentru această sărbătoare „a iubirii” prin 
excelență, când Dumnezeu Și-a trimis pe Fiul Său pe pământ din iubire față 
de om (In 3, 16), ar trebui, dragii mei, cu toții, să ne întrarmăm în primul 
rând cu iubire și doar după aceea să apelăm și la daruri, ca expresie a 
acesteia. Dar, să ne întrarmăm cu iubire adevărată − care să însuflețească 
darurile noastre, nu să se lase substituită de ele; care să dea sens acelora, nu 
să le formalizeze ori să le convenționalizeze!  

Să deprindem iubirea curată, sinceră și neconvențională, pentru că 
doar aceasta este jertfă deplină! Vedeți, dumneavoastră? Când Dumnezeu a 
vrut să-Și arate iubirea Sa față de noi, „S-a dat pe Sine” (Gal. 1, 4), nu ne-a 
trimis cadouri frumos ambalate din cer! De ce? Știa prea bine că acelea nu 
conving. Cadourile pot ține de foame, dar nu și de... dragoste; pot ține de 
cald, dar nu transmit și căldura sufletească a iubirii! 

De aceea, la acest Crăciun binecuvântat, să dăruim celorlalți mai ales 
iubirea noastră curată, sinceră și caldă: celor de aproape, dar și celor de 
departe, iar dacă recurgem și la daruri – de acum imposibil de exclus din 
tradiția sărbătorii – să nu uităm să și însuflețim acestea cu dragoste, mai 
înainte de a le expedia celor dragi! Să sărbătorim sărbătoarea iubirii în 
iubire, căci numai așa darurile noastre vor fi pline de iubire, și să dăruim 
celor iubiți ai noștri mai ales dragostea noastră! 

 
La mulți ani și sărbători cu dragoste tuturor! 

 
 

† SEBASTIAN 
Episcopul Slatinei şi Romanaţilor
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STUDII 
 
Ființa virtuților în procesul îndumnezeirii omului prin har în 

gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul 
 
 

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

 
Cuvinte cheie: virtute, har, Întrupare, Sf. Maxim Mărturisitorul  

Keywords: virtue, grace, Incarnation, Saint Maximus the Confessor  
 

Potrivit Sfântul Maxim Mărturisitorul, îndumnezeirea omului prin 
har este concepută şi voită de marele Sfat al lui Dumnezeu înaintea 
veacurilor.2 Este evident sfatul lui Dumnezeu cu privire la coborârea 
(chenoza) negrăită a Fiului cel Unul născut în vederea îndumnezeirii firii 
noastre îmbrăţişează marginea tuturor veacurilor.3 Iarăși este evident că prin 
raţiunile Providenţei şi ale Judecăţii, Dumnezeu cârmuieşte în mod înţelept 
viaţa noastră de aici şi cea viitoare, dând fiecăruia modul cuvenit de 
lucrare.4 Deci lucrul sfatului dumnezeiesc constă în îndumnezeirea firii 
noastre, iar scopul gândurilor dumnezeieşti este să desăvârşească până la 
capăt cele ce le cerem în viaţa noastră. Deși a omul a fost plănuit de 
Dumnezeu din veșnicie ca ființă bună chemată la nemurire, totuși el poate 
alege, în viziunea Sfântului Maxim, între o existenţă conformă naturii sau 

 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Psalmii 32, 11. 
3 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Scurtă tâlcuire la Tatăl nostru, în coll. Filocalia, vol. 
2..., p. 261. Toate veacurile (eonii) sunt purtate de Iisus, Care a coborât în ele, îngroşându-
Se pe măsura îngroşării lor şi înălţându-Se împreună cu înălţarea lor. Iisus e în lume prin 
raţiunile ei, prin Providenţă, prin Legea veche, încă înainte de a veni în trup pentru a Se 
face pârga îndumnezeirii firii omeneşti. Iar după aceea conduce şi de sus, dar şi din sânul 
istoriei, procesul de îndumnezeire a firii omeneşti, ba acest proces durează pentru oameni şi 
pentru îngeri chiar şi după sfârşitul acestei lumi, în veci. Deci nu e veac care să rămână pe 
dinafara acestei misiuni (Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică 
Ortodoxă, vol. 1, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1978, p. 337). 
4 IBIDEM, p. 261. Raţiunile Providenţei se împletesc şi se alternează necontenit cu cele ale 
Judecăţii, Dumnezeu îndemnând pe oameni spre cele bune atât prin inspiraţii şi daruri 
pozitive, cât şi prin încercări şi pedepse. Aceste raţiuni dinamice (idei-forţă) ce lucrează în 
sânul istoriei, îi dau acesteia un sens unitar. Dar istoria nu e uniformă, pentru că nici 
raţiunile acestea nu rămân mereu aceleaşi, ci fiecare generaţie e călăuzită după alte raţiuni, 
dându-i-se alte misiuni, alte moduri de lucrare. De remarcat e că şi viaţa viitoare – spune Pr. 
prof. Dumitru Stăniloae, în IBIDEM, pp. 337-338 – va fi călăuzită după raţiunile 
Providenţei. 
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logosului naturii sale şi o existenţă contrară naturii.5 Alegând modul de 
existenţă conform naturii, persoana se mişcă spre natura sa, spre logosul 
naturii sale şi implicit spre logosul cel veşnic. În atare caz, el lucrează 
virtuţile înscrise potenţial în sine, sub forma chipului lui Dumnezeu şi se 
îndreaptă spre asemănarea cu Dumnezeu, Domnul Hristos. Dacă alege acest 
mod de existenţă, persoana se desăvârşeşte prin punerea voită în lucrare a 
virtuţilor şi colaborarea liberă cu harul divin. În felul acesta urcuşul omului 
duhovnicesc spre Dumnezeu este o lucrare sinergică în care lucrarea harului 
divin se împleteşte cu voinţa liberă a omului şi în care harul mişcă natura, 
nu împotriva sa, ci spre logosul său.  

Creatorul, fiind neschimbabil prin fire, nu l-a părăsit pe om, în 
păcatul său şi nu Și-a modificat planul Său cel veşnic de îndumnezeire a 
omului prin har. Dimpotrivă, chiar dacă omul a căzut în păcat, Cel iubitor de 
oameni a pus bazele unui nou mod de îndumnezeire a omului prin har. 
Înainte de căderea omului, lucrarea îndumnezeitoare a Cuvântului trebuia să 
se exercite independent de iconomia înţeleasă în sensul strict al înomenirii, 
omul având prin har posibilitatea înfăptuirii virtuţilor, spre a ajunge la 
comuniunea desăvârșită cu Dumnezeu. După cădere, însă acest mod de 
îndumnezeire a devenit imposibil pentru omul supus păcatelor, de aceea 
Cuvântul a ales pentru noi un nou mod de îndumnezeire a omului prin 
întruparea Sa. Acest chip de îndumnezeire cuprinde în sine şi pe primul, căci 
se cădea cu adevărat ca cel ce este după fire Făcătorul fiinţei lucrurilor, să 
Se facă şi autorul îndumnezeirii după har al celor create.6 Trebuie subliniat 

 
5 După Sfântul Maxim, toate creaturile au fost aduse la existenţă din nimic, după un plan, o 
raţiune (logos) stabilit de Dumnezeu din veşnicie în Sfatul Său. Din veşnicie există în 
Dumnezeu un plan divin, stabilit de marele Sfat divin, care cuprinde „logoii” tuturor 
creaturilor care există, au existat sau vor exista. Pentru Sfântul Maxim, logosul unei creaturi 
este principiul sau raţiunea sa esenţială, ceea ce îl defineşte şi-l caracterizează în mod 
fundamental (în Răspunsuri către Talasie, pp. 418-446), dar şi scopul final în vederea 
căreia există, pe scurt raţiunea sa de a fi în dublu sens: al cauzei şi al scopului final pentru 
care există. Această cauză şi acest scop final sunt în Dumnezeu, de aceea logosul nu se 
identifică cu logosul fizic, care rămâne încă la suprafaţa lucrărilor. 
Definiţia logosului naturii umane cuprinde în sine şi finalitatea acesteia, adică scopul final 
spre care a fost creată, şi spre care tinde. De aceea omul cuprinde în sine însăşi idealul 
pentru care a fost creat, sau mai bine zis tendinţa spre acest ideal, spre realizarea desăvârşită 
a logosului naturii sale, spre unirea cu Logosul divin. Acest fapt înseamnă că omul a fost 
creat în constituţia sa naturală cu mişcarea şi cu toate potenţele sau facultăţile care-i permit 
să-şi atingă scopul final. Omul este astfel dintru început orientat spre Dumnezeu, dinamic, 
primind odată cu creaţia sa şi mişcarea care trebuie să-şi găsească sfârşit în Dumnezeu, în 
unirea sa cu Logosul divin după har. Vezi și Ambigua, în coll. PSB, vol. 80, traducere, 
introducere şi note de pr. prof. Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic și de Misiune 
al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1983, pp. 232-234. 
6 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie, în coll. Filocalia, vol. 3, 
traducere de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 357-364. 
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faptul că acest fel prevăzut de Dumnezeu pentru mântuirea noastră este din 
veșnicie pentru că Dumnezeu ştia că omul va cădea în păcat și în 
stricăciune. Ca atare, înomenirea Cuvântului este baza unicului mod de 
primire a harului şi de îndumnezeire a omului, deoarece, după cădere, 
Dumnezeu-Omul, Cuvântul este Singurul Mediator al comuniunii noastre cu 
Dumnezeu. Aceasta arată că Logosul înomenit este centrul istoriei.7 Deci, 
„pentru aceea Fiul lui Dumnezeu s-a făcut Fiu Omului ca să facă dumnezei 
şi fii ai lui Dumnezeu pe oameni, să credem că vom ajunge acolo unde este 
El acum, capul întregului trup,8 Cel care s-a făcut pentru noi înainte 
mergător la Tatăl,9 prin care ce este ca noi. Căci în adunarea dumnezeilor, 
adică a celor ce se mântuiesc, va sta Dumnezeu în mijloc,10 împărţind 
răsplăţile fericirii de-acolo, nemaifiind nici o distanţă între El şi cei 
vrednici”.11 Așadar, Domnul vrea să lucreze pururea în noi taina întrupării 
Sale,12 îndumnezeirea prin har fiind scopul final al întrupării.13 Prin această 
subliniere Sfântul Maxim face deosebire între mântuirea şi îndumnezeirea 
omului prin jertfa și învierea Mântuitorului Hristos, mântuirea corespunzând 
diferitelor sale lucrări: rezistenţă în ispite, suferinţe, patimi, moarte şi 
înviere, prin care se purifică şi se înnoieşte din interior natura umană până la 
restabilirea ei în starea originară, iar îndumnezeirea realizează unirea naturii 
umane cu logosul divin prin care aceasta se umple de conținut dumnezeiesc. 

Cum am afirmat mai înainte, Mântuitorul Iisus Hristos a asumat în 
Ipostasul Său dumnezeiesc natura umană întreagă, cu tot ceea ce ţine de 
fiinţa Sa, adică a asumat natura umană pe de-o parte cu toate proprietăţile 
care o caracterizează după logosul său esenţial, iar pe de altă parte în starea 
căzută ca urmare a păcatului lui Adam, cu excepţia păcatului. Astfel, în 
ipostasul Cuvântului erau unit în mod neîmpărţit, nedespărţit, neamestecat şi 

 
7 IBIDEM, pp. 94-99. 
8 Coloseni 1, 18. 
9 Evrei 6, 20. 
10 Psalmii 81, 1. 
11 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole teologice şi iconomice, II, 76, în coll. 
Filocalia, vol. II, p. 188. 
12 IDEM, Ambigua..., pp. 99-101. 
13 Sfântul Maxim susține că întruparea permite îndumnezeirii să se realizeze în forma cea 
mai înaltă, scopul întrupării fiind mântuirea omului. Deoarece, însă, după căderea omului, 
îndumnezeirea nu se mai putea realiza fără restaurarea firii umane, fără eliberarea acesteia 
de păcat şi de urmările sale, Fiul lui Dumnezeu a luat firea noastră și a sfințit-o prin cruce și 
înviere (în Răspunsuri către Talasie.., pp. 262-286). Această realitate nu anulează întru 
nimic realitatea teofaniilor vechi-testamentare. Profeții și drepții Vechiului Testament au 
fost înălțați la dimensiunea sfințeniei dar n-au primit harul învierii care nu fusese dat de 
Mântuitorul Hristos. Ei n-au fost îndumnezeiți înaintea noastră cum spune Sfântul Apostol 
Pavel: „Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, Pentru că 
Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea”. (Evrei 
11, 7-40). 
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neschimbat două naturi, două voinţe şi două energii în care exista voinţă 
umană dar nu exista voinţă gnomică umană, căci lipsea un ipostas uman şi 
astfel voinţa umană urma întru totul voinţei divine în care îşi găsea 
desăvârşirea sa supremă. Deci, firea omenească din persoana Mântuitorului 
Hristos, făcându-se ascultătoare până la jertfa supremă, prin patimi, moarte 
şi înviere a fost ridicată şi restabilită în starea sa originară fiind eliminate din 
ea chiar şi efectele ireproşabile, pe care Fiul lui Dumnezeu le-a luat de bună 
voie asupra Sa, ca s-o restaureze şi s-o reînnoiască din interior. În acest 
mod, Mântuitorul Hristos realizează restabilirea naturii umane în starea sa 
originară şi mântuirea noastră prin redobândirea posibilităţii pentru noi de a 
putea colabora cu harul divin și de a ne îmbogăți viața cu virtuți. Domnul 
Hristos, dându-ne harul Său prin Sfintele Taine, ne-a dat și posibilitatea de a 
săvârși fapte bune și a dobândi viața veșnică. Deci, restaurarea şi 
îndumnezeirea naturii noastre umane în Mântuitorul Hristos, fac posibile 
mântuirea şi îndumnezeirea noastră, prin participare la roadele crucii și 
învierii Domnului Hristos, prin har. Prin urmare în Mântuitorul Iisus Hristos 
s-a realizat îndumnezeirea întregii naturi umane dar rămâne ca fiecare 
persoană umană cuprinsă în Trupul tainic al Domnului să actualizeze în sine 
unirea cu El prin harul divin. Duhul Sfânt, participând la toate actele 
iconomiei mântuitoare a Cuvântului întrupat, dăruiește oamenilor bunurile 
pe care Dumnezeu Tatăl le împarte prin mijlocirea naturală a Fiului. Astfel, 
harul divin obţinut de Cuvântul întrupat în iconomia mântuitoare este 
comunicat credincioşilor în Biserică de către Duhul Sfânt, prin care ei sunt 
ajutați să săvârșească mulțimi de virtuți.14 

Sfântul Maxim Mărturisitorul consideră că prin săvârşirea virtuţilor, 
nevoitorul mărturisește pe Dumnezeu și Îl cunoaşte din ce în ce mai mult ca 
izvor al înţelepciunii. Ca să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu, omul 
trebuie să se străduiască să-și recunoască neputința sa într-un permanent 
proces de tindere spre Dumnezeu. Prin chipul lui Dumnezeu dat la creaţie, 
nevoitorul participă în gradul cel mai înalt la harul divin, împlinind 
poruncile divine şi lucrarea virtuţilor care înnoiesc sufletul şi înalţă mintea 
spre Dumnezeu, unindu-se cu El. Sfântul Maxim afirmă că Dumnezeu se 
întrupează în om şi omul se îndumnezeieşte, prin lucrarea virtuţilor. Această 
lucrare duhovnicească reprezintă plenitudinea vieţii în iubire dăruitoare şi 
desăvârşitoare care tinde într-un dinamism ascendent spre comuniunea cu 
Dumnezeu în Duhul Sfânt. Desigur, desăvârşirea nu este un proces natural 
al firii, în sensul că ea ar avea loc împotriva voinţei omului, din contră 
implică conlucrarea liberă a omului cu harul divin. Nevoitorul, în această 
mișcare, se îndreaptă spre Dumnezeu într-o continuă ascensiune în iubire 
îndumnezeitoare în Hristos Mântuitorul nostru. Ținta omului este prin 

 
14 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua..., pp. 232-234. 
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urmare Mirele Hristos, prin care sufletul, ca o mireasă, dorește să se intre în 
unitatea harului. Sfântul Maxim ne spune că: „numai virtuţile fac pe om 
fericit, fie că sunt singure, fie împreună cu alte bunuri. Celelalte bunuri 
împreună cu virtuţile îl fac pe om fericit în mod abundent, cum a spus 
cineva dintre cei înţelepţi în cele dumnezeieşti, iar singure şi de sine, în mod 
circumscris... Virtutea e îndestulătoare prin ea însăşi spre fericirea celui ce 
o are. Deci tot cel rău e nefericit, chiar dacă ar avea la un loc toate 
bunurile amintite ale pământului, odată ce este lipsit de virtuţi. Şi tot cel 
bun e fericit, chiar de e lipsit de toate bunurile pământului, având 
strălucirea virtuţii cu care se bucură Lazăr, având odihna cea din sânurile 
lui Avraam”.15 Deci, continuă Sfântul Maxim, „curăţirea celor vrednici de 
curăţia adusă de virtuţi o face Duhul Sfânt prin temere, evlavie şi 
cunoştinţă; iar iluminarea care hărăzeşte cunoştinţa lucrurilor după 
raţiunile pe temeiul cărora există, o dăruieşte celor vrednici de lumină, prin 
tărie, sfat şi înţelegere; în sfârşit, desăvârşirea o hărăzeşte celor vrednici de 
îndumnezeire prin înţelepciunea atotluminoasă, simplă şi întreagă, 
ridicându-i în mod nemijlocit şi în tot chipul spre cauza lucrurilor, atât cât 
e cu putinţă oamenilor, încât strălucesc în ei numai însuşirile dumnezeieşti 
ale bunătăţii lui Dumnezeu. Prin aceasta cunoscându-se pe ei înşişi, 
întrucât între ei şi Dumnezeu nu mai e nici un zid care să-i despartă, dat 
fiind că între înţelepciune şi Dumnezeu nu mai este nimic, se vor bucura de 
neschimbabilitatea neclintită, ca unii ce au depăşit toate cele de la mijloc, 
în care se ascundea odinioară primejdia de a greşi în privinţa cunoaşterii. 
Căci ei au fost ridicaţi în chip negrăit şi neînţeles, după har, pe culmea cea 
mai înaltă, infinită şi de infinite ori infinit dincolo de toate după fire, printr-o 
neştiinţă şi o tăcere negrăită”.16 Așadar, subliniază Cuviosul: „deprinderile 
şi dispoziţiile capabile să primească diferitele raţiuni şi moduri de activitate 
morală care hrănesc şi întreţin cele şapte candele, adică lucrările duhului; 
cu alte cuvinte deprinderile şi dispoziţiile celor ca au primit în Biserică 
împărţirea darurilor. Precum fără untdelemn e cu neputinţă să se întreţină 
nestinsă candela, tot aşa fără o deprindere care să hrănească cele bune 
prin raţiuni, moduri de activitate morală, idei şi gânduri potrivite şi 
cuvenite, e cu neputinţă să se păzească nestinsă lumina darurilor. Pentru că 
tot darul duhovnicesc are lipsă de o aptitudine corespunzătoare cu el, care 
să-i toarne neîncetat, ca un untdelemn, materia cugetării, fiind păstrat prin 
deprinderea celui ce l-a primit”.17  

Prin mijlocirea virtuţilor, mintea este oprită să coboare la cugetul 
trupesc și se aprinde de focul dragostei, spre Dumnezeu. Prin această lucrare 

 
15 IBIDEM, pp. 168-169. 
16 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., pp. 372-374. 
17 IBIDEM, p. 374. 
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„mintea dobândeşte atâta asemănare cu Dumnezeu, încât din ea poate fi 
cunoscut Dumnezeu”.18 Ea are asupra sa Cuvântul Care S-a făcut trup şi 
Căruia îi crede cu tărie şi slujeşte cu adevărat. De îndată ce se aprinde în 
suflet candela cuvântului cunoştinţei se împlinește în omul nevoitor 
îndemnul Cuvântului lui Dumnezeu, care zice: „Nimeni nu aprinde făclia şi 
o pune sub obroc, ci în sfeşnic ca să lumineze tuturor celor din casă”. 
Domnul numeşte „făclie” cuvântul cunoştinţei în duh, arătat prin fapte, 
adică legea duhului. Iar „obroc”, cugetul pământesc al cărnii, adică legea 
pătimaşă a trupului. Deci, cel care practică virtutea trebuie să aibă în vedere 
ca nu cumva să pună legea harului în slujba patimilor, ci în suflet care e cu 
adevărat un sfeşnic de aur, ca să lumineze prin fulgerările faptelor dreptăţii 
şi a cugetărilor dreptăţii şi a cugetărilor înţelepte, tuturor celor din casă, 
adică din Biserică, sau din lumea aceasta, cum subliniază Sfântul Maxim. 
Nevoitorul devine ca o lumină ce face pe confrații săi „să slăvească şi ei 
prin faptele virtuţii şi nu numai prin simpla rostire de vorbe, pe Tatăl din 
ceruri, adică pe Dumnezeu, care produce în sfinţi, pe culmile 
contemplaţiilor tainice ale cunoştinţei, podoaba faptelor virtuoase ale 
dreptăţii”.19 Așa se face că cel ce se desăvârşeşte în Mântuitorului Hristos, 
prin virtute şi cunoştinţă, se umple de Duhul Sfânt. Deci, nevoitorul fiind 
plin de lumina raţiuni divine, atât cât este cu putinţă omului, „are în el 
înţelepciune şi înţelegere, sfat şi tărie, cunoştinţă, evlavie şi temere prin 
care se spune că priveşte Dumnezeu, ca prin nişte ochi spirituali, peste 
întreg pământul fiecărei inimi”.20 În atare caz, virtutea apare ca o 
manifestare a cunoştinţei, iar cunoştinţa ca o putere susţinătoare a virtuţii. Şi 
prin amândouă, adică prin virtute şi cunoştinţă, se manifestă o singură 
înţelepciune, a Cuvântului lui Dumnezeu înomenit.21 

Sfântul Maxim consideră că în nașterea și creșterea duhovnicească a 
credinciosului o mare valoare are virtutea iubirii. Ea este încununarea 
tuturor virtuţilor şi ca o putere supremă a reintegrării umane. Dincolo de 
toate celelalte mijloace de restaurare şi de sfinţire, iubirea rămâne aceeași şi 
în veşnicie pentru a-l lega pe om de finalitatea lui şi de scopul unificării lui 
în Dumnezeu. Astfel, iubirea, nu numai că realizează o mişcare unificată 
către Dumnezeu ca adevărată finalitate a omului, ci îi dă o întrebuinţare 
bună diverselor facultăţi, stabilindu-i o relaţie corectă cu toate făpturile lui 
Dumnezeu. Având în minte funcţia integratoare a iubirii, ca mişcare 
unificată către Dumnezeu, Sfântul Maxim a vorbit despre o întrupare 
continuă a Logosului în omenire. Adevărul prezenţei Mântuitorului Hristos 

 
18 IBIDEM, pp. 376-377. 
19 IBIDEM, pp. 377-378. 
20 Zaharia 4, 10. 
21 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., pp. 378-379. 
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în virtuţi demonstrează că lucrarea desăvârşirii umane are două aspecte: 
îndumnezeirea firii Sale umane, prin cruce și înviere, și sălăşluirea Sa 
dumnezeiască în multiplicitatea umană. Întruparea şi îndumnezeirea. Deși 
sunt două lucrări ale aceleiaşi iconomii, totuși sunt distincte, îndumnezeirea 
împlinindu-se numai după moarte și înviere, pe când Întruparea se 
concretizează ca eveniment istoric care duce spre înviere și îndumnezeire. 
Cunoscând această realitate mântuitoare, Sfântul Maxim subliniază: 
„Veacurile vieţii în trup, în care trăim acum sunt veacurile stării active, iar 
cele viitoare sunt veacurile duhului, ale prefacerii în starea pătimitoare. 
Aici găsindu-ne în stare de activitate, vom ajunge odată la sfârşitul 
veacurilor, luând sfârşit puterea şi lucrarea noastră prin care activăm, iar 
în veacurile ce vor veni, pătimind prefacerea îndumnezeirii prin har, nu 
vom fi în activitate, ci în pasivitate şi de aceea nu vom ajunge niciodată la 
sfârşitul îndumnezeirii noastre. Căci „pătimirea” de atunci va fi mai presus 
de fire şi nu va fi nici o raţiune care să hotărnicească îndumnezeirea la 
nesfârşit a celor ce o pătimesc. Aşadar lucrăm câtă vreme avem în activitate 
puterea lucrătoare a virtuţilor, care e raţională prin fire şi puterea 
cugetătoare, capabilă, fără restrângere, de toată cunoştinţa, fiind în stare 
să străbată întreg universul celor ce sunt şi se cunosc şi să-şi facă proprii 
retroactiv toate veacurile care au fost. Şi vom pătimi după ce vom fi trecut 
cu totul dincolo de raţiunile celor create din nimic şi vom fi ajuns în chip 
neînţeles la Cauza lucrurilor. Atunci vom lăsa să se odihnească, deodată cu 
cele mărginite prin fire şi puterile noastre, dobândind aceea ce nu poate 
dobândi nicidecum puterea cea după fire, deoarece firea nu are puterea de 
a cuprinde ceea ce este mai presus de fire. Căci nimic din ceea ce este făcut 
nu este prin fire făcător de îndumnezeire, odată ce nici nu poate cuprinde pe 
Dumnezeu. Pentru că numai harului dumnezeiesc îi este propriu să 
hărăzească fiinţelor create îndumnezeirea pe măsura lor şi numai el 
străluminează firea cu lumina cea mai presus de fire şi o ridică deasupra 
hotarelor ei prin covârşirea slavei. Aşadar pe drept cuvânt a ajuns la noi 
sfârşitul veacurilor, măcar că n-am primit încă, prin harul lui Hristos, darul 
bunurilor de peste fire. Căci ele au ca chipuri şi trăsături prevestitoare 
diferitele moduri ale virtuţilor celor ce pot fi cunoscute prin fire. Prin 
acestea Dumnezeu Se face neîncetat om în cei vrednici. Fericit este deci cel 
ce L-a prefăcut în sine prin înţelepciune pe Dumnezeu om. Căci după ce a 
împlinit înfăptuirea acestei taine, pătimeşte prefacerea sa în Dumnezeu prin 
har, iar acest lucru nu va înceta de a se săvârşi pururea. Pentru că Cel ce 
lucrează aceasta nehotărnicită, ba întrece chiar orice nehotărnicie. Ea nu 
încetează niciodată afecţiunea atotluminată a bunătăţii dumnezeieşti faţă de 
noi, prin care lucrează prefacerea noastră în vederea îndumnezeirii”.22  

 
22 IBIDEM, pp. 86-87. 
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Cuviosul Maxim unește participarea umană la virtuţile dumnezeieşti 
de participare activă a Domnului Hristos Însuşi la condiţiile oamenilor. 
Acest fapt permite o corespondenţă strânsă între procesul înomenirii din 
Preasfânta Fecioară Maria şi acela al îndumnezeirii oamenilor. Așa se face 
că Mântuitorul Iisus Hristos Se sălăşluieşte în om prin harul sfânt al Tainei 
Botezului element ce aparţine dintru început ideii creştine a naşterii lui 
Dumnezeu în om. Ideea unei naşteri este legată în primul rând de credința în 
Mântuitorul Hristos ca fundamentul virtuţilor. Credinţa care se naşte la 
început prin Logosul înomenit și devine mai târziu maica Logosului în om. 
Logosul este Fiul credinţei, în aceea că El se întrupează din credinţă prin 
virtuţi în om, pe măsură ce virtuțile sunt practicate de fiecare credincios în 
Trupul tainic al Domnului. Logosului împreună cu toate mădularele unite în 
Sine sunt ca într-un pântece matern: „Pentru că în pântece suntem şi noi şi 
Dumnezeu-Cuvântul, Făcătorul şi Stăpânul tuturor, cât ne aflăm în starea 
vieţii de aici. Căci Acesta Se întrezăreşte în mod neclar, ca din pântece şi 
abia licărind în lumea aceasta sensibilă. Căci în comparaţie cu slava 
negrăită a veacului ce va să fie, cu strălucirea şi cu ceea ce are propriu acel 
veac, viaţa de acum, învăluită de întuneric, nu se deosebeşte întru nimic de 
un pântece, în care pentru noi, cei prunci la înţelegere, a primit să ducă o 
existenţă de prunc şi Dumnezeu-Cuvântul din iubirea Sa de oameni, cu toate 
că e desăvârşit şi mai mult ca desăvârşit”.23 De la această stare de unire cu 
Dumnezeu, omul, prin curăţirea de patimi se pregăteşte pentru experienţa 
sălăşluirii Mântuitorului Hristos în sufletul său. Sfântul Maxim sfătuiește pe 
ucenici săi să-și curățească mintea de mânie, de amintirea răului şi de 
gândurile urâte. „Şi atunci vei putea cunoaşte sălăşluirea Domnului 
Hristos”.24 Pe măsura curăţirii de patimi, Duhul Sfânt va face cunoscut 
inimii comorile înţelepciunii şi ale cunoştinţei,25 care sunt ascunse în 
Mântuitorul Hristos Cel ce locuieşte în inimile oamenilor prin har și 
credinţă. Deci, dacă Mântuitorul Hristos locuieşte în inimile noastre prin 
credinţă, după dumnezeiescul Apostol, toate comorile înţelepciunii şi ale 
cunoştinţei sunt ascunse în El. Iar când toate aceste comori sunt ascunse în 
El sunt ascunse în inimile noastre. Evident ele se vor face cunoscute inimii 
pe măsura curăţirii prin porunci, subliniază Sfântul Cuvios. Aceasta se 
concretizează deci prin păzirea poruncilor care face pe Domnul Hristos să 
locuiască în cei ce-l iubesc pe El. Sfântul Maxim, referindu-se la Sfântul 
Apostol Pavel, zice: „Cei ce au crezut cu adevărat lui Hristos şi L-au 
sălăşluit întreg în ei prin porunci, ziceau aşa: «Nu mai trăiesc eu ci Hristos 

 
23 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua..., p. 67. 
24 IDEM, Capitole despre dragoste,, în coll. Filocalia, vol. 2, traducere de pr. prof. Dumitru 
Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 2008, p. 138. 
25 Efeseni 3, 17 şi Coloseni 2, 3. 
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trăieşte în mine. Iar de trăiesc acum în trup, trăiesc prin credinţa Fiului lui 
Dumnezeu, al Celui ce m-a iubit pe mine şi s-a dat pe Sine pentru mine».26 
De aceea pătimind de dragul Lui, pentru mântuirea tuturor, ca nişte 
următori întocmai ai Lui şi ca nişte păzitori adevăraţi ai poruncilor Lui, 
ziceau: «Ocărâţi, noi binecuvântăm; prigoniţi, noi răbdăm; huliţi, noi 
mângâiem». Aceasta o făceau pentru că-L auziseră pe El zicând: «Iubiţi pe 
vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi, binecuvântaţi pe cei ce 
vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei ce vă dosădesc pe voi» şi celelalte.27 Prin 
cuvintele şi faptele lor se arăta lucrând în ei Mântuitorul Hristos”.28 Deci, 
există, după Sfântul Maxim, o prezenţă a Logosului înomenit în credincioşi 
atât prin virtute, cât şi prin cunoştinţă. Prezenţa lui Dumnezeu în nevoitor se 
realizează „pe măsura bunei vieţuiri” în harul Duhului Sfânt.29 Mântuitorul 
este prezent în virtuţi, pentru că substanţa tuturor virtuţilor este El Însuși. 
Acest lucru este înţeles explicit ca întrupare divină în viaţa virtuoasă a 
omului. De aici deducem că există o legătură clară între întruparea morală a 
Logosului înomenit şi prezenţa care se comunică nevoitorului prin 
cunoştinţă şi contemplare, prin intermediul raţiunii şi intelectului. 

Întruparea Mântuitorului Hristos în credincios presupune creșterea 
duhovnicească în cunoaștere și vedere până la unirea mistică în iubire cu 
Preasfânta Treime. Această lucrare este mai înaltă decât toate poruncile.30 
Din acest moment nevoitorul înaintează în procesul îndumnezeirii, unde 
descoperă în iubire că Dumnezeu este izvorul nu numai al existenţei şi al 
existenţei veşnice, ci şi al bunei existenţe. Desigur, această starea de fericire 
este doar prefigurată, raţiunile naturale şi chipurile virtuţilor servind ca 
tipuri ale bunurilor suprafireşti, prin care Dumnezeu se face necontenit om 
în cei vrednici. La sfârșitul acestei etape, mintea se uneşte cu Dumnezeu, în 
rugăciune şi în dragoste, purtând în sine, toate însuşirile dumnezeieşti.31 De 
bună seamă că îndumnezeirea la care omul este părtaș implică o comunicare 
cu Dumnezeu care depășește prăpastia dintre creatură şi Creatorul ei. 
Această stare este o întrupare a lui Dumnezeu în condiţiile umane şi o 
dezvoltare a capacităţilor naturale ale omului într-o reflectare „morală” a 
însuşirilor dumnezeieşti. Fiind vorba de o întrupare a lui Dumnezeu în om, 
aceasta nu poate fi decât o unire a omului cu Dumnezeu, în virtutea iubirii 
dumnezeieşti şi a doririi iubitoare a omului. Sfântul Maxim vede în această 

 
26 Galateni 2, 20. 
27 Matei 5, 44. 
28 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Liber asceticus..., pp. 46-47. 
29 IDEM, Răspunsuri către Talasie..., p. 385. 
30 IDEM, Quaestiones et dubia, 142, apud. LARS THUNBERG, LARS THUNBERG, 
Omul şi cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
1999, pp. 360-361. 
31 Vezi SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 87-88. 
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legătura dintre cunoştinţă şi virtute, din cadrul procesului de desăvârşire şi 
îndumnezeire a omului, o reciprocitate între aspectul diferenţierii 
„iconomice” dumnezeieşti şi al Întrupării, pe de o parte, şi integrarea, 
unificarea şi îndumnezeirea omului, pe de altă parte. Paralelismul este 
deosebit de important în raport cu ideea Întrupării Mântuitorului Hristos în 
virtuţi, pentru că arată cât de strâns sunt integrate hristologia şi teologia 
ascetică în gândirea Sfântului Maxim. În lumina acestei reciprocităţi, 
Sfântul Maxim priveşte însuşirile dumnezeieşti şi virtuţile umane ca fiind 
corespunzătoare unele altora, în acelaşi sens în care înomenirea Fiului lui 
Dumnezeu şi îndumnezeirea omului corespund una alteia. Învățătura 
conform căreia relaţia dintre virtuţi, născute din poruncile dumnezeieşti şi 
însuşirile revelate ale lui Dumnezeu, este structurată, în gândirea Sfântului 
Maxim, după relaţia ipostatică dintre natura divină şi natura umană în 
Mântuitorul Hristos. Această cugetare se referă efectiv la îndumnezeirea 
omului care-l uneşte pe om cu Dumnezeu şi uneşte fiinţele umane între ele. 
Actul în sine permite o comunicare reciprocă de însuşiri între cei ce sunt 
uniţi prin ea, adică o comunicare a însușirilor asemănătoare într-o oarecare 
măsură cu aceea dintre firile Mântuitorului Hristos. La fel ca în cazul 
Domnului, această comunicare priveşte exact însuşirile individuale ale unei 
firi care se comunică celeilalte firi prin mijlocirea ipostasului. Prin urmare, 
în actul îndumnezeirii omul dobândeşte însuşirile dumnezeieşti în relaţie cu 
harul Duhului Sfânt în Trupul tainic al Domnului. Prin această împărtăşire 
omul se face dumnezeu după har așa cum Dumnezeu, al cărui ipostas este 
ascuns oamenilor, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria şi s-a 
făcut om. 
 

Virtutea ca prezență mistică în lucrarea de îndumnezeire a 
nevoitorului 

Sfântul Maxim a afirmat de nenumărate ori în lucrările sale că numai 
Dumnezeu are binele prin fire, omul are binele prin participare. De aceea 
toate cele ce sunt prin fire capabile de lumină şi bunătate, primesc lumina şi 
bunătatea de la El prin participare.32 În felul acesta Mântuitorul Hristos 
cheamă pe om, prin curăţirea de patimi şi prin cunoaşterea în duh a 
raţiunilor lumii, la unirea cu Sine în Duhul Său. Pentru a explica această 
unire, Cuviosul descrie facultăţilor sufleteşti ale omului, funcţiunea lor 
conformă cu firea și întreaga viață lăuntrică. Evident, această viață lăuntrică 
nu se desfăşoară în mod izolat, ci într-un contact necontenit cu harul lui 
Dumnezeu și numai în Trupul tainic al omului. După cum omul ia o 
atitudine sau alta faţă de Biserică, se modifică funcţiunea facultăţilor lui 
sufleteşti şi stările lui lăuntrice, care la rândul lor se manifestă apoi în 

 
32 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., pp. 382-383. 



42 

atitudinile lui. Ca atare, omul nu se poate despărți de Mântuitorul Hristos și 
să fie viu. Prin simţire el sesizează cele văzute, iar prin minte, luminată de 
harul Duhului Sfânt, cele nevăzute. Normal este ca simţirea să fie numai un 
prilej prin care raţiunea ca funcţie discursivă a minţii să ia cunoştinţă de 
raţiunile divine ce se ascund în lucruri. Când simţirea lucrează singură, 
nepreocupându-se decât de aspectul văzut al lucrurilor; sau îşi subordonează 
raţiunea, care în loc de a struni simţirea, îi făureşte argumente pretins 
raţionale născocind moduri de satisfacere a dorinţelor ei, atunci existența 
omului este contrară firii. Datorită acestei rătăciri, facultăţile sufleteşti sunt 
direcționate departe de la firea lor. Tocmai pentru aceasta simţirea ajunge să 
fie afectată de plăcere şi durere, iar puterile sufleteşti ale poftei şi iuţimii să-
și pună energia lor la dispoziţia patimilor.  

Afectat de această schimbare în rău, omul pofteşte cu tărie ceea ce 
place simţirii şi urăşte cu toată puterea ceea ce e dureros pentru simţire, 
raţiunea aducând argumente pentru căutarea plăcerii şi fuga de durere şi 
născocind modalităţi pentru aflarea plăcerii şi evitarea durerii. Efectele 
acestei orientări sunt multiple: pe de o parte lumea se îngustează pentru om 
numai la cele văzute şi materiale, iar nemaivăzându-se raţiunile divine din 
lucruri, nu se mai străvede nici Dumnezeu; pe de altă parte în om totul 
reducându-se la lucrarea simţirii sau punându-se în slujba ei, omul devine 
întreg numai simţire, poftă şi mânie, sau numai patimă şi iraţionalitate. Cu 
alte cuvinte ansamblul lume-Dumnezeu în continuă lărgire, se reduce pentru 
om, legătura acestuia cu el se slăbeşte şi se împuţinează, împuţinându-se şi 
viaţa lui lăuntrică. Cu cât uită mai mult de Dumnezeu, cu cât neglijează mai 
mult lumea, cu înţelesul ei larg, cu atâta se sărăceşte şi se denaturează şi 
viaţa omului. Păcatul, departe de-a însemna o afirmare şi o lărgire a omului 
şi a legăturilor lui cu lumea, e o diminuare a omului şi o îngustare a lumii. 
Iar mântuirea din păcat departe de-a însemna o preocupare a omului 
exclusiv de sine şi de Dumnezeu şi eventual o îngustare a omului, e o lărgire 
a lui prin activarea legăturilor cu lumea eliberată şi repusă în orizonturile ei 
tot mai lărgite şi prin această lume cu Dumnezeu. Desigur, omul nu se poate 
mântui dacă nu devine duh, adică să privească lumea din adâncul unei vieţi 
străbătute de Duhul lui Dumnezeu.  

Ridicarea omului în Duhul Sfânt trebuie presupune întâi revenirea sa 
la starea firească. Simţirea trebuie să devină pură percepţie sensibilă, iar 
raţiunea trebuie să-şi recâştige fermitatea ei obiectivă. De bună seamă, 
Mântuitorul Iisus Hristos ne-a mântuit conform unui plan veșnic şi toate se 
înţeleg şi se săvârşesc conform acestei raţiuni. În acord cu acest plan 
poruncile divine îşi au raţiunile lor. Numai păcatul provine întotdeauna 
dintr-o despărţire a voii de raţiunea firii, iar virtutea din restabilirea 
acordului între voie şi raţiunea firii. Deci, îndată ce voia se hotărăşte să 
lucreze conform cu raţiunea firii, nu mai e singură, ci are harul dumnezeiesc 
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în ajutorul omului. Și întrucât nimic iraţional nu se află în raţiunea firii, pe 
drept cuvânt îndată ce voia se mişcă conform raţiunii firii, primeşte lucrarea 
Mântuitorului Hristos într-ajutor. Ca atare mişcarea naturală însufleţeşte 
întregul univers şi fiecare făptură e un impuls dat firii şi susţinut în ea de 
Dumnezeu în calitate de cauză şi ţintă finală a ei.33 Pentru aceasta, Fiul lui 
Dumnezeu Însuși care nu e pentru şi în Sine, nici început, nici ţintă finală, 
nici interval mişcător între acestea două, ca unul ce nu se dezvoltă spre 
nimic, fiind nelimitat din veci, se face pentru om acţiune ce mijloceşte între 
început şi ţinta finală, sporind şi adaptându-se potrivit cu diferitele faze pe 
care le parcurge lumea. În firea omenească, luată din Preacurata Fecioară 
Maria, dar fără să Se contopească cu natura noastră, a ascuns ca forţă 
efectivă energiile Sale divine, trecând prin toate fazele de dezvoltare ale 
noastre. Ca Domn și Dumnezeu adevărat, El le conduce dinlăuntru pe toate 
ca putere eficientă şi din afară ca ţintă atractivă în dezvoltarea lor spre 
îndumnezeire. Mântuitorul nostru este așadar Unul din Treime care s-a 
răstignit pentru noi și toate sunt legate prin El întreolaltă. Ținându-le toate la 
un loc, Domnul slavei le călăuzeşte pe toate atât pe planul mai general al 
Providenţei, cât şi pe planul mai special al mântuirii. Raţiunea divină ca 
Raţiunea cea mai generală ce îmbrăţişează toate raţiunile făpturilor şi viaţa 
divină susţine, prin urmare, toate şi înalţă calitativ viaţa tuturor. Tocmai 
pentru aceasta nevoitorul dobândește odată cu lucrarea virtuților pe Cel ce 
este fiinţa virtuţilor.  

Înălţarea spre treapta cea mai înaltă a existenţei, spre îndumnezeire, 
se poate face doar prin Logosul înomenit. El este Cel ce lucrează în virtuţi, 
fiind Calea omului în virtuţi, ce nu se abate nici la dreapta nici la stânga. El 
este uşa care deschide lumea cunoştinţei celor ce au străbătut bine calea 
virtuţilor. Cel ce se înalţă din faza întâi a purificării de patimi şi a dobândirii 
virtuţilor la cunoaşterea raţiunilor divine din lume, tot în Mântuitorul 
Hristos înaintează, întrucât aceste raţiuni sunt razele Raţiunii ipostatice. 
Raţiunile acestea nu pot fi văzute însă decât în Duhul Sfânt, ca Unul care 
purcede din Tatăl și este trimis în lume de Mântuitorul nostru. Omul, după 
lucrarea de purificare ajunge la o cunoaştere harică şi la o unire desăvârșită 
cu Preasfânta Treime. Firește, nevoitorul pe măsură ce s-a unit cu Acela ce 
este ființa virtuților, prin purificare în cunoaşterea raţiunilor tot mai generale 
ale lumii, se simte într-o armonie tot mai deplină cu întreaga creație. Și acest 
lucru este normal întrucât el înaintează în cunoaşterea Raţiunii supreme, din 
care pornesc toate raţiunile tuturor şi căreia îi sunt subordonate toate. În 
primul rând el se ridică din dezbinarea faţă de oameni, refăcând unitatea firii 

 
33 SF. MAXIM (în Ambigua, în col. PG, vol. 90, coll. 1073) susține că „mişcarea ţine de 
însăşi firea celor create, manifestând aspiraţia acestora de la existenţa simplă la existenţa 
fericită şi la existenţa fericită veşnică în Duhul Sfânt”. 



44 

omeneşti, sfâşiată prin păcat. Apoi, ajuns la privirea directă a Logosului, 
mintea lui vede toate făpturile în mod unitar şi simplu în Creatorul lor. Deci 
până în Dumnezeu mintea e însoţită de ansamblul creaţiei, fără să dispară, ci 
dimpotrivă devine şi mai luminoasă, aşa cum lucrurile dintr-o cameră, când 
vine lumina soarelui peste ele, se văd mai clare decât atunci când sunt 
scufundate în întuneric. Sfântul Maxim afirmă chiar că mintea omului 
virtuos ajunge să devină „goală” de toate vălurile impresiilor şi ideilor din 
lume. Experiența sfinților ne arată că pentru a vedea pe Mântuitorul Hristos 
neacoperit de vălurile simbolurilor create trebuie ca mintea să se deplaseze 
cu ajutorul harului divin în interiorul de lumină al Logosului Tatălui 
înomenit. Ca pregătire pentru planul vederii lui Dumnezeu e necesară, 
pentru o vreme, uitarea înţelesurilor lucrurilor. Dar pe urmă ele pot apărea şi 
apar de fapt, fără pericol, scăldate în lumina curăţitoare şi unificatoare a 
Mântuitorului Hristos, Cel bun și iubitor de oameni.34 

Trăirea virtuților nu se face prin puterile naturale ale minţii şi voinţei 
omeneşti, ci numai cu ajutorul harului Duhului Sfânt și în Trupul tainic al 
Domnului. Deci, această ridicare nu se poate realiza decât prin energia 
exclusivă a lui Dumnezeu, din Sfintele Taine, după oprirea puterilor umane. 
Constatăm de aici că îndumnezeirea omului se împlinește după moartea 
mistică a puterilor lui naturale. Ca atare, Duminica vieţii îndumnezeite, vine 
după Sâmbăta odihnei de puterile naturale şi după cele şase zile de lucrare 
naturală a vieţii practice. Nevoitorul, trecând în ziua a şaptea a odihnei de 
puterile naturale, simte cum Însuşi Dumnezeu se odihneşte în el, fără ca el 
să se oprească în vreun fel din mișcarea lui epectatică. În această experiență 
a activităţii noastre create şi primire a activităţii necreate divine, sfinții sunt 
însoţiţi nu numai de Mântuitorul nostru care moare și se unește cu noi, 
rămânând aşa în ziua Sâmbetei şi învie cu noi în Duminica fără de sfârşit. 
Propriu zis, dacă Logosul nu S-ar fi întrupat să moară şi să învie împreună 
cu noi ca om, n-am fi putut ajunge nici la Sabatul creaţiei şi la ziua a opta a 
îndumnezeirii, fiind opriţi de păcat, de moarte și de stricăciune. Fiul Tatălui, 
deci, îşi desăvârşeşte opera în legătură cu noi ca Mântuitor și Îndumnezeitor 
al nostru în Duhul Sfânt.35 Prin urmare, El este prezent în poruncile Sale, 
fiind fiinţa virtuţilor, ce se descoperă ca realitate, putere şi prezenţă în cei ce 
se străduiesc să le împlinească. Sfântul Maxim, referitor la această relație 
dintre poruncile divine și Mântuitorul Hristos, spune: „Cuvântul lui 
Dumnezeu şi al Tatălui se află tainic în fiecare dintre poruncile sale; iar 
Dumnezeu şi Tatăl se află întreg nedespărţit în întreg Cuvântul Său în chip 
firesc. Cel ce primeşte prin urmare porunca dumnezeiască şi o împlineşte 

 
34 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua..., pp. 21-23. Vezi și IPS IRINEU, Omul 
fiinţă spre îndumnezeire, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000, pp. 82-98. 
35 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua..., pp. 23-24. 
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primeşte pe Cuvântul lui Dumnezeu aflător în ea. Iar cel ce a primit pe 
Cuvântul prin porunci a primit totodată prin El pe Tatăl care se află în El în 
chip firesc şi pe Duhul Sfânt, care se află în El în chip firesc. Căci a zis 
„Amin zic vouă, cel ce primeşte pe Cel ce-l voi trimite pe Mine mă primeşte; 
iar cel ce Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine”.36 
Aşadar cel ce a primit o poruncă şi a împlinit-o pe ea a primit tainic pe 
Preasfânta Treime”.37 Sfântul Cuvios precizează că împlinirea poruncilor 
Mântuitorului Hristos actualizează în viața omului virtuos ceea ce Logosul a 
săvârşit ca Dumnezeu-Omul. El a gustat experienţa noastră umană astfel 
încât la împlinirea activităţii Sale când „a venit ceasul” morţii-învierii, 
umanitatea Sa purta imprimată în ea înaintea Tatălui experienţa umanului în 
toate profunzimile ei. Pe aceasta Domnul o comunică în Duhul Sfânt, în 
chip sacramental şi ascetic tuturor celor ce se altoiesc în umanitatea lui. 

Prezenţa tainică a Mântuitorului în poruncile Sale, chiar și după 
înălţarea Sa la ceruri, ne arată continuarea eficientă în istorie a iconomiei 
înomenirii Sale, respectiv relaţia reciprocă şi activă dintre El şi om în 
lucrarea îndumnezeirii.38 Ca Domn și Mântuitor al nostru, El ne-a deschis 
calea cea nouă, fiind Înainte-mergător al nostru, dar şi continuă să se afle pe 
această cale „cu noi”, ca Prodrom al celei de-a doua veniri a Lui. Înaintarea 
noastră spre acea Venire, sinonimă cu plinirea lumii în Duhul Sfânt, este 
reciprocă înaintării Sale spre acea Venire, ca împlinire a propriei Sale lucrări 
de recapitulare a tuturor în Sine, dar nu ca apocatastază. Ca atare, în această 
dinamică de cuprindere teandrică a celor care L-au cunoscut, sunt cuprinse 
toate elementele creaţiei, în sensul operei de sinteză pan-cosmică, nu doar 
pan-umană, căci Tatăl îi va predat Lui toată creația. Tocmai pentru aceasta 
toate cele create joacă un rol epifanic şi unificator, omul având chemarea 
mai întâi de-a le înţelege ca descoperiri ale Cuvântului, prin întrupările şi 
împărtăşirile Sale succesive, şi apoi de a le folosi ca elementele ale 
virtuților, capabile să ne înalţe progresiv de aici dincolo, de la fenomenele 
sensibile la raţiunile divine, de la daruri la Dăruitor. Așadar, „cel ce vrea să 
cunoască pe Dumnezeu în mod afirmativ face Cuvântul trup, neputând să 
cunoască pe Dumnezeu drept cauză din altă parte decât din cele văzute şi 
pipăite. Iar cel ce vrea să-L cunoască în mod negativ prin negaţii face 
Cuvântul duh, cunoscând cum se cuvine pe Cel supra-necunoscut, ca pe Cel 
ce era la început Dumnezeu şi era la Dumnezeu, dar nu din ceva din cele ce 

 
36 Ioan 13, 20. 
37 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole teologice şi iconomice, Filocalia, vol. II, 
p. 203. 
38 Lect. SEBASTIAN MOLDOVAN, „Sensuri morale ale hranei euharistice după o lectură 
la Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în Revista Teologică, anul 2002, nr. 1, p. 29. 
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pot fi cunoscute.39 Cel ce a învăţat să sape, prin fapte şi contemplaţie, 
fântânile virtuţii şi ale cunoştinţei din sine, asemenea Patriarhilor, va afla 
înlăuntru pe Mântuitorul Hristos, izvorul Vieţii, din care ne îndeamnă 
înţelepciunea să bem, zicând: «Bea apă din vasele tale şi din izvorul 
fântânilor».40 Făcând aceasta, vom afla înlăuntrul nostru comorile ei”.41 
Deci, nevoitorul, „zidind pe Domnul, ca pe o temelie a credinţei, edificiul 
înalt al virtuţilor, așează în el aur, argint, pietre scumpe, adică cunoştinţă 
curată şi neîntinată despre teologie, viaţă străvezie şi strălucită, gânduri 
dumnezeieşti şi idei luminoase. El trăiește, astfel, ca un străin în trup, ca 
unul ce şi-a tăiat prin virtute afecţiunea sufletului faţă de trup şi a smuls din 
sine înşelăciunea celor materiale. Mai mult, cel ce se află pe treapta 
cunoaşterii locuieşte ca un străin chiar şi în virtute, ca unul ce priveşte încă 
adevărul în oglinzi şi ghicituri. Și pentru că încă nu i s-au arătat chipurile 
de sine stătătoare ale bunătăţilor, aşa cum sunt, ca să se bucure de ele faţă 
către faţă, el călătoreşte în sfințenie având în faţă icoana bunătăţilor, care-l 
cheamă spre viitor”.42 Raportarea oamenilor duhovnicești la aceste virtuţi 
scoate în evidență frumuseţea chipului odihnit în Dumnezeu. 

 
Virtutea, cale spre Dumnezeu și inel de legătură între om și 

Dumnezeu 
Înaintarea în unirea cu Dumnezeu se face prin har și virtute. Însuşi 

Mântuitorul Hristos este fiinţa virtuţii, El fiind bunătatea nemărginită și 
dragostea fără sfârșit. Cel care înaintează în El, urcă în Raţiunea supremă, 
fiind în armonie cu toate. Ca Raţiune, care le uneşte pe toate, Mântuitorul 
Hristos eliberează pe oameni de moarte şi-i statorniceşte în sfinţenie. 
Virtutea în acest sens este calea pe care omul înaintează din puterea lui 
Dumnezeu, spre bunătatea nesfârşită, în unirea cu El ca putere și ţintă 
vrednică de urmat. Prin aceasta Fiul lui Dumnezeu înomenit este începutul, 
mijlocul şi sfârşitul veşnic al omului. De aici rezultă că motivaţia principală 
a nevoinţelor este legată de constatarea că viaţa pământească este marcată 
de nestatornicie şi trecere succesivă. „Sfinţii au cunoscut cu înţelepciune că 
nu aceasta este viaţa pe care Dumnezeu a dăruit-o, la început, zice Sfântul 

 
39 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole teologice şi iconomice..., p. 193. Ca şi 
Sfântul Dionisie Areopagitul, Sfântul Maxim consideră teologia negativă superioară celei 
pozitive. Teologia pozitivă îl cunoaşte pe Dumnezeu ca simplă cauză din făptuiri. Teologia 
negativă cunoaşte mai mult din El, pentru că nu-L cunoaşte din făpturi, ci din cele ce pot fi 
propriu-zis prin descoperirea Lui nemijlocită. De aici se vede că Sfântul Maxim nu înţelege 
prin teologia negativă o teologie intelectuală, paralelă cu cea afirmativă, ci o trăire mistică a 
lui Dumnezeu ce nu poate fi cuprinsă în conceptele şi termenii împrumutaţi din lumea 
creată (vezi și IBIDEM, p. 324). 
40 Proverbe 5, 15. 
41 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole teologice şi iconomice..., p.193. 
42 IBIDEM, p. 185. 
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Maxim, ci au învăţat tainic că Dumnezeu a creat la început alta, 
dumnezeiască şi pururea la fel, una despre care au înţeles că e demnă de 
Dumnezeu, care e bun”.43 Ei au urmat pe Mântuitorul Hristos, deoarece El s-a 
făcut: „pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate şi sfinţire şi 
răscumpărare”.44 De bună seamă, Domnul, Care este prin Sine Însuşi 
înţelepciunea, dreptatea şi sfinţenia, nu în sens limitat, ci în înţelesul absolut, 
atrage pe orice om care doreşte să se împărtăşească de virtute printr-o 
deprindere tot mai neclintită. Mulţimile de nevoitori, ca uni ce au cultivat 
sincer, prin liberă hotărâre, sămânţa naturală a binelui şi au arătat sfârşitul ca 
fiind una cu obârşia şi obârşia una cu sfârşitul, se împărtăşesc neîndoielnic 
de Dumnezeu, fiinţa virtuţilor. Dumnezeu este exclusiv obârşia virtuților, 
întrucât de acolo au primit existenţa, şi binele prin fire, după participare, iar 
ţinta, întrucât recunoscându-şi cauza lor, străbat prin dispoziţie şi hotărâre 
liberă, cu toată sârguinţa, drumul de laudă ce duce spre ea. Străbătând acest 
drum, nevoitorii devin dumnezei, primind de la Dumnezeu puterea de-a fi 
dumnezei, ca uni ce au adăugat prin liberă alegere, la binele natural al 
chipului, asemănarea prin virtute, datorită urcuşului firesc spre cauza 
proprie şi intrării în intimitatea ei.45 

Identificarea dintre „chipul lui Dumnezeu” din om cu binele sădit în 
firea lui arată că omul este capabil să urce spre binele desăvârşit, prin 
virtute. În această lucrare nevoitorul aspiră spre împlinirea firi sale unită cu 
puterea lui Dumnezeu, care este legată de ea. Acest fapt demonstrează că 
omul nu este o existenţă închisă în sine şi în lumea aceasta, ci e într-o 
permanentă legătură cu Dumnezeu. Creatorul, dacă omul nu se opune 
voinței divine, îl duce spre deplina unire cu El, ceea ce arată că omul este o 
fiinţă imanentă în legătură cu Dumnezeu cel transcendent. Mişcarea omului 
în timp, de la binele dat de Dumnezeu, la împlinirea aspiraţiei întipărită în 
acest bine, duce la comuniunea intimă cu Creatorul cel iubitor de oameni. 
Omul parcurgând acest drum, prin asceză, ajunge să se împlinească în 
Dumnezeu, considerând categoric lumea aceasta trecătoare. El înţelege 
totodată că „descompunerea şi prefacerea întreolaltă a corpurilor din ea, 
deci structura prin fire nestatornică şi schimbăcioasă a corpurilor din care 
este alcătuită lumea aceasta şi sfârşitul lor, se va produce, cu necesitate, 
prin succesiunea lucrurilor”.46 De aceea, sfinții sau desfăcut cu înţelepciune 
de afecţiunea faţă de trup şi de lume, alipindu-se de Dumnezeu şi îngrijindu-se 
de sufletul care va rămâne în veşnicie. 

Evident, la unirea omului cu Dumnezeu se ajunge, după Sfântul 

 
43 SF. MAXIM MĂRTURISTORUL, Ambigua..., p. 156. 
44 1 Corinteni 1, 30. 
45 SF. MAXIM MĂRTURISTORUL, Ambigua..., pp. 85-86. 
46 IBIDEM, p. 167. 
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Maxim, nu numai prin virtuţi, ci şi prin depăşirea raţiunilor lucrurilor create. 
Astfel, „cel care, datorită marii bogăţii a cunoştinţei şi îmbelşugatei 
împărtăşiri de Duhul Sfânt, a străbătut, pe cât este cu putinţă, raţiunea 
providenţei şi a îmbrăţişat cunoaşterea ei, se urcă împreună cu Cuvântul, 
care se suie la cer. Căci, după ce a străbătut cunoaşterea firii tuturor celor 
providenţiate, văzute şi nevăzute, împreună cu raţiunile lor, s-a înălţat la 
starea care nu era în ea nici un fel de impuls sau mişcare. Căci s-a ridicat, 
astfel, de la raţiunile Providenţei din lucruri care îi deschid drumul următor 
ca nişte îngeri în regiunea raţiunilor şi tainelor negrăite ale teologiei. Şi 
prin urcuşurile treptate ridică tot mai sus porţile înţelegătoare ale sufletului 
spre primirea Cuvântului atotdumnezeiesc”.47 Virtuţile, în acest urcuș 
duhovnicesc, sunt considerate de Sfântul Maxim ca remedii pentru fiecare 
patimă. Prin ele se actualizează structura microcosmică a fiinţei umane. 
Astfel, în om îi corespunde dezintegrării microcosmosului prin patimi 
„reintegrarea” lui prin virtuţi. De fapt toate virtuţile au rolul de a urca 
sufletul spre iubirea de Dumnezeu şi de aproapele. Căci dacă toate patimile 
dezintegrează cosmosul uman dirijându-l spre iubirea păcătoasă, virtuţile în 
schimb îl dirijează pe om spre iubirea divină. Fără îndoială această unire cu 
Dumnezeu în iubire și cu semenii are o dublă funcţie unificatoare: atât cu 
Dumnezeu, cât şi cu semenii săi. Ea restaurează totodată unitatea persoanei 
umane şi unitatea întregii naturi umane, ambele fiind despărțite prin patimi 
şi păcate. Este de la sine înțeles și faptul că virtuţile nu reprezintă doar 
realizarea armoniei interioare a fiinţei umane și nu asigură doar echilibrul ei 
interior, ci ele reprezintă tot atâtea forme de întrupare divină, oricărei virtuţi 
umane corespunzându-i un atribut-energie divin corespunzător virtuţii. 
Datorită acestui fapt viaţa spirituală a omului, în viziunea Sfântului Maxim, 
se organizează după modelul asceză, contemplare și rugăciune mistică. 
Împărțirea propusă de Cuviosul Mărturisitor ne arată că viaţa duhovnicească 
în Dumnezeu este şi o viaţă a lui Dumnezeu în om. Sublinierea are ca suport 
mişcare dublă, ascensională şi descensională, ceea ce dovedește că în 
interiorul acestei experiențe duhovnicești omul ajutat de harul divin se 
îndumnezeiește participând la energiile divine comunicabile. Deci, 
Dumnezeu se întrupează în nevoitor prin virtuțile care corespund acestor 
atribute-energii divine.48 

Dumnezeu Tatăl, ca un bun şi de oameni iubitor, ne-a iubit mai mult 
decât pe Fiul Său, cum învaţă limpede înţelesul tainei pe cei ce au primit 
mărturisirea credinţei în El. Dacă Mântuitorul Iisus Hristos s-a supus pe 

 
47 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua, pp. 326-327. 
48 Este de precizat că Sfântul Maxim a adus în această analiză o contribuţie personală 
armonizată cu antropologia sa: reunirea aspectelor diferenţierii şi unităţii (LARS 
THUNBERG, op. cit., pp. 306-307). 
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Sine de bunăvoie crucii ca un vinovat pentru noi, care eram datori să 
pătimim, e vădit oricui simte cât de puţin harul că ne-a iubit mai mult ca pe 
Sine pe noi, pentru care S-a predat cu voia morţii. „El a ales pentru noi 
ocara necesară iconomiei mântuirii, mai de cinste decât slava firească a lui 
Dumnezeu căci nimic nu este mai propriu raţiunii slavei Lui, zice Sfântul 
Maxim, decât mântuirea oamenilor, pentru care e toată raţiunea şi toată 
taina”.49 În felul acesta Fiul Tatălui înomenit, prin iubirea Lui, care întrece 
orice iubire, a împlinit pentru mântuirea noastră cea mai înaltă raţiune a 
iconomiei divine. Această iubire, prin care El S-a jertfit pe cruce pentru noi, 
e cea mai raţională, dar şi cea mai greu de înţeles pentru gândirea umană. 
Cuviosul Maxim subliniază faptul că „ceea ce-i mai tainic decât toate 
tainele e că Însuşi Dumnezeu, făcându-Se din iubire om cu adevărat, prin 
asumarea trupului însufleţit mintal şi raţional, şi primind în Sine fără să Se 
schimbe patimile firii – ca să mântuiască pe om şi să ni Se dea pe Sine 
nouă, oamenilor, pildă de virtute şi chip viu al bunăvoirii şi iubirii faţă de 
El şi între noi –, poate să-i înduplece pe toţi spre a răspunde la fel”.50 
Datorită acestui fapt, vieţuirea după Dumnezeu devine strălucitoare prin 
lucrarea harului şi prin virtuţi. Întru această stare nevoitorul se arată 
netulburat de nici o plăcere şi de nici un fel de durere, dăruindu-se numai lui 
Dumnezeu, Care „S-a dat pe Sine preţ de răscumpărare”51 pentru noi. 
Încredinţându-I toată viaţa prezentă şi viitoare, care există din El prin 
raţiunea creării, credinciosul trăieşte prin El în modul vieţuirii adevărate şi 
se desăvârşeşte prin taina cea după har a îndumnezeirii nădăjduite.52 Această 
experiență duhovnicească în Dumnezeu are în vedere primirea existenţei 
bune care se împlineşte prin alipirea de Dumnezeu, neslăbită de nici un fel 
de întâmplări dureroase care ne întâmpină în viaţa pământească. 

Fiul lui Dumnezeu înomenit este Cel care ne ajută în desăvârşirea 
noastră şi care a realizat pentru întâia oară în firea Sa umană 
îndumnezeirea.53 Acesta, făcându-Se om „pentru oameni”, a realizat chipul 
adevărat al omului. Cum ştim omul nu se poate simţi împlinit prin sine.54 

 
49 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole, în coll. PSB, vol. 3, seria nouă, ediție 
revăzută de Tudor Teoteoi, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, București, 2010, p. 260. 
50 IBIDEM, p. 261. 
51 1 Timotei 2, 6. 
52 Romani 11, 36. 
53 Îndumnezeind firea Sa umană, Mântuitorul Iisus Hristos a făcut din ea mediu transparent 
al energiilor divine necreate ale Duhului Sfânt. Astfel, trupul Său deplin pnevmatizat 
pătrunde în cei ce cred în el prin Duhul Sfânt. Prin această lucrare Duhul Sfânt pătrunde în 
noi, prin trupul Mântuitorului Hristos, omul prefăcându-se tot mai mult după chipul şi 
asemănarea Preasfintei Treimi. 
54 Chiar și întruparea, în gândirea Sfântului Maxim, are un rost mântuitor, nu numai jertfa și 
învierea Domnului Hristos. Prin întrupare Mântuitorul a ridicat firea noastră din păcat și 
intră în relație strânsă cu noi toți ca om și, în același timp, ca Dumnezeu. 
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Numai Dumnezeu, făcându-Se om pentru oameni, a cuprins în Sine şi a 
ridicat pe om la toată bogăţia Sa spirituală, împărtăşindu-l desăvârşit de 
harul Său. Deci, Dumnezeu Omul S-a arătat întru toate iubitor de oameni. 
Mântuitorul Iisus Hristos a desfiinţat mai întâi păcatul în special prin 
pătimire, cruce şi moarte. Pătimind pe nedrept, Domnul a osândit păcatul în 
trupul său, eliminând din firea Lui slăbiciunile şi moartea de pe urma 
păcatului. Tocmai pe această concepție Sfântul Maxim îşi întemeiază viaţa 
duhovnicească, pătimirea Domnului nostru Iisus Hristos având rolul 
ontologic de ridicare a firii omeneşti din slăbiciunea şi din moartea de pe 
urma păcatului. Această chezăşie a mântuirii are în vedere eliberarea noastră 
din moarte şi stricăciune, Sfântul Maxim îndeamnă stăruitor pe ucenicii săi, 
să nu slăbească în necazuri,55 ştiind că „necazul lucrează răbdare, iar 
răbdarea, încercare, iar încercarea, nădejde, iar nădejdea nu ruşinează”.56 
Lucrare ascetică este de fapt împlinirea legii dumnezeieşti, care ne 
îndeamnă să ne îmbunătăţim viaţa prin pătimirea necazurilor și a 
nedreptăților. Cel care suferă chinurile vieții se va arăta ucenic al 
Mântuitorului Hristos, alungând din trupul său pe şarpele cel înţelegător. 
Căci precum cel rău a înduplecat pe om prin înşelăciune să calce porunca 
dumnezeiască şi să preţuiască cele vremelnice mai mult decât cele veşnice, 
tot așa Cel veșnic și iubitor de oameni, prin jertfa şi învierea Sa, ne-a dăruit 
puterea să-l călcăm în picioare prin păzirea poruncilor, păstrând harul care 
ne păzeşte şi ne întăreşte. Evident, numai cei ce iubesc pe Domnul pot face 
aceasta, prin plăcuta pătimire cu voia şi printr-o judecată înţeleaptă. 

Desigur, Logosul îşi desăvârşeşte lucrarea Sa mântuitoare în legătură 
cu lumea ca Domn și Dumnezeu, împlinind vocația noastră, îndumnezeirea, 
prin cruce și înviere. Această realitate o descoperim în faptul că El este 
prezent în poruncile Sale, fiind fiinţa virtuţilor, ce înseamnă că El este prin 
harul Său realitate, putere şi prezenţă în cei ce se angajează pe linia 
împlinirii poruncilor divine. Sfântul Maxim spune că Logosul Tatălui „se 
află tainic în fiecare dintre poruncile sale; iar Dumnezeu şi Tatăl se află 
întreg nedespărţit în întreg Cuvântul Său în chip firesc. Cel ce primeşte prin 
urmare porunca dumnezeiască şi o împlineşte primeşte pe Cuvântul lui 
Dumnezeu aflător în ea. Iar cel ce a primit pe Cuvântul prin porunci a 
primit totodată prin El pe Tatăl care se află în El în chip firesc şi pe Duhul 
Sfânt, care se află în El în chip firesc. Căci a zis «Amin zic vouă, cel ce 
primeşte pe Cel ce-l voi trimite pe Mine mă primeşte; iar cel ce Mă primeşte 
pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine».57 Aşadar cel ce a primit o 

 
55 Efeseni 3, 13. 
56 Romani 5, 3-5. 
57 Ioan 13, 20. 
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poruncă şi a împlinit-o pe ea a primit tainic pe Preasfânta Treime”.58 Cum 
constatăm, Sfântul Cuvios crede că prin împlinirea poruncilor nevoitorul 
actualizează ceea ce Dumnezeu a imprimat în viața omului prin actul 
creației. Însuși Mântuitorul Hristos a gustat experienţa umană astfel încât la 
împlinirea activităţii Sale mântuitoare, când „a venit ceasul” morţii-învierii, 
firea sa umană purta imprimată în ea înaintea Tatălui experienţa umanului în 
toate profunzimile ei. Pe aceasta ne-o comunică și nouă în Duhul Sfânt prin 
Sfintele Taine, mai ales prin Sfânta Împărtășanie. În felul acesta, actualitatea 
tainică a Domnului în porunci prezintă pe de o parte continuarea eficientă în 
istorie a iconomiei Sale, iar pe de altă parte reflectă relaţia reciprocă şi 
activă dintre Dumnezeu şi om în lucrarea îndumnezeirii noastre.59 De aici 
deducem că Fiul lui Dumnezeu înomenit n-a tăiat doar o dată pentru 
totdeauna calea cea nouă, ca Înainte-mergător al nostru, ci se află permanent 
cu noi pe această cale, ca Înainte-mergător ale celei de-a doua veniri a Lui. 
Din acest punct de vedere înaintarea noastră spre acea Venire este sinonimă 
cu propria noastră plinire în Mântuitorul Hristos.60 Deci, „cel ce vrea să 
cunoască pe Dumnezeu în mod afirmativ, spune Sfântul Maxim, face 
Cuvântul trup, neputând să cunoască pe Dumnezeu drept cauză din altă 
parte decât din cele văzute şi pipăite. Iar cel ce vrea să-L cunoască în mod 
negativ prin negaţii face Cuvântul duh, cunoscând cum se cuvine pe Cel 
supra-necunoscut, ca pe Cel ce era la început Dumnezeu şi era la 
Dumnezeu, dar nu din ceva din cele ce pot fi cunoscute”.61 Mai departe 
Cuviosul arată că nevoitorul dacă a „învăţat să sape, prin fapte şi 
contemplaţie, fântânile virtuţii şi ale cunoştinţei din sine, asemenea 
Patriarhilor, va afla înlăuntru pe Hristos, izvorul Vieţii, din care ne 
îndeamnă înţelepciunea să bem, zicând: „Bea apă din vasele tale şi din 
izvorul fântânilor”.62 Ca atare făcând aceasta, el va afla înlăuntrul său 
comorile ei.63 Având în vedere această îndeletnicire în lucrarea faptelor 
bune, Sfântul Maxim spune: „zidind pe Domnul, ca pe o temelie a credinţei, 
edificiul înalt al virtuţilor, să aşezăm în el aur, argint, pietre scumpe, adică 
cunoştinţă curată şi neîntinată despre Dumnezeu (teologie), viaţă străvezie 

 
58 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole teologice şi iconomice..., p. 203.  
59 IDEM, Răspunsuri către Talasie..., pp. 94-101. 
60 Sfânta Euharistie este inseparabilă de creaţie, având un rol epifanic şi unificator. Ea 
descoperă pe Cuvântul vieții, Care se împărtășește în chip tainic oamenilor prin întrupările 
şi împărtăşirile Sale succesive. Prin trupul și sângele Domnului omul se înalţă progresiv de 
aici dincolo, de la fenomenele sensibile la raţiunile divine, de la daruri la Dăruitor. Așadar, 
desluşirea darurilor divine şi compunerea răspunsurilor noastre într-o sintaxă a iubirii îşi are 
locul privilegiat de exprimare în sinaxa euharistică, tema unificării dovedind că toate ne 
sunt rânduite vieții euharistice. Vezi și IDEM, Ambigua..., pp. 388-391. 
61 IDEM, Capitole teologice şi iconomice..., p. 193. 
62 Proverbe 5, 15. 
63 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole teologice şi iconomice..., p. 193. 



52 

şi strălucită, gânduri dumnezeieşti şi idei luminoase. Să nu aşezăm nici 
lemne, nici iarbă, nici trestie, adică nici idolatrie sau alipire la cele 
sensibile, nici viaţă nesocotită, nici gânduri pătimaşe şi lipsite de 
înţelegerea înţelepciunii, ca nişte spice goale”.64 Credinciosul, pe această 
treaptă a făptuirii devine ca un străin față de lume și de trup, „ca unul ce şi-a 
tăiat prin virtute afecţiunea sufletului faţă de trup şi a smuls din sine 
înşelăciunea celor materiale”. Și cu cât înaintează mai mult în virtute, 
înstrăinarea merge mult mai departe, făcând pe ascet să locuiască „ca un 
străin chiar şi în virtute, ca unul ce priveşte încă adevărul în oglinzi şi 
ghicituri”.65 Faptul că încă nu i s-a „arătat chipurile de sine stătătoare ale 
bunătăţilor, aşa cum sunt, ca să se bucure de ele faţă către faţă”, arată că el 
mai are și alte virtuți de îndeplinit și aprofundat. Ca atare „orice sfânt 
călătoreşte având în faţă icoana bunătăţilor, care-l cheamă spre viitor, cum 
spune psalmistul: „Străin şi călător sunt pe acest pământ ca toţi părinţii 
mei”.66  

Viaţa duhovnicească este fără îndoială o permanentă lucrare a 
sufletului în colaborare cu harul Duhului Sfânt, în a înţelege voia şi lucrarea 
lui Dumnezeu. Referitor la aceasta, Sfântul Maxim zice: „Dumnezeu fiind 
bun prin fire, nimic din ce face nu e rău. Dar omul, care se face bun prin 
sârguinţa voită, se arată bucurându-se pururea de cele pe care le face 
Dumnezeu”.67 Desigur, prin plăcuta consimţire în iubire cu Preasfânta 
Treime, omul poate să acceadă la ceea ce face Dumnezeu, ne având o altă 
normă de cunoaştere decât aceea pe care ne-a descoperit-o Fiul său 
înomenit. De la această acceptare prin credinţă omul ajunge la virtute, 
îmbrăţişând prin consimţirea voinţei ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el şi 
pentru lume, unindu-se apoi prin credinţă cu El. În acest context, în lupta 
împotriva ispitelor diavoleşti ce împresoară pe nevoitor din toate părţile, 
este absolut importantă privegherea şi rugăciunea, după porunca 
Domnului.68 Dacă omul se va ruga și va veghea va fi treaz, biruind pe 
demoni. Concomitent el va atrage spre ajutorul său harul lui Dumnezeu, 
care luptă împreună cu noi şi ne face biruitori asupra a toată puterea 

 
64 1 Corinteni 3, 12. SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole teologice şi iconomice..., 
p. 183. 
65 Sfântul Maxim, făcând o analiză a virtuților, disociază virtuţile sufletului şi ale trupului 
astfel: „Virtuţile sufletului sunt acestea: iubirea, smerenia, blândeţea, îndelunga răbdare, 
îngăduinţa, nepomenirea răului, nemânierea, neînfurierea, nezavistia, nejudecarea, 
necăutarea la slăvi, milostenia, neprihănirea, neiubirea de argint, compătimirea, lipsa de 
trufie, lipsa de mândrie, străpungerea inimii. Iar virtuţile trupului sunt: culcarea pe jos, 
privegherea, postul, înfrânarea, sărăcia, neîmprăştierea” (IDEM, Răspunsuri către 
Talasie..., p. 216). 
66 Psalmii 38, 17. IDEM, Capitole teologice şi iconomice..., p. 185. 
67 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., p. 175. 
68 Matei 26, 41. 
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potrivnică. Harul Duhului Sfânt va ajuta pe nevoitor să se izbăvească de 
toată rătăcirea şi neştiinţa care vine de la demonii cei răi.69  

Dumnezeu, în iubirea Sa de oameni, a rânduit ca după felurimea şi 
deosebirea stărilor sufletelor noastre, să avem şi multe posibilităţi ce duc 
spre sălaşurile veşnice. Cel ce călătoreşte fără prihană spre ele, alege pe cea 
potrivită lui, făcându-şi drumul vieţii pe ea. Prin puterea ce o avem cu 
împreuna-lucrare şi harul Duhului Sfânt, omul are chemarea să săvârşească 
fapte bune şi să iubească pe aproapele ca pe sine însuşi.70 Dacă Dumnezeu 
nu s-ar fi pogorât la purtarea slăbiciunilor firii noastre, înălţând-o la slava 
Sa, noi n-am fi avut un model atât de impresionant pentru coborârea noastră 
la cei flămânzi, goi şi săraci. Deci, Domnul, iubind pe oameni ne-a învăţat 
să-i iubim pe fraţii Săi aşa cum Îl iubim pe El. Astfel, purtând grijă de 
semenii noştri, noi îi slujim Lui, El Însuşi făcându-Se lucrător în binele 
nostru. Şi înaintând în felul acesta prin virtute, subliniază Sfântul Maxim, 
vom putea deprinde cum se cuvine, cu Dumnezeu, dumnezeirea filosofiei 
însușindu-ne viaţa de Sus. Ca atare, dispreţuind toate cele de pe pământ, 
ostenitorul pe calea mântuirii va ajunge să se bucure de slava cerească 
pregătită sfinților plăcuți lui Dumnezeu. Socotind astfel importanţa şi 
valoarea lucrului bun şi de cinste este clar că el va primi o treaptă mai înaltă 
de la Dumnezeu în Împărăţia cerurilor. Totodată, practicând virtuţile el va 
primi şi o cunoaştere personală atât a intelectului, cât şi a simţurilor 
sufletului său. Întărirea în această practică îi va aduce obișnuința să 
privească în linişte şi cu înţelepciune zidirea întreagă a lui Dumnezeu și să 
se bucure de ea ca de Creatorul său. Deci urând cele aflate în neorânduială şi 
dorind temelia adevărului, nevoitorul va chema pe Dumnezeu din adâncul 
inimii sale, de maniera „adânc pe adânc cheamă” cum spune Psalmistul. 
Mai departe, înţelegând din măreţia celor văzute, pe cât e cu putinţă, el va 
pătrunde în raţiunile cele inteligibile ale creaţiei lui Dumnezeu. De bună 
seamă că ţinta supremă a omului nu este creația lui Dumnezeu, ci Împărăţia 
cerurilor, unde trebuie să ajungă încă de pe pământ cu mintea şi să intre în 

 
69 Sfântul Maxim inserează printre virtuţi şi mărturisirea lui Dumnezeu înaintea oamenilor 
(Luca 12, 8). Această mărturisire a fost săvârșită de Însuşi Mântuitorul Hristos, Care S-a 
făcut pe Sine model al virtuţilor noastre, cum spune Sfântul Apostol Pavel. El ne cheamă la 
Sine, dar şi vine totodată la noi nevăzut pentru a ne ajuta în luptele după lege pentru dreapta 
credinţă, fiind Singurul care poate birui simţirea şi firea. Deci, mărturisirea, prin viaţa 
ascetică şi prin mucenicie, este cea care dă biruinţă asupra simţirii şi firii, ne spune Sfântul 
Maxim. Prin ea, mintea şi raţiunea biruie pătimirea, întărind dorul după Dumnezeu care 
convinge pe iubitorii Lui să treacă spre Cel dorit. 
70 Să nu întârziem să acoperim goliciunea celor goi, cinstind haina nestricăciunii noastre, 
spune Sfântul Maxim. Să suferim de durere împreună cu cei sfârşiţi de asprimea închisorii 
şi de boala trupului şi cu cei apăsaţi de povara înstrăinării şi să ne străduim să ne însuşim 
greutăţile altora, urmând „Celui ce a luat neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre” 
(Matei 8, 17; Isaia 53, 4). 
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adâncul celor nepătrunse al tainelor Preasfintei Treimi. În această stare 
duhovnicească el devine părtaş al slavei dumnezeieşti prin harul Celui ce a 
binevoit să Se facă om pentru noi, S-a răstignit, a înviat şi S-a înălţat la 
ceruri. În consecință, datorită înomenirii Fiului lui Dumnezeu, jertfei şi 
învierii Sale puţinătatea noastră vrednică de dispreţ se va preface în mare 
fericire, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. 

Primul fruct al ostenelilor omului este smerenia. Această virtute este 
păzitoarea puternică a virtuţilor, întâiul şi cel mai mare dar al lui Dumnezeu, 
fiind totodată şi rodul adevăratei filosofii. Prin această virtute, spune Sfântul 
Cuvios Maxim, nevoitorul distruge rădăcinile patimilor, adică simţurile, 
împreună cu familiaritatea lor cu cele sensibile, înrudite cu ele. Smerenia ne 
desparte cu totul de lumea plăcerilor, oferindu-ne posibilitatea de a privi cu 
ochiul netulburat al sufletului cele inteligibile. În această stare şi după 
aceasta sufletul, pătruns cu adevărat de smerenie, ajunge să primească 
chipul arătării dumnezeieşti. Astfel, nevoitorul e cucerit de dumnezeiasca 
dragoste, care-l face în loc de rob prieten al lui Dumnezeu, ridicându-l la 
vârful Legii, cum ne învaţă Mântuitorul Iisus Hristos: „Să iubeşti pe 
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău”.71 La 
această înălţime, sufletul nu-i mai îngăduie nici uneia dintre puterile sale 
spirituale să mai tindă spre altceva, decât spre Dumnezeu pe care-l iubește 
din toată inima și din tot cugetul său. Pentru a pune în evidență virtutea 
smereniei iubitorului de Dumnezeu, Sfântul Maxim interpretează cuvintele 
Mântuitorului despre „moară şi car” într-un sens ascetic şi mistică. 
„Domnul, zice Cuviosul Maxim, asemănând viaţa prezentă cu o noapte, iar 
mişcarea ei cu o moară, şi odihna cu un car, a spus că unul din cei ce se 
află în amândouă (moară şi car) se va lua, iar altul se va lăsa”.72 Cel ce se 
va lua, consideră Sfântul, e cel ce se va desprinde de moara păcatelor prin 
contemplaţie, iar de car, prin făptuire. Cel ce se va lăsa e cel ce se ţine cu 
voia în plăcere şi trufie. Omul păcătos se ştie că ajunge să-şi întunece chipul 
lui Dumnezeu din sufletul său, alegând răul şi făcând cele potrivnice firii.73 
El îşi îngustează sufletul în preocuparea sa după cele trupeşti, în repetiţia 
aceloraşi plăceri, lipsite de orizonturi spirituale. Dar dacă, el se întoarce de 
la răutatea sa, atunci se coboară prin smerenie la cele de jos ale existenţei 
sale, ca apoi, să se ridice la cele de sus ale smereniei prin iubire şi 
despătimire. Deci, cine se coboară în smerenie de bunăvoie la cele de jos îşi 
arată în coborâre bunătatea şi dragostea de Dumnezeu şi de aproapele. Cea 
mai mare smerire, prin pogorâre, şi cea mai mare bunătate a arătat-o în mod 

 
71 Matei 22, 37. 
72 Matei 24, 41. 
73 Chipul dumnezeiesc nu se pierde nici în omul care lucrează contrar lui Dumnezeu, 
deoarece omul păstrează în continuare cugetarea şi libertatea până la sfârşitul vieţii 
pământeşti. 
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evident Fiul lui Dumnezeu, pogorându-se de la cea mai mare înălţime, până 
la nimicnicia noastră. Fără ca să facem o comparaţie din aceasta, omul nu se 
coboară la existenţa sa reală de la o prea mare înălţime, cu atât mai mult că 
nici nu arată atâta bunătate sau grijă cel puţin de sine, ci trăieşte prin 
smerenie o refacere a minţii sale şi o revenire la adevărata sa identitate. 
Această subliniere a Sfântului Maxim ne arată că cu cât Fiul lui Dumnezeu 
S-a smerit mai mult pe Sine, cu atât ne-a înălţat pe noi ca să ne 
îndumnezeim. Deci, în Fiul lui Dumnezeu înomenit s-a împlinit aspiraţia 
noastră de a ne uni cu Dumnezeu şi de a fi veşnic în iubirea Lui. Iată ce ne 
spune Sfântul Maxim în acest sens: „Cuvântului lui Dumnezeu cel 
suprainfinit ne-a arătat prin coborârea (chenoza) Lui la noi înălţimea slavei 
Lui, în mod necircumscris, ca să ne replăsmuiască spre o stare cu atât mai 
de dorit, cu cât S-a plăsmuit pe Sine în trup pentru noi la un nivel mai 
smerit. El s-a făcut om fără schimbare şi confundare, Cel ce e prin 
excelenţă de oameni iubitor, nelipsindu-Se de nimic în asumarea celor ale 
noastre, ca să nu-I lipsească Lui ceva din dărnicia harului, nici nouă ceva 
din mântuire”.74 

Pe parcursul acestei nevoinţe în dobândirea virtuţilor, împotriva 
noastră, în acest război nevăzut, se luptă „începătoriile, stăpâniile şi 
stăpânitorii lumeşti ai întunericului veacului acestuia”.75 Aceşti nevăzuţii 
tirani şi vrăjmaşi nu poartă lupta cu noi în planul văzut, ci în planul ascuns 
al inimii.76 Ca să biruim pe aceştia, Sfântului Apostol Pavel ne îndeamnă: 
„să luăm toate armele lui Dumnezeu, ca să putem sta împotrivă în ziua cea 
rea şi să stăm toate împlinindu-le. Să ne încingem mijlocul cu adevărul, să 
ne îmbrăcăm cu platoşa dreptăţii, în care se vor stinge toate săgeţile 
aprinse ale celui viclean”.77 Tot Marele Apostol ne sfătuieşte ca: „Să 
stăruim în toată luarea aminte şi în rugăciune şi să primim sabia Duhului, 
care este cuvântul lui Dumnezeu”.78 Cum constatăm din cele spuse de 
fericitul Apostol, nevoitorul este chemat să se deprindă în lucrarea 
desăvârşitei şi dreptei socotințe, să aibă privirea trează a ochilor, să-şi 
înfrâneze limba, să-şi strunească trupul, să-şi agonisească cugetul smerit şi 
curăţia înţelegerii, să-şi suprime mânia şi să-şi antreneze mintea în zborul ei 
spre Dumnezeu. La acestea el mai trebuie să adauge lupta împotriva 
ispitelor şi să-şi „facă egală răbdarea cu prigonirile, rugăciunea cu 
ocările”. Într-un cuvânt, cel angajat pe calea mântuirii trebuie să moară 
păcatului şi să se răstignească împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos pentru 
a ajunge cu adevărat să-şi mute mintea şi iubirea numai spre Dumnezeu.  

 
74 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua..., p. 393. 
75 Efeseni 6, 12. 
76 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., p. 145. 
77 Efeseni 6, 13-14, 16. 
78 Efeseni 6, 17. 
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La valoarea smereniei trebuie adăugată imediat necesitatea 
dobândirii, harului sărăciei cu duhul.79 Această sfântă îndeletnicire ajută pe 
nevoitor să se facă locaş sfânt al lui Dumnezeu în Duhul înţelepciunii şi al 
puterii.80 Însuşi Fiul lui Dumnezeu înomenit şi-a însuşit sărăcia cu duhul, 
făcându-se om. Prin aceasta El ne-a arătat că taina întrupării Sale e model şi 
izvor de putere pentru înduhovnicirea noastră prin aplecarea smerită către 
oameni. Omul, urmându-l poate şi el dobândi harul blândeţii şi al smeritei 
cugetări. „Prin blândeţe el stinge mişcările pătimaşe ale iuţimii şi poftei”, 
cum spune Sfântul Maxim, ajungând un slujitor bineplăcut lui Dumnezeu şi 
oamenilor”. Această virtute este o stavilă redutabilă împotriva „iuţimii şi a 
poftei spre cele contrare firii”. În atare caz, smerenia, arată Sfântul Cuvios, 
„este tăierea asprimii mândriei prin care sufletul se face mulţumitor lui 
Dumnezeu şi uşor de apropiat tuturor oamenilor”.81 Smerenia este deci 
cunoaşterea de sine a fiecăruia în comparaţie cu Dumnezeu, fiind cauza 
făcătoare şi stăpânitoare a tuturor din care răsare iubirea oamenilor 
întreolaltă şi iertarea greşelilor celor ce ne-au greşit.82 Umblând drept prin 
legea dumnezeiască, cel ce dorește mântuirea sufletului său dispreţuieşte cu 
bună ştiinţă cugetarea la cele omeneşti, înălţându-se cu mintea prin smerenie 
la cele cereşti. El nu se ruşinează în a da pe faţă neputinţele sale şi a le 
osândi precum şi a arăta slăbiciunea sa, acoperind în felul acesta lipsurile 
altora cu dragoste şi înţelegere. Trecând peste lipsurile aproapelui cu iubire 
şi mărinimie sufletească el își înfrumuseţează înţelegerea şi nobleţe 
adevărată. Deci, aşezându-se în scaunul smereniei, nevoitorul ajunge să 
dobândească iubirea covârşitoare a celor dorite, descoperind câtă puţinătate 
este în cele trecătoare. Dobândind această virtute el se împărtăşeşte de harul 
unei simţiri duhovniceşti pe care cu greu poate să le grăiască omul. 
Avansând şi mai profund în adâncul smereniei, iubitorul de Dumnezeu va 
descoperi mărimea a ceea ce nu se poate arăta. Așadar, prin lumina 
rugăciunilor neîncetate, iubitorul de Dumnezeu se va apropia prin smerenie 
şi mai mult de rânduielile dumnezeieşti pe care le cuprinde prin Providenţă 
raţiunea iconomiei celei mai presus de înţelegere.  
 

Iubirea, rațiunea și substanța tuturor virtuților 
Iubirea este cea mai însemnată dintre toate virtuţile, încununarea şi 

rezumatul tuturor. Ea conduce pe nevoitor la dragoste şi sfârşesc în 
dragoste, care este binele mai presus de tot binele. Sfântul Maxim spune că: 
„Nimic nu e atât de mult în chipul dumnezeiesc ca dumnezeiasca iubire, nici 

 
79 Matei 5, 5. 
80 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., p. 149. 
81 IBIDEM. 
82 Psalmistul David spune în acest sens: „Vezi smerenia mea şi osteneala mea şi iartă toate 
greşelile mele” (Psalmul 24, 19). 
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atât de tainic şi de înalt lucrător spre îndumnezeirea oamenilor. Căci 
cuprinde în sine toate bunătăţile câte le prezintă cuvântul adevărului în 
chipul virtuţii şi e despărţită şi ruptă de toate câte se cuprind în chipul 
răutăţii (al păcatului) ca plinirea legii şi a proorocilor.83 Căci lor le 
urmează taina iubirii care ne face pe noi, din oameni, dumnezei,84 şi-i 
adună pe cei împărţiţi în raţiunea generală a poruncilor şi cuprinzându-i pe 
toţi în chip unitar prin bunăvoie, e puterea din care pornesc toţi în purtările 
lor diferite prin iconomie. Iubirea ne dă credinţa ca temelia cea dintâi, care 
încredinţează pe cel ce o are despre existenţa lui Dumnezeu şi a celor 
dumnezeieşti şi dăruieşte mai mult decât ochiul, care priveşte la cele ce se 
arată simţurilor, cunoştinţa despre acelea celor ce le contemplă. Iubirea ne 
dă nădejdea, care face să subziste ca existenţă adevărată şi prinde mai mult 
decât prinde mâna grosimea materiei ce cade sub pipăitul ei. Ea ne dă 
gustarea celor crezute şi nădăjduite, având prin ea însăşi cele viitoare ca 
prezente prin simţire.85 Iubirea ne dă liniştea, datorită căreia chiar 
pătimind rămânem neschimbaţi faţă de cei ce ne fac rele, nelăsându-ne în 
dispoziţie duşmănoase. Iubirea naşte în noi mila, prin care ne însuşim cu 
voia nenorocirile altora şi nu ne lasă să uităm pe cel înrudit şi de acelaşi 
neam. Iubirea susţine în noi înfrânarea, răbdarea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, pacea şi bucuria, prin care potolim cu uşurinţă iuţimea şi pofta 
şi arderea fierbinte şi înfocată a lor. Iubirea este sfârşitul tuturor 
bunătăţilor, ca cea care duce la şi apropie de Dumnezeu, Cel mai înalt vârf 
al bunătăţilor şi cauza a tot binele, pe cei ce umblă în ea, ca una ce este ea 
însăşi credincioasă şi nu cade şi rămâne.86 În sfârşit, iubirea este împlinirea 

 
83 Romani 13, 10. 
84 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., pp. 27-28. „Iubirea cuprinde toate 
virtuţile şi e contrară tuturor păcatelor”. Ea e sursa tuturor formelor de bine. Cel ce o are e 
omul fără nici o ciuntire, e omul realizat deplin, în comunicare neîmpiedicată şi în 
apropiere maximă de Dumnezeu. E omul îndumnezeit. Iubirea e fluidul spiritual care curge 
de la Dumnezeu la om, ca să se întoarcă de la om la Dumnezeu. Iubirea e înrudirea omului 
cu Dumnezeu. Ea uneşte la maximum persoanele umane fără să le confunde. Ea trece peste 
şanţul care ţine pe Dumnezeu despărţit de om, închis în transcendenţa Lui. Iubirea merge 
până acolo că prin ea Fiul lui Dumnezeu Se poate face om, trezind toată iubirea umanului 
faţă de ipostasul Lui dumnezeiesc. Iubirea e plenitudinea de putere prin care Dumnezeu ne 
conduce pe drumul desăvârşirii până la El. În iubire se arată plenitudinea existenţei. Prin 
iubire, Dumnezeu Se uneşte cu omul până a Se face om şi omul tinde să se unească cu 
Dumnezeu până a se face dumnezeu după har. Iubirea îi uneşte fără să-i confunde. 
Dumnezeu îl îmbrăţişează şi îl înalţă ca om şi omul Îl îmbrăţişează pe Dumnezeu ca 
Dumnezeu. În om iubirea neavând starea de sine (calitatea de ipostas) prin sine, îşi are 
starea de sine (calitatea de ipostas) prin Dumnezeu. Acest fapt îşi atinge punctul culminant 
în Hristos, în care Însuşi Fiul lui Dumnezeu Se face suportul iubirii umane. 
85 IBIDEM, p. 28. 
86 1 Corinteni 13, 8. IBIDEM, pp. 28-29. Dragostea are în ea însăşi credinţa şi nădejdea în 
toate virtuţile. Căci altfel n-ar putea fi dragoste. De aceea ea este şi cauza acelora, dar şi cea 
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acelora, cuprinzând întreg ultimul conţinut vrednic de dorit şi dându-le 
acelora (credinţei şi nădejdii) odihna mişcării în El, întrucât în locul 
credinţei că este şi al nădejdii că va veni, dă bucuria de El ca prezent”.87 

Dumnezeu se unește cu omul numai în iubire. Ea este cea care, prin 
împlinirea virtuţilor, poate să conducă omul spre scopul său dumnezeiesc şi 
numai prin ea este posibilă împlinirea funcţiei mediatoare a omului ca 
microcosmos. Cei ce au dobândit iubirea desăvârşită faţă de Dumnezeu și 
față de aproapele își înălţă în văzduh aripile fiind răpiți în nori şi la judecată 
nu vor veni. Atunci când mintea porneşte în focul iubirii spre Dumnezeu, nu 
se mai simte nici pe sine, nici vreun lucru oarecare. Căci, luminată fiind de 
lumina dumnezeiască cea nemărginită, părăseşte simţirea faţă de toate cele 
făcute de Dumnezeu, precum şi ochiul sensibil nu mai simte stelele, când 
răsare soarele.88 În această lucrare se vede atât iubirea față de Dumnezeu, 
cât și iubirea față de aproapele. Iubirea aproapelui este o stare sufletească ce 
se împărtăşeşte din dragostea lui Dumnezeu faţă de oameni. Mintea, atunci 
când înaintează în dorirea dragostei, este susţinută de toate virtuţile şi nu 
mai puţin de rugăciunea curată, care este o virtute a minţii înseşi sau a 
facultăţii raţionale puse în slujba minţii.89 Sfântul Maxim merge chiar mai 
departe şi spune că dragostea faţă de aproapele este cea mai clară dovadă că 
omul îl iubeşte pe Dumnezeu. Această iubire desăvârșită „face pe om 
dumnezeu, iar pe Dumnezeu îl determină să se facă om. Astfel Dumnezeu Îşi 
dă din iubire de oameni un chip potrivit fiecăruia după faptele virtuţii 
imprimate în fiecare. Sintetizând această virtute, Sfântul Maxim spune: 
„Deci mare bine este iubirea. Este binele cel dintâi şi prin excelenţă dintre 
toate cele bune, ca una ce uneşte prin sine pe Dumnezeu şi pe oameni în 
jurul celui ce o are şi ca una ce face pe Făcătorul oamenilor să Se arate ca 
om prin asemănare deplină a celui îndumnezeit cu Dumnezeu prin binele 
care devine propriu omului atât cât îi este cu putinţă lui. Ea face pe om să 
iubească pe Domnul Dumnezeu din toată inima şi din tot sufletul şi din 
toată puterea şi pe aproapele ca pe sine însuşi. Mai sus de ea nu e nimic la 
care să urce omul iubitor de Dumnezeu, toate modurile de vieţuire 
binecredincioase fiind depăşite de ea. Pe aceasta o ştim şi o numim iubire. 
Şi nu o împărţim ca pe alta şi alta între Dumnezeu şi aproapele, ci una şi 
aceeaşi se îndreaptă întreagă spre Dumnezeu ca datorată Lui şi-i uneşte pe 

 
care se revelează deplin prin ele, ca vârf al lor. Între calitatea de cauză şi cea de vârf a 
virtuţilor, afirmate amândouă de Sfântul Maxim, nu-i o contrazicere. 
87 IBIDEM, p. 29. Credinţa ne asigură că Dumnezeu este, dar e încă în afară de noi; 
nădejdea ne asigură că Dumnezeu e pe drum spre noi şi noi pe drum spre El; iubirea e 
unirea deplină cu Dumnezeu, Care este şi Care a venit la noi, dar pe Care am început să-L 
iubim prin credinţă înainte de a fi venit la noi. 
88 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 62. 
89 IDEM, Epistole..., pp. 42-43. 
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oameni întreolaltă”.90 Cea mai mare realizare a omului iubitor de 
Dumnezeu, pe lângă faptul că se unește negrăit cu Preasfânta Treime, nu 
sfâşie firea cea unică luându-se după părerile şi înclinările diferite ale voii 
sale. Cel credincios iubeşte pe toţi oamenii la fel. Iubirea nu ia în seamă 
câtuşi de puţin răul de la aceştia, ci chiar suferă pentru ei, dacă vremea o 
cere, ca şi-i facă şi pe ei prieteni de este cu putinţă; iar de nu se poate cel 
puţin să nu cadă din dragostea proprie faţă de ei, arătând pururea, la fel, 
roadele iubirii faţă de toţi oamenii. De aceea şi Domnul şi Dumnezeul 
nostru Iisus Hristos, arătându-Și dragostea Sa faţă de noi, a pătimit pentru 
toată omenirea şi tuturor le-a dăruit la fel nădejdea învierii, chiar dacă atârnă 
pe urmă de fiecare să se facă pe sine vrednic fie de slavă, fie de chinuri.91 
Prin urmare, prietenii Mântuitorului Hristos iubesc din inimă pe toţi. Dar nu 
sunt iubiţi de toţi. Iar prietenii lumii nici nu iubesc pe toţi, nici nu sunt iubiţi 
de toţi. Prietenii Domnului Hristos păstrează dragostea neîntreruptă până la 
sfârşit; ai lumii, până ce se ciocnesc întreolaltă din pricina lucrurilor lumii.92 

Sfântul Maxim atribuie iubirii o funcţie integratoare, 
atotcuprinzătoare în relaţie cu omul, ca fiinţă diferenţiată. Față de iubire, 
credinţa este mai întâi de toate un dar al harului dat la botez, o putere şi o 
chemare. Ea aduce după sine cunoştinţa de Dumnezeu şi a celor 
dumnezeieşti, o cunoştinţă restrânsă. Această cunoştinţă se poate opune 
cunoaşterii prin simţuri şi este privită ca Împărăţie lăuntrică a lui 
Dumnezeu.93 Credinţa precede nădejdea şi dragostea care sunt legate de 
adevărul pe care credinţa îl mărturiseşte cu fermitate. Credinţa este o 
cunoştinţă adevărată, întemeiată pe principii care nu pot fi demonstrate, ca 
una ce este temelia lucrurilor mai presus de minte şi de raţiune. Prin urmare, 
în raport cu această evaluare a credinţei, trebuie să înţelegem afirmaţia 
supremaţiei iubirii. În ceea ce priveşte raportul dintre iubire și nădejde, 
Sfântul Maxim consideră că nădejdea este capabilă să dea certitudine 
interioară, substanţă realităţilor dumnezeieşti, îndreptând ea însăşi spre 
obiectul credinţei şi al dragostei. Iubirea se leagă mai presus de toate de 
sfârşit, ea fiind încununarea tuturor virtuților.94 Dragostea rămâne în 
veşnicie şi îl conduce pe om la unirea mistică cu Dumnezeu. În această unire 
mintea, în drumul ei spre iluminarea deplină, este susţinută de iubire.95 

 
90 IBIDEM, p. 35.  
91 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 72. 
92 IBIDEM, p. 142. 
93 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., pp. 131-132. 
94 1 Corinteni 13, 13. 
95 SF. MAXIM (în Capitole despre dragoste..., p. 78) spune că mintea: „ridicându-se în 
Dumnezeu, caută mai întâi, arzând de dor, raţiunile privitoare la fiinţa Lui, dar nu află 
ceea ce este El însuşi căci acesta e un lucru cu neputinţă şi oprit întregii firi create, 
deopotrivă; ci se mângâie cu cele dimprejurul Lui, adică cu cele privitoare la veşnicia, la 
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Toate ale lumii sunt create pentru om, ca să crească în iubirea de 
Dumnezeu, cunoscând iubirea Lui faţă de sine. Timpul este rânduit şi el 
pentru om, ca să cugete în cursul lui în mod special la iubirea lui Dumnezeu, 
Care a făcut lumea pentru el. Când o împrejurare face pe Dumnezeu să-Şi 
arate iubirea Lui faţă de om, şi pe om să arate iubirea cerută lui de 
Dumnezeu faţă de semenul său, orice zi nu poate opri pe Dumnezeu sau pe 
om să nu-şi arate iubirea. O zi viitoare s-ar putea să nu mai ofere 
împrejurarea care face necesară această iubire faţă de un anumit om. Deci, 
iubirea ca formă fericită a existenţei aduce lumină oamenilor, depăşind 
îngustarea existenţei impersonale, care poartă pecetea de neînlăturat a 
morţii. Dumnezeu e altul decât lumea, dar nu e despărţit de ea. Unitatea de 
fiinţă a Treimii iubitoare se reflectă în unitatea lumii create şi în lucrarea ei 
prin care cheamă şi persoanele create la iubirea dintre ele şi faţă de ea. Nu e 
nici panteism, care menţine totul în mizerie şi moarte, nici separaţie între un 
Dumnezeu lipsit de iubire şi lumea al cărei rău ar reflecta egoismul 
nepăsător al unui Dumnezeu monopersonal şi n-ar explica nădejdile, 
bucuriile lumii, care e făcută pentru iubirea eternă, şi nici durerile ei, când 
nu răspunde iubirii la care e chemată. Această prezenţă lucrătoare a 
Preasfintei Treimi prin iubire în lume e accentuată cel mai deplin de credinţa 
creştină. În ea Mântuitorul Hristos e mereu prezent și se uneşte cu oamenii 
prin Sfintele Taine. Fiul lui Dumnezeu venit în lume reface legătura de 
iubire dintre Dumnezeu şi oameni, toţi tinzând prin jertfa Sa iubitoare să fie 
una în El, aşa cum este El una cu Tatăl. Taina prezenţei Lui lucrătoare şi 
îndumnezeitoare în lume este legată de iubirea sa jertfelnică care alungă 
individualismul și egoismul din viața Trupului tianic al Domnului. Tocmai 
pentru aceasta virtutea iubirii este pentru Sfântul Maxim Mărturisitorul 
cununa tuturor virtuţilor creştine care călăuzeşte pe nevoitor în eforturile 
sale către împlinirea poruncilor evanghelice şi spre dobândirea 
îndumnezeirii. Această faptă bună ne arată care este calea celorlalte virtuţi şi 
ne fereşte de înclinaţia cea rea a păcatului.96 Iubirea este şi o dispoziţie bună 
şi afectuoasă a sufletului către lucrurile duhovniceşti, datorită căruia el nu 
cinsteşte nici unul dintre cele pământeşti mai mult decât pe Dumnezeu şi pe 
oameni. „Cel ce e împătimit de ceva din cele pământeşti, spune Sfântul 
Cuvios, nu este cu putinţă să ajungă la deprinderea dragostei”.97  

 
nesfârşirea şi la nehotărnicia Lui, la bunătatea, la înţelepciunea şi la puterea creatoare, 
providenţiatoare şi judecătoare a celor ce sunt. Numai aceasta se poate cuprinde din cele 
ale Lui: nesfârşirea. Iar a nu cunoaşte din El nimic înseamnă a cunoaşte că e mai presus 
de minte, cum au spus cuvântătorii de Dumnezeu Grigorie şi Dionisie”. 
96 Pr. MIHAI GEORGESCU, „Virtutea iubirii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, 
în Studii Teologice, anul 1958, nr.  9-10, p. 601. 
97 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 54. 
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Virtutea iubirii are două laturi: dragostea de Dumnezeu şi dragostea 
de aproapele, care nu pot exista una fără alta, cum spune Sfântul Ioan 
Evanghelistul: „Dacă va zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său 
îl urăşte: mincinos este”.98 Sfântul Maxim mai adaugă ceva la acestea: „Cel 
ce iubeşte pe Dumnezeu nu poate să nu iubească şi pe tot omul ca pe sine 
însuşi”.99 Aşadar, dragostea este pentru Sfântul Maxim esenţială în viaţa 
duhovnicească, ridică pe om pe treapta ultimă a desăvârşirii şi a 
îndumnezeirii lui. Omul copleşit de dragostea lui Dumnezeu simte 
nemărginirea şi prezenţa dumnezeiască în sufletul său. El are conştiinţa 
smerită şi este în permanenţă stăpânit de gândul că e păcătos şi că nu poate 
face nimic fără Dumnezeu. Cu câte se apropie de cele dumnezeieşti, cu atât 
el trebuie să sporească în dragostea faţă de Dumnezeu şi de aproapele, căci, 
numai atunci mintea simte nemărginirea dumnezeiască şi e răpită prin 
dragoste de cunoştinţa dumnezeiască, ieşind afară din toate cele făcute. 
Când nevoitorul ajunge în acest stadiu al vieţii duhovniceşti, mintea lui e 
copleşită de prezenţa divină şi se trezeşte la simţirea smereniei asemenea 
dumnezeiescului Isaia care a rostit cuvintele: „O, nenorocitul de mine! Sunt 
pierdut!”.100 În atare stare numai iubirea îi dă aripi omului să meargă mai 
departe, îl călăuzeşte către Dumnezeu pe tot drumul său şi rămâne în el ca 
singura posibilitate de a-l contempla pe Dumnezeu şi de a se unii cu El în 
veşnicie. Evident, celelalte virtuţi trebuie să fie însoţite şi călăuzite de 
dragoste, căci dacă lipseşte aceasta celeilalte virtuţi nu pot călăuzi pe 
nevoitor către o adevărată contemplare şi cunoaştere a lui Dumnezeu. Chiar 
credinţa dacă este lipsită de dragoste nu ajută la nimic, zice Sfântul Maxim, 
că: „Precum amintirea focului nu încălzeşte trupul aşa credinţa fără 
dragoste nu lucrează în suflet iluminarea cunoştinţei. Precum lumina 
soarelui atrage ochiul cel sănătos, aşa şi cunoştinţa lui Dumnezeu atrage 
spre Sine, în chip firesc, virtutea curăţită prin dragoste”.101 Deci, 
dobândirea virtuţilor presupune un exerciţiu al dragostei care mortifică omul 
trupesc şi scoate din suflet patimile şi poftele în vederea naşterii omului 
duhovnicesc.102 Fireşte în toate nevoitorul trebuie să practice o asceza 
permanentă pentru dobândirea virtuţilor, aceasta fiind treapta de curăţire a 
minţii de orice activitate pasională şi de orice patimă pentru ca sufletul să-L 
poată primi pe Dumnezeu şi pe aproapele în iubire. O inimă ocupată de 
patimi, necurăţată prin iubire nu poate face loc lui Dumnezeu să locuiască în 

 
98 1 Ioan 4, 20-21. 
99 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 56. 
100 IBIDEM, p. 55. 
101 IBIDEM, pp. 57- 58. 
102 1 Corinteni 15, 42. 
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ea,103 subliniază Sfântul Maxim. Cu alte cuvinte omul duhovnicesc trăieşte 
permanent o nevoinţă a naşterii virtuţilor în sufletul său, singura plăcere 
spirituală, cum spune Sfântul Cuvios, din care nu se cade în durere, ci se 
creşte spre trepte tot mai înalte prin dragostea care rodeşte mereu dorinţa 
după Dumnezeu. Acest urcuş ascetic însoţit şi el de plăcere şi de durere este 
o ieşire din sine în iubire, având un alt înţeles decât circuitul obişnuit al unei 
vieţi pătimaşe în care orice plăcere duce la durere şi în care omul pentru a 
scăpa de durere fuge în plăcere.104  

Așa cum a văzut mai sus Sfântul Maxim spune că virtutea iubirii este 
„pacea negrăită a Sfinţilor îngeri care se susţine prin dragostea de 
Dumnezeu şi prin dragostea întreolaltă. Deci prea frumos s-a spus de către 
Mântuitorul nostru: „În aceste două porunci atârnă toată Legea şi 
Proorocii”.105 Această virtute se cuprinde în desăvârşirea virtuoasă a minţii 
omului, căci „dragostea faţă de Dumnezeu doreşte pururea să într-aripeze 
mintea spre vorbirea dumnezeiască; iar cea către aproapele o face să 
cugete totdeauna cele bune despre el”.106 Aceste aspecte ale dragostei se 
susțin reciproc, dragostea faţă de aproapele întărind dragostea de 
Dumnezeu, cum spune Sfântul Maxim: „Se cuvine să punem iubirea de 
orice om mai presus decât cele văzute şi decât însuşi trupul. Căci ea este 
semnul iubirii de Dumnezeu, precum Însuşi Domnul arată în Evanghelie: 
„Cel ce mă iubeşte pe Mine, păzeşte poruncile Mele”.107 Iar care este 
porunca pe care păzind-o îl vom iubi pe El, auzi de la El când zice: 
„Aceasta este porunca Mea, ca să vă iubiţi unii pe alţii”.108 Vezi că iubirea 
întreolaltă întemeiază iubirea de Dumnezeu, care este plinirea a toată 
porunca lui? De aceea porunceşte să nu se îngrijească de avuţii, ci să se 
lepede de toate ale lui, tot cel ce doreşte să-I fie ucenic”.109 Această virtute 
înflăcărează inima nevoitorului, arzând mulțimea păcatelor, mai ales ura, 

 
103 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, în coll. Filocalia, vol. 3..., p. 317. După Sfântul 
Maxim, există o fugă de patimi a minţii spre nelucrarea lor, pentru ca dobândind virtutea 
iubirii să găsească locul lui Dumnezeu. În acest exerciţiu se poate vorbi chiar de plăcere şi 
de chin ca stări sufleteşti ce caracterizează viaţa nevoitorului. În experienţele ascetice orice 
pas spre orice virtute e însoţit de durere şi de plăcere pentru cel ce se lipseşte de plăcerea 
celor sensibile. 
104 În urcuşul duhovnicesc, pentru Sfântul Maxim se înaintează din treaptă în treaptă până la 
virtutea deplină a iubirii, culminând cu îndumnezeirea omului încă din viaţa aceasta. Este 
un proces complex de restaurare a firii umane, de o însuşire a mântuirii adusă de 
Mântuitorul Hristos în Duhul Sfânt prin curăţire şi iluminare mergând spre o dăruire 
integrală Preasfintei Treimi. Pentru Sfântul Maxim aceasta înseamnă trecerea nevoitorului 
prin cele trei etape duhovniceşti: curăţire de patimi, contemplaţia şi îndumnezeirea. 
105 Matei 22, 40. SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 130. 
106 IBIDEM, p. 131. 
107 Ioan 14, 15. 
108 Ioan 15, 12. 
109 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Liber Asceticus..., p. 29. 
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întristarea, mânia şi ţinerea de minte a răului. Mântuitorul Iisus Hristos când 
a dat porunca divină: „iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă 
urăsc pe voi, rugaţi-vă pentru cei ce vă blestemă”,110 a zis ca să ne 
învrednicim de cea mai mare avuţie, care este dragostea desăvârşită. Astfel 
dragostea de Dumnezeu se împotriveşte poftelor trupești și sufletești, iar 
dragostea către aproapele se împotriveşte mâniei. Patimile denotă o legătură 
cu lumea simţurilor, care este o tăgăduire a chemării omului de a-L iubi pe 
Dumnezeu mai presus de toate şi de a-şi găsi adevărata plăcere şi finalitate 
în El; iar patimile părţii irascibile manifestă o neascultare similară faţă de 
chemarea de a-l iubi pe aproapele ca pe sine însuşi. Este de la sine înţeles că 
ne putem aştepta ca patimile părţii raţionale să fie considerate o negare a 
ambelor, deşi, în primul rând, a iubirii de Dumnezeu, pentru că ea reprezintă 
aspectul cel mai înalt şi mai cuprinzător al vieţii umane adevărate. Iubire 
arzătoare pentru Dumnezeu transformă iuţimea în dragoste dumnezeiască, în 
așa fel în cât cei care se înfrânează de la plăceri ajung la o dragoste curată de 
Dumnezeu. Deci, „dragostea de Dumnezeu se împotriveşte poftei, căci 
înduplecă mintea să se înfrâneze de la plăceri. Iar cea către aproapele se 
împotriveşte mâniei; căci o face să dispreţuiască slava şi avuţia. Aceştia 
sunt cei doi dinari, pe care Mântuitorul i-a dat îngrijitorului casei de 
oaspeţi, ca să îngrijească de tine. Deci să nu te arăţi nerecunoscător, 
însoţindu-te cu tâlhari, ca nu cumva să fii rănit iarăşi şi de astădată să nu te 
afli numai pe jumătate mort, ci mort de-a binelea”.111 Astfel, nevoitorul 
căutând pe Dumnezeu, mintea lui se îndreaptă „covârşitor după dragostea 
dumnezeiască, iuţimea întorcându-i-se întreagă spre iubirea 
dumnezeiască”.112 Prin această însoţire îndelungată cu strălucirea 
dumnezeiască, omul ajunge întreg chip de lumină, mutându-se cu totul de la 
cele pământeşti spre cele cereşti. În această lucrare se arată clar scopul 
poruncilor Mântuitorului Hristos, acela de a elibera mintea de necumpătare 
şi de ură şi de a o aduce la dragostea de Dumnezeu şi de aproapele, „din 
care se naşte în mod efectiv lumina sfintei cunoştinţe”.113 Evident, patimile 
rele nu sunt decât o întrebuinţare greşită a puterilor sufletești şi o neascultare 
faţă de porunca iubirii.114  

Dragostea adevărată depășește iubirea de sine care izolează pe om de 
Dumnezeu și de aproapele. Însuși Mântuitorul Hristos ne-a arătat prin viața 
și exemplul că este ascultător faţă de Tatăl și-l iubește pe Acesta și întreaga 
Sa creație. Prin această poruncă nouă de a ne iubi unii pe alții noi înaintăm 
în comuniune cu El și cu semenii, folosind corect facultăţile noastre mentale 

 
110 Matei 5, 44. 
111 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 138. 
112 IBIDEM, p. 90. 
113 IBIDEM, p. 134. 
114 IBIDEM, pp. 130-131. 
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și umane. Arătând că omul nu este un individ izolat, într-o relaţie izolată cu 
Dumnezeu, dovedește că este persoană care trăiește în comuniune cu 
Dumnezeu și cu lumea creată de Stăpânul vieții. Din acest motiv ierarhia 
virtuților pornește explicit de la virtutea iubirii, mergând până la unirea 
mistică cu Preasfânta Treime. Ca atare dragostea este o dispoziţie bună şi 
afectuoasă a sufletului, datorită căreia omul nu cinsteşte nici unul dintre 
lucruri mai mult decât pe Dumnezeu. În consecință, prin iubire nevoitorul se 
silește în post și rugăciune, punând un accent deosebit pe milostenie, ca 
faptă care se adresează direct aproapelui. Firește, această virtute din urmă 
tămăduieşte iuţimea sufletului, pregătind mintea pentru contemplarea 
lucrurilor duhovnicești.115 Prin urmare, iubirea scoate din viața nevoitorului 
păcatele care se săvârșesc prin reaua întrebuinţare a puterilor sufletului, a 
celei poftitoare, irascibile şi raţionale. Astfel sufletul iubitor de Dumnezeu 
se mişcă cum se cuvine când facultatea lui poftitoare s-a pătruns de 
înfrânare, iuţimea stăruie în dragoste, întorcându-se de la ură, iar raţiunea se 
îndreaptă spre Dumnezeu, prin rugăciune şi contemplaţie duhovnicească.116 
Îndemnul Sfântului Maxim este clar: „Înfrânează-ți iuţimea sufletului cu 
dragostea; veştejeşte-ți partea poftitoare a lui cu înfrânarea; înaripează-ți 
partea raţională a lui cu rugăciunea. Şi lumina minţii nu se va întuneca 
niciodată”.117 Deci, dacă dintre virtuţi, unele sunt ale trupului, altele ale 
sufletului, iubirea le cuprinde pe amândouă ceea ce înseamnă că dragostea 
trebuie să fie însoțită întotdeauna de înfrânarea. Numai aceia care se 
înfrânează de la plăcerile lumii dobândesc iubirea sporind în curăție și unire 
cu Dumnezeu.118 

Creşterea în iubire faţă de Dumnezeu este scopul vieţii creştine ce 
antrenează pe nevoitor pe calea cea cu bună rânduială a Împărăţiei cerurilor. 
Prin osteneală omul ajunge la dobândirea cunoaşterii prin raţiune pe care o 
poate câștiga prin circumscrierea cu mintea a mişcării a tot veacul şi timpul. 
În acest mod nevoitorul întreţine dorul nesfârşit după Dumnezeu, tinzând 
spre Cel dorit pe măsura infinităţii Lui. El se face totodată necuprins pe 
măsura necuprinsului Celui dorit. Sfârşitul cunoaşterii este Dumnezeu, 
împlinirea dorinţei celor vrednici, ca bucuria de Sine existentă a tuturor 
bunătăţilor. Desigur, Dumnezeu este „bucuria de Sine, autoipostatică a 
bunătăţilor”, întrucât pe de o parte nu le are pe acelea de nicăieri de 
altundeva, iar pe de alta, le trăieşte în mod personal, sau El este însăşi 
personificarea lor. Înțelegem de aici că numai o persoană poate avea bucuria 

 
115 Sfântul Maxim învaţă, în privinţa elementului irascibil din om, că îndelunga răbdare, 
nepomenirea răului şi blândeţea aparţin unui stadiu incipient, în vreme ce iubirea, 
milostenia, bunătatea şi iubirea de oameni, stadiului ulterior (IBIDEM, p. 74). 
116 IBIDEM, pp.126-127. 
117 IBIDEM, p.139. 
118 IBIDEM, p.137. 



65 

de a cunoaşte deoarece are un dor infinit după Dumnezeu. Sfântul Maxim, 
considerând pe Mântuitorul Hristos ca Persoană infinită, omul persoană 
intră în relaţie pentru a ajunge la capătul doririlor sale. Această cunoaştere 
este prin experienţă şi duce precis la unirea cu Cel iubit mai presus de 
înţelegere şi de orice formulare a minţii.119 În vârful trăirii duhovniceşti firea 
raţiunii nevoitorului devine viaţa sa în trup, iar firea vieţii în trup, raţiunea 
sa. Relaţia dintre cele două înfăţişează pe omul cel nou, cel după 
Mântuitorul Hristos, care poartă cu bună imitare chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu. Mai precis, Cuviosul Maxim, înfăţişând comuniune de iubire 
dintre Dumnezeu şi om, ne arate că omul duhovnicesc are raţionalitatea 
imprimată de Dumnezeu în toată viaţa sa, firea vieţii lui fiind pe drept 
cuvânt raţiunea din Rațiunea divină. Viaţa credinciosului este în atare caz 
raţiunea plasticizată sau adevărata raţiune care străluceşte în virtuţile 
imprimate în ea. Practic vorbind, o viaţă virtuoasă e o viaţă ordonată raţional 
de harul Duhului Sfânt, coordonată de adevăr şi bunătate, o viaţă în armonie 
cu toţi şi cu toate. De asemenea, adevărul din viaţa nevoitorului este materia 
contemplării, iar bunătatea este mama făptuirii, primul fiind contrar 
minciunii şi înşelăciunii diavolului, iar al doilea fiind contrar răutăţii şi 
vicleniei celui rău şi viclean. Aceste două virtuţi sunt legate în gândirea 
Sfântului Maxim de chipul şi asemănarea lui Dumnezeu din om, adică de 
chipul adevărului şi de asemănarea bunătăţii Celui bun şi de oameni iubitor. 

Dacă privim virtutea iubirii din perspectiva cunoaşterii, ea este cu 
adevărat ţinta finală a contemplaţiei, iar bunătatea care izvorăşte din ea este 
ţinta unirii cu Dumnezeu. Omul angajat pe această cale a mântuirii este 
însetat după amândouă, atât pentru a se înfăptui pe sine, cât şi pentru a 
cunoaşte şi a se uni cu Dumnezeu în iubire. Deci, cum este o strânsă 
legătură între chip şi asemănare, tot aşa este o strânsă legătură între adevăr şi 
bunătate, sau între cunoaştere şi făptuire. Prin urmare, cu cât omul sporeşte 
în bunătate, cu atât înaintează în împlinirea chipului său adevărat şi în 
cunoaşterea de sine. Totodată, cu cât se apropie în bunătate şi iubire de 
Adevărul şi bunătatea desăvârşită, cu atât se uneşte cu El şi se eliberează de 
înşelăciunea şi răutatea iadului.120 Sfântul Maxim, în descrierea acestei vieţii 
raţionale şi desăvârşite, uneşte împlinirea virtuţilor cu înţelegerea dogmelor 
dumnezeieşti, susţinută de bogăţia cunoaşterii şi de puterea dovedirii. Astfel, 
omul credincios, cunoscând învăţătura cea adevărată, respinge afirmaţiile 
eretice şi primeşte numai învăţăturile adevărului propovăduit de Biserică. 
Toate acestea ni le arată Proorocul David care ne îndeamnă să iubim pe 
Dumnezeu şi să alegem în locul tuturor celor pământeşti cunoașterea 
dumnezeiască. El spune cu convingere și din experiență că: „Începutul 

 
119 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., pp. 267-268. 
120 IBIDEM, p. 268. 
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înţelepciunii este frica de Domnul şi înţelegerea bună este tuturor celor ce o 
au pe ea”.121 Acest îndemn al Profetului este pus de Sfântul Maxim ca 
început al făptuirii întru înţelepciune şi înţelegerea cea bună pentru cei ce o 
au deprins-o în colaborare cu harul divin. Dacă acestea sunt experimentate 
de Sfinţii lui Dumnezeu, nevoitorul trebuie să se sârguiască și el cu toată 
puterea să dobândesc frica de Dumnezeu şi înţelegerea cea bună. Primind 
frica de Dumnezeu cu dorinţa de pace, el va simţi negreşit că buna 
înţelegere produce în el desăvârşita înţelepciune. Această virtute începe, fără 
îndoială, cu înfrânarea de la patimile rele, prin frica de Dumnezeu, şi se 
desăvârşeşte în împlinirea poruncilor, prin buna înţelegere. Apoi, nevoitorul, 
folosind cum se cuvine pacea şi renunţând la prietenia rea cu lumea deşartă, 
va desfiinţa din sine războiul întreţinut prin patimi împotriva lui Dumnezeu. 
Este de la sine înţeles că numai în felul acesta nevoitorul va putea încheia cu 
Dumnezeu o pace desfăcută de patimi prin stricarea trupului păcatului.122  

Fireşte, nimeni nu se poate împrieteni cu Dumnezeu, zice Sfântul 
Maxim, câtă vreme se răzvrăteşte împotriva Mântuitorului Iisus Hristos, 
prin patimi. Cel păcătos primeşte să plătească prin păcate dajdie răului tiran 
şi diavolului ucigător de suflete. El nu va avea nici un folos din pacea cu 
lumea, până ce sufletul său nu se va dezlipi de rău. Orice răzvrătire 
împotriva Făcătorului şi orice refuz al supunerii faţă de Împărăţia cerurilor 
înseamnă o înrobire. Însă dacă sufletul s-a trezit din beţia patimilor, de 
îndată se eliberează de împărăţia rea şi tiranică a diavolului. Lepădând, 
astfel, jugul lui amar, îşi dă seama cât şi-a stricat prietenia cu Dumnezeu. Iar 
dacă se eliberează primeşte pe Împăratul Hristos, care vine la el în chip 
nevăzut, paşnic şi blând şi locuieşte în el împreună cu Tatăl şi cu Duhul. 
Luând, de acum, jugul Domnului şi primind de bunăvoie să vieţuiască în 
prietenie cu Mântuitorul, el va spori, prin împlinirea poruncilor, şi va câştiga 
prin iubire roadele virtuţilor dreptăţii celei noi. Domnul nostru Iisus Hristos, 
bucurându-Se de întoarcerea noastră, spune Cuviosul Maxim, Mântuitorul, 
ne va dărui toate câte ne-a făgăduit, adică pe „cele ce ochiul nu le-a văzut şi 
urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit”.123 În această 
preamărire credinciosul experiază ceea ce a spus Sfântul Apostol Petru: 
„părtăşia dumnezeieştii firi”.124 În această stare ne arătăm asemenea Fiului 
lui Dumnezeu înomenit prin îndumnezeirea cea din har, care definește toată 
existenţa şi durata celor ce sunt şi aducerea la fiinţă şi naşterea celor ce nu 
sunt.125 Din această trăire nevoitorul învață că Dumnezeu este izvorul iubirii 

 
121 Psalmul 110, 9-10. 
122 Romani 6, 6: „Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu 
El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului”. 
123 1 Corinteni 2, 9. 
124 2 Petru 1, 4. 
125 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., p. 246. 
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şi ţinta în care el va ajunge la odihnă, nemaiavând spre cine altcineva să 
tindă. El este Acela de la Care începe existenţa sa şi la Care ajunge la odihnă 
în comoara iubirii sale.126 Existenţa sa plenară nu poate fi decât în iubirea 
Mântuitorului Hristos în care sufletul, purtând chipul Creatorului, vorbeşte 
prin puterea cuvântului despre cele cuvenite cu cei iubiţi când sunt de faţă, 
prin glas, şi când sunt departe, prin scrisoare. „Acest mod, spune Cuviosul, l-a 
alcătuit firea prin harul lui Dumnezeu spre unirea de nedespărţit a celor 
care sunt despărţiţi trupeşte prin mare distanţă”.127  

Un rod de mare importanță al iubirii este în gândirea Sfântului 
Maxim prietenia. Dacă prin cuvânt omul gândeşte, prin iubire și prietenie el 
este legat de aproapele său, atât trupește cât și duhovnicește. Cuvântul dă 
sens existenţei omului, aducând oamenii în unitate şi armonie, chiar şi 
atunci când sunt departe unii de alţii. Cuvântul uneşte pe oameni, susţinând 
amintiri de neşters, dar iubirea îi unește pe veșnicie. Este adevărat, însă că a 
vorbi cu cineva nu e de valoare egală cu a vorbi în mod nemijlocit cu 
Dumnezeu, deşi nici acest lucru nu e străin de cele ce sunt rânduite de 
Dumnezeu.128 Firește, Dumnezeu a făcut firea capabilă de cuvânt, pentru că 
l-a făcut pe om raţional şi capabil să comunice prin cuvânt la nesfârşit, aici 
pe pământ și în veșnicie. Fără cuvânt, oamenii n-ar putea fi uniţi spiritual 
chiar când sunt la distanţă, căci fără el omul n-ar putea susţine nici amintirea 
sa în altul, nici a altuia în sine, mai ales cu ajutorul scrisului. Omul deci 
iubeşte pe om prin cuvântul său, depăşind timpul şi spaţiul. Fiind făcut 
pentru o astfel de experienţă, el trăiește permanent într-o dimensiune 
spirituală veşnică. Această dorinţă nu se poate realiza fără îndoială decât în 
comuniune, iubirea fiind virtutea care uneşte pe oameni din toate timpurile 
şi din toate locurile, ceea ce înseamnă că în „slujba iubirii şi a comuniunii 
dintre oameni stă cuvântul”. Făcând o paralelă între cei care se iubesc 
trupeşte cu cei care se iubesc duhovniceşte, Sfântul Maxim spune că „acei 
ce sunt legaţi unii cu alţii printr-o iubire lumească şi au nevoie să-şi fie 
prezenţi trupeşte, pentru păstrarea ei. Aceştia, din pricina uitării ajung să le 
slăbească în mod natural orice iubire ce se îndreaptă numai spre trupuri, 
stingându-se odată cu ea amintirea celor ce sunt într-o astfel de legătură 
unii cu alţii. Ba, câteodată, chiar şi această prezenţă ce pare să întreţină 
afecţiunea lumească a unora faţă de alţii aduce o plictiseală care 
desfiinţează toată afecţiunea de mai înainte. Şi de multe ori lipsa vreuneia 
din împrejurările care o susţin, sau chiar un pretext ce se iveşte, aduce o 
prefacere rapidă în ură a iubirii de felul acesta. Dar cei legaţi unii cu alţii 
în mod de nedesfăcut prin legătura iubirii celei după Dumnezeu – fie că 

 
126 IBIDEM, p. 242. 
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sunt împreună, fie că sunt absenţi unii altora – întăresc tot mai mult 
legătura dintre ei. Aceasta fiindcă au în ei pe Dumnezeu, Care e iubire şi 
poate să ofere şi celor vrednici puterea de a se iubi”. Deci, concluzionează 
Sfântul Maxim: „odată cu cele statornice şi mereu aceleaşi din firea 
noastră rămâne neclintită şi neschimbată şi simţirea celor legaţi unii cu 
alţii prin ele, şi dragostea dintre cei legaţi prin ele se prelungeşte atât de 
mult între ei, pe cât de mult Dumnezeu, Cauzatorul acestei iubiri, atrage 
spre Sine pe cei articulaţi între ei prin Duhul”.129 Din cele arătate de Sfântul 
Cuvios acest mijloc de comunicare este specific numai celor „ce ştiu să 
îngrijească cum se cuvine sămânţa iubirii. Aceştia nu-şi pot fi absenţi unii 
altora, chiar dacă sunt despărţiţi trupeşte unii de alţii prin distanţă”.130  

După Sfântul Maxim, iubirea e sursa tuturor formelor de bine care se 
desăvârşeşte în comunicare neîmpiedicată şi în apropiere maximă de 
Dumnezeu. Ea e energia divină care curge de la Dumnezeu la om ca să se 
întoarcă de la om la Dumnezeu. Unind la maximum pe om cu Dumnezeu, 
fără să confunde vreuna din părţi cu cealaltă, iubirea merge până acolo că 
prin ea Fiul lui Dumnezeu Se poate face om, trezind toată iubirea umanului 
faţă de ipostasul Lui dumnezeiesc. Datorită acestui fapt iubirea e 
plenitudinea de putere prin care Dumnezeu ne conduce pe drumul 
desăvârşirii până la El. Numai în iubire se arată plenitudinea existenţei 
umane în comuniune cu Dumnezeu. Astfel, ipostasul Tatălui este iubirea 
fără început în stare de Sine, iubire care se dăruieşte ca să ia o altă existenţă 
de Sine în Fiul şi în Duhul Sfânt. Chiar în om iubirea, ca stare de sine 
dăruitoare, poartă în ea însăși, dacă nu infinitatea, cel puțin setea de 
infinitate după Dumnezeu care este iubire.131 Ca atare, prin iubire, 
Dumnezeu Se unește cu omul până Se face om şi omul tinde să se unească 
cu Dumnezeu până se face dumnezeu după har. Deci, Preasfânta Treime în 
iubire îi uneşte pe cu oamenii fără să-i confunde. Privind lucrurile din 
perspectiva înomenirii, Fiului lui Dumnezeu, Cel Născut din Tatăl mai 
înainte de toți vecii, îmbrăţişează şi-l înalţă pe om ca Om de la cele de jos şi 
trecătoare până la cele de sus şi veşnice. Şi omul, prin harul Duhului Sfânt, 
Îl îmbrăţişează pe Dumnezeu ca Dumnezeu şi se uneşte cu El la nesfârşit. 
Dar întrucât în om iubirea nu-şi are stare de sine prin sine, se înțelege de la 
sine că ea îşi are starea de sine numai prin Dumnezeu şi rămâne statornică 
numi în Dumnezeu. Desigur, acest act îşi atinge punctul culminant numai în 
Dumnezeu, în Care Însuşi Tatăl ne iubeşte pe noi iar Fiul Său înomenit se 
face suport al iubirii noastre pentru El. Omul, care realizează iubirea, se 
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uneşte în acest fel cu ipostasul Cuvântului din care pornesc toate poruncile, 
toată iubirea şi tot darul desăvârşit. 

Din iubire vine liniştea sufletului şi datorită ei chiar pătimim chinuri 
şi rămânem neschimbaţi faţă de cei ce ne fac rele. Ea naşte în inima smerită 
mila prin care omul îşi însuşeşte cu voia nenorocirile altora şi se roagă 
pentru cei ce sunt în suferinţe şi în dureri. Tot ea susţine în om înfrânarea, 
răbdarea, bunătatea, pacea şi bucuria, prin care potoleşte cu uşurinţă iuţimea 
şi poftele pătimaşe. Pe scurt, conchide Sfântul Maxim, iubirea este sfârşitul 
tuturor bunătăţilor, ca una care duce sufletul la unirea cu Dumnezeu, Cel 
mai înalt vârf al bunătăţilor şi cauza a tot binele, ca una ce este ea însăși 
credincioasă şi nu cade niciodată, ci rămâne în veac.132 În sfârşit, zice 
Sfântul Maxim, iubirea face liberul nostru arbitru să nu se opună raţiunii 
firii, deci nici firii şi nici lui Dumnezeu. Am spune mai precis că iubirea e 
conformitatea voinţei noastre cu raţiunea firii şi cu Dumnezeu. Fără să fie 
din socotinţa noastră, iubirea nu e nici din ea şi nici din raţiunea firii, ci din 
harul Cuvântului, prin care liberul arbitru primeşte putere să readucă 
raţiunea la conformitate cu firea.133 Prin urmare este absolut necesar ca omul 
să se unească mai înainte cu sine prin bună înţelegere şi cuget drept ca să 
poată conveni între ei prin liberul arbitru. La început, diavolul, înşelătorul şi 
duşmanul nostru, a ispitit pe om cu momeala plăcerii, înfăţişată sub masca 
iubirii de sine. Prin această amăgire l-a despărţit pe Adam de Dumnezeu şi 
de Eva, făcându-i pe amândoi şi apoi pe toţi oamenii prin alegerea socotinţei 
să abandoneze cugetul drept şi să-şi împartă firea, sfărâmând-o în multe 
păreri şi închipuiri. Datorită acestei pervertiri legea trupului a devenit 
născocitoare a multe păreri şi păcate, folosindu-se, bineînţeles, de puterile 
naturale ale omului şi impunându-se în toţi oamenii prin stăruinţa în rău şi 
prin lipsa de acord a socotinţei lor. Diavolul, înșelătorul, prin aceasta lege a 
păcatului, afirmă Sfântul Maxim, a convins pe om să se abată de la mişcarea 
cea după fire şi să-şi mişte pofta de la ceea ce e îngăduit spre ceea ce e oprit 
şi să dea consistenţă în sine celor mai mari şi mai vechi rele, născocitoare a 
tot păcatul: neştiinţa, iubirea de sine şi tirania, care atârnă una de alta şi se 
susţin întreolaltă. 

Iubirea lucrează şi asupra naturii noastre pentru a o aduce la această 
conformitate cu Dumnezeu. Iubirea nu şi-o dă omul singur, ci vine de la 
Dumnezeu, care are în sine raţiunile tuturor persoanelor umane într-o unitate 
cunoscută numai de El. Sfântul Grigorie de Nyssa spunea, într-una din 
lucrările sale, că Logosul poartă în sine raţiunile tuturor lucrurilor ca într-un 
cort, în aşa fel că orice creatură este protejată şi păstrată în raţiunea ei, fără 
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să se schimbe în altceva sau să migreze spre altceva.134 Pentru a le consolida 
şi mai bine întru Sine, Cuvântul Tatălui S-a făcut om, adică a luat firea 
creaturii Sale, restabilind astfel în Persoana Sa conformitatea raţiunii cu 
firea omenească. Întrucât, prin amăgirea diavolului, omul s-a întors în chip 
rău împotriva lui Dumnezeu şi a firii sale prin patimi de ocară, spune Sfântul 
Maxim, Cuvântul Tatălui, care a făcut firea, a tămăduit-o cu înţelepciune din 
iubirea cea către noi, „S-a deşertat pe Sine chip de rob luând”, 135 unind-o 
pe aceasta cu Sine după ipostas. Astfel S-a făcut întreg ca noi din noi, pentru 
noi, făcându-Se atât de mult om, cât să pară celor necredincioşi că nu e 
Dumnezeu, dar a rămas totuşi atât de mult Dumnezeu cât poate să cugete 
raţiunea negrăită, adevărată şi binecredincioasă a celor credincioşi. Şi 
aceasta a făcut-o ca să surpe lucrurile diavolului şi, redând firii puterile 
neprihănite, să reînnoiască puterea iubirii prin care oamenii să se unească cu 
El şi între ei şi să se opună iubirii egoiste, primul păcat şi primul făt al 
diavolului, care este şi se cunoaște la rândul ei ca fiind maica patimilor de 
după ea. Pe aceasta nimicind-o prin iubire, Cel ce S-a dat pe Sine ca dar 
vrednic de Dumnezeu a nimicit prin ea şi toată mulţimea de patimi care nu 
mai au după ea altă temelie sau cauză a existenţei. Aşa că „cel eliberat de 
iubirea egoistă nu mai ştie de mândrie, trăsătură a îngâmfării, contrară lui 
Dumnezeu, patimă mult compusă şi cu totul deosebită. Nu mai cunoaşte 
slava pieritoare, care surpă împreună cu ea pe cei umflaţi de ea. Veştejeşte 
pizma, care veştejeşte cea dintâi pe cei ce o au, împrietenind prin 
bunăvoinţă nesilită pe cei de aceeaşi fire. Dezrădăcinează iuţimea, cugetul 
ucigaş, mânia, viclenia, făţărnicia, ironia, răzbunarea, lăcomia şi toate cele 
în care s-a sfâşiat omul cel unul. Căci, precum am spus, odată cu iubirea 
egoistă de sine, ca printr-o obârşie şi maică a patimilor, smulge toate cele 
ce răsar din ea şi după ea. Fiindcă nemaifiind aceasta, nu mai poate 
subzista nici un fel sau urmă de patimă. Dimpotrivă, se sălăşluiesc toate 
felurile virtuţii, care întregesc puterea iubirii care adună cele divizate şi 
face pe om iarăşi o singură raţiune şi un singur mod de vieţuire şi aduce la 
egalitate şi netezeşte toată inegalitatea şi deosebirea, susţinută în toţi prin 
socotinţe proprii”. Aceste cuvinte ale Sfântului formează crezul său în 
legătură cu motivul căderii omului din rai şi cu întoarcerea lui prin 
Mântuitorul Hristos în iubirea lui Dumnezeu. Odată cu actul înomenirii 

 
134 Este necesar să subliniem faptul că raţiunea e şi ea un har a lui Dumnezeu dat omului în 
vederea mântuirii. Omul poate s-o folosească în rău sau în bine, ea fiind însoţită cu 
libertatea. Fără să poată ieşi din raţiune şi din libertate, omul le poate din nefericire 
combina pe amândouă în mod greşit şi contrar rostului lor. Deşi el rămâne om raţional şi 
liber, totuși poate ajunge o fiinţă desfigurată şi pervertită. În acest caz el nu mai consideră 
raţiunea ca un har, ci ca fenomen natural legat de trup şi de materie. 
135 Filipeni 2, 7. 
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Fiului lui Dumnezeu,creaturile nu mai au nici o distanţă – diastasin – faţă de 
Dumnezeu, legea harului devenind legea firii şi regulă a vieţii lor.136 

Omul trebuie să ocolească neştiinţa şi să se mişte numai spre 
Dumnezeu prin cunoştinţă cu ajutorul căutării prin iubire doritoare de fapte 
bune. Astfel, curăţit prin har şi fapte bune de patima iubirii egoiste de sine şi 
de iuţime, omul ajunge să se lase purtat numai de dorinţa de a se uni cu 
Dumnezeu, ca să se învrednicească fericitei iubiri, care îl leagă de 
Dumnezeu şi-l face dumnezeu după har.137 Duhul Sfânt lucrează prin 
această virtute în omul atracția aproapelui la sine, cinstindu-le mai mult ca 
pe sine. Odinioară, când era supus egoismului, nevoitorul respingea pe 
aproapele său şi implicit pe Dumnezeu, râvnind să fie el înaintea tuturor în 
toate. Acum însă se consideră cel din dintâi păcătos, mărturisind aceasta cu 
smerenie înainte de a primi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului 
Iisus Hristos.138 Un exemplu este patriarhul Avraam, care restabilindu-se pe 
sine prin raţiunea existenţei firii s-a predat întru totul lui Dumnezeu. Iubirea 
lui a unit pe toţi oamenii în aceeaşi înţelegere, unindu-i într-o unică raţiune a 
firii purtată de toţi în Dumnezeu. Fericitul Avraam s-a unit cu Raţiunea 
personală creatoare adunându-se în acest fel „în una cea una a firii 
omeneşti”, cum spune Sfântul Maxim. Evident, această raţiune are ca izvor 
şi suport clar Raţiunea personală sau Cuvântul ipostatic, care, la plinirea 
vremii, s-a făcut om ca să reunească iarăşi întru Sine întreg neamul omenesc 
în iubirea Sa divină. Deci, prin Fiul lui Dumnezeu înomenit, iubirea între 

 
136 Părintele Stăniloae critică poziţia lui Karl Barth, care susţine despărţirea dintre om și 
Dumnezeu, atât înainte de înomenirea Sa, cât şi după jertfa şi învierea Sa: „Teologia 
dialectică protestantă, inaugurată de Karl Barth, a negat orice apropiere a lui Dumnezeu 
de om, afirmând „diastaza” între El şi om. Aceasta înseamnă, după Sfântul Maxim, 
negarea oricărei iubiri dintre Dumnezeu şi om. După această teorie, Dumnezeu nu vrea 
sau nu Se poate apropia de om, deci nu vrea sau nu poate să iubească pe om; şi omul, la 
fel. Dar atunci cum se face că în viaţa viitoare diastaza sau lipsa de iubire încetează? 
Teoria aceasta indică o mare lipsă în însăşi hristologia protestantă” (în SF. MAXIM 
MĂRTURISITORUL, Epistole..., p. 47). 
137 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., p. 47. 
138 „Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui 
viu, Care ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu...”. 
Cum vedem, în această rugăciune, cel ce se împărtăşeşte doreşte cu tot sufletul să se 
despartă de individualism şi de cele ce-i sunt proprii lui prin socotinţa sa şi să se adune în 
unica simplitate şi identitate, prin care nimeni nu este prin nimic despărţit de ceea ce e 
comun, ci fiecare e al fiecăruia şi toţi ai lui Dumnezeu. Astfel, omul smerit şi iubitor are o 
mare forţă unificatoare, manifestând un mare echilibru în gândire, simţire şi faptă. El este în 
toate atent şi înfrânat de la gânduri şi porniri necugetate, raţiunea lui fiind îndreptată spre 
Dumnezeu iubire. Fără să judece pe cineva, el se judecă pe sine, comportarea lui fiind 
inspirată de Domnul său, Mântuitorul Hristos, Care a venit în lume și „s-a deşertat pe Sine” 
(Filipeni 2, 7) ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi este el. Această 
smerenie iubitoare îl unifică cu toţi cei din lume şi-l readuce la egalitatea proprie oamenilor 
prin fire, nimicită prin socotinţa deosebită a fiecăruia sau prin voinţa altfel determinată. 
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oameni e unită cu raţiunea comună care îşi are originea în iubirea Sa 
ipostatică.139 În atare caz există o strânsă relaţie între raţiune şi iubire prin 
care oamenii cunosc pe Dumnezeu prin raţiunea cea una a firii lor că este 
lucrător prin ele. Putem spune în acest context că Dumnezeu Cuvântul, ca 
origine şi putere a creaţiei Sale, susţine această raţiune, iar creatura la rândul 
ei cunoaşte pe Dumnezeu prin creatură, dar Îl cunoaşte prezent în ea, nu 
despărţit de ea.140 Aceasta dovedește că oamenii, primind harul ca iubire a 
Mântuitorului Hristos, îşi unesc şi firea lor cu firea asumată de Domnul în 
ipostasul Său şi revin astfel la aceeaşi raţiune şi voinţă a lor. Ei, ajungând la 
această identitate, se unesc între ei şi văd unii în alţii aceeaşi fire, aceeaşi 
raţiune şi aceeaşi voinţă. În felul acesta Dumnezeu își dă din iubire de 
oameni un chip potrivit fiecăruia, după faptele virtuţii imprimate în fiecare. 
Nu încape îndoială că oamenii sunt într-un fel împărţiţi, întrucât firea stă în 
multe persoane, dar în alt fel sunt uniţi, având aceeaşi raţiune în socotinţă și 
iubire. Numai în iubire ei nu se confundă unii cu alţii, ci fiecare se socoteşte 
pe sine ca pe altul şi pe altul ca pe sine, unitatea tuturor fiind vizibilă numai 
în Raţiunea cea una și în Duhul Sfânt. În virtutea acestui fapt fiecare 
credincios în Trupul tainic al Domnului actualizează aceeaşi raţiune a firii în 
alt mod în virtualităţile sale, potrivit cu darurile ce i s-au dat de Dumnezeu 
şi cu împrejurările deosebite ale vieţii sale. Cei ce iubesc pe Dumnezeu şi pe 
oameni sunt deci o unitate într-un gând, cum spune Sfântul Luca despre cei 
adunați în rugăciune la Pogorârea Sfântului Duh,141 și cum mărturisim și noi 
la Sfânta Liturghie.142 Evident, această unitate este condiţionată prin acordul 
socotinţei omului cu Dumnezeu şi cu semenul său, ceea ce înseamnă că în 
iubire nu mai este despărţire între om şi om, cei ce se iubesc făcându-se 
părtași ai unui conţinut de viaţă comun în Duhul Sfânt, fără să se confunde 
unii cu alții. Putea spune efectiv că în această trăire rezidă cu adevărat 
bucuria de a fi întru iubirea Preasfintei Treimi.143 

 
139 Din cele expuse de Sfântul Maxim, înțelegem că Dumnezeu Cuvântul, Care a creat firea 
umană în unitatea ei, cu rațiune și voință unitară, își asumă firea noastră, aducând în ea la 
unison socotința cu voința sau rațiunea cu firea. Prin aceasta El a arătat că, prin firea Sa 
umană unită cu firea divină în Ipostasul Său, a împăcat rațiunea cu firea noastră și prin firea 
Lui umană pe oameni cu Dumnezeu. Deci, voința omenească a Domnului nu se mișca și nu 
mișca firea spre nimic altceva decât spre Dumnezeu Care a făcut-o. Iar prin iubirea sau prin 
harul Său El a transmis tuturor această unitate între socotință și voință sau între rațiune și 
fire. 
140 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., p. 52. 
141 Faptele Apostolilor 2, 46; 15, 25; 1 Petru 3, 8; Apocalipsă 17, 17. 
142 În Sfânta Liturghie, diaconul îndeamnă pe credincioși: „Să ne iubim unii pe alţii, ca într-
un gând să mărturisim”, înainte de rostirea Simbolului de credință.  
143 Tatăl este iubirea ipostatică, fără început, comunicând toată natura sa din veci Fiului şi 
Sfântului Duh. Făpturile umane, fiind opera iubirii Preasfintei Treimi, îşi au starea de sine 
în starea de Sine a Treimii şi în special a Fiului, Care şi El are starea de Sine de la Tatăl şi 
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Există, fireşte, și o iubire trupească şi una duhovnicească, între care e 
o deosebire clară dar nu radicală. Iubirea trupească, fiind uneori o iubire 
inversată, se veştejeşte cu vremea, părăsindu-i pe cei despărţiţi parţial, dar 
legaţi unii cu alţii prin ea. Fiind susţinută prin simţuri ea nu poate lega pe 
cineva de cei ce nu sunt prezenţi. Pe când iubirea duhovnicească, pe cei 
uniţi prin ea, îi are pururea împreună prezenţi spiritual, chiar dacă se despart 
trupeşte unii de alţii. Neputând fi circumscrisă de timp sau de loc, aceasta îşi 
are locul în minte, drept pentru care ea nu se desparte niciodată împreună cu 
trupurile ce se despart sau se închid în ele. Deci, cei ce se iubesc astfel 
trăiesc sentimentul că se văd pururea, simțindu-se în convorbire permanentă. 
Ei se simt prezenți chiar și atunci când sunt departe sau trec din această 
lume. Pentru aceştia nu este vreme sau loc care să poată să-i despartă, ci 
pururea sunt prezenţi unii lângă alţii duhovniceşte, pentru că iubirea 
Duhului îi unește și nu-i desparte niciodată. Datorită acestui fapt iubirea 
duhovnicească, spre deosebire de iubirea pământească, nu produce numai 
amintirea şi nu creionează numai chipul prezenţei celui iubit, ci merge mai 
departe alungând din minte orice închipuire necorespunzătoare chipului 
celui iubit. Fiind întreținută de harul Duhului Sfânt, iubirea duhovnicească 
face pe cei absenţi trupeşte să fie de faţă spiritual chiar mai mult decât când 
trupurile sunt prezente spaţial unele faţă de altele. Astfel, gândurile celor ce 
se iubesc spiritual sunt sfinţite de cuvintele dumnezeieşti prin puterea 
Duhului Sfânt. Firește, această relaţie de iubire este construită pe legea 
libertăţii şi se desăvârşeşte prin virtuţi. În virtutea acestei iubiri Sfântul 
Maxim îi poate îmbrăţişa pe ucenicii săi prin scrisoare, ca şi cum ar fi 
prezent, „pe Sfinţenia Voastră şi pe toţi cei împreună cu voi, cerându-vă să 
mă înfăţişaţi Domnului Hristos, Mântuitorul tuturor, prin sfintele şi bine 
primitele voastre rugăciuni”. 

Este de la sine înțeles, așa cum am văzut mai sus, că iubirea este cea 
mai însemnată dintre toate virtuţile, încununarea şi rezumatul tuturor, spune 
Sfântul Maxim. Ea conduce la dragoste şi sfârşește în dragoste, care este 
binele mai presus de tot binele.144 Nimic nu e atât de mult în chipul 
dumnezeiesc ca dumnezeiasca iubire, nici atât de tainic şi de înalt lucrător 
spre îndumnezeirea oamenilor. Ea cuprinde în sine toate bunătăţile câte le 
prezintă cuvântul adevărului în chipul virtuţii şi e despărţită şi ruptă de toate 
câte se cuprind în chipul răutăţii ca plinirea legii şi a proorocilor.145 Toate 

 
în Tatăl, dar prin fiinţă, nu prin creaţie ca noi. Astfel, toată existenţa este o concretizare a 
iubirii veşnice, care e o existenţă interpersonală perihoretică. Deci, „Dumnezeu iubire” (1 
Ioan 4, 10) dă cinstea negrăită omului, făcându-l în aşa fel că El însuşi poate lua conţinutul 
de viaţă omenesc şi forma omului, umplând-o de iubirea Lui şi actualizând în ea resursele 
unei iubiri care nu vrea să ştie de vreo margine şi de vreun sfârşit. 
144 LARS THUNBERG, op. cit., p. 341. 
145 Romani 13, 10. 
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virtuțile urmează taina iubirii care ne face pe noi, din oameni, dumnezei, şi-i 
adună pe cei împărţiţi în raţiunea generală a poruncilor, cuprinzându-i pe 
toţi în chip unitar prin bunăvoie. Iubirea e puterea din care pornesc toţi în 
purtările lor diferite prin iconomie. Deci, iubirea ne dă credinţa ca temelia 
cea dintâi, care încredinţează pe cel ce o are despre existenţa lui Dumnezeu 
şi a celor dumnezeieşti şi dăruieşte mai mult decât ochiul, care priveşte la 
cele ce se arată simţurilor, cunoştinţa celor ce le contemplă. „Iubirea ne dă 
nădejdea, spune Sfântul Maxim, care face să subziste ca existenţă 
adevărată şi prinde mai mult decât prinde mâna grosimea materiei ce cade 
sub pipăitul ei. Ea ne dă gustarea celor crezute şi nădăjduite, având prin ea 
însăşi cele viitoare ca prezente prin simţire”.146 În iubirea primim liniştea 
datorită căreia chiar pătimind rămânem neschimbaţi faţă de cei ce ne fac 
rele, nelăsându-ne în dispoziţie duşmănoasă. Mai departe Sfântul Cuvios 
spune că „iubirea naşte în noi mila, prin care ne însuşim cu voia 
nenorocirile altora şi nu ne lasă să uităm pe cel înrudit şi de acelaşi neam. 
Iubirea susţine în noi înfrânarea, răbdarea, îndelunga răbdare, bunătatea, 
pacea şi bucuria, prin care potolim cu uşurinţă iuţimea şi pofta şi arderea 
fierbinte şi înfocată a lor. Iubirea este sfârşitul tuturor bunătăţilor, ca cea 
care duce la şi apropie de Dumnezeu, Cel mai înalt vârf al bunătăţilor şi 
cauza a tot binele, pe cei ce umblă în ea, ca una ce este ea însăşi 
credincioasă şi nu cade şi rămâne”.147 Firește credinţa este temelie nădejdii 
şi a iubirii, ea fiind cea care dă subzistenţă sigură adevărului. Nădejdea este 
puterea care leagă extremele, adică credinţa şi iubirea, fiind virtutea care 
arată prin sine, ceea ce e crezut totodată ca vrednic de iubit şi ne învaţă să 
străbatem prin ea calea ce duce la Împărăția cerurilor. Dar, iubirea este 
împlinirea credinței și nădejdii, ea fiind cea care cuprinde ultimul conţinut 
vrednic de dorit. Cel care iubește pe Dumnezeu și pe aproapele primește cu 
vrednicie odihna mişcării în Dumnezeu, întrucât în locul credinţei şi al 
nădejdii vine bucuria de Dumnezeu ca prezent.148 Această relație strânsă 

 
146 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., p. 28. 
147 1 Corinteni 13, 8. IBIDEM, p. 28-29. Dragostea are în ea însăşi credinţa şi nădejdea în 
toate virtuţile. Căci altfel n-ar putea fi dragoste. De aceea ea este şi cauza acelora, dar şi cea 
care se revelează deplin prin ele, ca vârf al lor. Lucrul din urmă îl spune Sfântul Maxim în 
cele următoare (p. 29). Dacă credinţa îşi are temelia în iubire, ultima temelie a existenţei 
este iubirea. Dar credinţa pune în relief deosebit adevărul existenţei. 
148 IBIDEM, p. 29. Din credinţă, spune părintele Stăniloae (în IBIDEM), iese puterea 
nădejdii, prezentând cele crezute ca bunătăţi viitoare pe seama omului. Deci în credinţă este 
implicată şi tăria nădejdii şi a iubirii. Aceasta face pe om să se alipească cu bucurie de cele 
crezute şi să le aştepte ca vrednice de iubire. Deci nădejdea ne prezintă cele crezute ca 
viitoare bunătăţi ale noastre vrednice de iubire, sau iubirea care este esenţa celor crezute ne 
face să ne alipim de ele şi mai mult, dându-ne nădejdea că vor deveni şi ale noastre. 
Pornind de la credinţă, înaintăm prin nădejde spre posesiunea lor, când ne vom uni deplin 
cu ele prin iubire. În fond, iubirea pornind din credinţă ne duce prin nădejde spre unirea cu 
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dintre virtuţi ajută mintea să câştige dragostea dumnezeiască,149 datorită 
căreia nevoitorul nu cinsteşte nici unul dintre lucruri mai mult decât pe 
Dumnezeu.150 Prin dragoste ascetul biruiește toate patimile, cunoscând cu 
făptuirea că în afară de ea nu se află nici o „formă” de bine, nici celelalte 
virtuţi teologice, nici cele care ţin exclusiv de viaţa practică. Ca atare, „cei 
ce au dobândit iubirea desăvârşită faţă de Dumnezeu şi şi-au înălţat în 
văzduh aripile sufletului prin virtuţi, spune Sfântul Maxim, se răpesc în nori 
şi la judecată nu vin, cum zice Apostolul. Iar cei ce nu au câştigat cu totul 
desăvârşirea, ci au păcate şi isprăvi bune laolaltă, vin la locul de judecată 
şi acolo, fiind arşi oarecum prin cercetarea faptelor bune şi rele, dacă se va 
îngreuna cumpăna celor bune se vor izbăvi de munci”.151 

Dragostea de Dumnezeu şi de aproapele se opune patimilor şi 
păcatelor,152 ceea ce înseamnă că iubirea se vede prin virtuţi, iar virtuţile 
sunt manifestările iubirii. Atunci când mintea porneşte în focul dragostei 
spre Dumnezeu, afirmă Sfântul Cuvios, „nu se mai simte nici pe sine, nici 
vreun lucru oarecare. Căci, luminată fiind de lumina dumnezeiască cea 
nemărginită, părăseşte simţirea faţă de toate cele făcute de Dumnezeu, 
precum şi ochiul sensibil nu mai simte stelele, când răsare soarele”.153 
Iubirea de Dumnezeu pune astfel în valoare porunca divină care nu 
presupune un ataşament faţă de oameni în detrimentul iubirii de Dumnezeu, 
ci o implică categoric. Deci, „cel ce iubeşte pe Dumnezeu nu poate să nu 
iubească şi pe tot omul ca pe sine însuşi, deşi nu are plăcere de patimile 
celor ce nu s-au curăţit încă. De aceea când vede întoarcerea şi îndreptarea 
lor, se bucură cu bucurie mare şi negrăită”.154 Iubirea de Dumnezeu exclude 
însă ura faţă de aproapele, căci: „cel ce vede în inima sa vreo urmă de ură 
faţă de un om oarecare pentru vreo anumită greşeală, spune Sfântul Maxim, 
e cu totul străin de iubirea de Dumnezeu, deoarece iubirea de Dumnezeu nu 
suferă câtuşi de puţin ura faţă de om”.155 Cuviosul merge și mai departe 
spunând că dragostea faţă de aproapele este cea mai clară dovadă că omul îl 
iubeşte pe Dumnezeu. În atare caz iubirea uneşte atât de mult persoanele, 

 
cele crezute din iubire. Până însă nu avem unirea deplină cu cele cunoscute prin credinţă ca 
vrednice de iubire, avem nădejdea. Prin nădejde ştim că vom avea cele ce ni se făgăduiesc 
prin credinţă şi le iubim prin ea. De asemenea, credinţa ne asigură că Dumnezeu este, dar e 
încă în afară de noi; nădejdea ne asigură că Dumnezeu e pe drum spre noi şi noi pe drum 
spre El; iubirea e unirea deplină cu Dumnezeu, Care este şi Care a venit la noi, dar pe Care 
am început să-L iubim prin credinţă înainte de a fi venit la noi. 
149 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., pp. 62-63. 
150 IBIDEM, p. 61. 
151 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Quaestiones et Dubia..., 10, pp. 219-220. 
152 IDEM, Capitole despre dragoste..., pp. 152-153. 
153 IBIDEM, p. 62. 
154 IBIDEM, p. 63. 
155 IBIDEM. 
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încât ele poartă ca persoane neconfundate un conţinut comun prin 
comuniune reciprocă. Cei ce se iubesc sunt o unitate purtată de doi sau mai 
mulți. Această iubire face şi pe Dumnezeu să ia chipul fiecăruia din cei doi, 
după cum spune Mântuitorul Hristos: „unde sunt doi sau trei, adunaţi în 
numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor unde sunt doi sau trei, adunaţi 
în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”.156 Evident, dacă în 
Dumnezeu unitatea între ipostasuri e de fiinţă, între om şi Dumnezeu şi între 
om şi om unitatea e condiţionată prin acordul socotinţei omului cu 
Dumnezeu şi cu semenul său. Aceasta se adeverește prin faptul că între 
oameni pot să existe și dezbinări prin socotinţe deosebite prin care se abate 
voinţa de la conformitatea cu firea. Ca atare, prin socotinţă se produce în 
mod voit la oameni o despărţire între persoane. Dar dacă oamenii își pun 
socotinţa de acord cu voinţa firii se restabileşte între ei deplina unitate a firii. 
Este cert că între Dumnezeu şi om se depăşeşte chiar despărţirea 
reprezentată de transcendenţa lui Dumnezeu. Baza acestei depăşiri a pus-o 
Dumnezeu Însuşi prin crearea omului ca persoană capabilă de comunicare 
cu Creatorul ei. Deci, în iubire dispare despărţirea între om şi om şi ei se fac 
posesorii unui conţinut de viaţă comun, dar ca persoane neconfundate.157  

După cum se poate constata, Sfântul Maxim, așa cum am văzut mai 
sus, consideră că Preasfânta Treime este existenţa prin excelenţă, pentru că 
este iubire tripersonală. Tatăl este iubirea ca stare de Sine, sau ipostatică, 
fără început, comunicând ca atare tot conţinutul Său din veci Fiului. 
Făpturile umane sunt şi ele opere ale iubirii Treimii, avându-şi starea de sine 
în starea de Sine a Treimii şi în special a Fiului, Care şi El are starea de Sine 
de la Tatăl şi în Tatăl, dar prin fiinţă, nu prin creaţie ca noi. Toată existenţa 
este o concretizare a iubirii veşnice, care e o existenţă interpersonală. Deci 
se poate spune că e una cu persoana care nu poate fi în relaţie decât cu altă 
persoană, ceea ce înseamnă că însăși existenţa este iubirea ca persoană. 
„Dumnezeu este iubire”.158 Numai iubirea explică în felul acesta cinstea 
negrăită ce i-a dat-o Dumnezeu omului, umplând-o de iubirea Lui şi 
actualizând în ea resursele unei iubiri, care n-are margine şi nici sfârşit.159 În 
virtutea acestui fapt iubirea face pe om dumnezeu, iar pe Dumnezeu îl 
determină să Se facă om pentru una şi aceeaşi lucrare voită şi pentru una şi 

 
156 Matei 18, 20. 
157 Părintele Stăniloae (în SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capete despre dragoste..., 
p. 63) spune: „eu voiesc să dau tot ce e al meu celuilalt şi să am, cu voia lui, tot ce este al 
lui, dar trăindu-l pe el ca cel ce primeşte cu dragoste ale mele şi mi le dă pe ale lui şi mă 
trăieşte pe mine dăruindu-mă lui cu tot ce e al meu, cu aceeaşi dragoste”. Se poate spune în 
acest context că în aceasta stă bucuria de a fi sau că iubirea este esenţa existenţei. Prin 
urmare, fără iubire existenţa se veştejeşte. 
158 1 Ioan 4, 10. 
159 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., p. 34. 
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aceeaşi mişcare a Preasfintei Treimi. Se înțelege de aici că Dumnezeu în 
iconomia mântuirii îşi dă din iubire de oameni un chip potrivit fiecăruia 
după faptele virtuţii imprimate în fiecare. Căci mâna fiecărui drept sunt 
faptele virtuţii lui, în care şi prin care Dumnezeu primeşte asemănarea cu 
oamenii, cum subliniază părintele Stăniloae.160  

Deci, concluzionând cele arătate mai sus, putem spune că iubirea 
este binele cel dintâi şi prin excelenţă dintre toate cele bune, ca una ce 
uneşte prin sine pe Dumnezeu şi pe oameni în jurul celui ce o are şi ca una 
ce face pe Făcătorul oamenilor să Se arate ca om prin asemănare deplină a 
celui îndumnezeit cu Dumnezeu prin binele care devine propriu omului atât 
cât îi este cu putinţă lui. „Iubirea, spune Sfântul Maxim, face pe om să 
iubească pe Domnul Dumnezeu din toată inima şi din tot sufletul şi din 
toată puterea şi pe aproapele ca pe sine însuşi.161 Iar aceasta înseamnă, ca 
să o spun ca printr-o definiţie, afecţiunea faţă de primul bine, pe care o are 
prin întreaga Providenţă înnăscută întregul neam după fire”.162 Mai presus 
de ea nu e nimic la care să urce omul iubitor de Dumnezeu, toate modurile 
de vieţuire binecredincioase fiind depăşite de ea. „Pe aceasta o ştim şi o 
numim iubire, subliniază Sfântul Mărturisitor, și nu o împărţim ca pe alta şi 
alta între Dumnezeu şi aproapele, ci una şi aceeaşi se îndreaptă întreagă 
spre Dumnezeu ca datorată Lui şi-i uneşte pe oameni întreolaltă. Căci este 
o lucrare şi o dovadă clară a iubirii faţă de Dumnezeu simţirea plină de 
bunăvoinţă faţă de aproapele”.163 De aici se conturează și legătura strânsă 

 
160 IBIDEM, p. 34. Aceasta se poate înţelege, zice părintele Stăniloae (în Ibidem, pp. 34-
35), în sensul că Dumnezeu Însuşi e Cel ce a luat chipul omului care lucrează virtutea, sau 
că Dumnezeu Însuşi lucrează prin acel om. Dar poate însemna şi că omul acesta a dat chip 
concret lui Dumnezeu. Omul s-a făcut chipul lui Dumnezeu şi Dumnezeu S-a făcut chipul 
omului. 
161 Deuteronom 6, 5. 
162 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., pp. 34-35. Omul poartă în sine iubirea 
faţă de Dumnezeu ca primul bine, sădit de Dumnezeu în tot neamul omenesc de la creație, 
pentru a-l menţine în unitate. Oamenii, în virtutea acestui dat ontologic, iubind toţi pe 
Dumnezeu, se menţin toţi în unitate. 
163 IBIDEM, p. 35. Putem spune că deşi raţiunea naturii umane, aparţinând sferei 
ontologicului, are fixitatea unui plan, iar modul de existenţă deschide posibilitatea gradelor 
şi modalităţilor diferite de realizare ale acestui plan, totuşi modul de existenţă uman 
autentic nu poate fi decât cel în conformitate cu raţiunea firii. Ca atare, modul de existenţă 
personal şi concret adecvat triplei unificări cu Dumnezeu, semenii şi lumea, înscrisă în 
legea naturală şi divină a raţiunii naturii umane, nu este altul decât iubirea agapică, iar 
contrariul ei iubirea trupească de sine (filavtia). Ca mod de existenţă conform raţiunii firii 
umane, iubirea agapică constituie în viziunea Sfântului Maxim suma tuturor virtuţilor, care 
la rândul lor, nu reprezintă în esenţă altceva decât modul de întrebuinţare în conformitate cu 
firea al puterilor sau facultăţilor psihicului uman. Deci, conform psihologiei Sfântului 
Maxim, formulate în termenii celei platonice antice, sufletul uman dispune de două serii de 
facultăţi: pasionale, prin care este legat în sens adeziv şi repulsiv de trup şi lumea sensibilă 
şi reprezentate de concupiscenţă (epithymia) şi irascibilitate (thymos) sau în limbaj filocalic, 



78 

dintre noţiunile de nepătimire şi dragoste care implică şi faptul că aspectul 
echilibrului legat de nepătimire a fost transferat iubirii, ca necesitate a iubirii 
nepărtinitoare faţă de toţi.164 Datorită acestui fapt „dragostea desăvârşită nu 
sfâşie firea cea unică a oamenilor, luându-se după părerile şi înclinările 
diferite ale voii lor. Ci privind pururea la ea, iubeşte pe toţi oamenii la fel: 
pe cei buni şi sârguincioşi, ca pe prieteni, iar pe cei leneşi, ca pe duşmani, 
făcându-le bine, răbdând îndelung şi suferind cele ce-i vin de la ei. Ea nu ia 
în seamă câtuşi de puţin răul de la aceştia, ci chiar suferă pentru ei dacă 
vremea o cere, ca să-i facă şi pe ei prieteni de este cu putinţă; iar de nu se 
poate cel puţin să nu cadă din dragostea proprie faţă de ei, arătând 
pururea, la fel, roadele iubirii faţă de toţi oamenii. De aceea şi Domnul şi 
Dumnezeul nostru Iisus Hristos, arătându-şi dragostea Sa faţă de noi, a 
pătimit pentru toată omenirea şi tuturor le-a dăruit la fel nădejdea învierii, 
chiar dacă atârnă pe urmă de fiecare să se facă pe sine vrednic fie de slavă, 
fie de chinuri”.165  

Din cele spuse de Sfântul Cuvios Maxim se poate afirma că 
nevoitorul care iubeşte pe toţi oamenii nu iubeşte nimic omenesc, dar are 
cunoştinţa lui Dumnezeu şi a celor dumnezeieşti.166 Pentru un asemenea 
credincios dragostea de Dumnezeu este adevăratul scop al vieţii lui, în care 
este chemat să-şi afle mântuirea și adevărata bucurie. În această stare de 
iubire și rugăciune el „trăieşte pe pământ viaţă îngerească, postind şi 
priveghind, cântând şi rugându-se şi gândind pururea numai lucruri bune 
de tot omul”.167 Pentru a avea această fericire, Sfântul Maxim consideră că 
se merită să-ți chinui trupul cu foamea şi cu privegherea şi să te 
îndeletniceşti fără lenevire cu cântarea şi cu rugăciunea. În felul acesta 

 
poftă şi iuţime; şi active, prin care este legat de Dumnezeu şi de lumea spirituală, dintre 
care una are o funcţie practică şi se numeşte raţiune (logos), iar alta o funcţie contemplativă 
şi se numeşte intelect (nous) sau minte. Așadar, „desfăşurând lucrurile, de suflet ţine după 
latura intelectuală: intelectul, înţelepciunea, contemplaţia şi cunoştinţa (nous, sofia, 
theoria, gnosis) a căror ţintă finală e adevărul, iar după latura raţională: raţiunea, 
chibzuinţa, făptuirea şi virtutea, a căror ţintă finală e fiinţa, şi respectiv, lucrarea sa”. 
Mergând mai departe, putem spune că uzul conform raţiunii firii a concupiscenţei, raţiunii 
şi intelectului dă naştere în ordine virtuţilor fundamentale: cumpătarea, iubirea, chibzuinţa 
şi cunoştinţa, iar abuzul sau uzul lor în sens contrar triplei intenţionalităţi unificatoare a 
raţiunii firii produce viciile sau relele principale: neînfrânarea, ura, nechibzuinţa şi 
necunoştinţa sau cea care uneşte într-una facultatea practică şi teoretică a sufletului: 
iubirea-de-sine, tiranizarea aproapelui şi ignorarea lui Dumnezeu. Mijloacele practice de 
eradicare a acestor răutăţi fundamentale şi de zidire a virtuţilor, corespunzătoare poruncilor lui 
Dumnezeu, sunt: „postul care veştejeşte pofta, milostenia care tămăduieşte iuţimea şi 
rugăciunea care curăţeşte mintea unind-o cu Dumnezeu” (IDEM, Mystagogia..., pp. 18-21). 
164 IDEM, Capitole despre dragoste..., p. 65. 
165 IBIDEM, p. 72. 
166 IBIDEM, p. 110. 
167 IBIDEM, p. 67. 
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sfinţenia neprihănirii va veni peste tine aducând iubire.168 În acest context, 
postul şi privegherea sunt firește expresii ale iubirii de Dumnezeu care 
aşează pe om deasupra patimilor și deasupra făpturii. Deci, opus patimei de 
ocară a dragostei, care ocupă mintea cu lucrurile materiale, stă patima de 
laudă a dragostei, care leagă pe om de cele dumnezeieşti. Mai concret, în 
lucrurile în care zăboveşte mintea, în acelea se şi lărgeşte. Şi cu lucrurile în 
care se lărgeşte, cu acelea îşi hrănește şi pofta şi iubirea, fie cu cele 
dumnezeieşti şi proprii şi inteligibile, fie cu lucrurile şi cu patimile 
trupului.169 

Există deci o strânsă legătură între iubire, credință și nădejde. 
Credinţa în Dumnezeu este legată de împărăţia lui Dumnezeu, deosebindu-
se de ea numai prin cugetare. Pe temeiul acestui fapt, credinţa nu este în 
afară de noi, ci cultivând-o prin poruncile dumnezeieşti o facem să devină 
Împărăţia lui Dumnezeu în noi, care e cunoscută numai de cei ce o au. 
Mântuitorul Iisus Hristos, fiind întrebat de farisei: „când va veni împărăţia 
lui Dumnezeu, le-a răspuns şi a zis: Împărăţia lui Dumnezeu nu va veni în 
chip văzut. Şi nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, împărăţia lui 
Dumnezeu este înăuntrul vostru”.170 Deci, Împărăţia lui Dumnezeu, fiind 
credinţa dezvoltată prin lucrarea iubirii, înfăptuieşte unirea nemijlocită cu 
Dumnezeu a celui ce crede în Dumnezeu și face parte din această Împărăție. 
Astfel, cel ce a devenit nepătimitor, mai bine zis dumnezeu după har, 
datorită unirii prin credinţă cu Dumnezeu, „va zice muntelui acesta să se 
mute şi se va muta”.171 Această faptă ne arată că credinţa precede nădejdea 
şi dragostea, amândouă fiind legate de adevărul pe care credinţa îl 
mărturiseşte cu fermitate, dar niciodată nu e despărțită de acestea două. 
Credinţa este o cunoştinţă adevărată, întemeiată pe principii care nu pot fi 
demonstrate, ca una ce este temelia lucrurilor mai presus de minte şi de 
raţiune.172  

Legată de iubire este și nădejdea. Sfântul Maxim consideră această 
virtute ca fiind „puterea celorlalte două, adică a dragostei şi a credinţei”. 
De bună seamă având relație divină cu celelalte virtuţi teologice, nădejdea 
este capabilă să dea certitudine realităţilor dumnezeieşti, îndreptând pe 
credincios spre obiectul credinţei şi al dragostei. După timpul nostru 

 
168 IBIDEM, p. 67. 
169 IBIDEM, p. 117.  
170 Luca 17, 20-21. 
171 Sfântul Maxim consideră că „toate sunt cu putinţă celui ce crede şi deosebeşte, adică nu 
taie unirea înfăptuită prin credinţă între mintea lui şi Dumnezeu, de dragul legăturii 
afectuoase dintre suflet şi trup, susţinută prin simţire. Căci toate câte înstrăinează mintea 
de lume şi de trup şi o leagă de Dumnezeu, sunt desăvârşite în rezultatele lor” (SF. 
MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., pp. 131-132). 
172 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole teologice şi iconomice..., p. 169. 
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pământesc credinţa este începutul și sfârșitul existenței noastre pământești, 
nădejdea este legată de mijlocul vieții noastre, iar dragostea cuprinde şi 
mijlocul şi sfârşitul. Așa se face că credinţa se leagă de început, pentru că 
pune temelia vieţii creştine, nădejdea indică omului ceea ce se crede şi arată 
aievea obiectul iubirii. Dragostea la rândul ei este în întreaga viață a omului 
dar se leagă mai presus de toate de sfârşitul vieții lui, fiind o încununare a 
toate.173 Fiind legată de sfârşit, iubirea „îmbrăţişează cu totul obiectul 
suprem al doririi”, avându-și împlinirea în odihna veșnică, ca sfârşit al 
mişcării omului spre ţelul său dumnezeiesc, sfârşit care poate înlocui şi 
credinţa şi nădejdea. Ca atare, dragostea, ca „sfârşit” şi „repaos” oferă 
nevoitorului bucuria deplină a ceea ce este crezut şi nădăjduit. Mai mult, 
Sfântul Maxim spune că iubirea „este calea adevărului, cum S-a numit pe 
Sine Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu. Ea este una prin care cel ce intră 
ajunge în Sfintele Sfinţilor şi se face vrednic să fie văzător al neapropiatei 
frumuseţi a Preasfintei şi Împărăteştii Treimi. Ea este viţa adevărată în care 
cel ce se altoieşte cu toată tăria se învredniceşte să se facă părtaş al 
calităţii dumnezeieşti. Prin ea este şi s-a dat toată învăţătura legii, a 
proorocilor şi a Evangheliei, ca, însuşindu-ne dorinţa bunătăţilor negrăite, 
să ne dovedim dorul de ele prin purtările noastre, cinstind atât de mult 
făptura pentru Făcătorul dorit, încât să se poată înfăţişa Făcătorului cât o 
cere raţiunea firii, care dă ca lege deopotriva cinstire şi taie de la fire orice 
inegalitate apărută în fiecare prin prejudecată şi îi adună pe toţi în ea prin 
puterea cea una a identităţii”.174 

În ceea ce priveşte cunoştinţa izvorâtă din iubire Sfântul Maxim 
acordă acestei experiențe puterea de unire finală a omului cu Dumnezeu. 
Această unire trebuie să fie mai presus de înțelegere, deoarece omul nu îl 
poate cunoaşte deplin pe Dumnezeu, deoarece este o creatură mărginită. 
Chiar şi atunci când „s-a sălăşluit în Dumnezeu” el şi s-a umplut de dorire 
sufletul său fără să poate pătrunde în cele ale lui Dumnezeu. Chiar şi mintea 
iluminate care caută în dragostea ei plină de dorire ceva din Dumnezeu nu îi 
este permis să depășească limitele ei cu toate că în această dorire îi este 
totuşi îngăduit să se unească cu El. Sfântul Maxim spune despre această 
experiență a nevoitorului că: „ridicându-se mintea în Dumnezeu nevoitorul 
caută mai întâi, arzând de dor, raţiunile privitoare la fiinţa Lui, dar nu află 
ceea ce este El însuşi căci acesta e un lucru cu neputinţă şi oprit întregii firi 

 
173 Sfântul Maxim consideră că „credinţa se întinde împreună cu toate trei părţile; 
nădejdea, cu una dintre ele; iar dragostea, cu două, potrivit timpului. Atât credinţa, cât şi 
nădejdea sunt până la o vreme; dar iubirea, supraunindu-se pentru veacuri nemărginite cu 
Cel supranemărginit, rămâne pururea, crescând mereu mai sus de ea. De aceea «mai mare 
decât toate este dragostea» (1 Corinteni 13, 13)” - apud. LARS THUNBERG, 
Microcosmos şi mediator..., pp. 351-352. 
174 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., pp. 35-36. 
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create, deopotrivă; ci se mângâie cu cele dimprejurul Lui, adică cu cele 
privitoare la veşnicia, la nesfârşirea şi la nehotărnicia Lui, la bunătatea, la 
înţelepciunea şi la puterea creatoare, providenţiatoare şi judecătoare a 
celor ce sunt. Numai aceasta se poate cuprinde din cele ale Lui: nesfârşirea. 
Iar a nu cunoaşte din El nimic înseamnă a cunoaşte că e mai presus de 
minte, cum au spus cuvântătorii de Dumnezeu Grigorie şi Dionisie”.175 
Așadar, „cel ce s-a lepădat cu adevărat de lucrurile lumii şi slujeşte 
nefăţarnic aproapelui prin iubire, concluzionează Sfântul Maxim, se 
eliberează degrabă de orice patimă şi se umple de iubire şi de cunoştinţă 
dumnezeiască”.176 Mintea lui sporește în iubire, iar aceasta îl poartă spre 
cunoştinţa de Dumnezeu care sfârşeşte în unirea deplină cu El, aici și în 
veșnicie. 

 
Dumnezeu Iubire și iconomia Sa dumnezeiască 
Fiul lui Dumnezeu, prin înomenirea Sa din Preafericita Fecioară 

Maria, ne-a dat fiecăruia, prin cunoştinţă adevărată putinţa de-a înţelege în 
chip curat că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu-Tatăl. Cel ce crede în 
El este astfel pregătit şi împodobit cu înţelesurile despre El, fiind condus 
spre cununa cea din credinţă, adică spre viaţa fără de moarte şi fericirea 
veşnică. În această iconomie de oameni iubitoare, Tatăl îi prezintă pe 
oameni Fiului spre mântuire, şi Fiul, Tatălui, prin jertfa și învierea Sa din 
morți. De asemenea, Tatăl, trimiţând pe Fiul Său să Se facă om, îi predă pe 
oameni Lui, ca lumea să cunoască în El pe Fiul lui Dumnezeu. Fiul, 
făcându-se om și răstignindu-se pentru păcatele oamenilor, îi prezintă pe 
oameni Tatălui ca pe fraţi veşnici ai Săi şi ca pe fii ai Săi după har. Prin 
actele iconomiei mântuirii, toți oamenii se împărtăşesc în Fiul înomenit de 
valoarea şi de veşnicia Lui. Ca atare, voia Tatălui e ca oamenii să se 
mântuiască și să creadă în Mântuitorul Hristos ca Fiul al Lui. Întru aceasta ei 
cred în Dumnezeu însuşi ca Tată, împlinind voia Fiului ca oamenii să creadă 
că Dumnezeu e Tatăl e Tatăl Lui și Tatăl lor. Firește, dacă Dumnezeu n-ar fi 
Tată şi Fiu, n-ar fi Dumnezeu personal, deci un Dumnezeu iubitor şi liber. În 
acest caz El n-ar putea iubi pe oameni și n-ar putea să-i mântuiască de legea 
generală a morţii. În virtutea acestei relații, Tatăl aduce Fiului, prin 
cunoştinţa şi înţelegerea dumnezeiască, pe cei cărora a hotărât să le dea 
harul dumnezeiesc. Acest lucru se împlinește din iubire întrucât Tatăl, 
trimiţând din iubire pe Fiul să în lume să se facă om, ne dă ocazia să ne 
împărtăşim de cunoştinţa dumnezeirii Fiului în forma umană şi să urcăm în 
Fiul la cunoaşterea Sa ca Tată şi la calitatea de fii prin har. Fiul, la rândul 
Său, primindu-ne din iubire jertfelnică până la moartea pe cruce, ne face vii 

 
175 IDEM, Capitole despre dragoste..., p. 78. 
176 IBIDEM, p. 65. 
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şi ne pune dăruiește harul Său ca noi să nu mai fim corupți prin moarte și 
îndepărtați de iubirea Tatălui Său. Astfel, făcând să pătrundă în noi iubire 
Sa, ca nişte scântei de jeratic aprins, ne dă puterea de viaţă făcătoare a 
Duhului, prefăcându-ne în întregime spre nemurire.  

Tatăl ne aduce la Sine prin Fiul, iar Fiul ne dăruieşte puterea învierii, 
fiecare dintre Ei lucrând nedespărţit. Ca atare, mântuirea şi întoarcerea 
noastră de la moarte la viaţă este opera Preasfintei Treimi întregi: „Tatăl are 
în mod îndestulător toată puterea spre tot ce trebuie, la fel şi Fiul, şi Sfântul 
Duh. Prin toată Preasfânta Treime vin la noi bunătăţile şi Tatăl e totul în 
toate prin Fiul şi Sfântul Duh”.177 Cu alte cuvinte, în fiecare Persoană a 
Treimii Se află şi celelalte două, lucrând împreună. Fiul lui Dumnezeu 
înomenit, jertfindu-se pentru noi, ne-a pus în legătură intimă de fiu cu Tatăl, 
simţire pe care o avem prin Duhul ce mi Se dă prin Fiul înomenit în Trupul 
tainic. Evident, așa cum spuneam mai sus, această relație trăită de oameni cu 
Preasfânta Treime porneşte de la credinţa lor în Mântuitorul Hristos ca Fiul 
al lui Dumnezeu. În El Tatăl a venit vizibil aproape de oameni prin faptul că 
Fiul Tatălui S-a făcut om, cum spune Mântuitorul Hristos lui Filip: „Cel ce 
M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl”.178 Prin urmare deoarece Tatăl este 
Viaţa prin fire și iubirea prin fire, numaidecât se înţelege de la sine că Fiul e 
Viaţă şi iubire prin fire, fiind Unul-Născut al Tatălui. Și iarăși Fiul, fiind de 
o fire cu noi după umanitate și de o fiinţă cu Tatăl după Dumnezeire, ne urcă 
la Tatăl şi ne unește cu Tatăl în iubire desăvârșită. Fiind Dumnezeu prin fire 
ne dă să facem voia Lui prin virtuți prin care ne împărtășește viața Lui. Ca 
atare Mântuitorul Hristos e izvorul iubirii și al vieţii veşnice pentru noi, 
pentru că e Fiul prin fire al Tatălui, Care e iubire și viaţa prin fire.179 

În concluzie, sfântul Maxim Mărturisitorul susține că iubirea este 
Dumnezeu și mama tuturor virtuţilor, cel mai mare bine din lume, care 
uneşte prin sine pe Dumnezeu şi pe oameni în jurul celui ce o are. Fiind un 
dar de la Dumnezeu făcut oamenilor, iubirea face pe Creatorul lumii să se 
arate ca om pentru a îndumnezei pe oameni şi a-i face asemenea Lui. Mai 
presus de iubire nu mai există nimic spre care să tindă omul iubitor de 
Dumnezeu, zice Sfântul Maxim, toate modurile de vieţuire binecredincioase 
fiind depăşite de ea. Privită din perspectiva adevărului, iubirea este și calea 

 
177 SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, în col. 
PSB, vol. 41, traducere de pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 2000, p. 268. 
178 Ioan 14, 9. 
179 Dumnezeu e viaţa prin Sine Însuși, firea Lui fiind viaţa. Ca Treime de Persoane, El e 
existenţă prin fire, nedepinzând în existenţa Sa de nimic și de nimeni. El există prin Sine, 
deci există din veci şi în veci. Noi depindem în existenţa noastră de altcineva, adică n-avem 
existenţa prin fire. Deci, avem nevoie ca să existăm de Cineva care nu depinde de altcineva 
în existenţa Sa. Mântuitorul Hristos, ca Dumnezeu, e izvorul vieţii veşnice pentru noi, 
pentru că e Fiul prin fire al Tatălui, Care e viaţa prin fire. 
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care duce la Dumnezeu, așa cum S-a numit pe Sine însuşi Dumnezeu 
Cuvântul, care ca om s-a făcut calea iubirii către Dumnezeu Tatăl.180 
Mântuitorul este calea și ne-a arătat și calea pe care, dacă o cunoaştem, 
trecem bine la virtutea cu lucrul şi câştigăm, prin faptele iubirii, trecerea 
plină de râvnă la cele de sus. El este Adevărul şi tot El este Calea, fiind 
temeiul adevărat al credinţei şi norma cunoaşterii nerătăcite a lui Dumnezeu. 
Crezând în Cel ce S-a născut din însăşi fiinţa lui Dumnezeu-Tatăl ne vom 
îmbrăca întru lumină și întru slavă cerească, trăind în comuniune de iubire 
cu Preasfânta Treime. Fiindcă El este Adevărul și tot El este și Viaţa,181 ne 
va da negreșit și nouă viaţa nestricăcioasă şi fericită întru sfinţenie prin 
participare la harul Lui.182 Totodată, înviindu-ne din moarte, ne va aduce nu 
numai la ceea ce am fost la început, ci ne va ridica mai presus de acea stare, 
la comuniunea cu Preasfânta Treime în iubire. Deci toate le avem în El, căci 
prin El s-au arătat şi numai în El se vor înfăptui toate cele bune şi înalte 
foarte. 

În această lucrare a iubirii, Dumnezeu Tatăl înfăţişează pe cei ce 
umblă în Duhul Sfânt, ajunși curaţi de patimi şi sfinţiţi prin Sfintele 
Taine.183 Sfântul Maxim spune că „pentru iubire Însuşi Făcătorul firii 
îmbracă firea noastră, unind-o fără schimbare cu Sine după ipostas, ca s-o 
oprească de a fi purtată încolo şi încoace, şi să o aducă la Sine adunată în 
ea însăşi şi neavând faţă de El sau faţă de ea nimic care să o despartă prin 
socotinţă”.184 Pentru aceasta Dumnezeu Cuvântul, asumând firea noastră din 
Preacurata Fecioara Maria, a unificat-o în ea însăşi şi a reunit-o cu 
Dumnezeu Tatăl, făcându-i-Se transparent omului întru toate. Astfel, cei ce 
cred şi se alipesc de El ajung cu ajutorul Sfântului Duh în comuniune de 
iubire cu El, cu Maica Domnului şi cu toţi sfinţii în Trupul tainic al 
Domnului. Dorind această înălțime duhovnicească, din iubire, toţi sfinţii s-au 
împotrivit păcatului și dezbinării firii lor. Ca să ajungă în Dumnezeu ei n-au 

 
180 Ioan 14, 6: „Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu 
decât prin Mine”. 
181 Fiul este Adevărul şi Viaţa pentru că numai dacă este Dumnezeu cu adevărat are un Tată 
Care este şi El Dumnezeu adevărat. Numai în acest caz Dumnezeu e Viaţa, căci Viaţa este 
existenţă conştientă şi iubitoare. O existenţă inconştientă şi neiubitoare nu e viaţă. O 
existenţă care nu ştie de sine nu e viaţă. 
182 O viaţă coruptibilă, lipsită de fericire şi sfinţenie, care nu pot exista fără să existe 
conştiinţă, nu e viaţa adevărată. În ea nu există nici nădejdea, nici conştiinţa existenţei, 
adică a adevărului. Calea, Adevărul şi Viaţa nu pot fi decât în Persoana conştientă, în 
Persoana fericită de comuniunea cu alte Persoane, în Sfânta Treime. Deci Hristos, ca Fiu, ni 
Se face cunoscut ca Adevărul, Calea şi Viaţa. 
183 De bună seamă, omul devine prin iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui ipostas al iubirii 
sau iubirea personificată prin despătimire. În această stare el se face văzător al neapropiatei 
frumuseţi a Preasfintei Treimi, fiind „părtaş al dumnezeieştii firi” (2 Petru 1, 4). 
184 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., p. 55. 
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dat niciun preţ pe viaţa aceasta, ci au răbdat multe feluri ale morţii. Pentru 
că iubesc pe Dumnezeu și pe frații și surorile lor, prin harul divin, jertfa şi 
nevoinţa lor au înlăturat sfâşierile firii în ei înşişi, dobândind cununa cea 
nevestejită a Împărăţiei cerurilor.  

Din iubire de Dumnezeu şi de aproapele, nevoitorul se curăță de 
patimi și primeşte tăierea voii şi a dăruirii totale a inimii sale lui 
Dumnezeu.185 Apoi, unindu-se cu Dumnezeu, omul intră în comuniune cu 
Izvorul de viaţă dătător, care este Dumnezeu. Din acest motiv socotinţa 
proprie trebuie pusă în acord cu voia generală a firii şi a lui Dumnezeu. 
Desigur tăierea voii nu este altceva decât tăierea socotinţei proprii, ascultând 
de socotinţa celui mai mare, care reprezintă voia comună a tuturor. În 
mânăstire, călugării împlinind socotinţa stareţului, unesc voirile lor 
personale cu a celui mai mare, unificându-se toţi cu voia cea una a lui 
Dumnezeu. Însuşi Mântuitorul Hristos S-a conformat cel mai mult cu voia 
cea una a lui Dumnezeu Tatăl, întrupându-se şi făcându-se om din 
Preasfânta Fecioara Maria. Nevoitorii se străduiesc, ca şi Domnul nostru 
Iisus Hristos, să asculte de mai marele lor şi să-şi vindece în felul acesta cu 
înţelepciune sfâşierile firii lor prin purtările iubitoare întreolaltă. Conlucrând 
astfel cu Dumnezeu prin iubire ei sunt călăuziţi de Duhul Sfânt pe calea 
faptelor bune. În acest mod ei ajung să înfăptuiască identitatea de socotinţă, 
dispreţuind toate cele de pe pământ. Și, ca nişte adevăraţi vestitori ai voi lui 
Dumnezeu prin fapte, dobândesc iubirea desăvârșită și comuniunea veșnică 
cu Dumnezeu. Întru aceasta socotinţa îşi ia din fire seminţele celor ce le face 
sau mai bine zis din Dumnezeu, de la Care s-au sădit în fire puterile celor 
bune.186 Deci, cel care are bună socotinţă şi se încredinţează părintelui său 
duhovnicesc este cuprins de duhul iubiri. Asupra lui nu mai lucrează duhul 
întristării și nu mai este robit la minte de cursele diavolului. Cel împătimit 
de plăcerile trupești, în loc să iubească pe Dumnezeu şi pe aproapele său, îşi 
face mintea învăţătoare a toată răutatea, căutând justificare la orice pornire 
dezordonată a poftei sale trupeşti. Efectiv, odată ce sufletul a ajuns să fie 
legat de cele materiale prin amăgire, mintea devine o pradă uşoară spre 
născocirea celor rele. 

 
Abstract: The Essence of the Virtues in the Process of Human 
Deification by Grace in the Thought of Saint Maximus the Confessor  
According to Saint Maximus the Confessor, the human deification by grace 
is the will of God before the creation of the world. In the same time, the 

 
185 Această virtute se referă la socotinţa proprie, care, împărţind firea, o desparte de 
Dumnezeu. Dumnezeu, în Pildele lui Solomon, cere omului inima, zicând: „Dă-mi, fiule, 
mie inima ta, şi ochii tăi să simtă plăcere pentru căile mele” (Pildele lui Solomon 23, 26). 
186 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole..., p. 60. 
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human being was created with free will and the possibility to choose good 
or evil. Our article explains the theological vision of Saint Maximus about a 
new way of God for the deification of the human being after the fallen. 
After the incarnation of the Son of God, the human being has the 
opportunity to work for its salvation by grace and by virtues. We have to 
understand that virtue is a connecting ring between us and God, in the 
mystical body of Christ, which is the Church. 
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1. Mântuirea ca revoluție și «mersul» acesteia în istoria 

românilor. Rudimente istorico-teologice în gândirea filosofică a lui 
Nicolae Bălcescu (1819-1852)  

La mijlocul veacului al XIX-lea, Nicolae Bălcescu (1819-1852) 
publica la Paris, în unicul număr al revistei „România viitoare” (1850), 
celebrul său eseu „Mersul revoluției în istoria românilor”.2 Textul reprezenta 
o reinterpretare a întregii istorii a românilor din perspectiva evenimentelor 
desfășurate în trecutul recent - mișcarea lui Tudor Vladimirescu de la 1821 
și, mai ales, demersul revoluționar al generației de la 1848, care ar fi fost, în 
viziunea gânditorului pașoptist, atât de strâns legate unul de altul, încât ar fi 
constituit două etape ale aceluiași fenomen aflat în desfășurare, pe care el îl 
definește prin termenul general de «revoluție».  

Caracterizat de secularizare, respectiv de o emancipare națională 
realizată nu prin continuarea tradiției de peste cinci sute de ani a Țărilor 
Române, întemeiate în veacul al XIV-lea în temeiul unui program teologico-

 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 A se vedea NICOLAE BĂLCESCU, Mersul revoluției în istoria românilor, în: „România 
viitoare”, nr. 1, Paris, 1850, pp. 7-15. Textul a fost retipărit în mai multe ediții, ultima 
dintre ele fiind ediția în două volume a Operelor lui Bălcescu, în vol. 1: Scrieri istorice, 
politice și economice, studiu introductiv, tabel chronologic de Mircea Anghelescu; text 
îngrijit, notă asupra ediției, glosar de Andrei Rusu, Chișinău: Știința, 2018, pp. 261-268. 
Cităm, în cele ce urmează, după ediția NICOLAE BĂLCESCU, Patru studii istorice: 
Mersul revoluției în istoria românilor; Miron Costin, istoricul Moldovei; Comentarii 
asupra bătăliei dela Cosova; Despre starea social a muncitorilor plugari, editate și însoțite 
de o schiță biografică și bibliografică de P.P. Panaitescu, București: Cartea Românească, 
1928, pp. 24-33.  
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politic ortodox de sorginte isihastă,3 ci tocmai prin ruperea radicală de 
aceasta, procesul teoretizat de revoluționarul român se înrădăcina, mai 
curând, în spiritul (târziu) iluminist al reformelor inițiate de administrația 
instituită de ocupația rusească din 1828-1834 și consfințit prin Regulamentul 
organic (1831/1832) și în Zeitgeist-ul general european din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, decât în răscoala pornită în Nordul Olteniei de către 
Domnul Tudor. De altfel, aceasta din urmă, contemporană cu mișcarea de 
eliberare grecească de la 1821 (Eteria), nu va colabora cu revoluția elenă 
decât până la un punct, fiind animată mai curând de duhul românesc al 
întoarcerii la tradiția autohtonă a domniilor pământene decât de ideologia 
revoluționară de inspirație iluministă. Tocmai de aceea, Tudor Vladimirescu 
va intra în coliziune cu aceasta din urmă, fiind capturat, judecat și executat 
ca trădător al idealurilor revoluționare, eveniment pe care Bălcescu îl 
distorsionează total, prezentându-l ca pe o faptă mișelească, nu a eteriștilor 
(cu care împărtășea, desigur, același Zeitgeist revoluționar), ci a fanarioților, 
care, de fapt, fuseseră continuatorii proiectului „voievodal”4 românesc, 
diortosit din belșug cu elemente de Aufklärung.5  

Mai mult decât atât, Nicolae Bălcescu stilizează «revoluția» din 
Țările Române, prezentând-o ca pe o realitate pur românească, ce va fi fost 
doar ocazionată și nu cauzată de „mișcarea generală europeană”.6 Astfel, el 

 
3 A se vedea studiul nostru Căile teologiei româneşti. O examinare critică a recursului la 
conceptul spenglerian de «pseudomorfoză» în teologia ortodoxă, în Rev. Mitropolia 
Olteniei LXX (2018), nr. 9-12, pp. 94-118 
4 Conceptul de „epocă voievodală” a istoriei românești îi aparține lui NICHIFOR 
CRAINIC, Politică şi ortodoxie, în: Gândirea III (1923), nr. 5, 01 nov., pp. 77-83, aici: p. 
83; text reluat în ediţia Punctelor cardinale în haos, ed. Petru Ursache de la Ed. Timpul, 
Iaşi, 1996, pp. 50-62, aici: p. 61; IDEM, Transfigurarea românismului, în: Gândirea XXII 
(1943), nr. 4, aprilie 1943, pp. 177-185, aici: pp. 179-180; text reluat în IDEM, Puncte 
cardinale în haos, ed. Petru Ursache, pp. 191-202, aici: p. 195; IDEM, Regele şi Biserica, 
în rev. „Gândirea” XVIII, nr. 10, decembrie 1939, pp. 529-537, aici: p. 533. A se vedea 
studiul nostru «România voievodală» ca ideal cultural şi politic şi imperativul restaurării 
vechiului «Commonwealth» ortodox. Epoca Sf. Constantin Brâncoveanu şi a Sf. Antim 
Ivireanul în viziunea teologică a lui Nichifor Crainic, publicat în vol. „Sf. Ierarh Martir 
Antim Ivireanul, ctitor de cultură și spiritualitate românească”, ed. Pr. lect. dr. Ioan Bora, 
Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018, pp. 54-63. 
5 NICOLAE BĂLCESCU, op. cit., p. 27: „Vladimirescu, care avu norocirea de a purta 
glasul în numele poporului și a personifica deșteptarea lui, avu încă norocirea de a-și da 
viața pentru credința sa și de a fi ucis de acești Fanarioți, pe cari și după moarte umbra lui 
urmează a-i mătura din țară. Căci revoluția nu moare cu dânsul și Turcii, care intervin în 
țară, cu toate împotrivirile Rusiei, ce de mult protege pe Fanarioți, ia puterea din mâna lor; 
dar în loc de a o încredința poporului, o lasă în mâna ciocoilor și ciocoii spre recunoștință 
trec la1828 în partea Rușilor, ridicând țara în contra Turcilor”. 
6 IBIDEM, p. 24: „Revoluția română de la 1848 n-a fost un fenomen neregulat, efemer, fără 
trecut și viitor, fără altă cauză decât voința întâmplătoare a unei minorități sau mișcarea 
generală europeană. Revoluția generală fu ocazia, iar nu cauza revoluției române. Cauza ei 
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nu se sfiește să comprime prezentarea istoriei naționale (extinsă ambițios la 
„optsprezece veacuri”),7 adaptând-o la etapele de evoluție prevăzute de 
gândirea istorico-socială europeană, în vogă în epocă. Așa se face că schița 
istorică a revoluționarului pașoptist schematizează, fără niciun fel de 
scrupule, istoria neamului românesc, fie trecând cu lejeritate peste lacune 
milenare (cum este, de pildă, epoca de peste o mie de ani de la perioada 
romană la cea voievodală valahă),8 fie imaginând presupuse epoci istorice 
românești calchiate pe deja amintita istorie socială promovată de cercurile 
socialiste din Europa occidentală - epoca „domnească” (autocrată), epoca 
„boierească” (aristocrată), epoca „fanariotă” (burgheză sau, cu expresia 
autorului, „orășenească”), epoca „ciocoiască” (birocratică) și, în sfârșit, cea 
„românească” (democratică)9 –, fie falsificând-o de-a dreptul.10  

Intenția fundamentală a gânditorului pașoptist este aceea ca, grefând 
spiritul revoluționar european pe cultura publică românească – până atunci, 
eminamente conservatoare a proiectului cultural și politic ortodox - și 

 
se pierde în zilele veacurilor. Uneltitorii ei sânt optsprezece veacuri de trude, suferințe și 
lucrare a poporului român asupra lui însuși”. 
7 IBIDEM. 
8 În memorabila sa lucrare dedicată voievodului Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu va fi 
ceva mai generos cu această epocă istorică, dedicând aproape ... o pagină perioadei cuprinse 
între 680 și secolul al XIII-lea, în care românii, atât din Sudul, cât și din Nordul Dunării au 
fost cuprinși între hotarele primului și celui de al doilea țarat bulgar (acesta din urmă, 
cunoscut în istoriografia română ulterioară sub numele de «Imperiul româno-bulgar»). Însă 
chiar și aici, abordarea scriitorului român este profund viciată de optica sa angajată, lipsită 
de obiectivitate, Bălcescu susținând nici mai mult, nici mai puțin că romanii din Dacia ar fi 
creștinat în anul 865 poporul „finez” al bulgarilor, care, de acum încolo, și-ar fi ales numai 
conducători ... români. A se vedea IDEM, Românii supt Mihai Voievod Viteazul, studiu 
introductiv de Paul Cornea, ediție îngrijită, glosar și bibliografie de Andrei Rusu, ediția a II-
a, Ed. Albatros [Lyceum], București, 1973, p. 5: „Pe la 865, bulgarii, popol finez, prin 
romanii din Dacia nouă primesc religia creștină și împreună înfrățiți întemeiară un stat 
puternic, alegându-și regi dintre români”. 
9 IDEM, Mersul revoluției în istoria românilor, p. 29: „Într-adevăr în această ochire istorică 
văzurăm că statul din domnesc sau absolut s-a făcut boeresc sau aristocratic, apoi fanariot 
sau orășenesc (burger), apoi ciocoiesc sau biurocrat și acum este pe cale a se face românesc 
sau democratic. Asemenea poporul din rob se preface serf, apoi proletar, apoi posesor și 
acum asvârlă cea mai din urmă esploatație și este a se face proprietar. Și fiecare din aceste 
transformații succesive a fost un progres pe lângă starea de mai înainte și a născut un 
progres”. 
10 Este cazul deja amintit al prezentării asasinilor lui Tudor Vladimirescu drept „fanarioți” 
și nu ceea ce erau de fapt, adică revoluționari eteriști (IBIDEM, p. 27), sau, și mai flagrant, 
acela al stilizării conflictelor medievale dintre Țara Românească și Moldova ca ... lupte 
pentru realizarea unității naționale: „Unitatea națională fu visarea iubită a voevozilor noștri 
cei viteji, a tuturor bărbaților noștri cei mari, cari întrupară în sine individualitatea și 
cugetarea poporului, spre a o manifesta lumii. (...) Desele războae între Moldova și Țara 
Românească n-avură altă pricină: luptându-se pentru supremație, aceste țări se luptară 
pentru unitate” (IBIDEM, p. 30). 
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prezentând evenimentele revoluționare recente ca pe un fenomen mai amplu 
(1821-1848), parte a unei presupuse tradiții și a unor aspirații naționale de 
veacuri, să instituie în lumea românească un program de acțiune și, mai 
mult, o nouă cultură politică detașată de tradiția propriu-zisă a neamului,11 
dar în acord cu duhul vremii din spațiul european. Finalitatea acestui proiect 
ar fi fost, pe de o parte, de natură morală și socială – extinderea „libertății 
din lăuntru” în spațiul public și obținerea, astfel, a „libertății din afară” -, iar, 
pe de altă parte, de natură politică - realizarea unității naționale a 
românilor12 și crearea națiunii române.13  

În demersul său de reconfigurare a culturii istorice și politice 
naționale, Bălcescu recurge la niște rudimente de teologie a istoriei, 
înfățișând „mersul” istoriei universale ca pe o „desvoltare progresivă, 
regulată către ținta prea înaltă ce Dumnezeu ne ascunde și unde el ne 
așteaptă”,14 respectiv ca pe o evoluție către realizarea „ordinei absolute, 
perfecte, a ordinei dumnezeiești”.15 În accepția sa cu privire la istorie și la 
sensul acesteia, Bălcescu operează cu o reprezentare de sorginte iudeo-
creștină, epurată însă în mare măsură de teodramatism16 și redusă la un 

 
11 Bălcescu marchează doar la începutul acestui fenomen, dând impulsul decisiv noii 
ideologii publice. El continuă însă să prețuiască ortodoxia fierbinte a strămoșilor și credința 
angajată a voievozilor și a eroilor români medievali. IDEM, Românii supt Mihai-Voievod 
Viteazul, I,1, p. 19: „Timpuri de aducere aminte glorioasă! timpuri de credință și de jertfire! 
când părinții noștri, credincioși sublimi, îngenuncheau pe câmpul bătăliilor, cerând de la 
Dumnezeul armatelor laurile biruinței sau cununa martirilor, și astfel îmbărbătați, ei 
năvăleau, unul împotrivă a zece, prin mijlocul vrăjmașilor; și Dumnezeu le da biruință, căci 
el e sprijinitorul pricinilor drepte, căci el a lăsat libertatea pentru popoare, și cei ce se luptă 
pentru libertate se luptă pentru Dumnezeu”. 
12 IDEM, Mersul revoluției în istoria românilor, pp. 31-32: „Revoluția dela 1821 a strigat 
dreptate și a vrut ca tot Românul să fie liber și egal, ca statul să se facă românesc. Ea fu o 
revoluție democratică. Revoluția dela 1848 a vrut ca Românul să fie nu numai liber, dar și 
proprietar, fără care libertatea și egalitatea e minciună. Pentru aceia adăugă la deviza sa 
cuvântul frăție, această condiție de căpetenie a progresului social. Ea fu o revoluție socială. 
Revoluția viitoare nu se mai poate mărgini a voi ca Românii să fie liberi, egali, proprietari 
de pământ și de capital și frați asociați la fapta unui progres comun. Ea nu se va mărgini a 
cere libertatea din lăuntru, care e peste putință a dobândi fără libertatea din afară, libertatea 
de subt domnirea streină, ci va cere și libertatea națională. Deviza ei va fi: Dreptate, Frăție, 
Unitate. Ea va fi o revoluție națională”. De altfel, Bălcescu este cel care va și identifica 
figura simbolică a unității naționale a tuturor românilor în persoana voievodului Mihai 
Viteazul (1593-1601) în epocala sa lucrare Românii supt Mihai Voievod Viteazul publicată 
postum de Alexandru Odobescu în Revista română (1861-1863). 
13 IBIDEM, p. 32: „A crea o nație! O nație de frați, de cetățeni liberi, aceasta este, Români, 
sfânta și marea faptă, ce Dumnezeu ne-a încredințat”. 
14 IBIDEM, p. 24. 
15 IBIDEM. 
16 Utilizăm aici conceptul impus de HANS URS VON BALTHASAR, Theodramatik, vier 
Bände (Bd. 1: Prolegomena; Bd. 2: Die Personen des Spiels; 1. Teil: Der Mensch in Gott; 



90 

optimism ce preconizează, oarecum simplist, „triumful binelui asupra răului, 
al spiritului asupra materiei, al dreptului asupra silei, pentru realizarea (...) 
dreptății și frăției”.17 

După el, Dumnezeu este Cel ce încredințează oamenilor misiunea 
(„sfânta și marea faptă, ce Dumnezeu ne-a încredințat [s.n.]”),18 respectiv 
datoria pe care aceștia o au de îndeplinit („datoria ce Dumnezeu ne impune 
[s.n.] ca să trăim, să muncim, să suferim și să ne jertfim pentru binele 
omenirii”),19 este Cel ce ne așază („ne ascunde”)20 ținta către care trebuie să 
tindem, respectiv Cel ce „ne așteaptă”21 să atingem această țintă și să 
ajungem la El. Caracterizând drept „providențială”22 mișcarea istoriei în 
care este angrenat și neamul românesc, gânditorul pașoptist se remarcă în 
contextul Zeitgeist-ului său, eminamente deist, prin faptul că el concepe 
istoria universală ca articulându-se neapărat în cadrul proniei 
dumnezeiești.23 Ca atare, Nicolae Bălcescu împărtășește accepția despre 
rolul providenței divine în istorie a prolificului istoric italian Cesare Cantù 
(1804-1895), catolic cu o solidă educație teologică, pe care îl și citează în 
„Românii supt Mihai-Voievod Viteazul”. Alături de acesta, filosoful român 
afirmă nu doar lucrarea divină de creare a lumii, ci și pe aceea de proniere 
de către Dumnezeu a făpturilor Sale. Nici cercetătorul naturii, nici istoricul 
de profesie nu pot ajunge la cunoașterea realității create și proniate de 
Dumnezeu decât prin înălțarea umilită și plină de respect a minții, observând 
astfel „cărările divine”.24  

 
2. TEIL, Die Personen in Christus; Bd. 3: Die Handlung; Bd. 4: Das Endspiel), 
EINSIEDELN, Johannes Verlag, 1961-1969. 
17 NICOLAE BĂLCESCU, Mersul revoluției în istoria românilor, p. 24 
18 IBIDEM, p. 32. 
19 IBIDEM, p. 32. 
20 IBIDEM, p. 24. 
21 IBIDEM, p. 24. 
22 IBIDEM, p. 24. 
23 La finalul eseului său despre mersul revoluției, Bălcescu dă glas în mod expres acestei 
viziuni teiste. IBIDEM, p. 33: „Bărbăție și credință, frați Români! Dumnezeu în cer și 
omenirea pe pământ muncesc pentru noi!” 
24 IBIDEM, p. 3: „Marșul general al omenirei, zice învățatul istoric Cantu, în căile ce 
providența pregătește, aduce acele minunate reînnoiri ce se fac pe pământ și scot binele din 
rău. Dar Dumnezeu este răbdător, căci este etern, în vreme ce omul, care simte traiul său 
scurt, ar dori ca tot lucrul să se îndeplinească în acest moment iute, în care el vine ca să 
sufere, să espieze, să se amelioreze și să moară. Așa, astronomul ar dori ca cursul Uranului 
să să pripească, ca astfel fenomenele sale reproducându-se, să confirmeze adevărul 
calcurilor sale. Ignorantul numai crede că o cometă este accidentală, fiindcă nu vine în 
fiecare an. Viața adevărată să întemeiază în lucrarea lui Dumnezeu asupra zidirilor sale și a 
omenirei colective asupra fiecărui om în parte, în unirea materiei cu spiritul, al lui eu cu 
lumea dinafară; pentru aceea Pascal zicea că «toate părțile lumei sunt lănțuite într-astfel de 
chip, că este peste putință d-a cunoaște una fără celelalte și fără totul». Mintea, înălțându-să 
prin umilință, știe observa cu conființă și respect cărările divine; ea poate mult, căci 
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În același timp, preocupat de imperativul progresului moral al 
omului și al societății, Bălcescu insistă asupra faptului că providența nu 
anulează liberul arbitru al omului. Ea nu înseamnă predestinare. Istoria 
înseamnă împlinirea liberă de către omenire a voii lui Dumnezeu, faptul ca 
popoarele să umble în calea „legei lui Dumnezeu”, să împreună lucreze spre 
binele comun cu Creatorul și Proniatorul lor: „Dar pentru că este o 
providență care păstrează ordinea creației și care dirigează faptele omului, 
prin aceea nu urmează că omul este un instrument orb al fatalității, prin 
aceea nu se stinge libera lui voință. Dumnezeu n-a înzestrat pe om numai cu 
minte spre a deosibi binele din rău, arătându-i și legile prin care să poate 
povățui în calea binelui și învinge răul, dar încă el l-a înzestrat cu voință, 
lăsându-l liber în alegerea sa. Vai, dar, de acea nație care calcă voia lui 
Dumnezeu, care preferă răul la bine! Dumnezeu o părăsește; viața ei se 
stinge în viața omenirei...”.25 

Revoluționarul român gândește cursul istoriei și în registru 
soteriologic, doar că mântuirea la care el se referă în eseul de la 1850 este 
înțeleasă ca mântuire a poporului realizată prin poporul însuși.26 Asta nu 
înseamnă însă nici pe departe că, în cadrul reflecțiilor sale de teologie și 
filosofie a istoriei, trece cu vederea persoana Mântuitorului Iisus Hristos. 
Dimpotrivă, în introducerea la capodopera sa „Românii supt Mihai-Voievod 
Viteazul”, Nicolae Bălcescu așază în centrul istoriei universale pe Hristos, 
pe Care nu ezită să-L numească „Mântuitorul”. Accepția sa despre persoana 
Mântuitorului este însă destul de confuză, gânditorul pașoptist părând că Îl 
înțelege mai mult curând ca un revoluționar care răstoarnă civilizația veche, 
păgână, și edifică civilizația nouă a spiritului, a vieții interioare și a 
cugetării: „Sunt 18 secoli și jumătate de când Hristos întreprinse a răsturna 
lumea veche, civilizația păgână, ce reprezenta principiul dinafară, obiectiv, 
al naturei și al silei, substituind în loc o altă lume, o altă civilizație, 
întemeiată pe principiul subiectiv, dinlăuntru, pe dezvoltarea absolută a 
cugetării și a lucrării omenești în timp și în spațiu...”.27  

După pașoptistul român, mântuirea ar fi fost realizată de către 
Hristos prin afirmarea și elevarea părții spirituale din om, respectiv „prin 
identitatea între esenția naturei spirituale a omului și esenția naturei 
divine”.28 O astfel de exprimare ridică mari semne de întrebare din punct de 
vedere soteriologic și hristologic. Învățătura de credință a Bisericii afirmă, 

 
cunoaște cât poate, și în loc d-a-și risipi puterile împotriva unor stăvili nebiruite, ea le 
concentrează în drepte hotare și astfel se face ajutătorul providenții”. 
25 IDEM, Românii supt Mihai Voievod Viteazul, pp. 2-3. 
26 IBIDEM, p. 28: „Ca la 1821 partida națională dorește a mântui poporul prin popor [s.n.], 
adică este o partidă revoluționară”. 
27 IDEM, Românii supt Mihai Voievod Viteazul, p. 1. 
28 IBIDEM. 
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în temeiul revelației divine, realizarea mântuirii prin întruparea «de la Duhul 
Sfânt și din Fecioara Maria» a Fiului/Cuvântului lui Dumnezeu, «Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat», a doua persoană a Sfintei Treimi, prin 
activitatea Sa pământească, prin patimile, moartea pe cruce, Învierea și 
Înălțarea Lui la ceruri. Această mântuire realizată istoric de Mântuitorul 
Hristos este apropriată de către fiecare persoană umană prin credință – rod al 
harului Duhului Sfânt, Care s-a pogorât la Cincizecime peste Sfinții 
Apostoli, și prin împlinirea voii lui Dumnezeu în săvârșirea de fapte bune.  

În mod evident, din discursul lui Bălcescu lipsesc toate aceste 
aspecte teologice fundamentale. Accepția sa cu iz panteist despre mântuirea 
realizată de Hristos ca identificare a esenței naturii umane cu esența naturii 
divine are, în fapt, o logică eminamente etică. Hristos ar mântui pe om 
exclusiv prin faptul că El descoperă sensul spiritual și moral al legii și că 
arată legea morală ca lege a libertății, a dreptății și a iubirii.29 Mântuirea ar 
surveni astfel prin puterea de exemplu a Mântuitorului Hristos, Care Se 
jertfește pentru adevăr și pentru spiritualizarea universului uman. Drept 
urmare, după Bălcescu, mântuirea nu este o realitate ontologică, ce 
restaurează din temelii omul și cosmosul, aducându-i la frumusețea 
originară de dinainte căderea în păcat și deschizându-le perspectiva 
îndumnezeirii. Reflecțiile de teologie a istoriei ale filosofului pașoptist au un 
caracter eminamente pelagian, ele nefăcând nicio referire la păcatul originar, 
respectiv la alterarea firii umane și a echilibrului cosmic prin acesta.  

Prin urmare, mântuirea este ea însăși înțeleasă nu ca o răscumpărare 
în sensul eliberării de sub stăpânirea tiranică a celui rău, în sensul Sf. Ap. 
Pavel sau, mai târziu, al Sf. Grigorie de Nyssa,30 și nici ca restaurare a firii 
căzute, ci ca „revoluționarea sau perfecționarea religiei, moralei, politicei, 
soțietății întregi, nimicind orice domnie individuală, supuind acția 
omenească legei absolute și universale a libertății și a științei, căutând 
realizarea în omenire a dreptății și a frăției, aceste două temelii a ordinei 

 
29 IBIDEM, „el descoperi [s.n.] fiecărui individ legea libertății, a demnității, a moralității și 
a perfectibilității absolute. După ce, în Evanghelie, Mântuitorul ne arătă legea morală, 
absolută, nemărginită, legea dreptății, și aruncă omenirea pe calea nemărginită a unei 
dezvoltări regulate, progresivă, supuind natura, sila, lumea dinafară supt preponderența 
absolută a minții și a cugetării, prin sângele său vărsat, prin moartea sa, el ne arată legea 
practică, legea lucrării, legea jertfirei, a iubirei și a frăției, chipul cu care ne putem mântui, 
putem învinge răul și îndeplini menirea morală a omenirei, adecă mai întâi prin cuvânt, prin 
idee, pe urmă prin lucrare, jertfindu-ne invidia familiei, aceasta patriei, patria omenirei, 
viitorului. Legea evanghelică, descoperind spiritului cauza absolută, proclamând menirea 
omenirei și a lumei, împinse mintea omenească la demonstrarea și realizarea ei”. 
30 SF. GRIGORIE DE NYSSA, Marele Cuvânt catehetic, în IDEM, Scrieri, partea a doua 
[PSB 30], traducere și note de Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
1998, pp. 282-346. 
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absolute, perfecte, a ordinei divine”.31  
Conceptul de mântuire este, astfel, la Nicolae Bălcescu, unul 

eminamente rezidual, el fiind încărcat cu un conținut precumpănitor etic și 
plasat în contextul panteist al evoluției („fenomenologiei”) spiritului 
totalizator, anterior articulată filosofic de Hegel. Ca urmare, deși afirmă 
decis existența unui Dumnezeu transcendent și lucrător Bălcescu receptează 
imanentismul filosofului german, situând desfășurarea istoriei universale și 
articularea condiției umane exclusiv în domeniul existenței nemijlocite. 
Astfel, ca și la filosoful german, istoria universală este concepută aici ca un 
progres în impunerea de sine a spiritului, respectiv în supunerea 
particularului și individualului intereselor superioare ale generalului și 
universalului. Mântuitorul aduce aportul esențial în acest «mers» al istoriei 
universale către spiritual și universal, dar acest aport nu este înțeles 
altcumva decât ca promovare exemplară și revoluționară a spiritului, 
libertății și universalului în dauna interesului personal, a particularului și a 
constrângerilor arbitrare. 

Drept urmare, și eshatologia pe care o preconizează filosoful român 
este plasată la capătul acestei căi progresive care duce omenirea „gradat 
către perfecția sa, către absolut, către nemărginit, către Dumnezeu”, numai 
că, în ciuda manifestării certitudinii cu privire la adevărul intuiției că istoria 
merge „din transformații în transformații (...) într-un progres continuu”, „că 
fiecare pas al vieții omenirei este un pas în această cale care o apropie de 
Dumnezeu; că fiecare pas al ei e un triumf al binelui asupra răului”,32 
Bălcescu exprimă, de data aceasta, un punct de vedere de-a dreptul agnostic. 
După el, omul nu poate cunoaște nimic despre destinația finală a acestui 
progres – nici dacă el are un termen limită, nici dacă el se va încununa 
printr-o identificare a esenței umane cu esența divină: „Care oare va fi 
rezultatul final al acestii căi? Această mișcare de perfecție va avea oare un 
termen? Răul peri-va de tot din lume? Omenirea va agiunge vrodată a-și 
identifica în tot esenția sa cu esenția divină? Acest secret mintea omenească 
nu-l poate încă pătrunde”.33  

Dacă nu a avut nicio rezervă în a-și asuma doctrina iudeo-creștină cu 
privire la creația și pronia divină, dacă nu s-a dat deloc înapoi în a face 
trimiteri la conținutul revelației divine, în special cu privire la persoana 
istorică a Mântuitorului Hristos, atunci când este vorba de eshatologie, 
gânditorul pașoptist se desparte și de revelația biblică, și de tradiția teologică 
a Bisericii. Motivul acestui demers are de a face cu faptul că Nicolae 
Bălcescu nu dă niciun semn că ar împărtăși întrucâtva eshatologia vetero și 

 
31 NICOLAE BĂLCESCU, Românii supt Mihai Voievod Viteazul, pp. 1-2. 
32 IBIDEM, p. 2. 
33 IBIDEM. 
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novotestamentară, la fel cum totalmente străină îi este și învățătura despre 
păcatul strămoșesc și despre transmiterea lui, respectiv doctrina despre păcat 
în general. Amartiologia și eshatologia lui Bălcescu se reduc la o nebuloasă 
postulare a biruinței finale, dar imanente a binelui asupra răului, unde binele 
și răul sunt vag definite în raport cu valori etico-politice precum libertatea, 
superioritatea spiritului, interesul obștesc. De aceea, el înțelege misiunea 
istoriei doar ca înfățișare și promovare a acestui progres neîncetat și 
nebulos: „Misia istoriei este a ne arăta, a ne demonstra această transformație 
continuă, mișcare progresivă a omenirei, această dezvoltare a simtimentului 
și a minții omenești, supt toate formele dinlăuntru și dinafară, în timp și în 
spațiu”.34 

Reflecțiile de filosofie a istoriei ale lui Bălcescu sunt, așadar, 
cristalizate pe scheletul unui amalgam de idei reziduale teologice, atât 
ortodoxe, cât și (sau mai ales) eretice – de la doctrina ortodoxă cu privire la 
existența unui singur Dumnezeu transcendent, creator și proniator la o 
hristologie în care Mântuitorul este redus la condiția unui personaj istoric 
uman, promotor avant la lettre al ideilor revoluționare europene, respectiv 
de omisiunea pelagiană a efectului devastator din punct de vedere ontologic 
al păcatului asupra firii umane la o soteriologie care înțelege mântuirea ca 
simplu demers revoluționar și la o eshatologie imanentistă, ce postulează o 
simplistă biruință a binelui asupra răului, în logica unei desfășurări liniare și 
progresive a timpului către un final optimist, dar totalmente necunoscut în 
detaliile sale.  

Demersul gânditorului pașoptist este, în definitiv, paradigmatic 
pentru orice efort de elaborare a unei filosofii a istoriei. Așa cum arată 
istoricul și teologul francez Henri-Irénée Marrou, orice filosofie a istoriei, 
este, în definitiv, o «teologie profanată», un amalgam de idei teologice 
detașate din contextul lor de viață și limitate la planul ființării imanente: 
„Noțiunea însăși de filosofie a istoriei - ține de locul comun – este, în 
tradiția culturală a Occidentului, o moștenire primită – sau, mai degrabă, 
smulsă - din mâinile dogmaticii creștine. Dacă occidentalii moderni gândesc 
istoria umanității sub o formă analoagă evoluției, ca o lentă creație sau ca o 
elaborare graduală a unei forme superioare de existență, în sensul unei 
împliniri a ființei, atunci, în ansamblu, dubla noțiune de continuitate și 
progres nu este, în cazul lor, decât un reziduu al procesului de secularizare a 
teologiei iudeo-creștine a istoriei”.35  

Viziunea lui Bălcescu despre cursul și destinul istoriei românilor se 
va impune nu doar în istoriografia de la noi, ci și în realitatea politică 

 
34 IBIDEM.  
35 HENRI-IRÉNÉE MARROU, Teologia istoriei, traducere de Gina Nimigean și Ovidiu 
Nimigan, Institutul european, Iaşi, 1995, p. 20. 
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românească. Bălcescu nu doar interpretează istoria, ci o și construiește, 
prezentând-o selectiv, programatic și misionar. Trasând imperativul 
realizării unității naționale și al constituirii națiunii române și oferind în 
Mihai Voievod Viteazul modelul fundamental de urmat, el articulează liniile 
programatice ale constituirii și consolidării statului național unitar român de 
mai târziu. Parafrazând formula „die deutsche Ideologie” a revoluționarilor 
radicali germani în frunte cu Karl Marx, am putea spune că Bălcescu este, la 
noi, creatorul „ideologiei române”. Întregul univers politic românesc se 
mișcă, de peste 150 de ani, în hotarele trasate de acest marcant reprezentant 
al generației pașoptiste. 

În același timp, epurată de elementele ei teologice (în special, de cele 
autentic ortodoxe), filosofia istoriei a lui Nicolae Bălcescu a fost asumată 
programatic de către regimul comunist după 1945/1947. Viziunea 
progresului nesfârșit, realizat exclusiv în imanența istoriei, succesiunea de 
etape ale istoriei evoluției sociale, postulată de gânditorul pașoptist în acord 
cu mainstream-ul gândirii sociale europene, pledoaria sa angajată pentru 
necesitatea «revoluției» și a «mersului» acesteia în lumea românească i-au 
încântat pe promotorii comunismului românesc, rezonând cu filosofia 
marxistă a istoriei, ea însăși, o teologie a istoriei secularizată. Deși Bălcescu 
nu a înțeles nicidecum «revoluția» în sensul marxist al cuvântului, aceasta, 
concepută ca proces de imanentizare și de secularizare, de rupere de tradiția 
politică voievodală românească, articulată în temeiul programului cultural și 
politic al Ortodoxiei isihaste, va coloniza în a doua jumătate a secolului al 
XX-lea întregul spațiu public românesc. Mersul nemilos al revoluției va 
ajunge astfel să rupă destine, să sfâșie vieți, să deporteze în lagăre de muncă, 
să sugrume sufletul românesc și chiar să se infiltreze în Biserică, asuprind 
clerul pravoslavnic și poporul binecredincios, aruncând în temnițe și în 
închisori clerici și monahi, zăvorând parohii și desființând străvechi vetre 
mănăstirești.  
 

2. Teofania ca prezență și lucrare nemijlocită a lui Dumnezeu în 
istorie. Reflecțiile teologie a istoriei ale ieroschimonahului Nil 
Dorobanțu (1920-1977)  

La jumătatea veacului trecut, mersul revoluției la români se 
transformase în tăvălug cu largul concurs al ocupației sovietice și invadase 
întreaga lume românească, inclusiv Biserica, sufocând orice libertate a 
conștiințelor și căutând să suspende orice legătură vie a omului cu bunul 
Dumnezeu. Este interesant de remarcat faptul că, atât pătrunderea curentului 
secularizant (1828-1834), cît și impunerea sa violentă în spațiul românesc 
(după 1945/1947) s-au produs în urma unor invazii ale imperiului slav din 
răsărit, sub diferitele sale avataruri. Părea că nimeni și nimic nu va mai 
putea sta în calea duhului răutății care năvălise în toate ungherele societății 
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românești.  
Forțat să se retragă la Crainici, satul natal din aceeași Oltenie unde, 

după interpretarea lui Nicolae Bălcescu, izbucnise «revoluția» în anii 1821 
și 1848, neobositul părinte Nil Dorobanțu (1920-1977),36 ieroschimonah 
misionar în întreaga Moldovă și în Ardeal (1948-1956), luptător împotriva 
tuturor ereziilor, slujitor zilnic al Sfintei Liturghii,37 de Dumnezeu văzător și 
cuminecător al poporului binecredincios, așterne, în mai bine de douăzeci de 
ani (1956-1977), mii de pagini apologetice și polemice în care mărturisește 
pe Hristos și combate duhul rătăcirii ce se abătuse peste neamul românesc.38 
Crescut în ambianța teofaniilor de la Maglavit (1935), din Oltenia natală,39 
el însuși având în această perioadă o „primă teofanie în extaz”,40 marcat de 

 
36 Crescut până la zece ani în satul natal din comuna Bala, jud. Mehedinți, viitorul părinte 
ieroschimonah învață timp de șapte ani la colegiul „Sfântul Sava” din București, iar, apoi, 
un an, la Liceul Militar „Alexandru Sturza” din Craiova, urmând mai departe Academia 
Militară din Capitală. În 1943 abandonează cariera militară și se înscrie la Facultatea de 
Teologie din București urmând paralel, Dreptul, Filosofia și Literele și devenind ulterior 
doctorandul Părintelui Dumitru Stăniloae cu tema „Teoria Logosului întrupat în viața 
duhovnicească”. Este tuns în monahism la mănăstirea Cernica a Sfântului Calinic, 
episcopul Râmnicului Noului Severin, cu numele de Nechifor (nume făcut celebru de 
mentorul revistei „Gândirea” și profesorul de Mistică, Nichifor Crainic), hirotonit 
ierodiacon (1948) și ieromonah (1949), pentru ca apoi să primească schima cea mare în 
1952, fiind schivnicit de ieroschimpnahul Daniil Sandu Tudor. Îndeplinește zeci de 
ascultări, după cum el însuși mărturisește („am fost stareț, director de studii la școli 
monahale, servitor gradul III, pedagog, profesor la școli de cântăreți, duhovnic, porcar, 
păstor, predicator...” - NIL DOROBAȚU, Autobiografie duhovnicească, în: IDEM, «Nebun 
pentru Hristos» și flacără vie a monahismului secolului XX, ediție revizuită, Zemeș, 
Floarea de april, 2017 [Scrieri 1], pp. 9-90, aici: p. 21), până în 1956, când, sub presiunea 
regimului comunist este caterisit în 1956 (a se vedea IBIDEM, pp. 311-344; Dosarul de 
caterisire), măsură ce anticipa cumplitul decret 410 din 1959 prin care mii de monahi și 
monahii au fost alungați din mănăstirile românești. 
37 După propria sa mărturie, cu două excepții, a săvârșit Sfânta liturghie zilnic, în perioada 
„exilului” său acasă, în satul Crainic, amenajându-și un mic paraclis în podul casei natale. 
Vezi ibidem p. 19: „În fiecare zi am săvârșit Sfânta Liturghie afară de două zile: una în 
pustie, sub o ploaie torențială, alta în ziua arestării pe 3 ianuarie 1956. În rest, am făcut 
Sfânta Liturghie zilnic, în boală și prigoană, lipsuri și zăvoare, bătaie și zăbrele”. 
38 După ce în anul 2015 a fost publicată prima ediție a cărții citate în cele două note 
bibliografice anterioare (cu titlul Ieroschimonahul Nil Dorobanțu, „nebun pentru Hristos” 
și flacără vie a monahismului sec. XX, ediție îngrijită de Pr. Ionel D. Adam, Bacău, Babel, 
2015), începând cu anul 2016, Asociația Nicolae D. (Nil) Dorobanțu, sub conducerea 
aceluiași harnic părinte moldav, a editat până în prezent (2019) nu mai puțin de 28 de 
volume din manuscrisele lăsate de părintele ieroschimonah Nil Dorobanțu la Editura Floare 
de april, din Zemeș-Bacău. 
39 Ieroschimonah NIL DOROBANȚU, Petru de la Maglavit: teofanie, Zemeș, Floarea de 
april, 2017 [Scrieri 4], p. 14: „...păstorul Petru a strâns turma cea mică și chiar cel care scrie 
i-a citit predica, i-a cinstit epistola și icoana, că în meleagurile natale a răsărit acest 
harismatic sacru”. 
40 IDEM, Autobiografie duhovnicească, p. 9. 



97 

spiritualitatea monahală filocalică pe care o promova părintele Arsenie Boca 
la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, de la care învață practica 
rugăciunii inimii,41 părintele Nil Dorobanțu se afirmase ca unul dintre 
promotorii curentului de reviriment euharistic și teofanic de la mănăstirea 
Vladimirești alături de părintele Ioan Iovan, viitorul duhovnic de la 
mănăstirea Recea din Ardeal (el însuși apropiat al părintelui Arsenie Boca), 
de maica stareță Veronica, de elevata monahie Teodosia [Zorica] Lațcu etc.  

În gândirea sa teologică și în modul său de viețuire duhovnicesc, el 
realizează o sinteză unică între experiențele teofanice, care, pentru a-l 
parafraza pe Lucian Blaga, «invadează» spațiul public românesc în perioada 
interbelică, începând cu dumnezeiasca vedenie a fericitului42 Petru de la 
Maglavit din 1935, și cultura euharistică ortodoxă, cristalizată în mod 
particular, pe de o parte, în tradiția împărtășirii continue cu Sfintele Taine a 
colivazilor athoniți,43 iar, pe de altă parte, în mișcarea de masă a renașterii 
euharistice, declanșată în Rusia țaristă de Sf. Ioan de Kronstadt.44  

Astfel, Euharistia și teofania45 sunt, după ieroschimonahul din 
Crainici, indisolubil legate una de alta. Pe de o parte, Euharistia însăși este 
teofanie, dat fiind faptul că în sfintele daruri Se face prezent în mod tainic, 
prin Duhul Sfânt, Însuși Iisus Hristos personal. În comentariul său teologic 
la Pateric (singurul, până în prezent, în teologia românească), părintele Nil 
insistă în acest sens asupra dimensiunii teofanice a Euharistiei în tradiția 
Bisericii Ortodoxe: „Cum vă puteți împotrivi teofaniei, când Hristos Se 
arată și celor îndoielnici și proști în credință, ca lui Toma și schitiotului de 
pe vremea lui Daniil Faranitul și Arsenie? De ce prigoniți Euharistia, când 
Hristos a prefăcut pâinea și vinul în Preasfântul Său Trup și Scumpul Său 
Sânge și invers la cei ce Îl primesc cu credință? Hristos știe firea 
omenească că nu poate să mănânce carne crudă și să bea sânge viu, pentru 
aceasta noi nu vedem tot timpul Carnea și Sângele Dumnezeului celui viu în 
potir [s.n.]. Dar, precum din țărâna pământului ne-a creat, după chipul și 

 
41 IBIDEM, p. 12. 
42 Formulă folosită de IPS Părinte Mitropolit Irineu al Olteniei în cuvântul ținut în ziua 
praznicului Nașterii Maicii Domnului (8 septembrie) 2019, cu ocazia sfințirii bisericii 
mănăstirii Maglavit. 
43 A se vedea Împărtășirea continuă cu Sfintele Taine: dosarul unei controverse – 
mărturiile Tradiției, studiu introductiv și trad. diac. Ioan I. Ică jr, Siniu, Ed. Deisis, 2006. 
44 A se vedea îndeosebi Sf. IOAN DE KRONSTADT, Liturghia – cerul pe pământ, Ed. 
Deisis, Sibiu, 2002; IDEM, Viața mea în Hristos, trad. Rom. Boris Buzilă, Ed. Sophia, 
Bucureşti, 2005. 
45 Ieroschimonahul Nil Dorobanțu folosește termenul de „teofanie” atât cu semnificația de 
arătare minunată a lui Dumnezeu, în felul petrecut cu Petru de la Maglavit în 1935, cât și cu 
sensurile de contemplarea divină în general, de stare de contemplație, de încredințare prin 
vedenie sau de a fi văzător cu duhul. A se vedea Ieroschimonah NIL DOROBANȚU, 
Teofaniile din Pateric, Zemeș, Floarea de april, 2016 [Scrieri 6], pp. 30; 39; 46; 57. 
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asemănarea Sa, deși e de neînțeles de noi chipul, tot astfel și cu Euharistia 
tainică (Pateric Gherontie, 7). Iată de ce noi credem și ne împărtășim zilnic. 
Dacă S-a arătat Hristos Prunc junghiat de înger și tăiat în bucăți mici și 
chiar S-a dat euharistic Carne și Sânge, cu atât mai mult Se descoperă 
celor cu inimă curată. Fariseilor și ateilor, care detestați sau frecventați 
Sfânta Biserică, știți că se deschide acoperământul bisericii și se vede cerul 
și ne înconjoară focul în timpul Sfintei Liturghii? [s.n.]”.46 
 Pe de altă parte, Euharistia se continuă firesc cu teofania, după cum 
mărturisim în Sf. Liturghie, după momentul cuminecării: «Am văzut lumina 
cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc...». În urma împărtășirii cu 
Sfintele Taine, ochii spirituali ai celor credincioși se deschid pentru a-L 
vedea pe Dumnezeu Care li Se descoperă, oferindu-le posibilitatea unei 
relații vii și nemijlocite cu El. În definitiv, toată iconomia divină este 
descoperire a lui Dumnezeu și invită la vederea Lui - de la crearea omului 
după chipul (typos) și spre asemănarea (homoiosis) cu Dumnezeu la 
întruparea lui Hristos, «început al mântuirii noastre», după cum spune 
troparul Buneivestiri, și de la prezența personală a Mântuitorului în Sfânta 
Euharistie la zugrăvirea Lui în sfintele icoane, care are ca temei însăși 
întruparea Cuvântului. „Noi, creștinii, ținem faptul că Hristos S-a întrupat, 
ținem la noi Euharistia, știm adevărul etern comunicat prin revelația 
supranaturală, adică avem comunicarea teofaniei și cuminecarea Euharistiei 
[s.n.]”,47 sintetizează ieroschimonahul oltean. 

Sf. Euharistie ca prezență nemijlocită și revelată a Mântuitorului 
este, în același timp, pâine cotidiană și pâine a vieții în sensul afirmat de 
Rugăciunea Domnească („pâinea noastră cea de toate zilele...”; „pâinea 
noastră cea spre ființă...”). Faptul că în ea și prin ea Se revelează Hristos nu 
o proiectează însă într-un registru pur contemplativ de tip platonician, ci 
presupune consumarea ei, faptul de a o face consubstanțială nouă înșine prin 
împărtășirea cu ea. Mai bine spus, prin cuminecarea cu Sfintele Taine ne 
unim cu Hristos euharistic până într-acolo, încât sângele Lui curge prin 
venele noastre, iar carnea Lui crește în carnea noastră, sau, după cum foarte 
plastic se exprimă ieroschimonahul Nil Dorobanțu însuși: „prin împărtășire 
cu Sfânt Sângele lui Hristos ne scăldăm toate celulele și lichidul interstițial 
și limfa etc. în Euharistia Dumnezeului celui Viu”.48  

Pentru a avea viață în noi înșine, nu trebuie să ne îndepărtăm de 
cuminecarea cu Pâinea Vieții (Ioan 6), Hristos Domnul prezent nemijlocit în 
Euharistie și în cei ce se hrănesc cu El prin împărtășirea euharistică. Nu 
putem trăi fără Împărtășanie pentru că nu putem trăi fără Dumnezeu, izvorul 

 
46 IBIDEM, p. 28. 
47 IDEM, Teofania, Zemeș: Floarea de april, 2016 [Scrieri 14], p. 33. 
48 IBIDEM, p. 57. 
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vieții. Atât cuminecarea, cât și contemplarea, ca paradigme ale relației 
noastre cu Dumnezeu (sau, mai curând, ale oferirii de Sine a lui Dumnezeu 
nouă) ar trebui să devină stări permanente, să devină un mod de a fi, un 
modus vivendi. Doar în îngemănarea cuminecării și a contemplării, în unirea 
teofaniei cu Euharistia, se poate articula un mod de viețuire creștin ortodox 
autentic. Altminteri, fără împărtășirea cu Hristos euharistic, teofania, chiar 
dacă se produce, se află în pericolul de a fi dusă într-un ezoteric derizoriu,49 
iar Euharistia, necontinuată în contemplare, în vederea spirituală a lui 
Dumnezeu, Care ni Se descoperă neîncetat, este redusă la un simplu ritual ce 
conduce la formalism liturgic. 

Un atare formalism liturgic promovat de acea parte a Bisericii care, 
după instaurarea dictaturii bolșevice în România, a renunțat să mai fie 
mărturisitoare, conformându-se duhului lumii acesteia, «mersului 
revoluției», combate părintele Nil Dorobanțu, recurgând la metafora 
întemnițării în chivot a Mântuitorului Hristos. El se articulează printr-o 
izolare a Sfintelor Taine de oameni și o îndepărtare a celor credincioși de 
ele, fapt care le face pur și simplu nelucrătoare. Cum să mai vezi lumina cea 
adevărată, dacă nu te împărtășești cu Hristos euharistic? Cum să te 
împărtășești, dacă nu vezi finalitatea Sfintelor Taine - aceea a curățirii și 
îndumnezeirii omului? Sau, după cum arată, în stilul său profetic, 
ieroschimonahul de la Crainici: „Voi, creștinii, vă lepădați de Hristos și nu 
vă împărtășiți, că v-ar opri nu știu ce canoane, iar voi, păgânii, ateii și clerul 
[L]-ați luat ca prizonier întemnițat în chivotul rece [s.n.], în tribunale, în 
expertize chimicale, în interogatorii, în depistare, ca subiect de acuzare și 
osândă, încât nici unii, nici alții nu vă împărtășiți și nici pe cei ce vor să intre 
în împărăția cerurilor nu-i lăsați. Ați monopolizat cheia cunoștinței [s.n.], v-
ați dedat la păcat și alții locul v-au luat, iar jertfa lui Hristos la cer s-a 
înălțat”.50 

 
49 Asupra acestui aspect al absenței relației dintre teofaniile manifestate în România anilor 
’30-’40 și viața sacramentală a Bisericii insistă, în mod special, Mihai Urzică în lucrarea sa 
de combatere a fenomenului teofanic. A se vedea Mihai Urzică: Minuni și false minuni, 
București: Anastasia, 1993 [reeditarea ediției din 1940 apărută cu titlul Minuni și false 
minuni. Revelațiuni, semne dumnezeiești și satanisme. Contribuțiuni documentare pentru 
interpretarea mai multor cazuri de presupusă teofanie.], pp. 121-124; 187. Dacă și-ar fi 
scris cartea cincisprezece-douăzeci de ani mai târziu, tezele sale ar fi devenit evident 
nesustenabile. A se vedea studiul nostru Receptarea depreciativă a teofaniei de la Maglavit 
(1935) în teologia ortodoxă românească. O evaluare critică, publicat în revista „Mitropolia 
Olteniei”, LXXI (2019), nr. 5-8. 
50 Ieroschimonah NIL DOROBANȚU, Petru de la Maglavit: teofanie, p. 21. A se vedea și 
IDEM, Veronica de la Vladimirești: teofanie, Zemeș, Floarea de april, 2017 [Scrieri 5], p. 
45: „Teofaniile sunt în vigoare și Hristos Însuși lucrează, că pe El nu-L puteți întemnița 
decât în chivot, euharistic [s.n.]. Azi nu mai depindem decât de Hristos, că toată dreptatea 
noastră, înaintea Lui, e ca o cârpă lepădată” 
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 O astfel de situație este foarte convenabilă duhului lumii, întrucât, 
prin îndepărtarea omului de Sfintele Taine, percepția spirituală a acestuia se 
întunecă, iar prezența lui Dumnezeu în lume se obturează. «Revoluția» 
creează iluzia unui Dumnezeu nelucrător, absent, exilat în cerurile Sale51 
sau, de-a dreptul, a unui Dumnezeu inexistent. Este una din multele 
răsturnări de sens și falsificări ale realității și ale revelației divine pe care 
aceasta le realizează, după cum arată părintele ieroschimonah: „...să faci 
nedreptate însetând și flămânzind pe sfinți până la inaniție, să faci revoluție, 
zicând că e pace, să prigonești sub masca luptei contra discriminării (...). 
Iată cum ați căutat să răsturnați cele nouă fericiri ale lui Hristos, dar vă va 
răsturna și Hristos pe voi, hulitorilor!”.52  

Tocmai de aceea, programul pe care ieroschimonahul Nil Dorobanțu 
îl opune acestei rătăciri în iluzii este mărturisirea lui Dumnezeu cel prezent 
și lucrător în lume prin Euharistie și teofaniile care nu încetează a fi „în 
vigoare”.53 Refuzul Bisericii oficiale de a-și asuma calea mărturisirii 
mucenicești, aceasta lăsându-se penetrată până la vârful ei de duhul 
revoluției marxist-leniniste, conduce însă la faptul că Hristos „... azi face 
minuni în temnițe, în locurile cele mai spurcate și însângerate. De ce? 
Fiindcă L-ați întemnițat în chivot și-L prigoniți, că nu are loc și timp unde 
să-[Ș]i plece capul Dumnezeul infinit și etern”.54 
 La obiecția ridicată în revistele teologice ale vremii cum că teofaniile 
sunt rarisime55 și că nu oricine are parte de ele, ieroschimonahul retras la 
Crainici arată că absența teofaniilor nu are de a face nici cu inexistența lui 
Dumnezeu, nici cu pasivitatea Lui și nici cu presupusa intenție divină de a 
nu Se descoperi oamenilor, ci, dimpotrivă, cu incapacitatea acestora din 
urmă de a recepta revelația dumnezeiască, incapacitate datorată unor maladii 
spirituale și morale – de la păcate trupești la lipsa smereniei, mândrie, 
judecarea aproapelui, hulă, împietrirea inimii: „Vă mirați de ce nu aveți 
teofanii și sunteți prigoniți de atei? Pentru că vă trufiți, judecați și huliți în 
toată vremea și în tot locul. (...) Nu aveți vedenii pentru că aveți întinăciuni 

 
51 După cum proclamă, la finalul manifestului său, Nicolae Bălcescu: Mersul revoluției..., p. 
33: „Bărbăție și credință, frați Români! Dumnezeu în cer și omenirea pe pământ muncesc 
pentru noi!” 
52 Ieroschimonah NIL DOROBANȚU, Etica, Zemeș, Floarea de april, 2017 [Scrieri 21], 
p. 19. 
53 IDEM, Veronica de la Vladimirești: teofanie, p. 45. 
54 IBIDEM, p. 39. 
55 Un exemplu în acest caz îl reprezintă revista „Studii teologice”, seria a II-a, IVv(1952), 
nr. 5-6, conținând texte scrise la cererea conducerii Bisericii a vremii de profesori de la 
facultățile de teologie cu scopul declarat de combatere a „falsului misticism” (în fapt a 
oricăror forme de religiozitate vie). În aceste texte, pseudo-argumentul caracterului 
rar(isim) al teofaniilor revine ca un leit-motiv. 
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trupești, vi se împietrește inima și nu aveți duh de umilință”.56 Absența 
teofaniilor este astfel un simptom de blazare și indolență duhovnicească, 
urmare a persistării epistemice în orizontul limitat al imanenței și a băltirii 
într-o prea omenească (după expresia lui Nietzsche) stare de păcat: „Ca să 
avem vedenii bune, trebuie mintea tot timpul s-o avem la Dumnezeu, ba 
încă să avem mintea lui Hristos. Voi aveți mintea la păcate și la oameni, de 
aceea negați orice teofanie, că nici nu vă cântă mintea împreună cu trupul, ci 
în zadar vă e osteneala. Noi iubim osteneala și durerea, de aceea ni se face 
spre bucurie și odihnă (Pateric Ilie, 5-6). Cine nu are teofanii este leneș”.57 

Așa se face că ateismul duce la orbire, pe când modul de viață 
angelic al sfinților face posibilă perceperea arătărilor divine.58 Dumnezeu Se 
oferă vederii celor care Îl caută și rămâne cu cei ce Îl țin, arată 
ieroschimonahul oltean, citând din Pateric pe avva Arsenie.59 De aceea, nu 
este deloc surprinzător faptul că El Se arată oamenilor cu viață morală 
curată sau aflați pe o treaptă de duhovnicie înaltă, căci Dumnezeu nu este 
doar creator al lumii, ci este și proniator, mântuitor și sfințitor al ei. De 
mirare este tocmai incapacitatea tragică a multora de a percepe teofaniile,60 
incapacitate pe care părintele Nil Dorobanțu o compară cu starea dureroasă 
de lipsă de comuniune cu Dumnezeu a celor aflați în iad: „Lipsa vedeniilor 
este o osândă pentru noi, ca și pentru oamenii osândiți în iad. Nu s-a 
pomenit vreun om, chiar din chinul tartarului sau al gheenei, să nu dorească 
vedenia lui Hristos. Că numai diavolii fug de dulcea față a Domnului”.61 

Teofania este profund legată de Euharistie nu doar prin faptul că ea 
survine ca urmare a cuminecării cu Sfintele Taine, ci și pentru că Dumnezeu 
o oferă, în vremuri de prigoană și de prohibire a cuminecării, cum a fost cea 
de după instaurarea comunismului în România, ca pe o consolare 
duhovnicească: „Astăzi mirenii au vedenii ca mângâiere, fiindcă îi țineți voi 

 
56 Ieroschimonah NIL DOROBANȚU, Teofaniile din Pateric, p. 286. A se vedea, de 
asemenea, IDEM, Teofania, p. 17: „Iată cum sfinții erau martorii teofaniilor până la 
mucenicie (...). Cum nu vom crede teofaniilor? Că flămânzi, goi, murind în fiecare zi pentru 
Hristos, cum puteau să mintă oare? Dacă vă credem pe voi, îmbuibaților bețivi, nebuni, 
morți în păcate și spurcați, când spuneți câte ceva în civilizație, cultură, știință etc., cum nu 
vom crede pe Hristos și pe sfinți? Deși vă hrăniți urechile cu lauda oamenilor, ușurându-vă 
osteneala nevoinței, totuși nu postiți nici în vinerea Patimilor?” 
57 IDEM, Teofaniile din Pateric, p. 45. 
58 IBIDEM, p. 26: „Vreți ca toți să vă fie asemenea, orbi și ologi, în timp ce sfinții spun că 
toți trebuie să aibă vedenii: «Trebuie să fie călugărul ca heruvimii și serafimii, tot ochi și 
aripi» (Pateric Visarion, 11)”. 
59 IBIDEM, p. 18. 
60 IBIDEM, p. 286: „Noi nu ne mirăm de teofanie, ci de lipsa vedeniei. Oare, cum Hristos, 
Care pe toate le umple, nu umple și ochii voștri, a celor care huliți teofania?” 
61 IDEM, Veronica de la Vladimirești: teofanie, p. 29. 
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neîmpărtășiți, iar Hristos stă la sânul mirenilor”.62 Astfel, pentru părintele 
Nil Dorobanțu, teofania este realitatea care atestă prezența lui Dumnezeu 
într-o lume ostilă lui Hristos și Bisericii Lui, este semnul prețios că poporul 
binecredincios nu a fost abandonat în urgia răsturnării tuturor valorilor pe 
care o provoacă duhul străin al «revoluției» în istoria noastră. De aceea, 
ieroschimonahul de la Crainici proclamă: „Hristos e pururea cu noi, însă vă 
va judeca pentru hula cea mare pe care o aduceți prin negarea teofaniilor. 
(...) Nu mai putem răbda atâta hulă, neghiobie, ateism și negație, tocmai 
când Dumnezeu Se revelează mai din plin. Cum putem să tăcem despre ceea 
ce am văzut cu ochii, am auzit cu urechile, am pipăit și gustat Euharistic, am 
adulmecat divin despre Logosul și Cuvântul lui Dumnezeu? Doar cântăm 
zilnic la utrenie «Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă!» (...) 
Dumnezeu Se arată și azi celor curați cu inima și ne înalță spre tainele 
divine, ca să ne mântuim toți”.63  

În definitiv, ideea fundamentală a gândirii teologice și a 
propovăduirii părintelui ieroschimonah Nil Dorobanțu este aceea că 
experiența religioasă este teofanie sau nu e deloc. Ea nu se confundă nici cu 
cultura, nici cu civilizația, nici cu lucrarea filantropică, deși le implică pe 
toate acestea laolaltă. Reducția creștinismului la mitologie sau la o concepție 
metafizică, foarte convenabilă pentru scopurile «revoluției», este, în fapt, o 
denaturare flagrantă a lui, în acord firesc cu toate răsturnările ontice, 
epistemice și axiologice promovate de către aceasta: „Voi, ateii, confundați 
înadins religia creștină cu mitologia, însă nu știți că în Ortodoxie e numai 
adevăr, iar sfinții zdrobeau pe idolii mitici...”.64 Creștinismul nu este nici 
speculație în jurul unui Dumnezeu conceptual, nici comemorare a unui 
Hristos idealist și revoluționar (în sensul accepției lui Nicolae Bălcescu). 
Creștinismul este, în esența lui, prezență vie, actuală și teofanică a lui 
Dumnezeu.65  

De pe aceste poziții polemizează părintele Nil cu reprezentanții 
ideologiei revoluționare, schițate pentru întâia oară la noi, după cum am 
arătat mai sus, de Nicolae Bălcescu, și dusă până la ultimele sale consecințe, 
în monstruozitatea lor, de ateismul revoluționar marxist-leninist: „Predicați 
un Dumnezeu mort și neputincios, canonist și legiuitor, necruțător și legist, 
părtinitor și mărginit. Hristos nu e în cămăruța concepțiilor voastre. (...) 
Confundați pe Hristos cu omenirea ca Arie și-L credeți un idealist, un 
revoluționar utopic, un Hristos trecut, mort, istoric. Aruncați doar regrete 
asupra persoanei istorice în mod comemorativ. (...) Dumnezeu nu e deist, ci 

 
62 IDEM, Teofaniile din Pateric, p. 51. 
63 IDEM, Teofania, pp. 18-19. 
64 IDEM, Teofaniile din Pateric, p. 30. 
65 IBIDEM, p. 41. 
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e proniator, actual, prezent”.66  
«Revoluția», sub toate avatarurile ei, construiește o lume fără 

Dumnezeu, promovând fie ideea absenței, fie ideea inexistenței Lui, o lume 
care nu suferă nicio formă de prezență divină. De aceea, cumplita prigoană67 
pe care ea o declanșează împotriva celor credincioși și a comunității 
ecleziale și care ajunge să fie exercitată chiar dinăuntrul Bisericii de clerici 
apostați, deveniți agenți revoluționari, este focalizată asupra paradigmelor 
prezenței lui Dumnezeu celui viu – teofaniile și Sfintele Taine, în general, 
respectiv Sf. Euharistie, în special („azi, când e prigonită chiar 
Euharistia...”):68 „În timpul acesta, al celei mai tiranice stăpâniri antihristice, 
v-ați gândit voi să prohibiți Euharistia? Vai vouă! De ce trebuie să se 
împărtășească toți azi? Pentru că Hristos azi e mai răstignit ca oricând și 
nimeni nu-L ia, nimeni nu-L primește, mai mult ca oricând; paradoxal!”69  

Tocmai de aceea, părintele ieroschimonah arată că cea mai adecvată 
mărturisire a lui Hristos în această vreme de prigoane externe și interne este 
slujirea Sfintei Liturghii și cuminecarea continuă cu Sfintele Taine: „Azi, 
fiind clerul ucis și altarele pustiite, ar fi o crimă să părăsim liturghia zilnică 
în orice prigoană am fi. Mâna care scrie n-a părăsit-o nici în temnița cea 
rece, între zăbrele și pază, în lacrimi și sudori de sânge și nici în catacombe. 
O, cât de dulce e Dumnezeu! Pentru iubirea Sa eu nu fug, ci cer să mă facă 
stâlp de foc și ceruri și ce vrea Dumnezeu, numai să gust, mereu, cât de bun 
este Hristos. Cum, oare, de bună voie să lepădăm a ține potirul, când azi toți 
țineți arme, piroane, spini, ciocane, sulițe și păcate, iar vasele sfinte zac 
aruncate în magazii, inventariate?”70  

Tentativa ierarhiei apostate, impostoare și prigonitoare de a-L opri 
pe Dumnezeu să lucreze nu poate însă să aibă sorți de izbândă, pentru că 
Dumnezeu este viu și lucrător, iar „... azi [El – n.n.] face minuni în temnițe, 
în locurile cele mai spurcate și însângerate. De ce? Fiindcă L-ați întemnițat 
în chivot și-L prigoniți, că nu are loc și timp unde să-și plece capul 
Dumnezeul infinit și etern”.71 Dumnezeu continuă să răspundă la setea de 

 
66 IDEM, Veronica de la Vladimirești: teofanie, pp. 25-26; 54. 
67 IBIDEM, pp. 20-21: „O, ce prigoană și ce timpuri am ajuns, în apogeul de două mii de 
ani ai creștinismului! Ați bătut păstorii și s-a risipit turma, pe care ați anatematizat-o, 
lăsându-o în mâna ateilor, în mijlocul peșterii de tâlhari, în sinagoga satanei și în uzura din 
norod. Ați ascultat de jidovi și de ighemoni, spre a distruge altarele Sionului nou, ați pus pe 
fecioare și pe monahi să hulească teofania și Euharistia, apoi i-ați azvârlit și pe ei în 
temnițele voastre lugubre, în exil, în judecăți, încât e o lacrimă la fiecare cetate, casă și 
viață. Ați legat pe cei ce vă dezlegau pe voi și ați dezlegat pe satan și urgia finală. Vai vouă, 
se împlinește apocalipsa!” 
68 IBIDEM, p. 56. 
69 IBIDEM, pp. 25-26. 
70 IDEM, Teofaniile din Pateric, p. 48. 
71 IDEM, Veronica de la Vladimirești: teofanie, p. 39. 
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cuminecare a neamului românesc, să Se dea de mâncare acestuia în cele mai 
neașteptate locuri și să i Se descopere teofanic: „O, câtă sete e de Cuvânt! O, 
ce sete ne mai e, la toți românii, de împărtășit! O, ce foame ne mai e de 
Trupul lui Hristos! Ce vreți mai mult, decât faptul că Dumnezeu Cel Viu se 
lasă pe mâinile noastre, vine sub privirea noastră, ne șoptește Cuvânt ceresc 
viu și lucrător, ni Se dăruiește, Îl gustăm cât de bun este?”.72 Nicio prigoană, 
nici măcar prohibirea Euharistiei și întemnițarea văzătorilor de Dumnezeu, 
nu poate opri prezența lui Hristos în lume, în mijlocul poporului Său.73 
Acolo unde reprezentanți ai ierarhiei bisericești și-au părăsit menirea lor, 
devenind agenți ai uriașei răsturnări axiologice desfășurate sub stindard 
revoluționar, Duhul Sfânt lucrează, alegând o altă ierarhie, harică și 
harismatică: „Teofania se arată clerului prigonit azi, adică ierarhiei alese de 
Sfântul Duh, Dumnezeu (oikonomon mystēriōn Theou)”.74 

Așa se face că Dumnezeu a ales să lucreze în istoria românilor în 
mod nemijlocit, chemându-i pe aceștia la pocăință, întărindu-i în prigoane, 
călăuzindu-i spre Sine Însuși prin valul de teofanii produs în istoria noastră, 
începând din perioada interbelică. La porunca „Moșului” ceresc, Petru de la 
Maglavit a chemat întregul neam românesc la pocăință într-o vreme în care 
se părea că timpul are suficientă răbdare (pentru a folosi sintagma lui Marin 
Preda din debutul primului volum al „Moromeților”). Desfășurarea 
ulterioară a istoriei a confirmat întreaga viziune și propovăduire a 
proorocului de la „Danubiul de Sus al Olteniei”:75 „Durerile mari au venit 
peste țară, căci, după douăzeci de ani de la profeția sfinților, suntem toți sub 
grea durere și amar, alungați din mănăstirile și schiturile noastre”.76 
Cataclisme nemaivăzute (un război mondial - cel mai cumplit din toate 
timpurile, tăvălugul ateismului comunist, atâtea calamități naturale și 
tehnologice) s-au abătut peste țară, alienând profund bietul neam românesc 
care, în ruralitatea sa, rămăsese neafectat semnificativ timp de peste o sută 
de ani (1830-1940) de duhul străin al dramaticelor răsturnări revoluționare.  

Teofaniile au continuat la Dunărea de Jos cu tânăra fecioară Vasilica 
Gurău (viitoarea maică stareță Veronica). Mănăstirea de fecioare de la 
Vladimirești, întemeiată de ea după poruncă divină, primește de la 

 
72 IBIDEM, pp. 49-50. 
73 IBIDEM, p. 42: „Azi Hristos Însuși lucrează direct, alergând, adunând, sfințind și 
binecuvântând, în timp ce voi, din contra, dispensați diabolic, prihăniți, blestemați, 
surghiuniți, anatematizați etc. Vai vouă!” 
74 IDEM, Teofania, p. 34 
75 IDEM, Petru de la Maglavit: teofanie, p. 17. 
76 IDEM, Veronica de la Vladimirești: teofanie, Zemeș, Floarea de april, 2017, p. 65. 
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Dumnezeu misiunea de a „câștiga Țara Românească”77 prin rugăciune și 
adunarea poporului în jurul Potirului euharistic. În aceeași perioadă 
interbelică, în amfiteatrele facultăților de teologie din Chișinău și București, 
profesorul Nichifor Crainic pregătise generații de preoți în duhul teologiei 
mistice al vederii lui Dumnezeu, realizată în rugăciunea isihastă a inimii și 
în teofanii, la inițiativa lui Dumnezeu de a Se descoperi celor curați cu inima 
ca Petrache Lupu sau maica Veronica de la Vladimirești. Astfel, învățând 
prin aceste persoane providențiale „[c]ă adevărata mistică nu e o poveste de 
demult sau istorie perimată, ci e realitate actuală, prezentă și adevărată, prin 
Logosul întrupat în viața duhovnicească, prin teofanii, revelații, 
descoperiri”, Însuși Mântuitorul „Hristos a făcut școală cu mica Românie 
până ce ne-a pregătit pentru vedeniile și Cuvintele vii, lucrătoare, cerești 
actuale, din marea prigoană de nedescris, când nu mai poate grăi omul, ci 
vorbește Dumnezeu”.78 

«Mersului revoluției», teoretizat și preconizat în secolul al XIX-lea 
de Nicolae Bălcescu, părintele Nil Dorobanțu îi opune astfel, un veac mai 
târziu, realitatea valului de teofanii produs în istoria românilor. 
Ieroschimonahul din Crainicii Mehedinților vede o relație profundă între 
vedeniile dumnezeiești avute de Petru de la Maglavit și de maica Veronica 
de la Vladimirești, precum și între acestea și alte teofanii mai puțin 
cunoscute, care s-au petrecut în istoria noastră interbelică sau care rămân 
încă necunoscute: „Veronica a fost proorocită de Petru, care la rândul lui a 
fost proorocit de Gheorghe Enică din Vlad Țepeș-Ialomița. Iar Veronica a 
confirmat vedeniile bune ale lui Petru și a profețit pe cei trei sfinți și pe cele 
două Veronici, nebune pentru Hristos, ce lucrează până la sfârșit. Iată cât de 
bine e determinată toată lucrarea lui Hristos și cât de logică! Cu cei trei 
sfinți e o taină, rămân în anonimat și lucrează, precum este scris și plinit, 
scripturistic și tradițional”.79 După Nil Dorobanțu, Petru a întors la 
Dumnezeu în special pe bărbați, pe când maica Veronica a făcut același 
lucru cu femeile și cu feciorele: „Dacă Hristos a întors pe bărbați prin Petru, 
apoi prin lacrimi, iubire, sacrificii și feciorie, a întors și Veronica, pe femei 
și pe fecioare, tocmai când era mai mare nevoie și când Hristos suia din nou 
calvarul”.80  

Ieroschimonahul oltean însuși se prezintă pe sine însuși ca o (ultimă) 
verigă în această tradiție teofanică marcată în mod esențial de Petrache Lupu 
și maica Veronica: „Gheorghe Cuca – Argeș, Bănică – Cassota Buzăului, 

 
77 IBIDEM, p. 52: „«Aceste suflete, care își vor petrece viața în acest loc, prin rugăciune și 
chinurile ce li se pregătesc, vor câștiga Țara Românească. Nu te teme, Eu voi fi cu voi și vă 
voi scăpa de toate!» (11 iulie 1939)”. 
78 IBIDEM, p. 34. 
79 IBIDEM, pp. 16-17. 
80 IBIDEM, p. 54. 
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Gheorghe Enică, Vlad Țepeș-Ialomița, Petru și Veronica etc sunt vasele 
revelației și instrumentele teofanice în slujba aceluiași Dumnezeu 
atotputernic. (...) La 31 mai 1935 s-a arătat lui Petru, la 22 octombrie 1937 
Veronicăi, iar la 9 iulie 1955, precum și la 16 iunie 1956, mie nevrednicului. 
După 21 de ani, exact în ziua în care Petru a predicat vedenia, cea de a treia, 
la Rusalii, în biserica sfântă a Maglavitului Calafatului, am propovăduit și 
eu, nevrednicul, în Văratec, Logosul divin în vigoare”.81 De altfel, în 
scrierile sale autobiografice, părintele Nil Dorobanțu face trimiteri, așa cum 
am văzut deja, la experiențe teofanice avute deja în copilărie82 și asupra 
cărora revine, cu alte ocazii, în textele sale postume, explicitându-le.83 

Continuitatea teofaniilor începând din anii ’30 ai istoriei recente a 
neamului românesc, care a conturat o adevărată tradiție teofanică după 
model paterical84 în care se înscrie conștient, programatic și angajat Nil 
Dorobanțu însuși,85 este de fapt, după harismaticul monah, adevărata 
revoluție în istoria românilor. Nu este vorba de o revoluție socială sau 
națională după modelul pașoptist al lui Bălcescu, ce răstoarnă valorile 
morale și sociale cu susul în jos, ci o revoluție duhovnicească, în care 
realizăm, după modelul copernican (reclamat odinioară și în filosofie de 
Kant) că existența umană nu este centrală în univers, ci că, dimpotrivă, omul 
gravitează teocentric, în jurul lui Dumnezeu. Adevăratul actant în istoria 
universală nu este omul, nici societatea umană, ci Dumnezeu cel viu, Care 
lucrează neîncetat - nu doar în spațiul celest, după cum postula semi-deist 
Nicolae Bălcescu, ci peste tot, în cer și pe pământ, în lumea concretă - în 
fiecare ființă, în fiecare moleculă, în fiecare atom. Scopul omului și al 
societății omenești nu este să mărșăluiască spre necunoscut răsturnând 
ordinea ontologică și axiologică din cosmos, ci să colaboreze cu Dumnezeu 
pe calea pelerinajului său către Împărăție. Altfel spus, „sensul adevăratei 
revoluții și cruciade duhovnicești în România” este acela că, în cadrul ei, 

 
81 IDEM, Petru de la Maglavit: teofanie, p. 28. Asupra teofaniei de la Văratec, 
ieroschimonahul revine cu detalii în alte texte, A se vedea IDEM, Veronica de la 
Vladimirești: teofanie, p. 36: „Și mie, păcătosului, mi S-a revelat Hristos în Văratec în fața 
vrăjmașilor atei și farisei, precum Veronicăi. La fel, am auzit Cuvânt ceresc: «În fața 
vrăjmașilor Mei, aici, să puneți Sfânta Cruce!». Ne-ați stricat altarele, ateilor și fariseilor, 
dar Hristos ne-a revelat altele și tot îi slujim cu dor și cu dar de sus. La fel a grăit Cuvânt 
ceresc și a făcut minuni, de s-au cutremurat toți răjmașii. Că Văratecul a fost prigonit, iar 
ateii au fost prigoniți de ei înșiși, ca Saturn și Moloch cu pruncii lor”. 
82 IDEM, Autobiografie duhovnicească, p. 9. 
83 IDEM, Veronica de la Vladimirești: teofanie, p. 60. „Iar lumina taborică a Sfântului 
Mihail am văzut-o și eu de copil, precum și azi în răpiri teofanice duhovnicești” 
84 IDEM, Teofaniile din Pateric, pp. 40-41: „Sfinții se ajutau și se completau în teofanii, iar 
darul se transmitea mai departe după moarte, ca de la Zaharia la Isidor”. 
85 IDEM, Petru de la Maglavit: teofanie, p. 17: „Noi, urmașii tuturor teofaniilor, ne-am 
închinat și am crezut în ambele altare, pe ambii sfinți i-am cinstit...” 
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„[n]e dezrobim și devenim robii Domnului Dumnezeu, lucrăm pentru 
împărăția cerurilor, precum se cuvine”.86  

De aceea, nici persecuțiile și prigoanele promotorilor revoluției 
sociale – în fapt, ai anarhiei ființiale și valorice în lume – în ciuda virulenței 
lor, nu vor putea să-și atingă scopul, întrucât lucrează împotriva voii 
adevăratului actant al istoriei universale, care este bunul Dumnezeu. 
Revoluția lumii moderne este precum diavolul Mefistofel descris de Goethe 
în capodopera sa, Faust:87 «O parte a puterii care, vrând / Să facă răul, face 
doar Binele, oricând». Urmărind distrugerea Bisericii, diavolul revoluției a 
reușit, împotriva intenției sale, să contribuie la diseminarea Bisericii, la 
polenizarea ei în fiecare credincios mărturisitor, care, în prigoană, a devenit, 
prin cuminecare euharistică și teofanie, „o biserică vie și mânăstire 
ambulantă”.88 Sensul istoriei nu constă așadar în împlinirea de către om și 
masele umane a voii omenești, ci în receptarea voii divine și în împlinirea 
acesteia prin conlucrarea omului cu Dumnezeu, actantul principal al istoriei 
universale.  

Aparent, «mersul revoluției» a triumfat în istoria românilor. Dar, 
lucrând la realizarea revoluției sociale, generațiile revoluționare din ultimii 
două sute de ani au creat, fără să vrea, condițiile producerii unei adevărate 
revoluții duhovnicești. Ieroschimonahul Nil Dorobanțu nu a obosit, de-a 
lungul întregii sale vieți, să cheme neamul românesc la această nouă 
revoluție, prin care răsturnarea tuturor valorilor produsă prin revoluția 
secularizantă, propovăduită pentru prima dată la noi de un Nicolae Bălcescu, 
nu este depășită depășită pur și simplu printr-o întoarcere într-un trecut 
fetișizat (așa cum au făcut toate modelele politice reacționare în Europa 
ultimelor două veacuri), ci teofanic, în conlucrarea îndumnezeitoare a 
omului cu Dumnezeu, actantul principal al istoriei universale. Glasul 
părintelui de Dumnezeu văzător rămâne viu până acum: „O, unde sunteți 
sufletelor împărtășite, dezlegate și tămăduite? (...) Unde ești, poporule 

 
86 IBIDEM, p. 25. 
87 O interpretare la Faust a oferit părintele Nil Dorobanțu însuși: Faust – ateul mântuit de J. 
W. Goethe: exegeză [Scrieri 7], Zemeș: Floarea de april, 2016. 
88 IDEM, Veronica de la Vladimirești: teofanie, pp. 18-19: „Vai vouă! (...). Dacă ați 
prigonit pe cei ce se împărtășeau și se mărturiseau și ați profanat Sfintele Taine, apoi 
Hristos a revelat cu ani și ani înainte ca să purtăm Euharistia la sân și să fim biserici vii, 
primindu-L pe Hristos în inimile noastre: «În inima celor ce Mă cheamă cu dor, pe Mine și 
pe Maica Mea, vin Eu cu tot cerul și Mă pogor, Mă sălășluiesc și-i fac biserici vii». Dacă ați 
împrăștiat pe fecioare și pe monahi , s-a plinit ceea ce Hristos a spus: «Prin jertfa lor va 
câștiga România», că fiecare este o biserică vie și o mănăstire ambulantă, o sfântă masă și 
un prestol, un chivot și un potir, clocotind de iubirea divină și de har nespus și duios în 
mijlocul acestui neam desfrânat și necredincios”. 
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român, oropsit și prigonit? Trezește-te! Ridică-ți ochii spre ceruri, că 
aproape este mântuirea ta! O, țară, ascultă Cuvântul lui Hristos!”89 

 
Abstract: Theophany and Revolution. Two Models of Theology of History 
in the Romanian Culture: Nicolae Bălcescu (1819-1852) and 
Hieroschemamonk Nil Dorobanțu (1920-1977)  
In the middle of the 19th century the Romanian philosopher Nicolae 
Bălcescu tried to build a philosophy of history. Its main concept, 
«revolution», is understood in the light of some residues of the Christian 
theology of history and eschatology. This project was subsequently adopted 
by the historiography of the Atheist and Communist power in Romania after 
the WWII. Another model of theology of history offers, more than one 
hundred years later, Hieroschemamonk Nil Dorobanțu in his posthumous 
works recently published (2015-2019). His militant theology is focused on 
Eucharist and theophany, that means on the real and active presence of God 
in the world. For him, the real actor of the history is God, who reveals 
himself especially in theophanies as happened in inter-war Romania (the 
theophanies from Maglavit in Oltenia and from Vladimirești at the Lower 
Danube). Against the social and national revolution promoted by Nicolae 
Bălcescu and his revolutionary friends, Nil Dorobanțu proposes another 
kind of revolution: a spiritual revolution of the presence of God. 
 

 

 
89 IBIDEM, p. 80. 
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Impactul fenomenului migraţiei asupra dialogului 
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Fenomenul actual al migraţiei este o consecinţă a globalizării 

contemporane, având un impact major și asupra dialogului interreligios. 
Migraţia a existat din toate timpurile, însă s-a accentuat în ultima perioadă 
mai ales în contextul mai larg al schimbului de mărfuri, al posibilităţilor 
avantajoase de transport, al circulaţiei rapide a informaţiilor şi ideilor, dar şi 
al conflictelor din lumea întreagă. Nu de puţine ori acest fenomen a fost 
privit cu suspiciune, formulându-se chiar păreri apocaliptice cu privire la 
consecinţele lui. Temerile privind impactul pe care îl poate avea creşterea 
alarmantă a migraţiei asupra integrităţii religioase și nu numai a Europei nu 
sunt noi şi nu se referă doar la migraţia actuală a populaţiei arabe din ţările 
măcinate de războaie. Într-un studiu publicat în anul 2005, în care analiza 
posibilităţile ca Turcia să se integreze în UE, Christos Yannaras afirma, 
pornind de la fenomenul masiv al migrării turcilor musulmani în ţările 
occidentale creştine din Europa: „Dacă cineva priveşte întreaga imagine cu 
calm şi realism, fără sentimentalisme sau frică, ascensiunea totală a Turciei 
în UE şi abilitatea maselor turceşti de a emigra liber în Grecia și în Europa 
poate cel mai probabil să însemne sfârşitul elenismului aşa cum îl 
cunoaştem noi”.3 

O istorie a fenomenului migraţiei în perioada creştină începe în jurul 
anului 70, după căderea celui de al doilea Templu din Ierusalim, lucru care 
se vede şi în faptul că predica misionară s-a făcut pentru început în 
sinagogile din diaspora evreiască. A două etapă a fost reprezentată de 
urmările revoltelor evreieşti din perioadele 115-117 şi 132-135, care au 
condus nu doar la migraţia evreilor, ci şi a multor creştini din Ierusalim şi 

 
1 Acest studiu preia ideile pe care le-am dezvoltat în cartea noastră: Ortodoxia ieri, azi, 
mâine. Teme intercreștine și interreligioase pentru secolul XXI, Ed. Mitropolia Olteniei, 
Craiova, 2019. 
2 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
3 CHRISTOS YANNARAS, „Dissenting View on Turkeyʼs European Prospects”, în: 
Mediterranean Quarterly, Volume 16, Number 2, 2005, p. 47. 
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Palestina. A treia etapă a migraţiei, care a avut un impact enorm, a avut loc 
în timpul schimbării capitalei Imperiului Roman în anul 330, în timpul 
Sfântului Constantin cel Mare, de la Roma la Bizanţ, lucru care  a condus la 
mutarea centrului de gravitaţie al Creştinismului spre ceea ce avea să poarte 
mai târziu numele de „creştinism ortodox”. A urmat răspândirea Islamului 
în zona bizantină, până în anul 1453, atunci când „a doua Romă” a căzut sub 
ocupaţie musulmană. A patra etapă a migraţiei a fost reprezentată de 
deplasarea triburilor germanice, vandalii, goţii, alemanii, englezii, saxonii, 
burgunzii şi lombarzii, care s-au convertit ulterior la Creştinism. O altă 
migraţie masivă a coincis cu descoperirea Noii Lumi în timpul epocii 
marilor descoperi, sub influenţa Spaniei şi Portugaliei. Din anul 1650 şi 
până în timpul Primului Război Mondial (1914-1918) fenomenul migraţiei a 
ocupat un loc important în modernizarea şi industrializarea lumii. Puterile 
respective au fost decisive în descoperirea şi cucerirea noilor teritorii de pe 
glob, astfel că, pe parcursul sec. al XIX-lea câteva zeci de milioane de 
europeni au plecat din locurile natale spre noile teritorii descoperite şi 
cucerite. Mai mare decât oricare alt conflict, cel de al doilea Război Mondial 
a dus la alte cote fenomenul migraţiei pe toată suprafaţa pământului. După 
terminarea conflictului, migraţia a devenit un fenomen global de o 
complexitate nemaiîntâlnită, astfel încât astăzi nu mai există nicio naţiune 
de pe pământ care să nu fi cunoscut migraţia. 

De-a lungul timpului au fost mai multe încercări de a realiza punţi de 
legătură între diferitele organizaţii care lucrează în vederea apărării 
drepturilor migranţilor. Nu de puţine ori aceste încercări s-au soldat cu 
eşecuri, însă paşi importanţi au fost făcuţi în vederea găsirii de soluţii care 
să răspundă principalelor dificultăţi ridicate. Migranţii vorbesc cel mai bine 
despre problemele, aşteptările şi eşecurile lor. Acest lucru se poate realiza 
numai dacă comunitatea este percepută ca o adevărată familie, aşa cum ne 
învaţă Sfântul Apostol Pavel: „Rămâneţi întru dragostea frăţească. Primirea 
de oaspeţi să n-o uitaţi, căci prin aceasta unii, fără să ştie, au primit în gazdă 
îngeri”.4 

În ultimul timp s-au creat numeroase agenţii care să studieze 
problema migraţiei din perspective diferite. Retorica şi politicile anti-
migraţionale, în special împotriva musulmanilor, au crescut la nivel 
mondial, chiar şi în ţările care de obicei erau ospitaliere în acest sens. Nu în 
ultimul rând, războaiele din Orientul Mijlociu (Irak, Afganistan, Libia sau 
Siria) au reprezentat cauzele migraţiei unui număr mare de oameni. La 
aceasta s-a adăugat şi fenomenul actual al globalizării care a presupus 
deplasarea dintr-un teritoriu în altul, cu respectarea mai multor tratate 
internaţionale. În cele din urmă, analizând toate aceste aspecte, Biserica nu 

 
4 Evrei 13, 1-2. 
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ar fi arătat aşa cum arată în zilele noastre fără fenomenului migraţiei. 
Migraţia nu este doar un simplu fenomen istoric, ci are consecinţe însemnate 
asupra realităţii eclesiale din întreaga lume.5  

Astfel, la nivel global s-au accentuat problemele care îi afectează pe 
oameni: conflictele din diverse teritorii, situaţiile economice dificile în 
anumite regiuni de pe glob, ajungându-se până la crize financiare şi la 
modificări sociale importante, în care populaţiile majoritare trebuie să 
trăiască alături de minorităţi pe care, de cele mai multe ori, nu le cunosc şi 
nu le acceptă. Demografia lumii s-a schimbat radical influenţând şi felul în 
care sunt percepute religiile, culturile şi etniile cu care se intră în contact în 
mod repetat. De la aceste realităţi s-a cristalizat şi teoria „ciocnirii 
civilizaţiilor” care a trezit discuţii îndelungate, scindând lumea între 
apărători şi contestatari. Problema refugiaţilor şi migranţilor reprezintă o 
preocupare de mare interes, astfel încât societăţile actuale şi-au modificat 
structurile din punct de vedere demografic. Este din ce în ce mai greu să se 
vorbească de o lume creştină,  musulmană, hindusă etc., ci de societăţi 
plurireligioase, astfel încât „harta lumii în care trăim nu poate fi colorată în 
culori creştine, musulmane sau hinduse, ci oricare parte a lumii este 
presărată cu culorile şi texturile întregului”.6 

În lumea globalizată în care trăim, migrările masive de oameni au la 
bază cauze diferite, cu impact asupra vieţii sociale, politice, economice şi, 
nu în ultimul rând, religioase. Schimburile de mărfuri au condus la 
schimburi de idei, iar deplasările dintr-un teritoriu într-altul, pentru a avea o 
viaţă mai bună, au determinat întâlniri între oameni ce aparţin unor 
civilizaţii, culturi şi religii diferite. Având o perspectivă nouă, în care trebuie 
să trăiască alături de cei de alte credinţe şi ideologii, creştinii s-au deschis 
pentru a-i accepta pe cei pe care îi întâlnesc zi de zi în viaţa publică şi în cea 
privată. De la o problemă ce nu a preocupat decât un număr restrâns de 
persoane şi asociaţii, fenomenul migraţiei a ajuns să fie o preocupare 
constantă atât la nivel local, cât şi internaţional. Realităţile concrete din 
diferite regiuni au devenit subiecte de analiză şi meditaţie în vederea găsirii 
de soluţii care să răspundă teoretic şi practic multiplelor provocări ridicate 
de fenomenul migraţiei. Astfel problema migraţiei se găseşte pe agendele 
întâlnirilor din întreaga lume, reprezentanţii religiilor şi confesiunilor din 
diferite regiuni de pe glob încercând să găsească soluţii la dificultăţile 
ridicate de migraţiile de populaţii dintr-un teritoriu într-altul. În aceste 
condiţii, între 1-2 octombrie 2013, 100 de reprezentanţi din 61 de organizaţii 

 
5 PETER C. PHAN, „Deus Migrator – God the Migrant: Migration of Theology and 
Theology of Migration”, în: Theological Studies, Vol. 77 (4), 2016, pp. 850-853.   
6 DIANA L. ECK, „The Christian Churches and the Plurality of Religious Communities”, 
p. 12. 
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s-au întâlnit sub egida Naţiunilor Unite la New York pentru a participa la o 
consultare internaţională ce a abordat problema şi a analizat provocările 
migraţiei.7 În declaraţia semnată se afirma că demnitatea umană este un dar 
divin care nu poate fi luat de nimeni, fie că este persoană, guvern, entitate 
publică sau privată. Ea presupune respectarea drepturilor omului, între care 
se numără şi libertatea de mişcare, de a găsi un loc de muncă mai bun, 
indiferent de rasă, sex sau clasă socială, precum şi libertatea de a trăi fără 
frică oriunde. Orice afront adus demnităţii umane este un afront adus lui 
Dumnezeu. Astfel, migranţii sunt persoane umane cu demnitate la care 
nimeni nu poate atenta. Dialogul cu migranţii trebuie să aibă în vedere 
respectarea drepturilor omului, aşa cum sunt prevăzute în tratatele 
internaţionale. 

Libertatea de mişcare este un drept universal. Migranţii trebuie să fie 
protejaţi de abuzurilor cauzate de discriminarea rasială, de xenofobie şi 
intoleranţă, având aceleaşi drepturi ca şi populaţiile în mijlocul cărora se 
aşază. Comunităţile religioase trebuie să promoveze şi să apere drepturile 
migranţilor, drepturi care sunt, în cele din urmă, ale oricărei fiinţe umane. În 
acest sens trebuie cunoscute condiţiile migranţilor, precum şi cauzele care 
au dus la decizia lor de a-şi părăsi ţara de origine. Numai printr-un dialog 
permanent şi deschis se poate ajunge la o adaptare a populaţiilor migrante la 
noile condiţii sociale, economice, politice şi religioase. Migranţii nu sunt 
doar nişte vecini străini, ci egali cu cei în mijlocul cărora se aşază, având 
aceleaşi drepturi şi obligaţii. Un punct important în tratarea problemei 
migranţilor se găseşte la intersecţia dintre drepturile omului şi respectarea 
justiţiei, ambele privite prin ochii credinţei în Dumnezeu. Nimic nu este 
posibil fără rugăciunea sinceră pentru toate şi pentru toţi. 

Pusă în faţa acestor realităţi, societatea nu a fost suficient de 
pregătită pentru ceea ce s-a întâmplat în urma mişcărilor masive de 
populaţii, mai ales în mileniul în care trăim. Schimbări importante au apărut 
nu numai în viaţa celor ce migrează în teritorii noi, ci şi a celor în mijlocul 
cărora se aşază populaţii din alte regiuni geografice. Migranţii nu aduc cu ei 
doar limba şi dorinţele unui trai mai bun, ci şi credinţele lor, care sunt altele 
decât ale celor în mijlocul cărora se aşază. În aceste condiţii, numai 
ascultarea celui de lângă şi dialogul cu acesta întruchipează credinţa creştină 
adevărată într-o lume pluralistă. 

O perspectivă ortodoxă asupra fenomenului migraţiei evidenţiază şi 
alte probleme legate de pluralismul religios şi de fenomenul globalizării. 

 
7 „CWWM4 Advocacy Paper. The Intersections of Migration, Human Rights and 
Development Justice (Issued on the occasion of the Second United Nations High Level 
Dialogue on International Migration and Development, 2013)”, 
<http://www.oikoumene.org/en/press-
centre/news/CWWM4AdvocacyPaperonMigration2013.pdf>, accesat: 04.12.2018. 
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Privit din perspectivă ortodoxă, pluralismul nu este relativism religios, 
deoarece comunităţile religioase nu sunt desfiinţate într-o lume pluralistă. 
Este mai degrabă vorba despre o întâlnire între comunităţi diverse. 
Pluralismul presupune angajarea tuturor în procesul de afirmare a persoanei 
umane. „Puterea şi demnitatea discursului şi ascultării sunt deopotrivă 
creative şi evidente. Teologii ortodocşi ne amintesc constant faptul că 
tărâmul Duhului Sfânt nu are limite. Nu putem fixa limite în faţa libertăţii 
Duhului Sfânt, Care suflă unde vrea şi arde inimile multora. Astăzi, trebuie 
să facem ca libertatea şi focul, creativitatea şi conducerea Duhului Sfânt să 
ne permită să întâmpinăm provocările vieţii şi să ne conducă într-o lume cu 
multe credinţe”.8 

În lumea occidentală actuală, pluralismul Bisericilor Ortodoxe, în 
termenii etnicităţii, limbii şi organizării eclesiale, scoate în evidenţă o 
problemă importantă: pornind de la această diversitate, se mai poate vorbi 
de Biserica Ortodoxă rusă, română, greacă etc., sau se vorbeşte de români, 
ruşi, sârbi, greci etc.? Este oportun să se vorbească despre Ortodoxie ca 
despre o categorie de analizat din punct de vedere al fenomenului migraţiei? 
Se poate vorbi de o abordare a acestui fenomen din perspectiva ortodoxă la 
modul general, iar nu de reprezentanţii anumitor Biserici Ortodoxe sau de 
locuitorii anumitor ţări? În acest context, este vorba despre credincioşii 
ortodocşi sau despre reprezentanţii unei anumite Biserici locale sau 
naţionale? Migraţia se referă la ortodocşi sau la reprezentanţii anumitor 
ţări?9 În cele din urmă, problema migraţiei se referă atât la a fi ortodox 
(român, bulgar, grec, rus, sârb etc.) în altă ţară neortodoxă, cât şi la a fi 
german, danez, englez etc. într-o ţară ortodoxă. Cum se comportă ortodocşii 
în ţări secularizate ce nu sunt ortodoxe? Au ei o poziţie comună sau totul 
depinde de mediul din care vin, fără implicaţii religioase? Aceste întrebări 
se pun atunci când vine vorba de problema migraţiei şi de migranţi, 
răspunsurile adecvate putându-se formula doar pornind de la adevărata 
învăţătură de credinţă creştină. 

Din punct de vedere istoric, în epoca contemporană migraţia 
creştinilor ortodocşi se poate împărţi în două etape, ce au ca puncte esenţiale 
anii 1917 (după Revoluţia din Rusia, cu referire mai ales la emigranţii din 
această ţară) şi 1990 (după căderea blocului comunist, cu referire la toate 
ţările majoritar ortodoxe din Europa de Est). În urma creşterii fenomenului 
migraţiei, se analizează felul în care ortodocşii se comportă în ţări în care 
sunt minoritari, după ce au venit din ţări în care erau majoritari, felul în care 
s-au adaptat ritmului de viaţă occidental, precum şi felul în care îşi trăiesc 

 
8 DIANA L. ECK, „The Christian Churches and the Plurality of Religious Communities”, 
p. 21. 
9 MARIA HÄMMERLI and JEAN-FRANÇOIS MAYER, „Introduction”, p. 2. 



114 

credinţa în mijlocul acestor realităţi. Deşi migranţii sunt parte a locurilor 
natale şi ai parohiilor cărora le aparţin, ei trebuie să se adapteze noilor 
condiţii în care trăiesc. 

Problema diasporei s-a ridicat în ultimul timp cu referire la 
fenomenul migraţiei din întreaga lume. Dintr-un termen religios care se 
referea la poporul evreu din afara Ţării Sfinte, diaspora a căpătat un înţeles 
laic. Din punct de vedere ortodox, problemele au apărut începând cu 
diocezele din Occident care trebuie să aparţină unor patriarhate din alte ţări. 
Dacă se vorbeşte de o „diaspora ortodoxă”, acest lucru implică existenţa 
unui centru şi dependenţa de el, precum şi un punct de vedere comun în ceea 
ce priveşte principalele probleme cu care se confruntă credincioşii, 
indiferent de naţionalitate.10 

Alături de termenul „diaspora”, termenul „transnaţional” se referă la 
fenomenul migraţiei, fiind legat de noţiunea de „stat naţional”. Este vorba 
mai ales de influenţele exercitate asupra migranţilor din partea locuitorilor 
teritoriilor în care se aşază sau din partea altor ortodocşi cu care intră în 
contact. Apar astfel numeroase probleme legate de apartenenţa etnică a 
credincioşilor ce trăiesc în alte ţări. Există şi legături transnaţionale între 
diferitele parohii ale unor patriarhate ce stabilesc relaţii de bună înţelegere 
în mijlocul unei populaţii neortodoxe. 

Pornind de la provocările şi încercările de a găsi soluţii pentru 
diferitele probleme ridicate de fenomenul migraţiei, experienţele Bisericilor 
Ortodoxe pot fi un adevărat ghid în ceea ce priveşte abordarea problemelor 
dialogului cu cei de alte credinţe şi ideologii care trăiesc alături de 
credincioşii ortodocşi. „Dacă noi, ortodocşii, ne aşteptăm ca alţii, într-un 
cadru multicultural, nu doar să recunoască prezenţa noastră, ci şi să accepte 
darurile particulare ale Bisericii noastre, suntem noi la rândul nostru 
pregătiţi să acceptăm darurile celorlalţi, cu religia, cultura şi moralitatea lor 
particulare?”.11 În contextul democraţiilor pluraliste din societăţile moderne, 
dialogul reprezintă singura opţiune pentru a intra în legătură cu cei de alte 
credinţe, ideologii, naţionalităţi, etnii sau culturi. „Recunoaşterea faptului că 
o altă persoană, în ciuda diferenţelor sale, este o persoană umană autentică 
sau că viaţa unei comunităţi este o expresie a unei culturi particulare 
implică, în plus, să recunoaştem în celălalt unele elemente împărtăşite ale 
umanităţii sau culturii comune”.12 

 
10 MARIA HÄMMERLI and JEAN-FRANÇOIS MAYER, „Introduction”, p. 16. 
11 EMMANUEL CLAPSIS, Orthodoxy in Conversation. Orthodox Ecumenical 
Engagements, p. 128. 
12 EMMANUEL CLAPSIS, Orthodoxy in Conversation. Orthodox Ecumenical 
Engagements, p. 138. 
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Ca model exemplar al primirii oaspeţilor, Sfânta Scriptură aminteşte 
de ospitalitatea lui Avraam,13 pentru care Străinii care i-au venit în vizită nu 
erau un pericol. El Îi tratează cu toată bunăvoinţa, împărtăşind cu Ei atât 
prietenia, cât şi mâncarea. În tradiţia Ortodoxă, cei Trei Îngeri care au venit 
la Avraam reprezintă imaginea autentică a Sfintei Treimi, Dumnezeu 
comuniune de Persoane. În urma gestului său de ospitalitate, Avraam 
primeşte promisiunea că din el se va naşte un popor mare. Felul în care este 
prezentată această icoană în tradiţia ortodoxă, cu deschiderea în partea din 
faţă, reprezintă o invitaţie pentru fiecare dintre noi de a veni şi a sta la masă 
cu Dumnezeu şi cu străinii, depăşind astfel prejudecăţile şi aroganţa. Icoana 
devine astfel un simbol al prezenţei lui Dumnezeu în mijlocul nostru, atunci 
când îi primim pe alţi oameni cu ospitalitate, fără inhibiţii şi suspiciune. Este 
imaginea prin excelenţă a întâlnirii şi comuniunii dintre oameni şi 
Dumnezeu, un simbol al toleranţei religioase care înlătură orice fel de frică 
faţă de aproapele nostru.14 Omul este chipul lui Dumnezeu Cel întreit, în firea 
sa fiind înscrisă Biserica-Comuniune. „Toţi oamenii sunt chemaţi să se 
reunească în jurul aceleiaşi şi unice cupe, să se înalţe la treapta inimii divine şi 
să ia parte la Cina mesianică, să devină un singur Templu-Miel. «Prin viața 
veșnică (Duhul) Te cunosc pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Cel 
pe care L-ai trimis, Iisus Hristos». Viziunea se termină cu această notă 
eshatologică: ea e o anticipare a Împărăţiei cerurilor scăldată totodată în 
lumina care nu este din această lume, în sfârşit, scăldată toată într-o bucurie 
curată, dezinteresată, într-o bucurie dumnezeiască, prin faptul că Treimea 
fiinţează şi că noi suntem iubiţi şi că totul este har”.15 

În Sfânta Scriptură se găsesc şi alte locuri în care se vorbeşte despre 
importanţa ospitalităţii.16 În lumina acestor îndemnuri, rolul nostru în 
această lume şi locul în care vom merge în viaţa viitoare depind de felul în 
care i-am tratat pe străini.17 Tradiţia ortodoxă susţine învăţătura 
scripturistică după care suntem îndemnaţi să-i primim pe străini, deoarece 
toţi oamenii sunt egali în faţa lui Dumnezeu şi în faţa legilor din această 
lume. Drepturile religioase ale oamenilor trebuie respectate, inclusiv dreptul 
la mişcare, la manifestarea propriului sentiment religios şi la educaţie. 

În legătură cu fenomenul migraţiei şi cu atitudinea pe care trebuie să 
o aibă creştinii ortodocşi în acest sens s-a exprimat şi Sfântul şi Marele 

 
13 Facere 18. 
14 His All Holiness Ecumenical Patriarch BARTHOLOMEW, Encountering the Mystery. 
Understanding Orthodox Christianity Today, pp. 191-192. 
15 PAUL EVDOCHIMOV, Arta icoanei. O teologie a frumuseţii, Traducere de Grigore 
Moga şi Petru Moga, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1993, p. 218. 
16 Levitic 19, 33-34; Deuteronom 10, 19; Psalm 145, 9; Matei 25, 31-46; Luca 10, 30-37; 
17, 18; Ioan 4, 9; Evrei 13, 1-2. 
17 Matei 25, 31-46. 
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Sinod din Creta în anul 2016: „Problema actuală a refugiaţilor şi 
migranţilor, mereu în creştere din motive politice, economice şi climatice, 
se află în centrul atenţiei mondiale. Biserica Ortodoxă s-a îngrijit mereu şi 
se îngrijeşte continuu de cei persecutaţi, de cei în pericol şi în nevoi, 
bazându-se pe cuvintele Domnului: «Flămând am fost şi Mi-aţi dat să 
mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; 
Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă 
am fost şi aţi venit la Mine» (Matei 25, 35-36) şi «Adevărat zic vouă, 
întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi 
făcut» (Matei 25, 40). În tot decursul istoriei, Biserica s-a aflat alături de cei 
«osteniţi şi împovăraţi» (Matei 11, 28). Activitatea filantropică a Bisericii 
nu s-a limitat niciodată la facerea de bine în funcţie de circumstanţe faţă de 
cel în nevoi sau de cel suferind, ci a căutat, mai degrabă, să elimine cauzele 
care provoacă problemele sociale. «Lucrarea slujirii» Bisericii (Efeseni 4, 
12) este recunoscută de către toţi. Deci, mai întâi de toate, facem apel către 
cei care au puterea de a elimina cauzele producerii crizei refugiaţilor să ia 
deciziile pozitive necesare. Facem apel la autorităţile civile, la credincioşii 
ortodocşi şi la ceilalţi cetăţeni ai ţărilor în care refugiaţii s-au retras şi 
continuă să se retragă să le ofere orice ajutor posibil, chiar şi din puţinul 
lor”. În Enciclica Sfântului şi Marelui Sinod din Creta sunt amintite şi 
urmările nefaste ale fenomenului actual al migraţiei asupra creştinilor 
ortodocşi din întreaga lume: „Biserica Ortodoxă urmăreşte cu durere şi 
rugăciune şi ia act de marea criză umanitară contemporană: 
proliferarea violenţei şi a conflictelor armate, persecutarea, exilarea şi 
uciderea membrilor minorităţilor religioase, expulzarea forţată a familiilor 
din căminele lor, tragedia traficului de persoane, încălcarea drepturilor 
fundamentale ale persoanelor şi ale popoarelor, convertirile forţate. Ea 
condamnă categoric răpirile, torturile şi execuţiile atroce. Ea denunţă 
distrugerea locaşurilor de cult, a simbolurilor religioase şi a monumentelor 
culturale. Biserica Ortodoxă este preocupată, în mod deosebit, de situaţia 
creştinilor şi a altor minorităţi etnice şi religioase persecutate în Orientul 
Mijlociu. Ea adresează un apel, mai ales, către guvernele din regiune, pentru 
protejarea populaţiilor creştine – ortodocşi, vechi orientali şi ceilalţi creştini 
– care au supravieţuit în leagănul creştinismului. Creştinii autohtoni şi 
celelalte populaţii au dreptul inalienabil de a rămâne în ţările lor în calitate 
de cetăţeni cu drepturi egale. Prin urmare, îi îndemnăm pe toţi cei implicaţi, 
indiferent de convingerile lor religioase, să lucreze pentru reconciliere şi 
pentru respectarea drepturilor omului, în special pentru protejarea darului 
divin al vieţii. Trebuie ca războiul şi vărsările de sânge să înceteze, trebuie 
să domine dreptatea, pentru a restaura pacea şi pentru a fi posibilă 
întoarcerea celor exilaţi în pământurile lor strămoşeşti. Ne rugăm pentru 
pace şi dreptate în ţările Africii aflate în suferinţă şi în încercata Ucraină. 
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Repetăm mai accentuat, în cadrul Sinodului, apelul nostru către cei 
responsabili de a-i elibera pe cei doi arhierei răpiţi din Siria: Paul Yazigi şi 
Ioan Ibrahim. Ne rugăm pentru eliberarea tuturor semenilor noştri care sunt 
luaţi ostatici sau se află în captivitate”.18 

Fenomenul migraţiei creşte în România de la un an la altul 
producând schimbări importante în ceea ce priveşte realităţile economice, 
culturale, sociale şi religioase. În România se poate vorbi despre o creştere a 
migraţiei mai ales după anul 1989 şi, în ultimul timp, după aderarea ţării la 
Uniunea Europeană în anul 2007. Migraţia nu se referă doar la persoanele 
de altă naţionalitate care vin în ţara noastră, ci şi la numărul mare de români 
care emigrează în alte ţări. România a fost o ţară de tranzit şi mai puţin una 
de destinaţie (spre deosebire, de exemplu, de SUA, ce a fost clădită de 
imigranţi). În schimb, odată cu intrarea în Uniunea Europeană a apărut un 
fenomen nou: a crescut numărul imigranţilor din Asia, Orientul Mijlociu, 
Africa şi republicile din fosta Uniune Sovietică care se hotărăsc să rămână 
în România. Majoritatea migranţilor cu drept de şedere legală aflaţi pe 
teritoriul României provin din Republica Moldova, Turcia, China şi Siria. 

În legătură cu repartizarea pe teritoriul României, migranţii s-au 
aşezat mai ales în marile oraşe: Bucureşti, Timişoara, Sibiu şi Constanţa. În 
unele cazuri a contat foarte mult şi elementul religios, dacă ne referim la 
comunitatea musulmană din Dobrogea, al cărei muftiat îşi are sediul la 
Constanţa (în prezent în România trăiesc peste 70.000 de musulmani, după 
ce în anul 1992 erau 55.928, în 2002 numărul crescuse la 67.257, pentru ca 
în 2011 să se remarce o uşoară scădere până la 64.337). O situaţie aparte 
este reprezentată de comunitatea mozaică din România ai cărei credincioşi 
se găseau în trecut în număr mare în Moldova, crescând considerabil de la 
134.168 în anul 1859, la 266.652 în 1899, pentru ca în 1930 să ajungă la 
756.930. Situaţia istorică din perioada interbelică, cu pierderea unor teritorii, 
după ce au făcut parte din România Mare, şi mai ales tragedia Holocaustului 
au dus la reducerea considerabilă a numărului evreilor din ţara noastră. 
După perioada comunistă mai erau doar 9.670 de evrei în anul 1992, 6.057 
în 2002, pentru ca în anul 2011 să ajungă la doar 3.519.19 

Mai îngrijorător, dacă se ţine cont de consecinţele sale negative, este 
fenomenul migraţiei cetăţenilor români în alte ţări, în principal în cele din 
Uniunea Europeană. Cauzele pentru care românii migrează sunt, în 
principal, de natură economică, mulţi cetăţeni părăsind ţara în vederea 
găsirii unor locuri de muncă mai bine plătite. Astfel, motivul plecării din 
sânul familiei este dorinţa de a avea o viaţă mai bună. După ultimele 

 
18 „Enciclica Sfântului şi Marelui Sinod”, <http://basilica.ro/enciclica-sfantului-si-marelui-
sinod/>, accesat: 30.11.2018.  
19 Statul şi cultele religioase, pp. 27-37. 
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statistici, ţara noastră ocupă primele locuri în ceea ce priveşte forţa de 
muncă imigrantă în Uniunea Europeană.  Acest fenomen are efecte negative 
asupra familiilor rămase în ţară, în principal a copiilor. Astfel, la finalul 
anului 2017, un număr de 94.896 copii din România aveau unul sau ambii 
părinţi plecaţi în străinătate, în timp ce 17.425 copii erau afectaţi de migraţia 
ambilor părinţi.20 

Trebuie menţionat şi faptul că majoritatea emigranţilor de origine 
română sunt tineri ce au în jur de 30 de ani. Pe de altă parte, majoritatea sunt 
de sex masculin (63,6% în anul 2016 şi 65,7% în anul 2017) şi provin din 
mediul rural (peste 61%). În perioada 2002-2007, odată cu eliminarea 
vizelor Schengen, a apărut şi fenomenul prin care românii călătoresc în 
Europa pentru 90 de zile, după care se întorc în ţară pentru a pleca după o 
altă perioadă. 

Ca orice proces complex, migraţia are deopotrivă părţi pozitive şi 
negative. Pentru familiile migranţilor români, beneficiile sunt mari în ceea 
ce priveşte partea economică, românii plecaţi în diferite părţi ale Uniunii 
Europene trimiţând bani familiilor rămase în ţară. Beneficiile se pot vedea şi 
în economia ţării, acolo unde o parte din buget este asigurată din aceşti bani. 
Cu toate acestea, românii sunt printre cei mai prost plătiţi dintre salariaţii 
europeni, cu un venit mediu net lunar de aproximativ cinci ori mai mic decât 
cel din Italia, Spania sau Germania (ţările cu cei mai mulţi imigranţi 
români). Acelaşi fenomen al migraţiei îşi arată şi partea negativă: familiile 
se destramă, copiii rămân acasă singuri, fără sprijinul şi dragostea 
părintească, iar nivelul educaţiei în aceste familii are mult de suferit.  

Ţinând cont de toate aceste realităţi, Statul trebuie să promoveze 
politici care să protejeze populaţiile migrante şi să apere drepturile omului 
pentru aceste comunităţi. În acelaşi timp, trebuie să se implice activ în 
protejarea familiilor în care un membru sau mai mulţi sunt plecaţi la muncă 
în străinătate şi în procesul de educare al copiilor ce rămân în grija rudelor. 

În acest context, rolul Bisericii Ortodoxe Române este extrem de 
important, atât în ceea ce priveşte populaţiile de alte naţionalităţi ce se 
stabilesc în România, cât şi cu privire la migranţii români şi la realităţile 
sociale ce se ivesc din faptul că tot mai mulţi români părăsesc ţara. 
Fenomenul migraţiei produce numeroase efecte de natură socială şi 
economică ce pot fi înţelese şi controlate numai printr-o conlucrare a 
Bisericii cu autorităţile Statului român, deoarece transformările produse de 
fenomenul migraţiei au şi puternice conotaţii religioase. 

Familia are cel mai mult de suferit în urma fenomenului migraţiei, 
iar Biserica, prin slujitorii săi ce cunosc cel mai bine realităţile, poate să 

 
20 Efectele economice şi sociale ale migraţiei asupra copiilor rămaşi acasă: studiu 
experimental, Ed. Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2018, p. 9. 
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ajute la prevenirea şi rezolvarea multor probleme ce pot apărea, între care se 
numără: destrămarea căminului conjugal, pierderea legăturilor dintre părinţi 
şi copii, o educaţie din ce în ce mai scăzută în teritoriile în care migraţia este 
un fenomen general etc.  

În statele din Uniunea Europeană, Bisericile locale conlucrează cu 
instituţiile laice în vederea respectării drepturilor fundamentale ale omului şi 
integrării cât mai rapide a imigranţilor în noile comunităţi în care doresc să 
trăiască. În ultimul timp s-a intensificat conlucrarea Bisericii Ortodoxe cu 
Statul român în ceea ce priveşte fenomenul migraţiei, iar măsurile nu au 
întârziat să apară. Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 
stabilit ca în fiecare an prima duminică după data de 1 iunie (Ziua 
internaţională a copilului) să fie dedicată părinţilor şi copiilor, iar o 
duminică de peste an să poarte numele Duminica românilor imigranţi. 
Biserica noastră se roagă în Sfintele sale Slujbe pentru „binecredinciosul 
popor român de pretutindeni”, insistând astfel pe ideea că fiecare credincios 
român face parte din Biserica noastră, indiferent de locul unde trăieşte sau 
munceşte. 

Pentru a-i ajuta pe românii din întreaga lume, Sfântul Sinod al 
Bisericii Ortodoxe din ţara noastră a pus bazele mai multor Mitropolii şi 
Episcopi: Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi 
Meridionale (Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, cu 
sediul la Paris; Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, cu sediul la Roma; 
Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, cu sediul la Madrid); 
Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord 
(Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei şi Luxembourgului, 
cu sediul la Nürnberg; Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, cu 
sediul la Stockholm); Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi, 
cu sediul la Chicago (Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite ale 
Americii şi Episcopia Ortodoxă Română a Canadei); Episcopia Daciei Felix, 
cu sediul administrativ în Vârșeț, în jurisdicţia directă a Patriarhiei Române; 
 Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu sediul în Gyula, în jurisdicţia 
directă a Patriarhiei Române; Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi 
Noii Zeelande, cu sediul la Melbourne, în jurisdicţia directă a Patriarhiei 
Române; Reprezentanţe şi comunităţi ale Patriarhiei Române în 
străinătate: Reprezentanţa Patriarhiei Române la Locurile Sfinte 
(Aşezământul Românesc de la Ierusalim; Aşezământul Românesc de la 
Ierihon cu Centrul de Studii şi Pelerinaje „Sfântul Cuvios Ioan Iacob”, 
Aşezământul Românesc de la Iordan), Reprezentanţa Patriarhiei Române pe 
lângă instituţiile europene (Bruxelles), Reprezentanţa Patriarhiei Române de 
la Sofia (Bulgaria),  Reprezentanţa Patriarhiei Române de la Tokyo 
(Japonia) şi  Comunitatea Ortodoxă Română din Osaka (Japonia), 
Comunitatea Ortodoxă Română din Turcia (Istanbul), Comunitatea 
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Ortodoxă Română din Africa de Sud (Johannesburg), Comunitatea 
Ortodoxă Română din Cipru (Nicosia), Comunitatea Ortodoxă Română din 
Siria (Damasc) şi altele. La acestea se adaugă şi Mitropolia Basarabiei 
(Arhiepiscopia Chişinăului, cu sediul în municipiul Chişinău; Episcopia de 
Bălţi (fostă a Hotinului), cu sediul în oraşul Bălţi; Episcopia Basarabiei de 
Sud (fostă de Cetatea Albă-Ismail), cu sediul în oraşul Cantemir; Episcopia 
Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria (fosta Misiunea Ortodoxă 
Română din Transnistria), cu sediul la Dubăsari.21 În cadrul acestor eparhii, 
parohiile ortodoxe româneşti desfăşoară activităţi pastoral-misionare şi 
cultural-filantropice pentru românii care trăiesc sau muncesc peste graniţele 
ţării.  

Având mereu în vedere dificultăţile şi problemele ridicate de 
fenomenul migraţiei, creştinii ortodocşi români din afara graniţelor ţării sunt 
îndemnaţi „să cultive întrajutorarea şi respectul reciproc, să promoveze 
unitatea familiei şi conlucrarea fraternă cu toţi oamenii, indiferent de etnie şi 
stare socială, să ajute şi pe cei săraci, bătrâni şi bolnavi pe care i-au cunoscut 
în România, să ajute parohiile care zidesc biserici”.22 De asemenea, Biserica 
Ortodoxă Română insistă în învăţăturile sale pe întărirea legăturilor dintre 
Biserică, familie şi şcoală în vederea educării şi promovării adevăratelor 
valori creştine. „Familia are nevoie de binecuvântarea sfântă a Bisericii, 
pentru a se sfinţi, iar Biserica are nevoie de participarea familiei la viaţa şi 
activitatea ei pentru a se întări”.23 Între programele de cateheze şi asistenţă 
pastorală a familiilor aflate în dificultate pe care le desfăşoară Biserica se 
numără „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala!”. Prin acestea, 
„Biserica Ortodoxă Română se străduieşte să-i educe pe copii în sensul 
ajutorării semenilor aflaţi în suferinţă, să prevină abandonul şcolar în 
familiile sărace şi în cele în care părinţii sunt plecaţi la muncă în 
străinătate, să descopere şi să încurajeze copiii talentaţi spre a-şi dezvolta 
calităţile lor în folosul Bisericii şi societăţii. De asemenea, prin activitățile 
catehetice din parohii, (…) prin taberele de creaţie, (…), Biserica încearcă 
să suplinească lipsa de afecţiune părintească, să cultive valorile autentice şi 
să consolideze legăturile dintre părinţi şi copii, dintre şcoală şi Biserică. 

 
21 „Organizarea Administrativă”, <http://patriarhia.ro/organizarea-administrativa-
763.html>, accesat: 04.12.2018. 
22 †DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Binecuvântare pentru ortodocşii 
români din străinătate (Mesaj adresat la Duminica românilor migranţi, 19 august 2012)”, 
în: †DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Semne de speranţă în vreme de 
suferinţă. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2012, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, 
Bucureşti, 2013, p. 199. 
23 †DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Părinţii şi copiii în lumina iubirii lui 
Dumnezeu (Mesaj adresat la Duminica Părinţilor şi Copiilor, 3 iunie 2012)”, în: 
†DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Semne de speranţă în vreme de 
suferinţă. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2012, p. 159. 
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Luând aminte la îndemnul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, «Lăsați copiii 
și nu-i opriți să vină la Mine, că a unora ca aceștia este Împărăția 
cerurilor» (Matei 19, 14), trebuie să cultivăm prin rugăciune și fapte bune 
legătura familiei cu Hristos și cu Biserica Sa, pentru a sfinți viața părinților 
și a copiilor și pentru a ajuta societatea umană să cultive în interiorul ei 
pacea, comuniunea și solidaritatea”.24 
 
Abstract: The Impact of the Migration Phenomenon of the Interreligious 
Dialogue. Orthodox Perspective 
The current phenomenon of migration is a consequence of contemporary 
globalization, having a major impact on interreligious dialogue. In the 
beginning of our article, we give a short introduction regarding the most 
major migrations in the Christian history. We can say today there is no 
nation on earth that has not experienced migration. Within the Orthodox 
world, we speak about migration using the word diaspora, those who are 
outside the national territory of the Church. In connection with the 
phenomenon of migration and the attitude that Orthodox Christians must 
have in this regard, the Holy and Great Synod of Crete was also expressed 
in 2016. In the same time, the phenomenon of migration grows in Romania 
from one year to the next, producing important changes regarding the 
economic, cultural, social and religious realities. We will explain in short 
what was the reaction of the Romanian Orthodox Church to these new 
situations. 

 
24 †DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Părinţii şi copiii în lumina iubirii lui 
Dumnezeu (Mesaj adresat la Duminica Părinţilor şi Copiilor, 3 iunie 2012)”, p. 160. 
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Zahei Orbul 

 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. LUCIAN ZENOVIU BOT1 
 

Cuvinte cheie: Vasile Voiculescu, isihasmul, Rugul aprins, Antim,  
Zahei Orbul 

Keywords: Vasile Voiculescu, Hesychasm, Burning Bush, Antim,  
Zahei Orbul 

 
Introducere 
Când este considerată relevanţa unei idei, a unei mişcări sau chiar a 

Bisericii pentru un spaţiu cultural, întreaga atenţie se îndreaptă cu precădere 
spre ceea ce are de oferit respectiva idee, mişcare sau comunitate. 
Conţinutul pe care îl propune lumii exprimă în principiu măsura relevanţei. 
Totuşi, acesta nu spune întreaga poveste. Sunt numeroase idei care au rămas 
periferice vieţii citadine, în pofida valorii pe care o aveau. La fel, sunt 
conţinuturi care au fost modificate substanţial de contextul cultural în care 
au fost articulate. Relevanţa ţine şi de receptare; de angajamentul pe care îl 
provoacă în lume un conţinut. De aceea, dacă doreşti să înţelegi relevanţa 
Bisericii pentru o cultură, eşti silit să iei în calcul și legămintele pe care le-a 
pricinuit. Să ţii seama de felul în care conţinut de viaţă a zămislit expresii 
personale, să observi cum și până unde au păstrat aceste expresii darul 
Bisericii. 

Studiul de faţă îşi propune un astfel de exerciţiu. El se opreşte asupra 
romanului Zahei Orbul scris de Vasile Voiculescu – un autor al cărui 
angajament în vieţuirea creştină este incontestabil. Romanul a apărut la mai 
bine de şase ani după moartea autorului, sub egida Editurii Dacia din Cluj-
Napoca şi a fost apreciat diferit de critici: unii au subliniat natura simbolică 
a scrierii, alţii au fost interesaţi de dimensiunea estetică a operei. Comună 
tuturor acestor interpretări a fost năzuinţa de a identifica izvorul temei. Ce 
anume a influenţat construcţia narativă a lui Zahei? Un răspuns, poate cel 
mai puţin frecventat astăzi, poate fi oferit, dacă aduci împreună istoria 
alcătuirii romanului şi conţinutul care a provocat schimbări în istoria intimă 
a scriitorului. 

 
1. Nouă Zahei. Note asupra interpretărilor din critica 

românească 
Înainte de a încerca un asemenea răspuns, merită observat cum a fost 

 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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lecturat romanul în critica românească. De la apariţie, textul a provocat 
poziţii divergente, a căror prezentare exhaustivă depăşeşte pretenţiile 
cercetării de faţă. Câteva reflecții pe marginea celor mai consacrate dintre 
comentariile dedicate lui Zahei se impun. În expunere nu am ținut cont de 
cronologia comentariilor, ci de tipologia pe care o propun. 

Odată cu tipărirea romanului în 1970, Mircea Tomuş – redactor-şef 
în aceea perioadă la Editura Dacia din Cluj – a oferit o primă interpretare. 
El considera unitatea tematică a prozei lui Voiculescu şi stabilea o simetrie 
între Zahei Orbul şi Pescarul Amin.2 Cele două personaje se completează şi 
au în comun o serie de motive (apa, devenirea, relaţia dintre spaţiul interior 
şi cel exterior, identitatea etc.). Nu sunt singurele personaje care gravitează 
în jurul acestor motive, problematica devenirii fiind prezentă şi în 
dramaturgia lui Voiculescu. De pildă, Irina, fata de împărat din Pribeaga, 
trimite la același itinerar sufletesc. Paradoxal, după ce observa că proza lui 
Voiculescu are o unitate tematică axată pe realismul devenirii personale, 
Tomuş a clasificat textul drept o demonstraţie pozitivistă: „O literatură 
document, cu o valoare de cunoaştere prin prea puţin deosebită de 
cunoaşterea ştiinţifică, o literatură de cazuri deci (caz fiind mediul social, o 
anume problemă sau un destin uman văzute, de regulă, prin prisma 
socialului) şi o literatură de atitudine, respectiv de interes umanitar, ori 
profesional, ori sentimental, ori de solidaritate politică sau socială pentru 
obiectul ei. În Zahei orbul se pot deshuma asemenea vestigii de artă 
scriitoricească, mai ales pentru zona genetică a romanului care, în primele 
sale impulsuri, pare a se fi conturat pe astfel de intenţii pozitiviste: interes, 
aproape ştiinţific, în orice caz colorat de sentiment umanitar, pentru cazul 
orbului sau pentru diversele cazuri ale mediilor extrasociale pe care acesta le 
străbate; tema largă a dezmoşteniţilor vieţii, cu două din variantele sale de 
bază, declasaţii şi ocnaşii”.3 De aici concluzia potrivit căreia Zahei este 
simbol al unei duble prăbuşiri.4 Este, întâi, o prăbuşire a omului, care 

 
2 MIRCEA TOMUŞ, Prefaţă la V. VOICULESCU, Zahei Orbul – roman, Cluj, Ed. Dacia, 
1970, p. 10: „Pînă la un moment din traiectoria vieţii sale, Zahei reprezintă o varietate 
tipologică desprinsă din trunchiul vînjos al pescarului Amin; genealogia şi copilăria eroului, 
desfăşurate în mediu acvatic, ne dau semn despre primitivitatea şi puritatea esenţei umane 
din care este construit. Prin seria numeroaselor portrete care asociază excelenţa tipului viril 
cu întruchiparea forţei supraomeneşti, Zahei se dispune de la sine alături de alte personaje 
ale prozei lui Voiculescu în care condiţia umană se dezvăluie în întruchipări exemplare. În 
fine, tragismul intern care subminează destinul acestui personaj îl aseamănă odată mai mult 
eroilor din restul prozei voiculesciene, atît prin semnificaţia unui fatum bîntuit de suferinţă 
cît şi prin resursele pe care epicul, întîmplarea, le găsesc aici”. 
3 IBIDEM, p. 12. 
4 O poziție asemănătoare are și ROXANA SORESCU în, Proza lui Vasile Voiculescu sub 
pecetea tainei, în Integrala prozei literare, ediţie îngrijită, prefaţată şi cronologie de 
R. Sorescu, Bucureşti, Ed. Anastasia, 1998, pp. 43-4. 
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rămâne neputincios şi pătimaş, incapabil să primească izbăvirea pentru că îşi 
plasează greşit nădejdea.5 Suferinţa omului este, aşadar, un non-sens şi 
nădejdea sa în Dumnezeu este o iluzie. Este, în al doilea rând, o prăbuşire a 
lumii vechi, pline de mister şi orientată către divin. Credinţa veche moare – 
susținea Tomuș – pentru a face loc unei concepţii materialiste despre 
existenţă.6 În fond, dacă te raportezi la devenire în termeni cantitativi este 
foarte dificil să mai surprinzi nuanţele ei. 

În 1986, reeditarea romanului la aceeași editură a prilejuit o nouă 
interpretare. Vasile Fanache, profesor la Universitatea din Cluj, și-a 
construit întregul comentariu în jurul motivului luminii. Dacă Tomuș 
sistematiza drama lui Zahei descriindu-i neputința, Fanache considera că 
textul imaginează o căutare eșuată a vindecării. Această nuanțare, 
dimpreună cu problematizarea privind caracterul de roman al scrierii,7 a 
făcut ca interpretarea lui Fanache să rămână printre cele mai cunoscute. 
Pentru Fanache, Zahei este personajul care întrupează o nesfârșită naivitate 
și curăție. El caută lumina și își imaginează că partenerii săi sunt adevărați 
salvatori.8 Totuși, perechile care se asociază cu orbul contrastează violent cu 
el, fiind forme degradante ale umanului: „Orbul era grav, taciturn, natural, 
curat la suflet şi la trup, pătruns de aspiraţia spre lumină, în timp ce 
însoţitorul era un comediant ca Panteră, o hetairă cucerită de trupul 
impresionant al infirmului, ca frumoasa Caliopi, un bandit coţcar cu aere 
aristocratice, precum Boeru, ori o nebună ca Gărgăuna. Succesiune de figuri 
comice, însoţitorii lui Zahei îl obligau la o comunicare carnavalescă, 
voindu-l un măscărici rentabil şi ignorîndu-i de fapt durerea orbirii”.9 
Succesiunea acestor asocieri conduce în ultimă instanță la un avertisment 
dureros: „uitând că viața îi este sortită o singură dată, omul o consumă 

 
5 M. TOMUŞ, op. cit., pp. 18-9. 
6 IBIDEM., pp. 14-5: „Finalul romanului, în schimb, pare a fi construit după un procedeu 
invers. Scenele în care orbul începe să găsească, în întunericul din juru-i, o cărare încă 
nesigură, impun în primul moment explicaţia metafizică; punctul de vedere pozitivist apare 
ulterior şi destul de puţin accentuat, suficient însă pentru a orienta înţelegerea pe alte căi. 
Înţelegem acest episod, ca şi scena finală în care se prăbuşesc ultimele speranţe ale lui 
Zahei, dictat de forţa solidarităţii umane în suferinţă. Încrederea reciprocă între cei doi 
infirmi, preotul olog şi Zahei, orbul, altoită pe fondul comun al suferinţei scînteiază în 
noaptea lăuntrică a unuia şi poartă trupul neputincios a celuilalt. Miracolul este de cea mai 
pură esenţă umană. În plus, în ultimele pagini ale romanului, ca şi în neuitata nuvelă 
Ultimul berevoi, se consemnează declinul şi amurgul unei concepţii sau a unei religii 
primitive, traduse într-o practică existenţială corespunzătoare. Credinţa veche şi-a pierdut 
reazemul intern, s-au prăbuşit pilonii ei seculari, iar omul rămîne singur cu sine, într-o 
confruntare dramatică asupra căreia va hotărî viitorul”. 
7 VASILE FANACHE, Postfaţă la V. VOICULESCU, Zahei Orbul: roman, Cluj-Napoca, 
Ed. Dacia, 1986, pp. 195-6. 
8 IBIDEM, p. 198. 
9 IBIDEM, pp. 201-2. 
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orbește, în dezordine”.10 Zahei oferă exemplul tipic al acestei dezordini. 
Teoreticeanul Nicolae Balotă oferă o interpretare aflată oarecum la 

graniță, între concluziile lui Tomuș și cele ale lui Fanache. În De la Ion la 
Ioanide. Prozatori ai secolului XX, Balotă dedică peste patruzeci de pagini 
lui Voiculescu și încadrează întreaga sa operă în „sfera mitului”11 și a 
„dorului metafizic”.12 Deși aceste coordonate ar putea da impresia unui 
autor religios, în realitate Voiculescu este un scriitor ludic. El sugerează – 
considera Balotă – transcendentul, conduce cititorul până în „pragul 
minunii”, dar refuză metafizicul și rămâne înrădăcinat în raționalitate.13 
Toate povestirile sunt demonstrații ale capacităţii raţionale a omului. Nimic 
nu este miraculos și nimic nu este spiritual.14 În virtutea acestor 
preconcepții, Balotă argumenta că originile lui Zahei Orbul ar trebui căutate 
în scrierile hagiografe;15 scrieri pe care textul le caricaturizează. Spre 
deosebire de hagiografie, unde suferința era corelată miracolului, în Zahei 
totul este „mizerie spectaculoasă” și nimic nu e miraculos.16 Mai exact, 
Zahei este un cetăţean al gălăgiei, al zăpăcelii și al iarmarocului. El este 
Orbul, curiozitatea din centrul hărmălaiei, care se „dă-n spectacol” pentru 
toţi cei care pot să vadă.17 El este omul vechi, al adâncurilor18 și al 
revoltei,19 iar finalul romanului sugerează surparea acestui om spectaculos: 
„«În satul Cervoiului», închipuie experienţa ultimă, liminară a orbului 
Zahei, iluminarea şi prăbuşirea sa în întuneric, ajungerea «pe pragul 
minunii» şi amînarea la un infinit pe care viaţa umană nu-l poate cuprinde a 
acestei minuni. Straniu capitol în care sacrul şi sacrilegiul se ating, în care 
revelaţia se preschimbă brusc în blasfemie şi moartea curmă avînturile 
omului gata să-şi întreacă umbra”.20 Așadar, omul vechi este încremenit în 
așteptare,21 rămâne în pragul minunii, fără ca intervenția divină să se 

 
10 IBIDEM, p. 203. 
11 NICOLAE BALOTĂ, De la Ion la Ioanide. Prozatori ai secolului XX, Bucureşti, Ed. 
Eminescu, 1974, pp. 340-1. 
12 IBIDEM, pp. 351-2. 
13 IBIDEM, pp. 352-3. 
14 IBIDEM, p. 361. 
15 IBIDEM, p. 362 
16 IBIDEM, p. 365. 
17 IBIDEM, p. 367. 
18 IBIDEM, p. 368. 
19 Ibidem., p. 370: „Zahei nu este asemenea martirilor, a pustnicilor care se resemnează. El 
instituie un adevărat asediu al cerului, clamîndu-şi dreptatea. Cei din jurul său cred că el s-ar 
împăca cu ceea ce socot că e doar un «cusur», şi îşi închipuie că ar putea «să se facă şi el 
om ca toţi oamenii…», că ar trebui să se însoare şi să nu mai umble după «vedere». Dar 
Zahei nu se împacă. Atunci cînd îşi ridică ochii spre cer, aşteaptă de fiecare dată să vadă 
stelele”. 
20 IBIDEM, p. 375. 
21 IBIDEM, p. 376: „Şi unul şi altul aşteaptă o minune. Amîndoi trăiesc în aşteptare, 
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petreacă.22 În lectura lui Balotă însăși existența unui hotar, a așteptării, are 
forța de a nega realitatea spirituală. 

Elena Zaharia-Filipaș a publicat în 1980 o Introducere în opera lui 
Vasile Voiculescu. În cadrul acesteia, autoarea considera și romanul Zahei 
Orbul. Este demn de remarcat că, deși a premers comentariului lui Vasile 
Fanache – pe care, foarte probabil, l-a influențat –, abordarea autoarei a 
depășit concluziile lui. Ea înțelegea în personajul Zahei mai mult decât un 
simbol al prăbușirii și al degradării, tema centrală a romanului și simbolul 
care îi dictează construcția narativă fiind privirea: „Rămas fără vedere, 
Zahei descoperă existenţa unui alt mod de cunoaştere, lăuntric realizat cu 
ajutorul spiritului. Anularea privirii deschise în afară, spre lume, ar însemna 
nu o pierdere de neînlocuit pentru erou, ci, dimpotrivă, deschiderea unei 
porţi spre adevărata cunoaştere a esenţelor, idee care concordă în genere – 
observaţia a mai fost făcută – cu semnificaţia mitului Marelui Orb sau al lui 
Zamolxe din creaţia lui Lucian Blaga. Aşadar, Zahei este în primul rînd un 
personaj simbolic, a cărui unică experienţă ce ţine s-o consemneze romanul 
este orbenia”.23 Comparaţia dintre roman şi mitul Marelui Orb a dictat o 
serie din constatări.24 Datorită acestei corelații calitatea principală a lui 
Zahei va fi redusă la virtutea vitalității.25 Dincolo de vitalitate, Zahei nu 
evoluează și nu învață,26 deși – admitea Zaharia-Filipaș – textul are o miză 
morală.27  

Comentariul lui Filipaș este inedit prin două observații. Întâi, ea este 
prima dintre cei care au văzut că Zahei Orbul are o semnificație 
parabolică.28 Chiar dacă valoarea acestei semnificații a fost puţin 
exploatată,29 simpla evidențiere a deschis posibilitatea unor lecturi 
deosebite. În al doilea rând, ea este prima dintre cei care au pus în lumină 
rolul călăuzitor al personajelor secundare din roman.30 De la prima 
experienţă până la cea de pe urmă, povestea lui Zahei este una a călăuzelor, 
a uceniciilor. În fiecare episod, un personaj îşi asumă rolul de călăuză, dar – 

 
realizînd condiţia omului suspendat într-un vid al existenţei, uniţi prin legăturile neputinţei. 
Ei sunt şi rămîn pe prag”. 
22 IBIDEM, p. 378. 
23 ELENA ZAHARIA-FILIPAŞ, Introducere în opera lui Vasile Voiculescu, Bucureşti, Ed. 
Minerva, 1980, p. 193. 
24 Vezi LUCIAN BLAGA, Zamolxe, în coll. Opera dramatică, vol. 1, Sibiu, Ed. „Dacia 
Traiana”, 1942. 
25 E. ZAHARIA-FILIPAŞ, op. cit., p. 193. 
26 IBIDEM, p. 194. 
27 IBIDEM, p. 198. 
28 IBIDEM, p. 201. 
29 IBIDEM, pp. 201-2. 
30 IBIDEM, p. 203. 
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încheia Zaharia-Filipaş – toţi conduc la un eşec simbolic.31 
În Vasile Voiculescu, studiu monografic, apărut în 1975, profesorul 

Ion Apetroaie a dedicat romanului Zahei Orbul câteva pagini. Pornind de la 
ideea că Zahei Orbul este un roman al destinului, Apetroaie aseamănă 
construcţia narativă cu aceea a romanului anonim Viaţa lui Lazarillo din 
Tromes şi păţăniile lui. Şi în acest text spaniol, personajul principal este un 
ucenic care îşi cântăreşte maeştrii.32 Asemănările se opresc aici, pentru că 
romanul lui Voiculescu are altă intenție. El imaginează – considera 
Apetroaie – tensiunea interioară, lupta orbului cu sine însuşi: „Radical în 
voinţă şi reacţii, evoluează spre înţelegerea de sine, se recunoaşte în 
perspectiva destinului său tragic. Mediile ce le străbate, o adevărată 
panoramă balcanică: groapa de vagabonzi, cerşetoria, spectacolele de bîlci, 
munci campestre, ocnă etc., îşi lasă amprenta: îl fortifică sufleteşte, îi 
modifică perspectiva lăuntrică. Pînă la orbire, recunoaşte el cu luciditatea 
dobîndită de suferinţă, «eu nu mi-am ţinut nici o socoteală de viaţa mea». 
Refugiat, acum, pe «ţărîmurile cu lumină lăuntrică», îşi realizează 
proporţiile dramei, încredinţat de ceea ce trebuie să facă: să-şi 
redobîndească privirile. Tentativele celor normali de a-l mistifica pentru a-i 
cruţa infirmitatea îl întărîtă, întărindu-i convingerea că acceptarea situaţiei 
înseamnă pentru el prăbuşirea. Dar cum instinctualitatea e prea puternică în 
această fiinţă elementară («uriaşă stană de piatră»), Zahei îi va ceda nu 
numai o dată. Tot de atîtea ori va veni, însă, şi căinţa, mai puţin detaliată ca 
la Dostoievski. Urmată, ca şi la romancierul rus, de o nouă hotărîre de 
purificare”.33 Spre finalul comentariului său, Apetroaie revine la 
interpretarea tradiţională a textului şi arată că Zahei trăieşte drama ultimului 
închinător.34 Închinarea este interpretată ca simbol al unei prăbuşiri 
existenţiale. Paradoxal, considerată în ansamblul operei lui Voiculescu, 
închinarea nu are nimic din deznădejdea şi renunţarea pe care o închipuie 
Apetroaie. Ea nu este poziţia în care nostalgia libertăţii şi lipsa luminii – 
„care e forma superioară a libertății” – sunt evidente.35 Din contră, în 
Revolta dobitoacelor, ca să dăm un singur exemplu, închinarea este tocmai 
poziţia în care omul se îmbracă de lumină36 și se manifestă liber. 

 
31 IBIDEM, pp. 205-10. 
32 ION APETROAIE, Vasile Voiculescu, studiu monografic, Bucureşti, Ed. Minerva, 1975, 
pp. 233-4. 
33 IBIDEM. 
34 IBIDEM, pp. 238-9. 
35 I. APETROAIE, op. cit., p. 239. 
36 VASILE VOICULESCU, Revolta dobitoacelor, Integrala prozei literare, ediţie îngrijită, 
prefaţată şi cronologie de R. Sorescu, Bucureşti, Ed. Anastasia, 1998, p. 56: „Omul, 
îngenuncheat la pămînt, îşi împreunase mînile şi ridicase ochii... Deasupra lui, tavanul 
parcă se găurea, căci se strevedea cerul. Un abur luminos ieşea din trupul omului, mai ales 
din osul frunţii şi din creştet, închegîndu-se în jurul-i ca un cearcăn... Lumina ajunsese din 
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Concis, în 1974, Ovid S. Crohmălniceanu deschide șirul unor 
interpretări care sesizează dimensiunea creștină a romanului. El face astfel 
un pas dincolo de ceea ce avea să propună Elena Zaharia-Filipaş în 1980 și 
față de celelalte interpretări menționate. Crohmălniceanu arăta că 
Voiculescu trimite în mod repetat la teme biblice, iar finalul romanului este 
„de o zguduitoare poezie apocaliptică”.37 Abia în 1997 această dimensiune 
creștină, despre care vorbea Crohmălniceanu, a fost luată în serios.38 Pentru 
Eugen Simion, orbenia lui Zahei deschide posibilitatea interiorizării: 
„«Orbenia este şcoala lui Dumnezeu». El nu vede mizeria existenţei, ochiul 
minţii se deschide în interior, în lumea spiritului. Acolo sunt legi şi reguli ce 
pot salva omul de întunericul dinafară”.39 Iar această interiorizare se petrece 
deodată cu sfințirea lui Zahei și cu răscumpărarea celor care îl însoțesc.40 

O lectură apropiată are şi Ioan Petru Culianu, care observă mai 
curând semnificaţia spirituală a romanului. După o ironie aspră41 la adresa 
pozițiilor critice exprimate până în 1973, Culianu arăta că întregul roman are 
valenţe creștine,42 Zahei fiind „un simbol într-o carte firească precum o 
rugăciune”.43 El insista asupra relației de simbioză ce există între popa Fulga 
și Zahei, demonstrând că lucrurile care îi unesc au rezonanță biblică. Cei doi 
reconstruiesc „un paraclis în inima pădurii”, un loc ascuns care devine 
centru al vieții. Slujirea lor este însoțită de prezența șarpelui tămăduitor,44 
iar finalul romanului arată că această comuniune rezumă întreaga călătorie a 
sufletului prin noaptea lumii. Zahei Orbul este „calea de mijloc între 
narațiune și simbol, între viață și idee”.45 Mai târziu, într-un studiu intitulat 
Mit şi simbol în proza lui V. Voiculescu, Culianu și-a nuanțat abordarea din 
1973. Există o serie de scrieri – susținea acum – care nu pot fi măsurate 
decât ţinându-se cont de adâncimile simbolice care brăzdează textul. Este un 

 
ce în ce mai puternică. Îl îmbrăcă într-un văzduh aprins, nesuferit ochilor. Omul era o lină 
flacără albă, ca o torţă care ar arde toată deodată. Şi văpaia învăluitoare lua din ce în ce 
înfăţişarea unui paznic îngrozitor, în picioare, plecat uşor deasupra omului din el, care se 
ruga”. 
37 OVID S. CROHMĂLNICEANU, Literatura română între cele două războaie mondiale, 
vol. 2, Bucureşti, Ed. Minerva, 1974, pp. 310-311. 
38 EUGEN SIMION, Scriitori români de azi, vol. 1, Bucureşti – Chişinău, Ed. David şi 
Litera Internaţional, 1997, p. 218. 
39 IBIDEM, p. 220. 
40 IBIDEM, p. 222. 
41 IOAN PETRU CULIANU, Studii româneşti I: Fantasmele nihilismului: secretul 
doctorului Eliade, Iaşi, Editura Polirom, 22006, p. 9: „A apărut în 1970, în Ed. Dacia de la 
Cluj, roamnul lui Voiculescu Zahei Orbul. Mesajul morţilor se mai strecoară la vii, 
tulburînd nătîngii”. 
42 IBIDEM, pp. 9-10. 
43 IBIDEM, p. 9. 
44 IBIDEM, p. 10. 
45 IBIDEM, p. 11. 
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discurs subdiacent care depăşeşte povestea în sine şi transmite ceva din 
experienţa lăuntrică: „Acest «discours sousjacent» este definit de categorii 
pozitive, nu morale, nici estetice, nici religioase. Este definit de categoriile 
pozitive ale unei experienţe care nu e tocmai (numai) o «experienţă poetică», 
ci o experienţă lăuntrică în sensul cel mai larg al acestei expresii”.46 Or, 
Zahei Orbul este un astfel de text-mărturie. Ce-i drept, Culianu a 
reconsiderat, acum, finalul romanului și a conchis că acesta prezintă o 
năruire a fiinţei reîntregite, a lucrării suprafirești.47 

La capătul acestui periplu în interpretările românești asupra 
romanului câteva concluzii se impun. Majoritatea covârșitoare a criticilor a 
văzut în personajul Zahei fie un naiv, fie un simbol al prăbușirii lumii vechi. 
În același timp, toate personajele secundare au fost evaluate fie ca forme 
degradante ale umanului – apariția lor în prim-planul narațiunii a prevestit o 
anumită slăbire a vitalității lui Zahei, fie ca pseudo-călăuze ale Orbului – 
care i-au susținut lui Zahei iluzia experienței spirituale, a miraculosului. 
Chiar și atunci când dimensiunea simbolică, semnificația parabolică sau 
miza mărturisitoare a textului au fost recunoscute, Zahei Orbul a rămas 
povestea unui eșec spiritual. Rămâne discutabil dacă aceste perspective sunt 
susținute de ansamblul temelor din opera lui Voiculescu. Cântărind motivele 
centrale ale operei sale, nu poți să nu te întrebi dacă prefacerea lăuntrică prin 
care Voiculescu a trecut începând cu 1945, nu a lăsat urme adânci și în 
„celălalt” Zahei. 

 
2. Istoria romanului și istoria de la Antim 
Vasile Voiculescu a început în 1949 capitolul În satul Cervoiului sub 

intenţia unei proze scurte. În anii următori, povestirea a crescut şi s-a 
adăugat până la întinderea unui veritabil roman. Capitolul acesta, cel dintâi, 
a şi deschis nevoia unui altul, de parcă puţinele pagini de la început încifrau 
un mesaj a cărui profunzime pretindea iniţiere. Era În satul Cervoiului ceva 
ce se cuvenea pregătit pe îndelete. Satul a fost aşezat la finele cărţii; după 
unii lipit „în chip forţat”, după alţii, dezarticulat de-a dreptul. 

Istoric, capitolul În satul Cervoiului a fost alcătuit de Voiculescu în 
perioada când frecventa mănăstirea Antimului. Din 1945, poetul făcea parte 
din comunitatea formată în jurul părintelui Ioan cel Străin48 şi organizată de 

 
46 IBIDEM, p. 13. 
47 IBIDEM, pp. 22-3. 
48 Despre influența pe care călugărul Ioan a avut-o asupra grupului de la Antim mărturisesc 
atât Andrei Scrima, cât și Alexandru Mironescu. Într-o confesiune publică despre propriu 
itinerar duhovnicesc, cel din urmă recunoaște în Ioan cel Străin pe cel ce i-a arătat, în 
dreaptă rânduială, calea spre inimă. Vezi ALEXANDRU MIRONESCU, Calea inimii. 
Eseuri în duhul Rugului Aprins, București, Ed. Humanitas, 2019, pp. 52-5. La rândul său, 
ANDREÉ SCRIMA (în Timpul Rugului Aprins. Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, 
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Sandu Tudor – Agaton, apoi Daniil. Mitropolitul Valeriu Anania povestea: 
„Vara, sub nucul cel mare din grădina Antimului, zelosul neofit [Sandu 
Tudor, n.n.] ţinea lungi şi stufoase prelegeri despre doctrina palamită, 
noutate – mai întâi tematică – menită să atragă interesul nu numai al celor 
din tagmă, dar şi al unor scriitori, dintre care nu au lipsit Al. Mironescu, Ion 
Marin Sadoveanu, V. Voiculescu şi, pentru foarte scurtă vreme, Ion Barbu. 
Se pare că atunci şi acolo a avut Voiculescu revelaţia unei alte dimensiuni a 
spiritului şi de acolo şi-a deprins noile sale lecturi şi meditaţii, cu efecte 
radicale în poezia lui de mai târziu. Mai mult, cred că el a fost, până la urmă, 
singurul beneficiar al acestui început de iniţiere isihastă; Ion Barbu s-a 
speriat şi a fugit, Al. Mironescu şi Ion Marin Sadoveanu s-au refugiat într-
un ritualism aproape bigot, ceilalţi s-au păstrat în limitele decente ale 
onorabilităţii; cât despre Daniil Sandu Tudor, care ştia foarte multe lucruri şi 
vorbea enorm, el nu a izbutit niciodată să fie pe deplin convingător, poate şi 
din pricina temperamentului său aproape imposibil, de duhovnic arţăgos, ale 
cărui opinii excelau prin agresivitate şi intoleranţă. Voiculescu a luat 
noutatea în serios şi s-a angajat întru ea de unul singur, pe cont propriu cum 
s-ar spune, într-o uriaşă aventură a spiritului”.49 Rugul Aprins de la Antim 
era o mişcare de contra-punct. Era un context de rezistență nu pentru că 
membrii comunității au gândit să se opună regimului ateu,50 ci pentru că 
erau preocupaţi de Filocalie, de rugăciunea inimii şi de isihasm. Ei au 
construit punți de comuniune, au susținut un dialog viu cu învățătura 
Bisericii. Au căutat plinătatea Adevărului și pentru această căutare mulți 
dintre ei au plătit cu închisoarea. În anul 1958 Voiculescu însuși a fost 
arestat şi pus sub acuzare, pentru „uneltire împotriva ordinii sociale”, alături 
de alţi şaisprezece apropiaţi din grupul Rugului Aprins. 

Dacă perioada în care Voiculescu începe lucru la Zahei Orbul se 
suprapune experienței comunitare de la Antim, atunci este posibil ca 
experiența duhovnicească – fie ea și exterioară – să se fi strecurat ușor în 
roman. Poate, textul în sine nu e nimic altceva decât o altfel de mărturie a 
relație dintre Ioan cel Străin și ucenicii săi. Oricum, legătura dintre isihasm 
și Zahei nu poate fi refuzată pe de-a-ntregul.51 Nu poate fi refuzată nici 

 
Bucureşti, Ed. Humanitas, 22010, p. 38) compara misiunea părintelui Ioan cu aceea a 
îngerilor. 
49 VALERIU ANANIA, Opera literară, vol. 3: Rotonda plopilor aprinşi, ediţia a cincea, cu 
o prefaţă de Dan C. Mihăilescu şi o cronologie de Ştefan Iloaie, Cluj-Napoca, Ed. Limes, 
2005, p. 191. 
50 Vezi şi MARIUS OPREA, Adevărata călătorie a lui Zahei: V. Voiculescu şi taina 
Rugului Aprins, cuvânt înainte de Andrei Pleşu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2008, pp. 26-7. 
51 FLORENTIN POPESCU, Pe urmele lui Vasile Voiculescu, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 
1984, p. 277. 
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realitatea că Voiculescu a fost preocupat de Rugăciunea inimii52 şi de 
spiritualitatea creştină.53 Atunci, Zahei Orbul nu este doar un roman de 
inspirație creștină, ci o călătorie. Este biografia unei căutări în care 
succesiunea experiențelor conduce, în final, la așteptarea nemișcată a 
Împărăției ce va să fie. Este un text în care se strecoară „un tainic strop de 
Dumnezeu”.54 

 
3. Elemente pentru o abordare diferită 
Romanul începe brusc. Violent. O violenţă adâncă, tragică, care 

sufocă senzaţia ficţiunii. Zahei zguduie lumea şi, încă necunoscut după 
nume, se vesteşte-n jur, cum se întâmplă aievea între oameni, prin vestea de 
a fi un caz. Şi nu orice caz, ci unul grozav. Acest orb e la începutul 
romanului gol de orice referinţă identitară; abia treptat primeşte un nume, o 
poveste, un trecut şi o devenire. Prin această gradaţie Voiculescu 
prelungeşte în cititor taina unei vieţuiri personale. Zahei este un simbol, iar 
cuvântul de la început deschide vămile a două tălmăciri. Romanul se 
deschide la hotar și oferă orizont fie pentru o lectură cazuistică, fie pentru o 
călătorie spre Răsărit. 

Interpretat ca itinerar al devenirii, Zahei Orbul este romanul treptelor 
și al tensiunilor. El dă mărturie despre calea prin care se câștigă veșnicia şi 
despre succesiunea stărilor formatoare pentru om: despre asumarea lumii și 
despre căderea la iad, despre descoperirea slujirii și despre așezarea întru 
așteptarea Împărăției. Asupra acestui itinerar mă opresc succint. 

Prima treaptă, asumarea, are în opera lui Voiculescu diferite expresii. 
Ea este, întâi de toate, purtare a lumii întregi. Schimnicul, singurul dintre 
personajele lui Voiculescu care vrea pusnicie, este atenţionat în acest sens: 
„Ascultă şi ţine minte: Marele Antonie, al cărui nume ceri să-l iei, nu s-a 

 
52 V. ANANIA, op. cit., pp. 203-4: „La vremea când l-am cunoscut eu, Voiculescu se afla 
în căutarea ishiei. [...] Eu, de pildă, n-am fost niciodată un iniţiat în isihie, dar Voiculescu 
era. El nu numai că o căutase, dar a şi dobândit-o, nu era teoreticean, ci un practicant, fapt 
pentru care şi vorbea atât de puţin de experienţele lui lăuntrice. [...] Câtă vreme poetul s-a 
aflat în faza de iniţiere, pregătitoare, adică prin anii 1948-1953, poezia lui – cunoscută sau 
încă inedită – se resimte de oarecare descriptivism; isihia îi era o sursă de inspiraţie. Mai 
târziu, când a ajuns la plenitudinea contemplaţiei, isihia îi devenise inspiraţia însăşi. 
Tocmai de aceea cred că e impropriu să se vorbească de o poezie de «inspiraţie religioasă» 
a lui Voiculescu; însăşi rugăciunea lui era artă”. 
53 Vezi şi A. SCRIMA, Timpul Rugului Aprins..., pp. 165-6. 
54 V. VOICULESCU, Neagra labă, Călătorie spre locul inimii, în Integrala operei poetice, 
ediţie îngrijită şi prefaţată de Roxana Sorescu, Bucureşti, Ed. Anastasia, 1999, p. 565: „A 
ridicat păcatul neagra-i labă, / O-nmoaie-n scîrna aurului greu / Şi-o-ntinde scribilor să 
scrie-n grabă / Ocări asupra lumii Tale, Doamne al meu. // Tu, Verb al Slavei, cît sînt de 
pigmeu, / Fereşte-mă să nu mă fac tarabă/ Şi-n orice poezie, cît de slabă, / Să-nchin un 
tainic strop de Dumnezeu”. 
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schimnicit pentru sine, din trufie şi ca să scape de oameni, ci s-a schimnicit 
pentru noi. După chipul lui Cristos, adevăratul pusnic ia cu el, acolo, în 
pustie, omenirea toată strînsă în inima lui. Noi toţi ne canonim în el, şi aşa 
biruie”.55 Când se păcătuiește împotriva asumării, personajele lui 
Voiculescu nu își pierd doar ucenicii, își pierd chiar rostul.56 De aceea, 
purtarea lumii este concepută ca relație cosmică și vedere mistică. În 
Căprioara din vis, de pildă, natura se jertfește pentru a descoperi ceva 
omului,57 iar în Pescarul Amin problematica este reluată58 dintr-o 
perspectivă răsturnată – nu interiorizând înțelegi cosmosul, ci coborât în 
cosmos găsești cele dinlăuntru.59 În marea majoritate a povestirilor, 
asumarea este descrisă ca înlănțuire între cei vii și cei morți, respectiv între 
om și animal. Primul tip de relație pare să fie chintesenţa povestirilor 
Lipitoarea şi Viscolul, unde cei trecuţi dincolo revin pentru a povesti o 
întâmplare din vechime și pentru a reinventa ziua de mâine. În veme ce 
scrieri precum Ciobănilă, Şarpele Aliodor, Misiune de încredere, Alcyon 
sau Diavolul Alb, Sezon mort, Vaca blestemată, Lostriţa, În mijlocul lupilor, 
Schimnicul evidențiază comuniunea dintre om şi animal. În Misiune de 
încredere, Bujor ţine întreaga natură sub strânsă ascultare; Ciobănilă 
propune chiar o intimitate spirituală a tuturor; În mijlocul lupilor sugerează 
existenţa unui limbaj comun tuturor fiinţelor vii; Sezon mort reia, mai 
carnal, tematica inter-influenţelor dintre regnuri, la fel face şi povestirea 
Alcyon sau Diavolul Alb. Schimnicul propune, în asentiment cu folclorul 
românesc, eventualitatea unei modificări a participării la viaţă – omul se 
poate preface în lup, lupul poate deveni om – desfăşurate sub stări de 
rugăciune profundă. Vaca blestemată şi Lostriţa se apropie de Schimnicul, 
ambele sugerează aceiaşi petrecere în cadrul existenţei. Cele trei naraţiuni 
trebuie corelate şi cu Sakuntala, care împinge spre tâlc asemănător: în 
umbra ursului se ascunde un om. 

Zahei Orbul dezvoltă tema asumării în sensul unei ucenicii. Dar 
această ucenicie are în roman o dimensiune cosmică: „Desnădejdea îl 
împingea la o lărgire şi la o ascuţire de sine, care-l umplea de o frică 
pîlpîitoare. Începea o caznă fără răgaz: să strămute bucăţică cu bucăţică 
lumea neagră din afară în lăuntrul lui, ca s-o plăsmuiască acolo iar, ca mai 

 
55 V. VOICULESCU, Schimnicul, Integrala prozei literare, ediţie îngrijită, prefaţată şi 
cronologie de R. Sorescu, Bucureşti, Ed. Anastasia, 1998, p. 307. 
56 IDEM, Ispitele părintelui Evtichie, Integrala prozei literare..., pp. 351-77. 
57 IDEM, Căprioara din vis, Integrala prozei literare..., p. 85. 
58 IDEM, Pescarul Amin, Capul de zimbru, ediţie îngrijită şi prefaţată de Marin Beşteliu, 
Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1988, pp. 42-4 şi 45. 
59 Vezi în acest sens şi R. SORESCU, Proza lui Vasile Voiculescu sub pecetea tainei, 
Integrala prozei literare..., pp. 41-2. 
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înainte cînd o vedea aievea. Migală uriaşă pentru o viaţă întreagă”.60 Aici 
asumarea este mai mult decât comuniune. Ea este adevărată trezvie, 
cuprindere și suprapunere între destinul lumii și cel al persoanei. 

Când folosește simbolic această relație dintre asumare și lume, 
Voiculescu nu sugerează ştergerea chipului prin confundarea posibilităţilor 
de existenţă, ci refuzul unei viețuiri egocentrice, separate de soarta creației. 
Schitul de ceară, spre exemplu, este povestea unei transfigurări trăite de 
natura întreagă prin atingerea de Trupul lui Hristos. Reinventarea unor 
episoade biblice – Lupta cu îngerul, Toiagul minunilor, Bunavestire, 
Mântuirea smochinului, Demoniacul din Gadara, Adevărul, Copacul lui 
Iuda; povestirile cu tentă mistică – Ciorbă de bolovan, Schitul de ceară; şi 
ironiile la adresa ipocriziei religioase – Chef la mănăstire, Ispitele părintelui 
Evtichie; toate reproduc o întâlnire cu Celălalt, o devenire întru comuniune, 
unde cele ale lumii și devenirea persoanei se suprapun. 

În al doilea rând, asumarea este la Voiculescu un itinerar. Simbolic, 
Zahei este personajul care aparţine celui mai lung pelerinaj, finalul 
romanului fiind început al unei noi călătorii. Merită observat că Voiculescu 
a împrumutat aici din mesajul grupului de la Antim. „Calea este un mod 
sintetic – purtător, evident, al unei pluralităţi de sensuri – pentru a defini 
faptul, pur şi simplu, al existenţei noastre văzute în acelaşi timp ca o enigmă 
şi ca un sens (în dubla accepţiune de «direcţie» şi de «semnificaţie»). E o 
enigmă pentru că, fiind de străbătut, nu se revelează decât în măsura 
parcurgerii ei; iar maxima enigmă o constituie capătul. Or, existenţa privită 
ca o cale are [...] strânsă legătură cu Providenţa. [...] Providenţa se manifestă 
ca unul din semnele de început ale căii: găseşti o cale pentru că cineva te-a 
pre-văzut pe tine şi te-a dispus pentru ea”.61 Calea dintâi al lui Zahei se 
deschide prin Panteră, ispititorul în mâinile căruia „se dete întreg”. Este o 
metaforă potrivită a vieții ascetice, o descoperire a faptului că drumul spre 
veșnicie rămâne şi alergătura ispititorului. Nu fără rost, Voiculescu strecoară 
o potrivire între cei doi, o asemănare care îi apropie: Panteră „era numai o 
bălţătură sălbatecă”,62 iar despre Zahei „nu se ştia ce fel de om fusese mai 
înainte, dar acum era o sălbăticiune”.63 Iarăşi, nu de aiurea, Zahei se înmoaie 
spre Panteră prin amăgire, mărturisindu-şi identitatea pe care o ţinea ca 
pentru sine.64 Orbul îl ia pe Panteră călăuză spre crucea de piatră, spre locul 

 
60 V. VOICULESCU, Zahei Orbul, Cluj, Ed. Dacia, 1970, p. 44. 
61 A. SCRIMA, Timpul rugului aprins: maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană..., p. 35. 
62 V. VOICULESCU, Zahei Orbul, Cluj, Ed. Dacia, 1970, p. 24. 
63 IBIDEM, p. 26. 
64 V. VOICULESCU, Zahei Orbul, Integrala prozei literare..., p. 487: „ – Eu nu am 
prieteni, i-o întoarse orbul. Fugi de-aici. // Şi ridică ameninţător braţul. Dar Panteră nu se 
clinti. // – Ţi-am adus leacul, strigă el cu semeţie. // – Ce leac? se răsti bolnavul. //  – Leacul 
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vindecărilor, în timp ce Panteră se însoțește cu Zahei în speranţa 
profiturilor.65 Minunea pe care Zahei o caută cu nerăbdare tragică are să 
crească după modelul crucii de piatră şi are să fie sesizată de orb „ca prin 
ghicitură”. Când întunecimea lui Zahei se va topi sub lacrimi, acesta va 
înţelege că orişice miracol tămăduitor se zidește tainic. Neîncrezătorul 
Panteră, ca un adevărat ispititor, nu va trăi nădejdea orbului şi, de aceea, 
prin forţa apelor are să fie despărţit de Zahei.  

Scenic, Voiculescu redă strălucit, în piesa Demiurgul, încremenirea 
pe care o închipuie Panteră în romanul Zahei Orbul. Demiurgul nu sesizează 
frumusețea vieții, pentru el cosmosul trebuie reinventat, trebuie silit: „trăiţi 
într-o atmosferă în care sînteţi siliţi să iubiţi”, spune Claudius.66 Asemeni lui 
Panteră, Alexandru propune modele ce se bazează pe utilitate și profit – în 
acest caz, utilitate etică –, pierzând astfel sensul dăruit al lumii. De aceea, 
paternitatea acestui personaj se manifestă chirurgical și tiranic,67 fără ca prin 
acestea să fie împiedicate deplin metamorfozele sufleteşti ale celorlalți. 
„Sacrificiul strâmb” al Demiurgului, precum cel al lui Panteră, aduce cu sine 
o pieredere a lucrului pe care îl prețuia cel mai mult. Panteră își pierde viața 
în apele de viață dătătoare, iar Alexandru îşi pierde minţile. 

Cea de a doua treaptă devenirii lui Zahei este coborârea la iad. Ea nu 
se petrece brusc. Înainte de a ajunge în ocnă, Zahei cunoaște smerenia și 
vinovăția prin Caliopi. Nu fără răzvrătire, orbul trece printr-o sfărmare care 
îl împinge până la starea de cerşetor alături de Panteră.68 Aici, la marginea 
prăpădirii, Zahei „calcă întîia oară, uluit, meleagurile lui proprii, unde nu 
mai străbătuse nimeni”,69 pentru ca să se deprindă cu lacrimile.70 Voiculescu 

 
tuturor boalelor, vesti Panteră şi păşi sigur. // Orbul se înmuiase. // – Leac? Ca să văz? // – 
Nu mai întreba. Întinde mîna, miroase şi gustă, îl îndemnă Panteră, dar tot de departe”. 
65 IBIDEM, p. 490. 
66 V. VOICULESCU, Demiurgul (piesă în 4 acte), în coll. Opera literară: Dramaturgia, 
documente biografice, manuscrise sechestrate – manuscrise regăsite, ediţie îngrijită şi 
prefaţă de R. Sorescu, Bucureşti, Ed. Cartex, 2000., p. 288. 
67 IBIDEM, p. 295. 
68 V. VOICULESCU, Zahei Orbul, Integrala prozei literare..., pp. 494-5: „În acest timp 
orbul sta posomorît, ghemuit în el. Îi trecuseră furiile dintîi, copilăreşti şi dovedite 
neputincioase. Răzvrătirea cu care primise orbirea, zbuciumul nesupunerii sălbatece, mînia 
nebună cu care întîmpinase îngrijirile şi pe cei pe care i le aduceau, toate se potoliseră. 
Căzuse acum într-o spaimă, un fel de cutremur pentru tot ceea ce nu vedea şi nu cunoştea. 
Fără Panteră nu îndrăznea să se mişte, să întinză mîna, să clintească un picior. S-ar fi părut 
pironteală, amorţire. Nu. Era un fel de ruşine, o umilire pentru neputinţa lui, el fălosul de 
odinioară al tuturor puterilor trupului. Acum nu mai era stăpîn slobod pe nici una din forţele 
zăcute în el robite beznelor. Trebuia să-l cîrmuiască altul. Era în stare să-l trîntească un 
copil. Şi neputinţa asta îl sfărmase. Panteră nu-şi da seama anume. Dar simţea că se petrece 
o năruire în tovarăşul lui şi îi fu teamă să nu-l piardă. [...] S-a gîndit deci să-i vie în ajutor şi 
să-i dea curaj”. 
69 IBIDEM, p. 501. 
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foloseşte pentru toate destinele personajelor sale câte ceva din această 
consistenţă a căii. În Pribeaga, Irina, fata împăratului este nevoită, alături de 
Doică să se despartă de comodităţile casei, să lepede haina de vison, pentru 
ca îmbrăcând haină de doliu să poată recupera, întărită, iubirea. Drumul 
căinţei, al penthosului, o aduce pe Irina la starea de unde îşi recunoaşte soţul 
după ochi, cerând de la el nu dragoste, ci iertare.71 Este o expresie adânc 
teologică a vieţii care se recunoaşte în lumina ochilor curăţiţi prin lacrimi. 
Caliopi întregește această părăsire care conduce la ocnă. Rămas la curtea lui 
Lagradora, orbul este ocrotit de Caliopi care veghează asupra lui şi caută să 
îl cunoască ispitindu-şi slujnica „cu de-amănuntul”. Această falsă raportare 
la celălalt72 va și conduce la neputință și moarte. Când Caliopi este ucisă, 
orbul inversează raportul iniţial, ridicându-se apărător al femeii în virtutea 
unei asumări a propriei neputințe. Dragostea de orb se proiectează într-o 
recunoaştere a vinovăţiei: „Sala fremăta. Zahei, urmărind glasul sonor al 
magistratului, auzea lătratul cîinelui, paşii alergaţi ai boierului, şoapta 
spăimîntată a femeii, – şi apoi toată desfăşurarea dramei petrecută dincolo 
de auzul lui. Dar de aici înainte nu mai auzea. I se deschideau ochii... 
Vedea... Urmărea cu privirile lui juruite beznei, tot ce se întîmplase acolo, 
pe prund, în inima neagră a nopţii. Procurorul spunea adevărul... Vedea şi el 
oricît de orb: un om îşi încleştase mîinile în beregata unei femei, care, 
horcăind, se lăsa tot mai moale şi se cufunda în apă cu un plescăit uşor. Şi 
el, Zahei, privea neputincios”.73 De aici Zahei coboară la ocnă, în „bezna cu 
scînteiri de diamante” şi trece printr-o părăsire spirituală. 

Ocna este trăită de Zahei ca suferinţă, dar ea închipuie și un dor 
metafizic. Prăpastia devine loc al iertării și orbul ajunge să înțeleagă teribila 
frământare a neputinţelor omeneşti. După o vreme, Zahei nu mai cântărește 
ocnaşii în virtutea dreptății, ci făcând exercițiul milostivirii. De abia prin 
acest exercițiu, sugerează Voiculescu, Zahei prinde să-i vadă și să îi 
cunoască. Glasurile străine ale unor oameni nevăzuţi sunt încarnate.74 În 
galeriile închisorii, orbul se însoțește cu două personaje. Întâi este dat în 
grijă lui Alexandru, zis şi Magheranu sau Mînza, ca, mai apoi, să fie păstrat 
sub oblăduirea lui Boieru – poate cel mai boem dintre personajele lui Vasile 
Voiculescu. Ambele aşezări au să fie, spre deosebire de cele de pe până aici, 
marcate de reciprocitate. Alexandru şi Boieru vor cultiva iertarea în Zahei, 
iar orbul îi va umple pe aceştia de simțământul căinţei și de curajul viețuirii. 
Ca şi până acum, relaţiile dintre protagonişti nu sunt desăvârşite, ele rămân 

 
70 IBIDEM, p. 507. 
71 V. VOICULESCU, Pribeaga (piesă în 4 acte = 12 tablouri), Opera literară: 
Dramaturgia..., pp. 404-5. 
72 IDEM, Zahei Orbul, Integrala prozei literare..., p. 530. 
73 IBIDEM, p. 537. 
74 IBIDEM, p. 557. 
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încercări şi apropiere de idealurile uceniciei creștine. 
Perioada părăsirii lui Zahei se închide cu Fregata. Puţinele pagini 

care conturează o perioadă destul de lungă din timpul pierdut de Zahei în 
rătăcire se concentrează asupra acestui personaj feminin. Şi sunt, aceste 
pagini, cu atât mai bizare, întrucât pun capăt unui stil literar şi inaugurează 
un alt fel de a povesti destinul. Gărgăuna, o femeie de şaizeci de ani peste 
care „vremea, după ce o zdrobise, trecea [...] fără să o atingă”,75 închipuie 
încremenirea în trecut. Se prea poate, deci, să existe o sugestie antitetică: 
orbul caută drumul către un viitor fără de ocne, iar Fregata hoinăreşte în 
amintirea trecutului fără suferință. Totuși, cele două personaje, Gărgăuna şi 
Zahei, trăiesc împreună o reorientare a vieţii. Fregata vede în orb rodul 
iubirii din adolescenţă, iar Zahei, care era orfan, cunoaște pentru prima dată 
o exprimare maternală.76 Ca şi în cazul altor nuclee epice din opera lui 
Vasile Voiculescu, nu contează cât înțeleg din întâmplări personajele, ci 
semnificația care întrepătrunde realitatea lor. Înainte de a deveni ucenic, 
Zahei este recunoscut ca fiu. De aici înainte, întreaga naraţie îşi schimbă 
stilul realist. Voiculescu opreşte abrupt narațiunea. Tot ce urmează nu mai 
ţine de istoria şi păţaniile unui orb. E altceva. Ceva care aduce a basm. Ceva 
întâmplat în satul Cervoiu, peste „şapte coame de muncele”, poveste care 
începe a doua zi cu un băiat şi un orb plecaţi spre Popa Fulga, despre care se 
spune că ar fi aflat har înaintea lui Dumnezeu. 

A treia treaptă a devenirii lui Zahei este legată de ce se întâmplă în 
satul Cervoiu. Ea poate fi caracterizată simplu ca slujire. Prin Zahei, popa 
Fulga își descoperă părințimea şi, prin acest părinte, Zahei începe să 
desluşească lumina.77 Primul dialog dintre cei doi dezvoltă transformarea 
prin care trece popa Fulga când îl întâlnește pe Zahei, folosindu-se de o 
succesiune de numiri. Inițial, el este numit popă, apoi duhovnic și, în final, 
părinte. Depăşind aparenta sinonimie, se poate observa cum limba română a 
păstrat pentru lexemul ʽpopăʼ un sens peiorativ utilizat în expresii care 
vizează zgârcenia cuiva, răutatea și dorinţa de a domina. La rândul său, 
termenul de ʽduhovnicʼ desemnează o hirotesie dată de episcop, prin care 
preotul slujitor primeşte puterea şi permisiunea dezlegării păcatelor. 
ʽPărinteleʼ este, însă, în Răsărit, nu doar măsură a iertării, ci născător al 
fiului său. În Liturghie forţa aceasta este revelată de dialogul dintre diacon şi 
preot, convorbire ce urmează imediat după intrarea cu Darurile.78 Atunci 
diaconul cere: „Roagă-te pentru mine, părinte.”; iar slujitorul întâmpină: 
„Duhul Sfânt să vină peste tine şi puterea Celui preaînalt să te 

 
75 IBIDEM, p. 590. 
76 IBIDEM, pp 590-1. 
77 IBIDEM, pp. 597-8. 
78 Vezi și Mitropolit BARTOLOMEU ANANIA, Cartea deschisă a Împărăţiei o însoţire 
liturgică pentru preoţi şi mireni, Bucureşti, Ed. IBMBOR, 2007, pp. 158-65. 
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umbrească”.79 Răspunsul acesta al părintelui reia cuvintele pe care îngerul 
le adresează Sfintei Fecioare la Bunavestire şi, tocmai de aceea, este o 
garanţie a puterii ce lucrează în părinte.  

Lirica lui Vasile Voiculescu trimte adesea la tema paternității, pe 
care o descrie ca perihoreză și existență inter-subiectivă. De la Poezii, 
publicate în 1916, şi până la Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare 
în traducere imaginară de V. Voiculescu întrepătrunderea aceasta apare ca 
vocație și dar al omului. Acum cînd străbătut-am răspîntia şi Părinte, unde 
să Te caut sunt doar două din textele care punctează, în 1916, înţelegerea 
mistică a cosmosului și paternitatea.80 Volumul Din ţara zimbrului, 1918, 
este singurul ce se înstrăinează de această tematică, deşi în Rugăciune, spre 
exemplu, răzbat ecourile aceluiaşi dor. În 1921, apar în Pîrgă, „aproape 
coapte”, simţirile ce se manifestă la întâlnirea dintre om şi Dumnezeu: ele 
sunt Simplitate şi atingere – în Duminica Tomii – suişuri ce transfigurează.81 
Botezul şi Sufletul, cuprinse în Poeme cu îngeri – 1927, sunt alte două 
exemple ale unei cursivităţi în meditaţie, iar Horeb lăuntric şi Orbul, din 
volumul Destin – 1933, accentuează dorinţa traiului perihoretic.82 În 1937, 
Balada sfîntului din cîmp prelungeşte taina Sfântului care îmbogăţeşte şi 
împărtăşeşte omenirea prin revărsarea plinirilor de sus, iar Urcuşul vădeşte 
o profundă teologie a omniprezenţei lui Dumnezeu. Întrezăriri – 1939, 
cuprinde o serie de poezii în care ucenicia este percepută în tonul acestei 
întrepătrunderi. Cel mai sugestiv text din această perioadă este, nu fără 
schepsis, dedicat Fecioarei: „Ţie mă-nchin, trup senin, // Albă răspîntie-
adîncă, // Între cerul străin // Şi lutul ce ne mănîncă. // Clară odihnă între 
Ursite, // Sub rotunjimile tale aduni // Frageda taină a două lumi topite // În 

 
79 Liturghier, 1974, Bucureşti, Ed. IBMBOR, p. 117. 
80 V. VOICULESCU, Părinte, unde să Te caut, Poezii, 1916, în Integrala operei poetice, 
ediţie îngrijită şi prefaţată de R. Sorescu, Bucureşti, Ed. Anastasia, 1999, p. 79. 
81 IDEM, Duminica Tomii, IBIDEM., p. 220: „De-aşi fi fost de faţă, Doamne, cînd pe rană 
// I-ai chemat să-şi pună degetul de-a rîndul // Şi-ai lăsat ca mîna lor cea grosolană // Să-ți 
atingă semnul, iarăşi sîngerîndu-l // Tremurînd de milă că sporesc-nainte // Chinul unor 
biete plăgi nevindecate, // Înălţam spre tine buzele-nsetate // Şi-aş fi pus pe rană gura mea 
fierbinte...”. 
82 IDEM, Orbul..., pp. 314-5: „Târziu, după ce s-a tămăduit, // Orbul a întîlnit iar pe Isus; // 
Şi aprig, îndurerat şi învrăjbit, // L-a oprit şi L-a dojenit. // Domnul asculta trist şi supus: // 
«Hei, atunci cînd mi-ai dat iar vederea, // De ce nu ţi-ai arătat toată puterea? // De ce ai 
scuipat jos în gunoi // Şi mi-ai mînjit pleoape cu noroi? // Căci ce folos să văd şi apoi // Aşa 
văzusem şi mai înainte, // Cu-aceiaşi ochi, la fel cu cei de cîine ori de broscoi, // Aceeaşi 
durere, aceleaşi morminte // Şi-acelaşi joc de umbre şi de strigoi? // În loc să-l fi tăvălit în 
tină, // De ce n-ai muiat degetul Tău în lumină, // Şi cu el să mă fi atins pe pleoape? // Era 
de-ajuns o singură rază // Din lumina cea adevărată să cază, // Şi ochii mei de carne ca nişte 
muguri să crape, // Să-mi înflorească ochii cei veşnici pe care // Mi-i făgăduise cuvîntul Tău 
cel mare. // [...] De cum mi-ai deschis iar ochii de tină, // Văd lucruri, dar nu zăresc lumină. 
// Ce folos că mi-ai redat privirea, // Eu n-aşteptam vederea, ci mîntuirea»”. 
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limpezimile unei minuni”.83 În Călătorie spre locul inimii, tema uceniciei și 
vederea mistică sunt dezvoltate deplin. Aici, lirica lui Vasile Voiculescu se 
aseamănă cu aceea a Sfântului Simeon Noul Teolog și cu teologia Sfântului 
Maxim Mărturisitorul. a – w, [Sub iedera vieţii...], Întîia dragoste, Tîlhar, 
Doamne, Nebunul, Prizonierul, Inimă a lui Dumnezeu, Treime, 
Împărtăşirea, Lauda, Spovedanie, Fluierul, Nu din spaimă, Marele vehicul, 
Rugăciunea, Ştiinţa, Ultima rugăciune, Ecoul, Amenti, Limba cerească, 
Întîia jertfă, Mîna, Raţiunea, Numele Tău, Toată suflarea, Liturghie 
cosmică – sunt doar parte din bogăţia acestui volum.84 

Gesturile care caracterizează relația dintre Zahei și popa Fulga trimit 
împreună la tema paternității. Aşezarea mâinii peste creştetul lui Zahei 
dublează paternitatea simbolizată de poziţia părintelui Fulga. Mâna a fost şi 
rămâne creatoare de sens: prin ea omenirea întreagă a fost zidită; vindecarea 
pe care Hristos o dă vine prin atingere; binecuvântarea şi ungerea se 
înfăptuiesc prin mână.85 Şi dezlegarea păcatelor se face printr-o simbioză 
între cuvânt şi semnul crucii închipuit cu mâna, ca reactualizare a Jertfei pe 
Cruce săvârşite de Logosul întrupat. De aceea, pentru răsăriteni, manus este 
o pecete a naşterilor dăruite de sus. Nu fără sens, Pantocratorul, ca semn al 
Celui ce menţine lumea, este o icoană a binecuvântării prin mână. Vasile 
Voiculescu accentuează rolul acestei blagosloviri date de preot prin 
trimiterea textuală la geneza omului. Părintele nu doar cuprinde cu mâinile 
creştetul, dar şi suflă în orb spre vindecare: „În seri lungi, cînd îi cuprindea 
tîmplele cu amîndouă palmele şi-i sufla în creştet, orbul se îndrepta singur 
spre apus şi clipea în razele luceafărului, mare cît un pumn de lumină. E 
frumos ca un ochi de heruvim, spunea el fericit... Îl vezi? Îl zăresc bine... Şi 
de unde ştii tu cum sînt ochii heruvimilor? Ei, mi se arată şi mie cîteodată, 
da el răspuns tainic, ceea ce înfiora pe popa...”.86 Între maestru şi ucenic 
mărturisirea este modul cel mai obişnuit de a dialoga. Ei dăinuie într-o 
continuă petrecere unde Duhul se rosteşte în amândoi. Lumina pe care o 
poartă împreună, unitatea pe care iubirea le-o dă, binecuvântarea care îi 
leagă, toate acestea stau sau cad după sinceritatea destăinuirii pe care o 
trăiesc. Fulga, el însuşi, se predă întreg lui Zahei, se spovedeşte şi se 
vădeşte.87 

 
83 IDEM, Fecioarei.., p. 412. 
84 Pentru o interpretare critică a misticismului lui Vasile Voiculescu vezi şi MARIA-
DANIELA PĂNĂZAN, Poezia religioasă românească. Eseu monografic, Alba Iulia, Ed. 
Reîntregirea, 2006, pp. 116-51. Vezi şi MIRCEA BRAGA, Vasile Voiculescu în orizontul 
tradiţionalismului, Bucureşti, Ed. Minerva, 1984. 
85 TEODOR BACONSKY, Iacob şi îngerul – 45 de ipostaze ale faptului religios, 
Bucureşti, Ed. Anastasia, 1996, p. 26. 
86 V. VOICULESCU, Zahei Orbul, Integrala prozei literare..., p. 603. 
87 Ibidem, p. 600. 
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4. În locul unei concluzii 
În romanul Zahei Orbul există o serie de elemente care trimit la 

experiența uceniciei. Deși acestea nu sunt dezvoltate deplin, descrierea lor 
cunoaște asemănări interesante cu modul în care alți membrii ai comunității 
de la Antim și-au înțeles experiența pe lângă Ioan cel Străin. Ucenicia este 
calea pe care se moștenesc deprinderile unei viețuiri spre veșnicie, iar Zahei 
pare să simbolizeze acest itinerar existențial. Întregul roman se încheie cu o 
imagine ambiguă. Zahei rămâne încremenit într-o metanie în așteptarea 
Parusiei. Pentru unii, acesta e semnul eșecului spiritual, dovada de 
netăgăduit că întregul text e îndreptat împotriva unei concepții creștine. 
Personal, gândesc că e cea din urmă așezare a oricărei ucenicii adevărate: 
purtându-ți părintele înveți tu însuți să trăiești părintește, în așteptarea 
„dumnezeiescului Har, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și 
pe cele cu lipsă le plinește”. 

 
Abstract: The Disciple, the Romanian Hesychasm Influence on the Novel 
Zahei Orbul 
The study tries to give a different interpretation of the novel Zahei Orbul in 
order to prove the Orthodox Church relevance for the Romanian culture. 
After presenting the most important interpretations of the novel, the research 
develops a personal reading of the text in relation to the model of Christian 
discipleship and founded in Voiculescu's writings. The fact that Voiculescu 
was a member of the Antim movement gives a basis for such an attempt. 
The way in which other members of this community describe their spiritual 
experience resembles the messages that Zahei Orbul enfolds. Considered as 
a formative journey, the events from novel can be seen as stages of a 
Christian development: from assuming the world to assuming responsibility 
for it, from seeking justice to forgiving in love and from serving your own 
miracle to ministering for others. 
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Fragmentul muratori: o „pagină” din istoria  
canonului biblic neotestamentar 
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Preliminarii 
Termenul „canon” (cf. gr. κανών, ebr. kaneh) definește, în legătură 

cu scrierile sfinte creștine, lista oficială a cărților cărora li s-a acordat un 
statut special, oficial şi autoritar ca Scripturi inspirate ale Bisericii. Prin 
urmare, conceptul de „canon” presupune neapărat existența Scripturilor 
Sfinte.2 Putem afirma, aşadar, că noţiunea de „canonicitate” nu este 
indisolubil legată de mediul de apariție a unei scrieri, ci că este, în mod 
esențial, o problemă care priveşte recepţia şi percepţia sa de către 
posteritate. Altfel spus: „canonicitatea este rezultatul unei evoluţii istorice şi 
nu condiţia (sau cauza) acestui proces”.3 Deşi este incontestabil faptul că, în 
jurul anului 200 d.Hr., Vechiul şi Noul Testament (id est Biblia creștină) își 
găsiseră, grosso modo, forma şi semnificația definitive, fixarea canonului 
Noului Testament este, totuşi, rezultatul unui proces evolutiv complex, care 
se întinde pe perioada primelor patru secole creștine, profund înrădăcinat în 
scrierile inspirate ale primului secol, dezvoltat în mod progresiv în secolele 
al II-lea şi al III-lea, pentru a atinge punctus terminus în secolul al IV-lea. 
Acum, creştinătatea orientală şi occidentală ajung la o conştiinţă comună. O 
influenţă particulară în accelerarea acestui proces o constituie, pe de o parte, 
irumperea necontrolată a unei literaturii de natură gnostică (desemnată 
adesea prin sintagma „literatura apocrifă”), iar, pe de altă parte, apariţia 
ereziilor (între care, marcionismul îşi păstrează un loc aparte, datorită 
opţiunii pentru o anumită parte din aceste scrieri, ce poartă denumirea de 
„canonul marconit”). Toate aceste elemente au determinat Biserica să 
recurgă la fixarea şi închiderea definitivă a canonului, pentru a desemna 
scrierile inspirate şi a justifica, în acelaşi timp, pluralitatea şi unitatea lor. 
Aşadar, chestiunea canonului biblic neotestamentar se constituie de-a lungul 

 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Cf. EUGENE ULRICH, „The Notion and Definition of Canon”, în The Canon Debate: 
On the Origins and Formation of the Bible, Edited by L.M. McDonald and J.A. Sanders, 
Hendrickson Press, Peabody, Massachusetts, 2002, p. 21-35. 
3 ENRICO NORELLI, „Pertinence théologique et canonicité: les premières apocalypses 
chrétiennes”, în Revista „Apocrypha”, nr. 8/1997, p. 152.  
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unei reflexii profunde, atât din punct de vedere istoric, cât şi teologic. 
Vechiul şi Noul Testament sunt indisolubil legate prin intermediul istoriei 
mântuirii neamului omenesc. Profeţiile Vechiului Testament nu sunt 
împlinite şi revelate decât prin intermediul Evangheliei – ca scriere în sine şi 
ca mesaj autentic creştin. Vechiul Testament rămâne cartea unei istorii care 
conduce la Hristos, care Îl anunţă şi în afară de care rămâne neînţeles, iar 
Noul Testament rămâne sursa care transmite viaţa și mesajul Mântuitorului 
Hristos.4 

Până în secolul al IV-lea d.Hr., listele canonice prezintă o mare 
fluiditate.5 Se știe că fixarea canonului Noului Testament s-a produs în mod 
definitiv în secolul al IV-lea și, de asemenea, că cea mai veche atestare 
completă care cuprinde toate cele 27 de scrieri neotestamentare se regăsește 
în Scrisoarea a 39-a pascală sau festivă a Sf. Atanasie al Alexandriei din 
anul 367.6 Cu toate acestea, în jurul anului 200, avem deja de-a face cu o 
primă încercare de stabilire a canonului Noului Testament, în toate cele 
patru colțuri ale Imperiului Roman. Acest consens al unei schițări canonice 
este atestată atât de Fragmentul Muratori (pentru creștinătatea romană), cât 
și de scrierea Adversus haereses (3.1.1-2) a Sfântului Irineu de Lyon (pentru 
creștinătatea din provincia Galia și cel mai probabil cea din Asia Mică),7 de 
către Tertulian (De paescriptione haereticorum 26, pentru Biserica din 
Africa)8 și de către Clement Alexandrinul (Stromate 7, 95, pentru Biserica 
Egiptului).9 Un astfel de „acord primar” vizează în special cele patru Sfinte 
Evanghelii, treisprezece dintre Epistolele Sfântului Pavel, Faptele 

 
4 Vezi Conf. univ. Dr. MIHAI VALENTIN VLADIMIRESCU, Prep. MIHAI CIUREA, 
„Aspecte din istoria constituirii canonului biblic al Noului Testament”, în Biblical Studies, 
coordonatori MIHAI VALENTIN VLADIMIRESCU, GELU CĂLINA, Ed. Universitaria, 
Craiova, 2008, p. 296-307. 
5 JEAN-NOEL ALETTI, CHRISTOPH THEOBALD et al., Canon des Ecritures. Etudes 
historiques; exégétique et systématique, sous la direction de C. Theobald, Lectio divina 
140, Les Editions du Cerf, Paris, 1990, p. 221. 
6 Pentru o traducere în limba română a textului Epistolei festale a Sfântului Atanasie, vezi 
STELIAN TOFANĂ, Introducere în Studiul Noului Testament. Text și canon. Epoca Noului 
Testament, vol. I, ediția a II-a, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 122-124. 
7 Vezi IRENEE DE LYON, Contre les hérésies, Livre III, texte latin, fragments grecs, 
introduction, traduction et notes par F. Sagnard, O.P., col. „Sources Chrétiennes”, Editions 
du Cerf-Editions Emmanuel Vitte, Paris-Lyon, 1952, p. 100-103. 
8  Vezi TERTULLIEN, Traité de la prescription contre les hérétiques, introduction, texte 
critique et notes par R.F. Refoulé, o.p., traduction de P. de Labriolle, col. „Sources 
Chrétiennes”, Editions du Cerf, Paris, 1957, p. 122-123. 
9 Vezi CLEMENT ALEXANDRINUL, „Stromatele”, în Scrieri. Partea a doua, traducere, 
note și indici de Pr. D. Fecioru, col. „Părinți și Scriitori Bisericești”, vol. 5, Ed. IBMBOR, 
București, 1982, p. 536-537. 
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Apostolilor și Epistolele sobornicești I Ioan și I Petru.10 În mare este vorba 
despre acea bipolaritate specifică structurii creștinismului primar, 
reprezentată, pe de o parte de Evanghelie (adică cuvintele, faptele și 
minunile Mântuitorului Iisus Hristos), iar, pe de altă parte, de către Apostol 
(ca mărturisitor al acestora).11 
 

„Fragmentul Muratori” – imagine a canonului biblic din secolul 
al II-lea d.Hr. 

În rândul celor mai timpurii liste canonice ale Noului Testament se 
înscrie și celebrul Fragment Muratori. Numit uneori și „Canonul Muratori” 
sau Muratorianum, acest document reprezintă o mărturie importantă şi 
edificatoare pentru istoria și evoluția canonului neotestamentar. Autorul care 
a compus la origine documentul nu a bănuit probabil niciodată faptul că 
generaţiile de mai târziu vor ajunge să preţuiască aşa de mult micul său text, 
ca pe o mărturie fundamentală a procesului prin intermediul căruia Biserica 
şi-a alcătuit Noul Testament. Cu atât mai mult, scribul, care în secolul al 
VIII-lea d.Hr. (sau chiar sfârşitul celui de-al VII-lea) a copiat textul, cu 
scopul de a-l folosi  drept un exemplu al stării deplorabile a unor scrisori din 
perioada medievală timpurie în Italia, ar fi surprins să afle că roadele muncii 
sale vor fi citate într-o bună zi, salvându-l astfel de la uitare.   

Fragmentul despre care vorbim poartă numele unuia dintre cei mai 
mari istoriografi italieni – Ludovico Antonio MURATORI.  Acesta s-a 
născut, la 21 octombrie 1672, în Vignola (o comună din provincia Modena, 
Italia), într-o familie săracă. Instruit inițial de iezuiți, a studiat ulterior 
dreptul, filosofia și teologia de la Universitatea din Modena și a fost 
hirotonit preot în anul 1694. A fost, pe rând, bibliotecar al Ambrosianei din 
Milano și apoi arhivist și librar la curtea din Modena, în serviciul familiei 
princiare d’Este. Aici îşi va găsi şi sfârşitul, la 23 ianuarie 1750. Între anii 
1738-1742, L. A. Muratori a editat, în Modena, o colecţie de 75 de eseuri, în 
şase volume, împărţite pe diferite teme istorice, ca o elucidare și completare 
a lucrărilor sale asupra surselor, intitulată Antiquitates Italicae Medii Aevi.12  

 
10 Cf. DANIEL MARGUERAT, „Des « canons » avant le canon?”, în Le canon des 
Ecritures dans les traditions juive et chrétienne, edité par Philip S. Alexander, Jean-Daniel 
Kaestli, Publications de l’Institut Romand des Sciences Bibliques 4, Editions du Zèbre, 
2007, p. 155. 
11 Vezi FRANCOIS BOVON, L’Evangile et l’Apôtre. Le Christ inséparable de ses témoins, 
Editions du Moulin, Aubonne, 1993; IDEM, „La structure canonique de l’Evangile et de 
l’Apôtre”, în Revista „Cristianesimo nella storia”, nr. 15/1994, p. 559-576; Idem, „The 
Apostolic Memories in Ancient Christianity”, în Studies on Early Christianity, WUNT 161, 
Mohr Siebeck, Tübingen, 2003, p. 1-16.   
12 LUDOVICO ANTONIO MURATORI, Antiquitates Italicae Medii Aevi, 3 Volumes, 
Typographia Societatis palatinæ, Mediolani, 1740 (reeditate la Bologna, 1965). Pentru a 
face aceste cercetări accesibile pentru masele mai mari ale concetățenilor săi, autorul a 
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În cadrul celui de-al treilea volum al acestei colecții (Milan, 1740), 
Muratori a inclus cea mai veche listă cunoscută astăzi a cărţilor Noului 
Testament, provenită dintr-un codex al Bibliotecii Ambroziene din Milano 
(unde fusese de asemenea librar, între anii 1695-1700). Se pare că textul ar 
fi fost adus la Milano de la mănăstirea irlandeză pe care Columban a 
întemeiat-o la Bobbio, în Lombardia. Scopul publicării acestui document, a 
aşa-numitului Fragment sau Canon Muratori, a fost iniţial acela de a reliefa 
un exemplu frapant al barbarismului anumitor greşeli de transcriere. 
Fragmentul, un manuscris caligrafiat cu litere unciale, constă în 85 de 
rânduri (câte 31 de rânduri pe fiecare pagină), într-o limbă latină vulgară 
(probabil de sorginte africană), în care greşelile gramaticale abundă. 
Începutul şi sfârşitul se pare că s-au pierdut, pentru că (se) începe în 
mijlocul unei propoziţii şi se termină în mod abrupt. Textul, de o calitate 
deplorabilă, necesită numeroase corecturi şi nu a încetat să suscite 
numeroase conjecturi.13  

O serie de cercetători (e.g. J. Donaldson, F.H. Heese, A. Harnak, 
A.A.T. Ehrhardt etc.) au sugerat că Fragmentul Muratori a fost compus de la 
început în limba latină și că provine din Biserica Occidentului, fie de la 
Roma, fie de la o Biserică asociată Romei. Desemnarea Romei nu numai 
prin sintagma urbs Roma, ci şi prin simplul termen urbs, precum şi prezenţa 
Apocalipsei şi absenţa Epistolelor către Evrei şi a Sfântului Iacov susţin, de 
asemenea, părerea tradițională a provenienței occidentale, de la sfârșitul 
celui de-al doilea secol creștin. Pe de altă parte, cercetările mai recente 
(precum operele lui C. Mohrmann, J. Campos, C. Bunsen, T. Zahn, J.B. 
Lightfoot etc.) susțin existența unui original grec (de provenienţă siriacă sau 
antiohiană), tradus ulterior în latină, ceea ce ar putea explica numeroasele 
pasaje dificile şi confuze ale Fragmentului. 

Aşa-numitul Codex Muratorianus, care conţine Fragmentul 
Muratori, este datat la sfârșitul secolului al VII-lea d.Hr., sau începutul 
secolului al VIII-lea. Data este sugerată de maniera în care este scris de 
mână (configuraţia grafiei), de cerneala codexului, precum şi de o inscripţie 
de două rânduri, de pe prima pagină: Libri scti columbani de bobio, Iohis 
grisostomi. După cum se observă, inscripția îi atribuie codexul lui 
Columbanus (543-615 d.Hr.), care a fondat o mănăstire la Bobbio, probabil 
după 612. Columbanus, la rândul său, atribuie conținutul Sfântului Ioan 
Gură de Aur (347-407 d.Hr.). Codexul conține 76 de pagini de pergament 

 
publicat el însuși o nouă ediție în limba italiană, Dissertazioni sopra le Antichità italiane, 3 
Volumes, Milano, 1751.   
13 GEOFFREY MARK HAHNEMAN, The Muratorian Fragment and the Development of 
the Canon, Clarendon Press, Oxford, 1992, p. 5-6. 
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brut (care măsoară 27 de cm. lungime și 17 cm. lățime), reunite în 9 grupuri 
de câte 8 și încă alte 4 pagini libere.14    

În ceea ce privește conținutul Fragmentului Muratori, așa cum 
spuneam, începutul s-a pierdut, iar textul de la sfârşit este grav deteriorat.15 
Ceea ce se poate constata, la o primă lectură a textului, este că acest 
document nu reprezintă un „canon” stricto sensu, adică o simplă listă de 
titluri, ci este mai degrabă o formă rudimentară de introducere în Noul 
Testament. Autorul nu întocmește numai un catalog sau un index al cărților 
acceptate de către Biserică drept autoritative, ci adaugă o serie de informații 
istorice și reflecții teologice în legătură cu acestea. În prima parte, autorul 
prezintă scrierile a căror autoritate este indiscutabilă şi care constituie două 
colecţii cu contururi bine definite:  

- Sfintele Evanghelii (aliniatele 1-33), în număr de patru. Deşi 
Fragmentul începe cu o frază lacunară despre Evanghelia după Marcu, se 
presupune că iniţial (în varianta integrală) ar fi început cu unele amănunte 
despre Evanghelia după Matei (precedate eventual de o listă a cărţilor 
canonice ale Vechiului Testament). Urmează Evangheliile după Luca şi 
Ioan. Fiecare Evanghelie este scrisă într-o manieră proprie, însă această 
deosebire nu afectează în nici un fel credinţa cititorilor, deoarece acelaşi 
Duh Sfânt i-a inspirat pe toţi autorii lor. În cazul Sfântului Luca, de 
exemplu, autoritățile sale par a fi Sfântul Pavel și sursele menționate în 
prologul Evangheliei sale. În cazul Sfântului Ioan însă, autoritatea divină 
este evidentă, rezonând cu autoritatea comună a celor doisprezece Sfinți 
Apostoli, a căror învățătură este sintetizată într-un mod unic, spre deosebire 
de celelalte Evanghelii care, din perspectiva autorului fragmentului, dau 
mărturie despre unele tradiții particulare;   

- de Sfintele Evanghelii se leagă şi Faptele Apostolilor (aliniatele 
34-39). În timp ce despre Mântuitorul Iisus Hristos ne vorbesc cele patru 
cărţi (Evangheliile), Faptele Apostolilor sunt istorisite într-una singură, 
scrisă de către Sfântul Luca pentru preacucernicul Teofil. Moartea Sfântului 
Apostol Petru ca martir în cetatea Romei şi călătoria Sfântului Apostol 
Pavel în Spania nu sunt menţionate, deoarece autorul Faptelor nu a 
participat personal la desfăşurarea acestor evenimente. Afirmația „faptele 
tuturor apostolilor au fost toate scrise într-o carte” poate fi îndreptată 
împotriva ereticului Marcion, care îl identifica pe Sfântul Pavel cu „singurul 
apostol” sau poate fi, în egală măsură, o aluzie la numărul crescând al 
„faptelor apocrife”. Totodată autorul confirmă faptul că Sfântul Luca nu 

 
14 IBIDEM, p. 17-18. 
15 Cf. Pr. Conf. Dr. DIONISIE STAMATOIU, Noțiuni introductive de studiul Noului 
Testament, ediţia a II-a, Ed. Universitaria, Craiova, 2002, p. 31. 
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relatează în mod exhaustiv faptele Sfinților Apostoli, ci consemnează de 
fapt doar ceea ce a fost observat de către el însuși; 

  - prima Epistolă a Sfântului Ioan (menționată atunci când autorul 
fragmentului a comentat Evanghelia a patra) răspunde celor pe care i-a 
surprins siguranţa cu care autorul ei se consideră pe sine nu numai martor al 
învăţăturilor şi faptelor Domnului, dar şi mărturisitor fidel al acestora; 

- Epistolele Sfântului Apostol Pavel (rândurile 39-68) sunt în număr 
de 13, în următoarea ordine: I și II Corinteni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 
Galateni, I și II Tesaloniceni, Romani. Autorul lor ne arată cui le-a adresat şi 
care sunt locurile şi motivele scrierii lor. Ca şi Sfântul Ioan în Apocalipsă, 
Apostolul Neamurilor şi-a adresat epistolele sale către șapte Biserici locale. 
Numărul simbolic „șapte” reprezintă, pentru autorul Fragmentului, o 
mărturie elocventă a caracterului lor universal sau ecumenic: atât Ioan, cât şi 
Pavel se adresează, în ultimă instanţă, întregii Biserici creştine. Există, de 
asemenea, şi patru epistole adresate unor anumite persoane, însă tot pentru 
mărirea Bisericii soborniceşti: câte una lui Filimon și lui Tit și două lui 
Timotei. Pe lângă aceste treisprezece epistole pauline, autorul remarcă 
existența a două scrieri care promovează erezia lui Marcion și care au fost 
atribuit în mod fals lui Pavel: o epistolă către Laodiceni și una către 
Alexandrini, care nu trebuie primite în niciun caz de către Biserica 
Universală; 

- Alte epistole (aliniatele 68-71). În a doua parte, sunt trecute în 
revistă cărţile cu privire la subiecte cărora este necesar să formulăm o 
judecată, după cum indică apariţia în acest loc a persoanei întâi plural. Unele 
au fost scrise de către eretici şi sunt respinse categoric. Altele au o origine 
onorabilă şi sunt toate „primite” în Biserică, dar statului lor face obiectul 
discuţiei: ar trebui sau nu să fie citite în mod public poporului credincios, în 
timpul cultului divin? Pentru patru dintre scrierile devenite canonice (Iuda, 
II şi III Ioan şi Apocalipsa) răspunsul este pozitiv; el devine negativ pentru 
Păstorul lui Herma, după autor, şi, după „unii dintre noi”, pentru Apocalipsa 
lui Petru. Trebuie să spunem şi faptul că 4 cărţi nu sunt amintite (I şi II 
Petru, Iacob şi Epistola către Evrei). 

- Apocalipse (aliniatele 71-80). Catalogul propriu-zis se încheie cu 
două apocalipse: a lui Ioan și a lui Petru. Despre aceasta din urmă, cum am 
văzut și puțin mai sus, autorul spune că era citită în adunările de cult ale 
vremii, însă nu era acceptată de toate bisericile locale. Este de remarcat 
faptul că în secțiunea dedicată literaturii apocaliptice se constată o evoluție a 
receptării, în trei etape: într-o primă etapă au existat trei apocalipse 
acceptate: a lui Ioan, a lui Petru și Păstorul lui Herma; în cea de-a doua 
etapă au rămas doar apocalipsele lui Ioan și Petru; în cea de-a treia și ultima 
etapă urmează să se constate că numai Apocalipsa Sfântului Ioan este 
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apostolică. Primul stadiu a fost deja depășit, în cel de-al doilea se află 
autorul, iar cel de-al treilea va fi atins începând abia cu secolul al IV-lea.16 

- Cărți excluse (aliniatele 81-85). Textul ultimelor cinci rânduri ale 
documentului este, cum menționam si mai sus, atât de deteriorat, încât a 
devenit aproape indescifrabil. Fragmentul Muratori se încheie, așa cum a 
început, cu o frază neterminată, care trebuie să fi fost o „declaraţie de 
repudiere” (F. Godet), îndreptată împotriva scrierilor ereziarhilor Arsion, 
Valentin, Miltiadis,17 Marcion şi Vasilide (Montanus?) din Frigia.18  

Sintetizând cele spuse până acum cu privire la conţinutul 
documentului, obţinem următorul tablou: 

 
Cărţi care trebuie să fie citite în Biserică, cu caracter normativ pentru 
credinţa creştinilor: 

- cele patru Sfinte Evanghelii; 
- Faptele Apostolilor; 
- 13 epistole pauline (fără Epistola către Evrei); 
- 4 epistole soborniceşti (I, II, III Ioan şi Iuda); 
- Apocalipsa Sfântului Ioan. 

Cărţi respinse categoric: 
- mai multe epistole pseudo-pauline (printre care cele către Laodiceni 

şi Alexandrini); 
- chiar şi Apocalipsa Sfântului Petru; 
- toate scrierile ereziarhilor. 

Cărţi cu conţinut ortodox, a căror citire este recomandată, în particular, 
pentru zidirea sufletească a credincioşilor (încadrarea și citirea lor în cadrul 
cultului divin este interzisă): 
      -    aici se încadrează Păstorul lui Herma. 

 
Cu toate acestea, în Fragmentul Muratori nu găsim nici o informaţie 

despre eventualele surse scrise (canonice sau necanonice) din care autorul s-

 
16 Cf. JEAN-DANIEL KAESTLI, „Histoire du canon du Nouveau Testament”, în 
Introduction au Nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie, Troisième 
Edition mise à jour, Edité par Daniel Marguerat, Le Monde de la Bible 41, Labor et Fides, 
Genève, 2003, p. 451-452. Vezi și BRUCE METZGER, The Canon of the New Testament, 
Clarendon Press, Oxford, 1987, p. 191-201.  
17 În manuscris apare forma „Mitiades” care este de obicei transcrisă „Miltiades”. Un 
montanist cu acest nume este menționat în EUSEBIU DE CEZAREEA, „Istoria 
Bisericească”, în Scrieri. Partea întâia, traducere, studiu, note și comentarii de Pr. Prof. 
T. Bodogae, col. „Părinți și Scriitori Bisericești”, vol. 13, Ed. IBMBOR, București, 1987, 
p. 238. 
18 Cf. Pr. prof. GRIGORIE MARCU, „Fragmentul Muratori”, în Revista „Anuarul 
Academiei Andreiane”, Nr. 20/1944, p. 18. 
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ar fi inspirat în compunerea listei sale.19 Însă, în mod clar, Fragmentul nu 
reprezintă o colecție aleatorie a scrierilor. În nici un loc autorul nu pare 
preocupat de a-şi comunica opinia personală sau de a propovădui vreo 
învăţătură particulară şi nouă. Ţinta sa este aceea de a-şi informa cititorii 
asupra faptului că aceasta este „practica Bisericii soborniceşti”. Textul are 
totuşi un oarecare iz de autoritate şi-l putem admite ca pe un document 
oficial emanând din Biserica Romei. Această părere este întărită şi de faptul 
că textul susţine autoritatea şi autenticitatea fiecărei scrieri pe care o apără.20 

Numeroase indicii ne permit, aşadar, să concluzionăm că Fragmentul 
Muratori a fost compus de la început în limba latină, la sfârșitul secolului al 
II-lea d.Hr. și că provine dintr-o biserică a Occidentului (vezi, în special, 
absenţa Epistolei către Evrei). Unul dintre argumentele invocate îl 
constituie prezența în text a amintirii despre episcopatul lui Pius la Roma. 
Acest Pius nu poate fi decât Pius I, episcop al Romei între anii 140-155 
d.Hr. (sau 142-157). Unii atribuie acest text lui Hipolit al Romei.21 De 
asemenea, autorul Fragmentului spune (în rândurile 73-77) că Păstorul lui 
Herma a fost alcătuit „foarte recent” (lat. nupperime), „în vremea noastră” 
(lat. temporibus nostris), în cetatea Romei, de către Hermas, fratele 
episcopului Pius, despre care aminteam mai sus. Evaluând intervalul de timp 
indicat prin cuvintele „nupperime” şi „temporibus nostris” la aproximativ 
trei decenii, ajungem la anii 170-180 d.Hr., în jurul cărora trebuie să căutăm 
data compunerii Fragmentului Muratori. Alţi cercetători împing această dată 
cu câteva decenii mai târziu (în jurul anilor 200-210 d.Hr.), ceea ce nu 
modifică, însă, prea mult datele problemei.22  

Exegetul modern A. Sundberg,23 urmat de curând de un altul, G. M. 
Hahneman,24 au avansat o serie de argumente în favoarea unei datări tardive 
a Fragmentului Muratori, în secolul al IV-lea  d,Hr. şi a unei provenienţe 
orientale. Această datare târzie plasează documentul în rândul numeroaselor 
liste canonice ale secolului al IV-lea25 şi îi ştirbeşte aproape întreaga valoare 

 
19 JOSEPH VERHEYDEN, „The Canon Muratori. A Matter of Dispute”, în The Biblical 
Canons, Edited by J.-M. Auwers and H.J. De Jonge, BETL 163, Leuven University Press, 
2003, p. 492.  
20 IBIDEM, p. 493. 
21 Pr. Prof. Dr. VASILE MIHOC, Asist. Drd. DANIEL MIHOC, Drd. IOAN MIHOC, 
Introducere în Noul Testament, vol. I, ediţia a II-a, Ed. Teofania, Sibiu, 2001, p. 76.  
22 Pr. prof. G. Marcu, art. cit., p. 16.  
23 Vezi ALBERT C. SUNDBERG, „Canon Muratori: A Fourth Century List”, în Revista 
„Harvard Theological Revue”, Nr. 66/1973, p. 1-41. 
24 Vezi G. M. HAHNEMAN, op. cit. 
25 Dacă lăsăm la o parte Fragmentul Muratori, prima listă cunoscută a cărţilor Noului 
Testament urcă la începutul secolului al IV-lea d.Hr. și provine de la istoricul Eusebiu de 
Cezareea. Prima listă a cărţilor Bibliei creştine (ansamblul celor două Testamente) îi este 
atribuită Sfântului Chiril al Alexandriei (350 d.Hr.). De acum înainte, listele complete devin 
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pentru reconstituirea istoriei canonului Noului Testament. Însă argumentele 
care servesc la justificarea acestei ipoteze nu rezistă examenului. Textul 
acesta este o mărturie preţioasă despre starea formării Noului Testament 
către sfârşitul secolului al II-lea d.Hr. şi un bun punct de plecare pentru a ne 
întreba asupra perioadei care o precede şi care o urmează.26 

În cele ce urmează, prezentăm o posibilă traducere în limba română 
a textului Fragmentului Muratori, prelucrată după textul latin.27 
Numerotarea dintre paranteze corespunde celor 85 de rânduri ale 
manuscrisului editat de către L. A. Muratori.28 

 
 

Marcu 
[1]… (faptele) la care totuși el a fost prezent și pe care astfel le-a pus (în 
relatarea sa).29 

 
relativ frecvente. În creştinismul de expresie greacă, regăsim (între 350-400 d.Hr.) șase 
astfel de liste: a Sfântului Chiril, episcopul Alexandriei, în cadrul unei „Cateheze 
Baptismale” (350 d.Hr.); a Sfântului Atanasie, episcopul Alexandriei, într-o Scrisoare 
Pascală adresată Bisericilor Egiptului (367 d.Hr.); a unui canon al Sinodului de la 
Laodiceea (reunit între 351-381 d.Hr.); a Sfântului Grigorie de Nazians, în cadrul unui 
poem (374-379 d.Hr.); a lui Amfilohie de Iconiu, tot în cadrul unui poem („Iambii adresaţi 
lui Seleucos, 396 d.Hr.); a unui canon al Constituţiilor Apostolice.  
26 Cf. EDUARD LOHSE, The formation of The New Testament, Translated from German 
by M. Eugene Boring, Abingdon – Nashwile, 1924, p. 23.  
27 Textul latin al Fragmentului Muratori (care se crede, de către majoritatea specialiștilor, că 
ar fi o traducere din limba greacă) este plin, așa cum menționam și mai sus, de barbarisme 
și obscurități. Există câțiva specialiști care au publicat textul latin revizuit, cum ar fi: 
BROOKE FOSS WESTCOTT, General Survey of the History of the Canon of the New 
Testament, London, 1870. O ediție critică și comentariu regăsim la S. P. TREGELLES, 
Canon Muratorianus: The Earliest Catalogue of the Books of the New Testament, Edited 
with Notes and a Facsimile of the MS. in the Ambrosian Library at Milan, Clarendon Press, 
Oxford, 1867; sau în: Selections from Early Writers Illustrative of Church History to the 
Time of Constantine, Edited by Henry M. Gwatkin, MacMillan and co., London, 1937, p. 
82-88.  
28 În realizarea traducerii noastre în limba română, ne-am inspirat, de asemenea, din 
traducerea franceză a profesorului elvețian Jean-Daniel Kaestli (cf. J.-D. KAESTLI, op. 
cit., p. 471-473), precum și din traducerea engleză a profesorului Bruce Manning Metzger 
(cf. B. M. METZGER, op. cit., Appendix IV, p. 305-307), care, la rândul lor, se bazează pe 
textul stabilit de HANS LIETZMANN, Das Muratorische Fragment, Kleine Texte für 
theologische und philologische Vorlesungen und Ubungen, 1, Marcus und Weber, Bonn, 
1908, p. 5-11. Semnalăm și contribuția Pr. prof. univ. Dr. Stelian Tofană cu o traducere 
„publicată pentru prima oară integral în literatura biblică românească de specialitate (cf. S. 
TOFANĂ, op. cit., p. 88-93), după ce documentul mai fusese tradus, după același text latin, 
într-o teză de doctorat nepublicată, aparținând Pr. IOAN BARBU, Istoria formării 
Canonului Noului Testament până în secolul al IV-lea, București, 1999, p. 219 și urm.   
29 Înțelesul ar putea fi că Sfântul Marcu a ordonat materialul Evangheliei sale în ordinea 
indicată de Sfântul Petru, care a fost martor ocular și auricular al evenimentelor relatate. 
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Luca 
[2] A treia carte a Evangheliei, cea după Luca. 
[3] Luca, medicul, după Înălțarea lui Hristos,  
[4-5] cum Pavel îl luase cu el ca pe unul care studiază dreptul,30  
[6] a scris sub propriul său nume, după cum socotea că este bine (potrivit 
credinței generale).31 Totuşi nici el  
[7] nu L-a văzut pe Domnul în trup și de aceea, în funcţie de ceea ce a 
putut obţine (ca informaţie),  
[8] şi-a început relatarea plecând de la naşterea lui Ioan. 
 
Ioan 
[9] Cea de-a patra dintre Evanghelii, cea a lui Ioan, unul dintre ucenici.  
[10] După cum ceilalți împreună-ucenici și episcopii săi îl îndemnau (să 
scrie),  
[11] el spune: „Postiţi împreună cu mine de azi, timp de trei zile, și, ceea 
ce  
[12] se va descoperi fiecăruia,  
[13] ne vom povesti unii altora”. În aceeaşi noapte, i s-a descoperit  
[14] lui Andrei, unul dintre apostoli,  

 
30 Înțelesul secvenței latine quasi ut juris studiosum, referitoare la formația juridică a 
Sfântului Luca, „medicul preaiubit” (Coloseni 4, 14), a fost interpretată în mod diferit sau 
uneori chiar corectată. De exemplu, exegetul Routh a considerat că termenul latin iuris 
traduce grecescul tou dikaiou (i.e. Luca era un „zelos al dreptății”) ; Buchanan a presupus 
că traducătorul a citit nosou în loc de nomou (i.e. Luca era „suferind de boală”); Zahn a 
înlocuit ut iuris cu itineris, care se referă la promptitudinea și disponibilitatea cu care Luca 
l-a însoțit pe Sfântul Pavel în călătoriile sale misionare; Lietzmann a presupus că e vorba 
despre litteris (i.e. Luca a fost foarte versat, ca autor); A. HARNACK (Sitzungsberichte der 
königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1903, p. 213) și Ehrhardt, care rețin 
sintagma iuris studiosus, au scos în evidență faptul că, în limbajul tehnic al Dreptului 
Roman, aceasta s-ar putea referi la un judecător sau expert juridic care a servit personalului 
unui funcționar roman. Deși acest titlu era valabil înainte de publicarea Codex-ului 
Justinianus și deci putea fi cunoscut de către autorul Fragmentului, totuși nu putem spune 
cu exactitate care ar fi fraza originală greacă pe care o traduce (dacă presupunem, desigur, 
faptul că documentul a fost inițial redactat în limba greacă) – cf. DAVID MAGIE, De 
Romanorum iuris publici sacrisque vocabulis sollemnibus in Graecum sermonem 
conversis, Leipzig, 1905. Este semnificativ și faptul că textul Fragmentului pare a fi sursa 
de inspirație a lui Chromatius de Aquileia, autorul a 59 de omilii (lat. sermones), rostite 
între anii 400-407, în care comentează Evanghelia după Matei (Tractatus in Mathaeum). În 
acesta, autorul spune despre Sfântul Luca următoarele: „Dominum in carne non vidit, sed 
quia eruditissimus legis erat quippe qui comes Pauli apostoli...” – vezi JOSEPH LEMARIE, 
„Saint Chromace d'Aquilée témoin du Canon de Muratori”, în: Revue des études 
augustiniennes, Nr. XXIV/ 1978, pp. 101-102.   
31 Aici formularea ex opinione este considerată ca echivalent al grecescului ex akoes. O altă 
conjectură este ex ordine care îl redă pe kathexis = „pe rând”, „în ordine” (cf. Luca 1, 3).  
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[15-16] că Ioan trebuia să pună totul în scris, sub propriul său nume, cu 
acordul tuturor. Şi de aceea, deşi  
[17] în fiecare dintre Evanghelii se află începuturi32 diferite,  
[18] aceasta nu face nici o diferență pentru credința creștinilor,  
[19] întrucât printr-un singur și atotputernic33 Duh  
[20] totul se exprimă în toate (Evangheliile): în ce privește 
[21] Nașterea, Patimile, Învierea,  
[22] convorbirea cu ucenicii Săi,  
[23] cele două veniri: 
[24] prima (când a fost) dispreţuit, în smerenie, care a avut (deja) loc;  
[25] a doua (când va fi) strălucit, plin de putere împărătească,  
[26] care este (încă) așteptată. Ce este deci  
[27-28] uimitor aici este faptul că Ioan spune fiecare lucru la fel de 
temeinic și în Epistolele sale,  
[29] când zice despre el însuşi: „Ce am văzut cu ochii noștri 
[30] și ce am auzit cu urechile noastre, și ceea ce mâinile noastre 
[31] au atins, iată ce am scris vouă”.34  
[32] Prin aceasta se proclamă într-adevăr nu numai martor ocular și 
auricular,  
[33] ci și scriitor (care a consemnat) toate minunile Domnului în ordine. 
 
Faptele Apostolilor 
[34] Cât despre Faptele tuturor apostolilor  
[35] au fost toate scrise într-o singură carte.  
[36] Luca, pentru preaputernicul Teofil,35  
[37] a adunat aici toate faptele care s-au petrecut în prezența sa,  
[37] după cum o şi arată în mod evident, lăsând deoparte martiriul lui 
Petru şi, de asemenea, plecarea lui Pavel,  
[38] părăsind Cetatea (Romei)36 pentru Spania.37 
 
Epistolele lui Pavel 
Cât despre scrisorile  
[40] lui Pavel, care sunt, din ce loc şi pentru ce motiv au fost trimise,  
[41] ele însele o arată celor ce vor să înțeleagă cu adevărat.  
[42] În primul rând Corintenilor, pentru a le interzice ereziile schismei,  

 
32 Lat. principia. 
33 Lat. principali.  
34 Cf. I Ioan 1, 1-3. 
35 Cf. Luca 1, 3. 
36 Această lipsă a numelui explicit a capitalei Imperiului Roman indică faptul că autorul era 
roman. 
37 Cf. Romani 15, 24. 28. 
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[43] apoi38 Galatenilor, (pentru a le interzice) circumcizia,  
[44-45] apoi Romanilor, pentru a-i învăţa că Hristos este norma 
Scripturilor şi de asemenea principiul39 lor,  
[46] el le-a scris pe larg. Despre fiecare dintre ele este necesar  
[47] să vorbim, întrucât preafericitul  
[48] Apostol Pavel însuși, urmând regula predecesorului său  
[49] Ioan, nu a scris spunându-le numele decât pentru șapte  
[50] biserici, în următoarea ordine: Corintenilor,  
[51] prima; Efesenilor, a doua; Filipenilor, a treia;  
[52] Colosenilor, a patra; Galatenilor, a cincea;  
[53] Tesalonicenilor, a șasea; Romanilor, 
[54-55] a șaptea. Este adevărat că le-a mai scris încă o dată Corintenilor 
şi Tesalonicenilor pentru a-i restabili;  
[56-57] totuși, recunoaștem că nu există decât o singură Biserică 
răspândită pe întreaga față a pământului. Într-adevăr, și Ioan, în  
[58] Apocalipsă, deși scrie pentru şapte biserici,  
[59] se adresează totuși tuturor. Este adevărat (că a scris) o scrisoare lui 
Filimon, 
[60] una lui Tit şi două lui Timotei, din iubire;  
[61] (scrise) totuși pentru mărirea Bisericii sobornicești,  
[62-63] pentru buna orânduire a disciplinei bisericești, ele sunt 
considerate sfinte.  
 
Scrisori atribuite în mod fals lui Pavel 
Circulă şi una (o scrisoare) către  
[64] Laodiceni,40 una către Alexandrini,41 scrise în mod fals sub numele lui 
Pavel  

 
38 Litera „b” din textul latin, pusă înaintea substantivului callaetis aparține cel mai probabil 
termenului corintheis și se referă la Epistola I Corinteni a Sfântului Apostol Pavel (gr. Pros 
Korinthious B´). 
39 Lat. principium.  
40 Ipotezele legate fie de o „scrisoare enciclică” (fr. lettre ouverte) a Sfântului Pavel trimisă 
mai multor comunități din Asia Mică, fie de o epistolă adresată creștinilor din Laodiceea 
(cf. Coloseni 4, 16) nu se susțin pe deplin, astfel încât scrierii i se poate aplica sancțiunea 
numită damnatio memoriae (i.e. „condamnarea la uitare”) sau erasio nominis (i.e. 
„ștergerea numelui, a pomenirii”), prin înlocuirea numelui ei cu acela al Bisericii din Efes - 
vezi excelenta „Introducere la Epistola către Efeseni” în Biblia sau Sfânta Scriptură. Ediție 
jubiliară a Sfântului Sinod, tipărită cu binecuvântarea și prefața PF Părinte Teoctist, 
Patriarhul B.O.R., Versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de 
Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, Ed. IBMBOR, București, 
2001, p. 1675. 
41 Despre o așa-numită Epistolă către Alexandrini a Sfântului Pavel, menționată aici, nu se 
cunoaște nimic. 
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[65] pentru (a apăra) erezia lui Marcion și multe altele (scrieri)  
[66] care nu pot fi primite în Biserica sobornicească:  
[67] nu se cade, deci, să amestecăm fierea cu mierea. 
 
Epistolele lui Iuda și Ioan. Înţelepciunea lui Solomon 
[68-69] Desigur, o Epistolă  a lui Iuda și două (epistole) care poartă 
(numele) lui Ioan sunt primite, în (Biserica) sobornicească, după cum 
(este) şi  
[70] Înțelepciunea, scrisă de către prietenii42 lui Solomon, în cinstea sa. 
 
Apocalipse 
[71] Dintre apocalipse, de asemenea, nu le primim decât pe a lui Ioan și 
pe a lui Petru,43 [72-73] pe care unii dintre noi nu vor să se citească în 
biserică. Cât despre Păstor, 
[74-75] Herma l-a scris foarte recent, în vremea noastră,44 în cetatea 
Romei, când ședea pe tronul  
[76] Bisericii din cetatea Romei episcopul Pius, fratele său.45  
[77] Și de aceea trebuie desigur să o citim,  
[78] însă nu o putem prezenta în mod public poporului în biserică, nici 
printre  
[79] profeți, al căror număr este complet, nici printre  
[80] apostoli (care sunt) la sfârșitul veacurilor.  
 
Scrieri eretice 
[81] Însă de la Arsion sau de la Valentin, sau de la Miltiade,  
[82] nu primim absolut nimic, (ei) care au scris de asemenea o nouă  
[83] carte a psalmilor pentru Marcion,  
[84-85] precum nici de la Vasilide, asiaticul, întemeietorul 
Catafrigienilor…46 

 
42 Tregelles crede că traducătorul latin al documentului a înțeles greșit sensul termenului 
grecesc Philonos, care se referea la scriitorul Filon din Alexandria, și l-a confundat cu philon = 
„prietenilor”. Au existat multe voci în timpurile mai vechi care spuneau că așa-numita 
„Înțelepciune a lui Solomon” ar fi fost de fapt scrisă de către Filon Alexandrinul. 
43 Apocalipsa lui Petru descrie, cu unele detalii sugestive, chinurile iadului și 
binecuvântările raiului. Textul era la mare cinste în multe dintre comunitățile creștinismului 
primar, fiind folosit preponderent ca un avertisment pentru înfricoșătoarea Judecată de 
Apoi.  
44 Păstorul lui Herma era, de asemenea, un text foarte citit în perioada creștinismului 
primar, având valoarea unei alegorii morale ce își propune să transmită o serie de revelații 
divine. 
45 Cel mai probabil este vorba despre Pius I, Episcop al Romei, între anii 142-157 d.Hr. 
46 Cele câteva cuvinte care urmează după catafry cum constitutorem sunt practic 
indescifrabile, astfel încât Fragmentul Muratori se încheie aici brusc. 
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Considerații finale 
Niciunul dintre argumentele invocate de exegeţii moderni (dintre 

care se remarcă Sundberg şi Hahneman) nu pot susţine temeinic nici datarea 
tardivă a Fragmentului Muratori (secolul al IV-lea d.Hr.), nici originea sa 
orientală. Datarea tradiţională, pe care o adoptăm şi noi, rămâne în 
secolul al II-lea d.Hr.: autorul se vrea un contemporan al Sfântului Irineu 
de Lyon sau al apologetului Tertulian. Există o abundenţă de „dovezi 
circumstanţiale” (J. Verheyden), dintre care sunt capitale datarea pe baza 
scrierii Păstorul lui Herma şi referinţa la episcopatul lui Pius al Romei. 
Regăsim, de asemenea, o serie de asemănări strânse, în cuvânt şi conţinut, 
cu alţi autori creştini latini, din secolul al II-lea: evidenţierea unităţii 
fundamentale a Evangheliilor, motivul unei Parusii duble, interesul pentru 
ereziile acestui secol. La toate acestea se adaugă și faptul că documentul 
diferă adesea, în mod considerabil, de cataloagele şi listele orientale ale 
secolului al IV-lea. 

Chestiunea discuției naturii Fragmentului Muratori ca operă a unui 
personaj particular sau ca document oficial este, după părerea noastră, mai 
puțin importantă. Autorul și-a propus să realizeze o operaţie de selecție și de 
clasificare a acestor cărţi după principiul apostolicităţii lor, menită să 
permită unora şi să refuze altora accesul la lectură, în cadrul cultului divin. 
El urmăreşte, aşadar, un scop eminamente practic. Noutatea cea mai 
importantă pe care o aduce Canonul Muratori este faptul de a pune alături 
informaţii despre Evanghelii, Epistole şi alte scrieri, care sunt „primite” în 
Biserica (Romei) ca o listă normativă, pe care comunitatea o consideră 
închisă şi o respectă. Acesta este principalul motiv pentru care documentul 
ocupă un loc atât de important în istoria dezvoltării canonului biblic 
neotestamentar. Chiar dacă, probabil, influenţa sa nu a fost covârşitoare în 
întreaga lume creştină, nu trebuie totuşi să minimalizăm contribuţia acestui 
text în alcătuirea listelor finale, două secole mai târziu, și implicit în cadrul 
subiectul atât de cercetat în ultima perioadă, al istoriei canonului Noului 
Testament.   

Fragmentul Muratori consideră textele scrise ale Noului Testament 
drept purtătoare ale memoriei creștine și le pune în valoare în cadrul unei 
memorii a originilor. Autorul documentului adoptă un „model integrat” în 
care tradiția referitoare la autorii sfinți ai scrierilor neotestamentare 
condiționează evaluarea și primirea acestora în canon. În măsura în care 
diferitele texte care circulau în mediile creștine erau recunoscute ca 
provenind de la Apostolii Mântuitorului Hristos, în mod direct sau indirect, 
este necesar să le punem alături și să le păstrăm împreună, pentru că astfel 
constituie o memorie unică ce unifică diferitele memorii pe care le atestă. 
Dar acest lucru nu înseamnă, desigur, că a fost ignorat conținutul scrierilor 
Noului Testament. Ele cuprind și împărtășesc „două axiome fundamentale” 
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și anume ideea de monoteism și credința într-un Mântuitor, care se 
concretizează într-o serie de „motive fundamentale”.47 Cu toate acestea, 
putem concluziona că un criteriu fundamental în selecția operată de 
Fragmentul Muratori nu îl reprezintă neapărat conținutul doctrinar al 
scrierilor acceptate, ci el se referă mai degrabă, în mod esențial, la autorii 
acestor texte.  

Documentul ne dezvăluie, așadar, un nou statut al scrierilor creștine 
în contextul trecerii de la oralitate la necesitatea textului scris. Documentul 
admite diversitatea memoriilor originilor cuprinse în cele patru Sfinte 
Evanghelii și vorbește despre autorii acestora și despre sursele lor de 
inspirație. Spre deosebire de celebrul episcop Papias de Ierapole (iubitor al 
Tradiției apostolice orale mai mult decât al cărților scrise), fragmentul 
vorbește despre Evanghelii și despre Faptele Apostolilor și le evaluează, 
înainte de toate, ca pe niște opere scrise. Așadar, autorul acestui text susține 
că memoria legitimă a originilor este răspândită de către discipolii lui Iisus, 
dar că ea a fost încredințată în mod esențial textelor scrise, condiționate de 
circumstanțele în care au scris autorii lor și corespunzând propriilor lor 
intenții narative. În consecință, toate aceste scrieri trebuie să aparțină 
perioadei originilor. Această realitate explică de ce, de exemplu, scrierea 
apostolică Păstorul lui Herma nu trebuie să fie citită în cadrul Sfintei 
Liturghii, deoarece nu aparține perioadei primei generații creștine, ci a fost 
scrisă nuperrime temporibus nostris (rândul 74). Deci, autorul Păstorului lui 
Herma nu aparține acelei tempora a originilor, care s-a încheiat, ci perioadei 
din care face parte și autorul fragmentului (lat. tempora nostra). Expresia 
finis temporum denotă o perioadă care deja s-a încheiat, epoca lui Iisus 
Hristos și a Sfinților Săi Apostoli, de unde trebuie să se fi născut o carte 
biblică pentru a putea fi citită în cadrul cultului creștin. Nu trebuie să ne 
mire faptul că folosirea secvenței „sfârșitul timpului” a căpătat sensul 
teologic de perioadă deja încheiată, căci regăsim aceeași semnificație și la 
Sfântul Irineu de Lyon, care înțelege prin „timpurile de pe urmă” perioada 
trecută a vieții lui Iisus (cf. Adversus Haeresis 4, 22, 1; 4, 25, 2; 4, 35, 4; 4, 
41, 4; 5, 21, 2). La sfârșitul celui de-al doilea secol creștin, expresia 
„timpurile de pe urmă” nu se mai folosește pentru a vorbi despre prezent ca 
timp al urgenței eshatologice, ci mai degrabă pentru a conferi un statut 
special unei epoci trecute de care avem de acum atâta nevoie ca referință 
pentru a delimita domeniul mărturiilor normative. Această expresie intră, 
așadar, în constituția memoriei originilor creștine. Procesul început de acest 
document-pionier își va găsi perfecțiunea în listele canonice complete de 

 
47 Vezi GERHART THEISSEN, Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des 
Urchristentums, C. Kaiser, Gütersloh, 2001, pp. 368-384; IDEM, Das Neue Testament, C. H. 
Beck, München, 2002, pp. 121-124.   
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mai târziu, care nu vor mai simți nevoia de a justifica autoritatea apostolică 
a acestora, ci le vor enunța doar titlurile pur și simplu, întrucât toate acestea 
se supun autorității instituției Bisericii.48  

 
Abstract: The Muratorian Fragment: A “Page” of the Biblical Canonic 
History of the New Testament 
The Muaratorian Fragment (Canon) or Muratorianum is the oldest known 
list of the New Testament writings. It was discovered by Ludovico Antonio 
Muratori in a manuscript in the Ambrosian Library in Milan, Italy, and 
published by him in 1740. It is called a fragment because the beginning of 
this first canonical “page” is missing. Although the manuscript in which it 
appears was copied during the seventh century, the list itself is dated to 
about 170 because its author refers to the episcopate of Pius I of Rome (died 
157). The original author composed it in the Western Church; he identifies 
himself as a contemporary of Saint Irenaeus of Lyon and Tertullian. He 
mentions only two epistles of John, without describing them. The 
Apocalypse of Peter is mentioned as a book which “some of us will not 
allow to be read in church”. The dating based on the Shepherd of Hermas 
and the reference to the bishop Pius remains crucial for sustaining the 
second Christian century. The Fragmentist’s great innovation was to collect 
the information on the Gospels, the Letters and the other writings that are 
“received” in the Church of Rome into one list, which that community 
regarded as closed and coming from the “Catholic Church”. His intention is, 
in the first place, a concrete and practical material for the cultic lectures in 
the Church’s workship. 
 

 
48 E. NORELLI, La notion de « mémoire » nous aide-t-elle à mieux comprendre la 
formation du canon du Nouveau Testament?, în vol.: Le canon des Ecritures dans les 
traditions juive et chrétienne, Edité par Philip S. Alexander, Jean-Daniel Kaestli, Publications 
de l’Institut Romand des Sciences Bibliques 4, Editions du Zèbre, 2007, pp. 196-202. 
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„Cel care poate contempla ideile va trăi ca Dumnezeu”. 
Clement Alexandrinul ca gânditor medioplatonic 
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1. Filosofia medioplatonică (sec. I î.Hr. – sec. II d.Hr). 

Caracteristici fundamentale.  
În a doua jumătate a secolului I î. H., filosofia greacă se cristalizează 

într-o nouă paradigmă de gândire. Dacă perioada elenistică se caracterizase 
printr-o preeminență a interesului pentru natură, imanență și materie, acum 
începe să se manifeste din nou cu putere interesul pentru universul spiritual 
al filosofiei lui Platon. Acest platonism resuscitat, care va fi cunoscut în 
istoria filosofiei ca „medioplatonism”, respectiv ca un curent intermediar 
între platonismul propriu-zis și neoplatonismul inițiat de Plotin, recentrează 
preocuparea filosofică, focalizând-o asupra marilor probleme ale metafizicii. 
Pe bună dreptate, istoricul italian al filosofiei Giovanni Reale arată în acest 
sens: „Pentru toate școlile elenistice, cuvântul de ordine a fost: urmează 
natura (physis), iar această natură a fost înțeleasă în mod materialist și 
imanentist. Dar noul cuvânt de ordine al medioplatonicienilor a fost: 
«urmează Zeul», «aseamănă-te Zeului», «imită Zeul». Redescoperirea 
transcendenței trebuia , în mod logic, să modifice, treptat, întreaga viziune 
despre viață propusă de epoca elenistică”.2 

Medioplatonismul se distinge în peisajul filosofiei antice în general 
și al gândirii platonice în particular prin câteva trăsături fundamentale. În 
primul rând, readucând în prim planul preocupărilor filosofice reflecția 
metafizică cu privire la principiul divin al ființării, acesta rearticulează 
doctrina lui Platon despre idei, interpretându-le pe acestea din urmă ca fiind 
gânduri ale divinității. O atare reinterpretare a teoriei ideilor oferea acesteia 
din urmă coerență și contribuia, deși nu decisiv, la lămurirea relației dintre 
idei ca principii și pluralitatea ființărilor care se împărtășeau din ele, 
asigurându-le lor însele unitatea care le lipsea de la bun început. Accentul se 
mută, astfel, de la idei în multitudinea lor la intelectul divin și la divinitate în 

 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 GIOVANNI REALE, Istoria filosofiei antice,vol. VII, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu 
Lăpuș, 2019, p. 87. 
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unitatea și singularitatea sa. În mod evident, o astfel de interpretare a 
gândirii platonice se situează în vecinătatea monoteismul religios iudeo-
creștin, fapt care nu putea scăpa teologilor și oamenilor de cultură evrei 
(Filon din Alexandria) sau creștini.  

În al doilea rând, medioplatonismul aduce cu sine o stare de spirit 
esoterică, ce se caracterizează printr-un „adevărat misticism”3 structurat în 
jurul ideii de mijlocire. Între intelectul divin în pluritatea lui ideatică și 
pluralitatea ființărilor este postulată o lume intermediară de daimoni 
mijlocitori, gândită cu scopul rezolvării problemei medierii, a trecerii de la 
Unul la multiplu. Și în acest aspect gândirea medioplatonică se întâlnește cu 
tradiția iudeo-creștină, plină de revelații ale unor făpturi intermediare și 
mijlocitoare cum sunt îngerii.  

În al treilea rând, medioplatonismul reconfigurează modul de 
înțelegere al eticii, pornind de la relația omului cu intelectul divin prin 
mijlocirea acestei lumi intermediare. Dacă, în bună tradiție platonică, 
finalitatea existenței umane este contemplarea ideilor, faptul acesta este 
posibil datorită unei înrudiri genuine între intelectul uman și cel divin, iar 
scopul vieții umane este tocmai aprofundarea acesteia în asemănarea cu 
divinitatea transcendentă și incorporală. Și în ambianța acestor idei cu 
caracter etico-teologic și antropologic, gânditorii evrei și creștini ai vremii 
se vor fi simțit în largul lor: învățătura despre crearea omului după chipul și 
asemănarea lui Dumnezeu este una dintre primele elemente ale revelației 
divine din Sfânta Scriptură – atât în iudaism, cât și în creștinism. 

Epicentrul geografic al curentului filosofic medioplatonic nu va fi ca 
și în cazul celorlalte școli filosofice grecești Atena, ci de data asta va fi 
metropola cosmopolită a Egiptului, Alexandria.4 Tocmai de aceea iudaismul 
și creștinismul se vor întâlni cu doctrina medioplatonică în contextul 
comunității iudaice și al Bisericii creștine din Alexandria. Între marii 
reprezentanți ai medioplatonismului, alături de Plutarh, Maxim de Tyr și 
Apuleius, pot fi amintiți și iudeul Filon din Alexandria, dar și autori 
patristici precum Panten, Clement Alexandrinul sau Origen. În mod special, 
medioplatonsimul joacă un rol fundamental în istoria gândirii patristice, el 
asigurând cadrul germinativ al primelor forme de reflecție teologică în 
creștinism.  

În mod special, Clement Alexandrinul (cca.150  - cca. 215) 
ilustrează această întâlnire fructuoasă a Bisericii cu medioplatonismul. 
Format la școala lui Panten, în ambianța curentului medioplatonic, el se va 
evidenția în istoria patristicii, dar și în cea a filosofiei vechi prin strădania sa 
de a articula învățătura de credință creștină într-un limbaj medioplatonic și 

 
3 IBIDEM. 
4 IBIDEM, p. 91. 
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în dialog cu acest curent filosofic. Pe de o parte, Clement Alexandrinul este 
unul dintre primii autori patristici de mare anvergură care oferă o reflecție 
personală, original articulată a învățăturii de credință creștine. Pe de altă 
parte, așa cum se va vedea în cele ce urmează, el se înfățișează pe sine ca pe 
un exponent al gândirii medioplatonice, atingând în operele sale marile teme 
de reflecție ale acestui curent filosofic. 

 
2. Platon, un Moise elen. Sursele orientale (biblice) ale 

gândirii lui Platon în gândirea lui Clement Alexandrinul 
Deși format în ambianța medioplatonică alexandrină, Clement din 

Alexandria se înțelege pe sine primordial ca fiind un gânditor creștin. Drept 
urmare, apartenența sa la medioplatonism este una derivată, datorată 
încercării sale de a arunca o punte de legătură între Biserică și acest curent 
filosofic în sensul scoaterii în evidență a marii afinități a 
medioplatonismului cu Biserica și modul de viață creștin.  

În acest sens, încă din Protrepticul său, pornind de la ideea că 
„Platon este cu noi”,5 autorul alexandrin insistă asupra ideii că filosofia 
platonică reprezintă un auxiliar de mare ajutor în căutarea lui Dumnezeu și 
explorarea tainelor Sale:„ Eu doresc cu ardoare pe Domnul vânturilor, pe 
Domnul focului, pe Creatorul lumii, pe Cel Care a dat lumină soarelui! Pe 
Dumnezeu Îl caut, nu operele lui Dumnezeu. Pe care filosof să-l iau de la 
tine, o, filosofie, ca să-mi fie de ajutor în această căutare? Că n-am pierdut 
cu totul nădejdea în tine! Dacă vrei, pe Platon: - O, Platone, unde trebuie să-
L descoperim pe Dumnezeu? - «Este mare lucru, răspunde Platon, să găsești 
pe Tatăl și pe Făcătorul acestui univers; iar dacă-L găsești este cu neputință 
să-L explici tuturora [Timaios 28c]». - «Pentru ce în numele lui Dumnezeu! 
- Pentru că nu se poate vorbi de El [Scrisoarea VII, 314C; comp. Legile, 
VII, 821A]». Bine, Platone, tu ai atins adevărul la suprafață! Dar nu te 
descuraja! Ia, împreună cu mine, în cercetare binele! Că în general 
Dumnezeu a picurat în toți oamenii, dar mai ales în cei care se îndeletnicesc 
cu studiul, o emanație divină”.6  

Această calitate a lui Platon de auxiliar prețios în cercetarea celor 
dumnezeiești ar avea de a face cu faptul că gândirea acestuia adună în sine 
tot ce este mai bun din înțelepciunea veche, elenă și barbară, reprezentând o 
adevărată sinteză a întregii culturi antice. Clement insistă astfel de la bun 
început asupra presupuselor surse eterogene ale operei lui Platon: „- De 
unde, o, Platone, ideea să faci aluzie la adevăr? De unde mulțimea de 

 
5 JEAN LAPORTE, Părinții greci ai Bisericii, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, p. 26. 
6 CLEMENT ALEXANDRINUL, Cuvânt de îndemn către elini (Protrepticul) VI, 67.2-68.2, 
ed. IDEM, Scrieri, partea I, traducere, cuvânt înainte, note și indici de Pr. D. Fecioru, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, [col. „Părinți și scriitori bisericești” (PSB), vol. 5], 1982, 125-126.  
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cuvinte prin care prezici credința în Dumnezeu? - Mai înțelepte sunt 
neamurile barbarilor decât aceștia, răspunde Platon [Fedon, p.78 A ]. -
Cunosc, Platone, dascălii tăi, deși vrei să-i ascunzi! Geometria ai învățat-o 
de la egipteni, astronomia de la babilonieni, cântecele cele sănătoase le-ai 
luat de la traci [Charm. P. 156D; 157 A]; multe te-au învățat și asirienii; dar 
legile, cele care sunt adevărate, și slăvirea lui Dumnezeu o datorezi 
evreilor!”.7  

În Stromate, Clement Alexandrinul merge încă și mai departe și 
arată că, de fapt, Platon nici măcar „nu tăgăduiește că a luat de la barbari 
cele mai frumoase idei ale filosofiei sale și mărturisește că a fost în Egipt. În 
dialogul Fedon, spune că filosoful poate culege de pretutindeni ceea ce-i 
este de folos. El scrie: «Mare este Grecia, o, Cebe, a spus Socrate, și în ea 
sunt bărbați foarte buni; dar multe sunt și neamurile barbare» [Fedon, 78 A 

]. Astfel, Platon socoate că și între barbari se găsesc filosofi.(...) În dialogul 
Banchetul, Platon laudă pe barbari că au pus în practică în chip deosebit și 
bine legile, spunând: «Și alții în multe alte locuri, atât printre eleni, cât și 
printre barbari, au ridicat pentru astfel de oameni multe sanctuare» 
[Banchetul, 209 DE]. (...) După cele ce spune Platon, barbarii cred că 
sufletele cele bune au părăsit locul cel mai presus de ceruri și au îndurat să 
vină în acest tartar de aici; au luat trup și au primit să participe la relele 
legate de naștere, pentru a putea purta de grijă neamului omenesc; aceste 
suflete au dat legile; ele au predicat filosofia; «de la zei un bine mai mare 
decât acesta n-a venit neamului și nici nu va veni» [Timeu, 47, AB]. (...) Pe 
Platon îl găsim că laudă pe față totdeauna pe barbari și-și amintește că atât 
el, cât și Pitagora au învățat cele mai multe și mai frumoase învățături trăind 
printre barbari. De aceea când Platon a spus «neamuri barbare» [Fedon, 78 
A] a vrut să spună neamuri de filosofi barbari; în dialogul Fedru [Fedru, 274 
E] ni-l arată pe împăratul egiptean mai înțelept decât Toit, despre care știa 
că este asemănător lui Hermes; iar în dialogul Harmide [Harmide, 156 D] se 
vede că Platon cunoștea pe unii traci care socoteau nemuritor sufletul”.8 

Dintre sursele eterogene ale gândirii platonice, Clement 
Alexandrinul insistă cel mai mult asupra presupusei influențe pe care Sfânta 
Scriptură și tradiția iudaică ar fi exercitat-o asupra filosofului grec. Astfel, 
accepția lui Platon (și, mai târziu, chiar și a lui Aristotel) cu privire la esența 
filosofiei și la structura lăuntrică a acesteia ar fi, în fapt, de inspirație 
iudaică, având în vârf teologia sau, cu un termen platonic, theoria 

 
7 IBIDEM VI, 70.1, p. 127. A se vedea și CLAUDIO MORESCHINI, ENRICO NORELLI, 
Istoria literaturii creștine vechi grecești și latine, vol. I: De la Apostolul Pavel la 
Constantin cel Mare, Ed. Polirom, București, 2001, p. 287. 
8 CLEMENT ALEXANDRINUL, Stromate I, 66.3; 67, 1.2.4, 68, 2.3, ed. Idem: Scrieri, 
partea a II-a, traducere, cuvânt înainte, note și indici de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR [col. 
„Părinți și scriitori bisericești” (PSB), vol. 5], Bucureşti, 1982, pp. 49-50. 
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(contemplația), respectiv metafizica în limbaj aristotelic: „După Moisi, 
filozofia se împarte în patru părți: prima parte, partea istorică; a doua parte 
este numită în chip propriu partea legislativă – aceste două părți țin de 
morală - a treia parte este partea liturgică; partea aceasta cuprinde și 
contemplarea naturii; a patra parte este partea teologică, partea aceea care 
cuprinde cel mai înalt grad de inițiere în taine , despre care Platon spune că 
este contemplarea marilor taine [Fedru, 250C; Symposion, 209E, 210A], iar 
Aristotel o numește metafizică”.9 Astfel, atât în reflecția privind viața activă 
(morala, politica), cât și cea vizând viața contemplativă (contemplația 
naturală și contemplația teologică), Platon se întâlnește cu Sfânta Scriptură. 

Însă, în mod special, Clement Alexandrinul insistă asupra ideii că 
filosofia politică a lui Platon se află după într-o relație intimă cu Pentateuhul 
mozaic, respectiv cu ceea ce autorul patristic numește «legile lui Moise». 
Astfel, încă din Protreptic, autorul patristic scoate în evidență, într-un dialog 
imaginar cu autorul lui Timaios, faptul că „legile, cele care sunt adevărate, și 
slăvirea lui Dumnezeu o datorezi evreilor!”10  

În Stromate, Clement amplifică ideea, insistând asupra înrudirii 
profunde dintre Platon și Moise în cele ale legilor, accentuând faptul că 
„[f]ilosoful Platon este tributar lui Moisi în privința legilor sale. Platon a 
blamat legiuirile lui Minos și ale lui Licurg că vorbesc numai de bărbăție și 
curaj în războaie și a lăudat legiuirea lui Moisi că este mai minunată în ceea 
ce spune și că totdeauna spre o singură învățătură [Platon, Legile, I, 626 A; 
III; 688 A; IV, 705 D; XII, 945 D – n.n.]. Și spune Platon că ni se cuvine 
mai mult să practicăm filosofia cu tărie, cu sfințenie și cu pricepere și să 
privim, fără să ne schimbăm părerea, la vrednicia cerului, având totdeauna 
aceeași părere despre aceleași lucruri”.11  

Ceea ce constituie marca specifică a filosofiei politice a lui Platon, 
spre deosebire de legislațiile unui Minos sau unui Licurg, este întemeierea 
acesteia pe legea divină și deschiderea ei în orizont contemplativ, către 
Dumnezeu. Ca extensiune e eticii, politicul își are drept prototip relația 
dintre om și Dumnezeu. Mai mult decât atât, Dumnezeu însuși este, în 
lectura lui Platon realizată de Clement, paradigma persoanei politice, fapt pe 
care l-am putea înțelege însă cel mai adecvat în lumina teologiei trinitare 
creștine despre Dumnezeu, chiar dacă la acea dată ea nu fusese articulată 
riguros din punct de vedere dogmatic: „Oare Platon nu tâlcuiește legea lui 
Moisi când poruncește să privim la unicul Dumnezeu și să facem fapte de 

 
9 IBIDEM I, 176.1-2, p. 110. 
10 IDEM, Cuvânt de îndemn către elini (Protrepticul) VI, 70.1, p. 127. A se vedea și 
CLAUDIO MORESCHINI, ENRICO NORELLI, Istoria literaturii creștine vechi grecești 
și latine, vol.I: De la Apostolul Pavel la Constantin cel Mare, Ed. Polirom, București, 2001, 
p. 287. 
11 CLEMENT ALEXANDRINUL, Stromate I, 165.1, p. 105. 
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dreptate? Platon spune că politica are două ramuri: o ramură cuprinde legile, 
alta cuprinde politica propriu-zisă. În cartea sa, intitulată Politica, Platon 
spune că persoană politică, în sensul propriu al cuvântului, este Creatorul; și 
se numesc persoane politice cei care caută spre Dumnezeu, cei care duc o 
viață activă și dreaptă, unită cu contemplația [Statul, 307 B]. Activitatea 
unui om politic, care este în chip egal și legiuitor, este împărțită de Platon în 
măreție sufletească cosmică și organizație particulară, pe care o numește 
ordine, armonie și înțelepciune [Gorgias, 508 A; Republica, IV, 430E ]. Și 
aceasta se înfăptuiește când conducătorii au grijă de supuși și când supușii 
ascultă de conducători, lucru pe care îl dorește cu ardoare legiuirea lui 
Moisi”.12 Ideea fundamentală a lui Clement, un adevărat leitmotiv al 
scrierilor sale, este așadar aceea că, atât în cele ale eticii și ale politicii, cât și 
în metafizică, Platon ar fi dependent de Sfânta Scriptură: „ Platon, apoi, 
fiind tributar lui Moisi a învățat de la el că legile duc la nașterea unei 
societăți, iar politica - conducerea societății - duce la prietenie și înțelegere; 
de aceea, a adăugat Legilor sale pe filosoful din scrierea Epinomis, care 
cunoaște prin planete desfășurarea întregii creații[Epinomis, 977 B], iar 
scrierii sale Republica, i-a adăugat un alt filosof, pe Timeu, care cunoaște 
stelele și contemplă mișcarea lor, precum și simpatia și comuniunea unora 
cu altele [Timeu 27A]. Pentru că socot că scopul final al unui om politic și 
al omului, care trăiește după lege, este contemplația. Este necesar să faci o 
politică dreaptă; dar cel mai bun lucru este să filosofezi”.13  

 
3. Relevanța teologiei și eticii lui Platon pentru viața creștină 
Din punct de vedere doctrinar, Clement Alexandrinul însumează 

integral caracteristicile gândirii medioplatonice, rămânând fidel în același 
timp, până la capăt, revelației divine cuprinse în Sfânta Scriptură. Clement 
este un medioplatonic exemplar începând de la sursele platoniciene pe care 
le vizitează. Autorul patristic citează aproape toate dialogurile platonice, dar 
ca toți ceilalți medioplatonici,14 manifestă, după cum s-a văzut și până acum 
în exemplele date, o predilecție pentru dialogul platonic Timaios. Inclusiv 
problematica surselor eterogene ale gândirii platonice este abordată de către 
autorul patristic din perspectiva preotului egiptean din dialogul Timaios, 
care reproșează culturii grecești clasice tinerețea sa excesivă, afirmând 
dependența ei de străvechea înțelepciune egipteană (aici Clement 
presupunând-o și pe cea evreiască) și barbară.15 

 
12 IBIDEM, I, 165.2-4, pp. 105-106. 
13  IBIDEM I, 165.1-166.2, pp. 105-106. 
14 GIOVANNI REALE, op .cit., p. 87. 
15 CLEMENT ALEXANDRINUL, Stromate I, 180, 1-5, p. 112: „De aceea foarte bine a 
spus preotul egiptean în dialogul lui Platon: «O, Solone, Solone, voi elenii sunteți mereu 
copii! Că nu aveți în sufletele voastre nicio idee veche transmisă de o tradiție veche. Nu-i 
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Învățătura de credință despre Dumnezeu și relația omului cu El este 
articulată de autorul patristic alexandrin în termeni medioplatonici: 
Dumnezeu este realitate personală în sensul tradiției iudeo-creștine, dar în 
același timp el este de natură spirituală, este minte ce cuprinde ideile divine 
pe care omul le poate contempla grație faptului că el însuși posedă intelect. 
Misiunea omului în această lume este, așadar, contemplarea ideilor divine, 
faptul de a ține pasul cu gândurile lui Dumnezeu, respectiv de a cugeta 
împreună cu Dumnezeu. Comuniunea dintre Dumnezeu și om este, de aceea 
una eminamente intelectuală, iar participarea omului la aceasta îl înalță la un 
mod de viețuire angelic și chiar divin: „Pe bună dreptate și Platon spune că 
cel care poate contempla ideile va trăi ca Dumnezeu între oameni. Mintea 
este locul ideilor, iar mintea este Dumnezeu. Așadar, după Platon, cel care 
poate contempla pe nevăzutul Dumnezeu este numit Dumnezeu viu între 
oameni. Socrate, în dialogul Sofistul, a numit dumnezeu pe oaspetele străin 
eleat, care era dialectician [Sofistul, 216 AB], că și Homer spune că «zeii 
vizitează orașele, luând chip de oaspeți străini» [Homer, Odiseea, XVII, 
485-486]. Când sufletul se ridică puțin câte puțin deasupra creației și este în 
legătură cu lumea ideilor, cum este «corifeul» din dialogul Teetet [Teetet 
173C], atunci sufletul acela a ajuns ca un înger [Mt. 22,30] și va fi împreună 
cu Hristos, pentru că poate să contemple și pentru că urmărește totdeauna să 
împlinească voia lui Dumnezeu”.16 

O atare teologie și antropologie cu caracter intelectualist constituie la 
Platon în interpretarea lui Clement Alexandrinul temeiul doctrinei sale 
moral-filosofice. Astfel, în cadrul comuniunii cu mintea divină se 
cristalizează și finalitatea existenței umane, ea însăși de natură eminamente 
intelectuală. Fiind minte precum divinitatea, menirea omului este să se 
orienteze primordial către Dumnezeu – Binele absolut și să se împărtășească 

 
niciun bătrân printre eleni!» [Timeu, 22B]. Sunt de părere că egipteanul, spunând «bătrâni» 
a vorbit despre învățăturile cele mai din bătrâni, adică de învățăturile noastre, după cum 
iarăși când spune «tineri» vorbește de învățăturile cele mai noi, care au apărut ieri și 
alaltăieri, profesate de elini, dar pe care le dau ca vechi și păgâne. Și preotul egiptean a mai 
adăugat: «o știință îmbătrânită de vreme» [Timeu, 22B] pentru că expresiile metaforice pe 
care noi le folosim, potrivit unui obicei firesc la barbari, nu sunt ușor de înțeles; dar 
oamenii care judecă bine pot înțelege fără greutate limbajul figurat. Preotul acela egiptean a 
spus că gândirea grecilor se deosebește puțin de basmele de copii [Timeu, 23B]; dar nu 
trebuie înțelese cuvintele egipteanului ca fiind spuse de basme de copii sau de basme pentru 
copii. A numit «copii» înseși basmele, arătând prin asta că acei dintre greci care se socotesc 
înțelepți au puțină pricepere; prin cuvintele: «o știință îmbătrânită de vreme» a făcut aluzie 
la adevărul de la barbari, care este foarte vechi; și a opus acestor cuvinte «basme de copii» 
pentru a vădi caracterul de basm al științei gânditorilor mai noi, a gânditorilor elini, care, 
întocmai ca la copii, nu are în ea nimic bătrânesc; cu aceasta a arătat că amândouă, și 
miturile și povestirile lor istorice, sunt în chip egal copilărești”.  
16 IBIDEM IV, 155, 2-4, p. 303. 
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din acesta: „Platon filosoful, spune că scopul omului este dublu: unul, la 
care poate participa; acesta este primul și se află în idei; acesta se numește și 
binele; altul este participarea la bine și asemănarea pe care o primește de la 
bine...”.17 Asemănarea cu Binele la care omul ajunge prin participarea la 
acesta în temeiul naturii comune noetice se concretizează prin apropierea și 
practicarea de către om a virtuților, expresia adevăratei filosofii. Ori, 
practicarea virtuții ca participare la bine, îi conferă omului o stare (Clement 
spune: daimon bună) – eudaimonia, adică fericire. Natura acestei fericiri 
este, așadar, asemănarea cu Dumnezeu: „binele acesta se găsește în oamenii 
care-și împropriază virtutea și adevărata filosofie. (...) Însuși Platon spune că 
fericirea este de a avea în bună stare «demonul » - «demon» este numită 
partea conducătoare a sufletului nostru- ;iar fericirea este bunul cel mai 
desăvârșit și cel mai complet [Timeu, 90 C]. Uneori Platon numește fericire 
viața care e în acord și în armonie cu ea însăși [Lahes 188 D], iar alteori 
desăvârșirea în virtute [Legile I, 643 D]; și pune desăvârșirea în virtute, în 
știința binelui și în asemănarea cu Dumnezeu, declarând că asemănarea cu 
Dumnezeu stă în «a fi drept și curat cu pricepere» [Teetet, 176 B]”.18  

În acest punct al argumentației sale intervine la Clement 
Alexandrinul intenția sa de mediator între gândirea platonică și tradiția 
biblică, în fapt între două lumi total diferite: lumea filosofiei elene și 
universul revelației divine. Termenul de homoiosis (asemănare) care lui 
Clement îi este binecunoscut de la Platon îi aduce în minte autorului 
patristic alexandrin de referatul biblic al creației omului de la Geneză.19 
Astfel, ceea ce în stilistica ebraică reprezintă o întărire a semnificației prin 
sinonimie (chip - asemănare), este interpretat de către el în sensul doctrinei 
platonice despre asemănarea omului cu Binele prin împărtășire de Acesta. 
Chipul de spre care se vorbește în Sfânta Scriptură trebuie distins de 
asemănare, cel dintâi reprezentând un dat, fiind „după naștere”, iar 
asemănarea fiind „după desăvârșire”. Altfel spus, chipul se referă la un dat 
ontologic, pe când asemănarea este rezultatul unui progres moral în 
comuniunea cu Dumnezeu: „Oare nu spun unii din ai noștri că omul, îndată 
după naștere, a primit pe cel «după chip» și că are să primească pe cel «după 
asemănare [Fac. 1,26] » după desăvârșire? Astfel Platon interpretează 
cuvintele Domnului: «Cel ce se smerește se va înălța» [Lc. 14, 11; 18,14; 
Mt. 23,12], când învață că omul virtuos are asemănarea cu Dumnezeu unită 
cu smerenia. În lucrarea Legile , Platon spune: «Dumnezeu, Care stăpânește 

 
17 CLEMENT ALEXANDRINUL, Stromate II, 131, 2, pp. 177-178. 
18 IBIDEM, II, 131, 2.4.5, p. 178. 
19 Facere 1,26-27: „Și a zis Dumnezeu: «Să facem om după chipul și asemănarea Noastră, 
ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se 
târăsc pe pământ și tot pământul!». și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după 
chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie”. 
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începutul, mijlocul și sfârșitul tuturor lucrurilor, precum spune și cuvântul 
cel vechi, merge drept, pentru că merge potrivit naturii; pe Dumnezeu Îl 
însoțește totdeauna dreptatea și pedepsește pe cei care se îndepărtează de 
legea cea dumnezeiască» [Legile, IV, 715 E]. Vezi că și Platon alătură de 
legea dumnezeiască teama? Apoi adaugă: «De această dreptate trebuie să se 
țină cel ce voiește să fie fericit și ei să-i urmeze smerit și cu bună-cuviință» 
[Legile, IV, 716 A]”.20  

Atribuind lui Platon faptul că s-a inspirat din Sfânta Scriptură (și, 
după cum se poate constata din citatul de mai sus, nu numai din Vechiul 
Testament, ci și din Noul Testament), Clement Alexandrinul nu face însă 
altceva decât să sistematizeze învățătura de credință uzând de interpretarea 
medioplatonică a lui Platon într-o manieră asemănătoare cu aceea în care va 
opera, un mileniu mai târziu, Toma de Aquino, când va oferi o perspectivă 
sistematică asupra doctrinei Bisericii apusene prin recursul la filosofia lui 
Aristotel. Scriitorul alexandrin este, astfel, unul dintre primii autori patristici 
care impun în antropologia și morala creștină concepția platonică despre 
asemănare, inițiind o tradiție de reflecție teologică devenită clasică în 
teologia dogmatică și morală specifice Ortodoxiei răsăritene:21 „Platon 
adaugă: «Care este deci fapta plăcută lui Dumnezeu, fapta care se aseamănă 
cu Dumnezeu? Una: și anume aceea de care vorbește un vechi cuvânt, când 
cel asemenea este alăturea de cel asemenea și este prieten cu acela, păstrând 
într-adevăr măsura, pentru că cei care nu păstrează măsura nu pot sta 
alăturea între ei și nici alături de cei care păstrează măsura. Este, dar, de 
neapărată trebuință ca cel care vrea să fie iubit de Dumnezeu să caute mai 
ales să fie atât cât îi este cu putință la fel cu Dumnezeu. Potrivit acestui 
principiu, omul cumpătat este prieten cu Dumnezeu, este asemenea Lui, pe 
când omul necumpătat nu-i asemenea lui Dumnezeu și se deosebește de El»[ 
Legile, IV, 716 CD]. Platon, spunând că învățătura aceasta este veche, a 
lăsat să se înțeleagă că învățătura i-a venit de la lege. În dialogul Teetet, 
după ce Platon arată că «relele se învârt în jurul firii muritoare și al acestui 
loc pământean», adaugă: «de aceea și trebuie să încercăm să fugim cât mai 
repede cu putință de aici acolo; iar fuga înseamnă asemănarea cu 
Dumnezeu, atât cât este cu putință; iar asemănarea cu Dumnezeu înseamnă a 
fi drept și curat cu pricepere» [Teteet, 176 AB]”.22 

 
4. Concluzii 
Reprezentant al școlii teologice alexandrine, Clement este unul 

 
20 CLEMENT ALEXANDRINUL, Stromate II, 131, 6-132.3, p. 178. 
21 Nu insistăm aici asupra contribuțiilor teologilor ortodocși moderni cu privire la această 
temă. Aproape toți marii teologi ortodocși de azi admit această distincție și reflectează cu 
privire la ea. 
22 CLEMENT ALEXANDRINUL, Stromate II, 132, 4-133.3, pp. 178-179. 
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dintre primele mari spirite pe care Biserica le-a dat culturii universale. Fiu al 
Bisericii, el este, în același timp, un intelectual conectat exemplar la cultura 
vremii sale. Din punct de vedere filosofic, Clement Alexandrinul aparține 
curentului de gândire medioplatonic, specific Alexandriei elenismului 
târziu. Ca atare, autorul patristic de la hotarele dintre veacul al II-lea și al 
III-lea, creștin fiind, recurge fără ezitare la medioplatonism în expunerea 
învățăturii de credință a Bisericii. Argumentul fundamental în favoarea 
acestui demers este faptul nu imposibil, dar foarte improbabil al inspirării lui 
Platon din scrierile Sfintei Scripturi. La adăpostul acestui artificiu istoric, 
Clement grefează în tradiția creștină idei platonice aflate, în interpretarea sa 
în perfectă congruență cu Revelația divină. Încântat că descoperă la Platon 
ideea monoteistă, autorul Stromatelor preia de la Platon, pe filieră 
mediplatonică ideea firii noetice a divinității, aceea a comuniunii omului cu 
Dumnezeu în temeiul înrudirii lor noetice, precum și doctrina despre 
asemănarea cu Dumnezeu prin părtășia („prietenia”) cu El în practicarea 
virtuților. Clement este astfel unul dintre Părinții Bisericii care inițiază o 
tradiție teologică viguroasă, care rămâne actuală până astăzi în învățătura de 
credință ortodoxă. 

 
Abstract: «He who can Contemplate Ideas Will Live as God». Clement of 
Alexandria as Medioplatonic Philosopher 
The Medioplatonic thought is by Plato inspired philosophy that appears in 
the middle of the first century b. Chr. and lasts until the end of the second 
century a. Chr. Beside Plutarch, Apuleius or Maximus of Tyrus, its main 
representants are Jewish and Christian thinkers like Philon of Alexandria, 
Panten, Clement of Alexandria or Origen. Especially Clement of Alexandria 
is a Medioplatonic thinker, who put in touch the main ideas of the 
Medioplatonism with the biblical revelation. His doctrine is in total 
agreement with both Christianity and Platonism: there is only one God in 
whose intellect are gathered the Platonic ideas. Between God and the human 
beings there is an angelic world that mediates between ideas and the 
concrete things. The relation with God is possible as intellectual communion 
(gnosis) and as contemplation (theoria). Medioplatonism was very 
important framework for the development of the Christian doctrine of faith. 



166 

Commemoration of Andrei Buzdug (1891-1939) from the 
Theological Academy of Cluj-Napoca Eight Decades after  

He Passed to His Heavenly Home 
 

 
Fr. PhD Lecturer LIVIU VIDICAN-MANCI1 

 
Cuvinte cheie: Andrei Buzdug, pareneză, necrolog,  

analiza discursului, comemorare  
Keywords: Andrei Buzdug, parenesis, obituary,  

speech analysis, commemoration 
 
Foreword 
When it comes to the professors from the Theological Academy, 

about whom a lot has been written, as a reader, one can ask oneself what 
more can be said.2 However, as far as Andrei Buzdug – a priest and 
professor at the famous theological institute – is also concerned, there are 
certain biographic and bibliographic elements that deserve to be brought to 
life, some, maybe, for the first time in the past fifty years.The aim of the 
present study is to combine historical research, which is so necessary in the 
case of personalities that have gone into oblivion, with homiletic research, 
an instrument which is important for understanding the academic level of 
theology university professors. 

The purpose of the article in more than anything a commemorative 
one. As a consequence, in the ”Year celebrating the Romanian village and in 

 
1 Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, Faculty of Orthodox Theology. 
2 MIRCEA PĂCURARIU, Dicționarul Teologilor Români [Dictionary of Romanian 
Theologians], Ed. Enciclopedică, Bucharest, 2002. For ANDREI BUZDUG, p. 75, col.II. 
ALEXANDRU MORARU, Învățământul Teologic Universitar din Cluj 1924-1952) 
[University Theological Education in Cluj 1924-1952], Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 1996, and about ANDREI BUZDUG, pp. 178-179. MIRON ERDEI, 
Propovăduirea în Biserica Ortodoxă Română din Transilvania în prima jumătate a 
secolului al XX-lea. [Preaching in the Romanian Orthodox Church of Transylvania during 
the First Half of the 20th Century.] Ed. Cogito, Oradea, 2001, pp. 301-302; GELU BUTA, 
Renașterea [Renaissance], 2/2014, p. 10; ALEXANDRU MORARU, “Vlădica Nicolae 
Colan (1936-1957) - Momente din activitatea sa la Cluj” [BISHOP NICOLAE COLAN 
(1936-1957) - Moments from his activity in Cluj], Tabor [Tabor], nr. 9, 2011, pp. 20-26; 
Pr. Prof. IOAN CHIRILĂ, PhD, “O fortăreață a consolidării României - învățământul 
teologic clujean” [A fortress for the consolidation of Romania - the theological education 
from Cluj], in Tabor, nr. 9, 2011, pp. 20-26; 50-55. Part of this bibliography can be found 
in LIVIU VIDICAN-MANCI, “Vocația catehetică și omiletică a pr. prof. dr. Andrei 
Buzdug” [The catechetic and homiletic vocation of Pr. Prof. Andrei Buzdug, PhD], Anuar XVIII 
(2014-2015) [Annual (2014-2015)], Renașterea [Renaissance], Cluj-Napoca, 2016, p. 263. 
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the Commemorative year of patriarchs Nicodim Munteanu and Iustin 
Moisescu and of translators of religious books”, remembering one of the 
most important professors of the Academy from Cluj as one who had their 
roots in the area of Bistrița and brought results in the capital of Transylvania 
that had come back to the Motherland is an act of eternal gratitude (Hebrews 
13:7).2019 is the year when we commemorate eight decades since his 
departure to the peaceful seas of eternity. It was the 24th of February 1939 
when Andrei Buzdug, a priest and professor, said good-bye to all those who 
knew and loved him.3 

Who was Andrei Buzdug? We have an answer, in the form of an 
obituary that is also too short – that we admit – in “Anuarul 1939-1940” 
[“Annual 1939-1940”] where, among the members of the academic staff, the 
name of Andrei Buzdug was also mentioned.„Andrei Buzdug, doctor in 
theology of the University of Cernăuți. Supply religion teacher at the 
highschool of Bistrița between September 5th,1918 and September 5th, 
1919.Supply religion teacher between the September 5th 1919 and June 1st 
1921 at the Gh. Barițiu highschool, Cluj. Between June 1st, 1921 and 
September 1st, 1924, he was a full religion professor at the Pedagogical 
Seminar of Cluj.On September 1st, 1924, he was temporarily appointed full 
professor at the department of theology of our Academy. He was 
definitively appointed in that position in 1927.Ordained priest in 1925 and 
honorary archpriest, through chirothesia, in 1933, member of the 
Metropolitan spiritual consistory and deputy of the Episcopal assembly of 
Cluj. Rector of the Academy for the academic year 1925-1926.After a short 
suffering, in full strength, he died on February 24th CY.1939.4 

As we have mentioned before, this data is lapidary and we do not 
have the historical right to limit ourselves only to it. The personality of 
professor Buzdug was much more complex, as we shall see in what follows. 
As we can notice in the footnotes, the father was the subject of several 
studies, valuable by their set objective, but most of which resorted to a 
synthetic presentation and did not seek to necessarily highlight the elements 
that we are interested in. Moreover, we believe that this study succeeds in 
providing certain clarifications, due to the archive documents in view. 

 

 
3 In Revista Teologică [The Theological Magazine], the author of the chronicle, Ioan 
Halmagiu, erroneously noted, for what reason we do not know, that, on the 23rd of 
February, father Andrei Buzdug passed to his heavenly reward. None of the newspapers of 
that time confirmed this information. The most obvious examples are Renașterea 
[Renaissance], no.10, p. 4  and Tribuna [Tribune] by I. Agârbiceanu, no. 24 of 27 February 
1939; Biserica și școala [Church and school], 13 (March 19th, 1939), p. 106. 
4 Anuarul Academiei Teologică Cluj 1938-1939 [Annual of the Theological Academy of 
Cluj 1938-1939], Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, Cluj, 1939, pp. 160-161. 
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Short clarifications with respect to the ordination of professor 
Andrei Buzdug 

The profile presented in the “Annual” (“Anuarul”) aforementioned 
offers us the main lines of the father’s academic life. The ordination of 
father Buzdug in 1925 is among the elements presented.5 For unknown 
reasons, several papers that presented the biography of the professor from 
Cluj erroneously put forward the year 1916 as the date of his ordination.6 
Where is the error? Definitely with those who claim that the ordination took 
place in 1916.The reason is very simple. Even if the archives did not say 
anything about the year of ordination, one element would be enough for us 
to rightly understand things: the marriage of young Buzdug. According to 
the Archive of the Diocese, only in January 1925 was the issue of the 
professor’s marriage raised. One cannot speak about ordination before 
that.The archive is at our disposal. This is the content of the request of 
January 9th, 1925: “Your Grace, I, the Undersigned, wishing to marry Miss 
Elvira Pop from the commune of Leșu in the county of Bistrița-Năsăud, 
humbly ask Your Grace to give me Your episcopal blessing. Your Grace’s 
humble son Andrei Buzdug, professor. Cluj, January 9th, 1925”.7 His 
request would be answered by Nicolae Ivan, thus receiving the blessing for 
his marriage.8 In addition, in another document that we shall attach, the 
bishop of Cluj wrote: “Andrei Buzdug, PhD, theology professor in Cluj, on 
February 16th, 1925, was ordained deacon and on February 17th, 1925, was 
ordained presbyter and spiritual father”.9 By this specification, we believe to 
have corrected a date that has been causing a lot of confusion around the 
priest and professor, blurring the light that surrounded him. 

In what follows, we wish to present Andrei Buzdug through the filter 
of what has been said about his passing away. Our endeavour is based on 
the publications of that time, the massive presence of the father’s image in 
the printed media of Cluj confirming once again the importance he had at 

 
5 See the facsimiles at the end of the study. 
6 MIRCEA PĂCURARIU, Dicționarul Teologilor Români [Dictionary of Romanian 
Theologians], Editura Enciclopedică, Bucharest, 2002. For Andrei Buzdug, p. 75, col. II. 
ALEXANDRU MORARU, Învățământul Teologic Universitar din Cluj 1924-1952) 
[University Theological Education in Cluj 1924-1952], Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 1996, p. 178; MIRCEA GELU BUTA, “Andrei Buzdug (1891-1939) primul rector 
al Academiei Teologice Ortodoxe Române din Cluj” [Andrei Buzdug (1891-1939), the first 
rector of the Romanian Orthodox Theological Academy of Cluj ] in Anuar XVIII (2014-2015) 
[Annual XVIII (2014-2015) ], Renașterea [Renaissance], Cluj-Napoca, 2016, p. 211-226. 
7 Archive of the Diocese of Cluj, the fund Academia Teologică [Theological Academy], 
Folder Andrei Buzdug, unindexed. 
8 Further details in annex 2. 
9 Archive of the Diocese of Cluj, the fund Academia Teologică [Theological Academy], 
Folder Andrei Buzdug, unindexed. 
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the level of Cluj. 
 
The reflection of the priest and professor Andrei Buzdug’s death 

in the printed media of that time 
“Revista Renașterea” [“The Renaissance Magazine”] provides a 

detailed chronicle of the funerals of father Andrei Buzdug.10 This is what 
the author said: “in the afternoon of February 24th, death – in its 
indiscriminating justice –kidnapped from among us a distinguished son of 
the Church, the archpriest Andrei Buzdug. The news of his death spread at 
the speed of lightning. The wings of death kidnapped from our world a man 
in his youth prime and in full cultural and churchly activity.  

The loss was felt by the entire churchly and academic community of 
Cluj. What I.E.N., the author of the obituary from Renașterea [Renaissance], 
wrote down is not a simple art of writing – a fact confirmed by the articles 
that followed, belonging to other personalities; it is the pain of one who 
knew the one who passed away: “the wings of death kidnapped from our 
world a man in his youth prime and in full cultural and churchly activity”.11 

Even though Nicolae Ivan († February 3rd, 1936), the one who 
promoted him and gave him trust, was no longer at the helm of the diocese, 
the priest was also respected and honoured by bishop Nicolae Colan, the 
future metropolitan of Transylvania. The well-known bishop of Caransebeș, 
Vasile Lăzărescu, also participated at the father’s funeral.12 This is one of 
the reasons why the death of the professor from Cluj was also mentioned in 
“Foaia Diecezană” [Diocesan Magazine] from Caransebeș. It contains the 
following: “the late author of textbooks and sermons was known and 
appreciated in our diocese; His Grace enjoyed the warm friendship of 
Professor Buzdug, PhD”.13 Therefore, the arrival of the future metropolitan 
of Banat was not accidental.They were connected by an old friendship 
because they both studied at Cernăuți, the nursery of the prestigious 
theology professors from Romanian academies. Vasile Lăzărescu completed 

 
10 Renașterea [Renaissance], March 5th, 1939, no.10, p. 4. 
11 IBIDEM. 
12 ALEXANDRU MORARU, Biserica Ortodoxă Română între 1885-2000 [The Romanian 
Orthodox Church between 1885-2000], vol. III, tome I, Ed. IBMBOR, Bucharest, 2006, p. 133. 
It is a fact that Vasile Lăzărescu was one of the most important bishops of the interwar 
period and of the fourth decade. He was the first bishop of Timișoara: “its first bishop was 
bishop Vasile Lăzărescu of Caransebeș (appointed on March 25th, 1941); six years later, 
the Diocese was promoted first to the position of Archdiocese (on April 24th, 1947; 
decision accepted by Law no. 195 of June 7th, 1947) and then (on July 3rd, 1947) the Holy 
Synod of the Romanian Orthodox Church promoted it to the rank of a Metropolitan Church 
(the Metropolitan Church of Banat), approved by Law no. 325/1947 and promulgated on 
September 25th, 1947(...)”, p. 138. 
13 Foaia Diecezană [Diocesan Magazine], no.9/1939, p. 7. 
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his PhD in 192014 and Andrei Buzdug in 1916.15 priests and 3 deacons 
participated in the service, followed by the widow and the two daughters 
who were still too young to be able to hide their pain. The service took place 
on a Sunday, after the Holy Liturgy, and, given the importance of the 
deceased, we could imagine the big crowd that participated. 

The obituary was a genre that the homiletics professor was well 
acquainted with, a proof of which is the volume Cuvântări funebre [Funeral 
Discourses].15 Ironically, after no more than two years, such discourses were 
made at his head. They were all published in the weekly Renașterea 
[Renaissance]. 

A true obituary was written by the rector of the Academy, L. G. 
Munteanu, previous to which, in issue 11, Renașterea [Renaissance] 
published the words of the priest and rector, written on behalf of the 
academic community.16 The encomiastic tone marked the second half of the 
exhortation. After heartening words, he presented his former colleague as a 
great orator in teaching homiletics, a dedicated missionary, who lived by the 
principles of the Gospel: “From the first moment I met him, I saw in his 
soul that rare spark that penetrates things and situations and that is never 
mistaken. 21 years ago, we were both in Sibiu, him as a synodal deputy, 
maybe the youngest holding that position, and me as a student. At the 
memorable meeting of the Romanian Orthodox Transylvania protesting 
against the attempts of the rulers to usurp the rights so painfully obtained, by 
sending a governmental inspector to take part in the meetings.17 

The future Christian martyr, Liviu Galaction Munteanu, saw his 
colleague as one of the greatest professors of his generation: “The 
Theological Academy of Cluj has suffered a great blow by losing one of its 
greatest professors”.18 He was the first rector of the Academy and he was 

 
14 ALEXANDRU MORARU, Dicționarul Ierarhilor Români și Străini. Slujitori ai 
credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române [Dictionary of Romanian and Foreign Hierarchs. 
Servants of the Faithful of the Romanian Orthodox Church], Basilica, Bucharest, 2015, p. 242. 
15 ANDREI BUZDUG, PhD, Doamne, mântuiește-ne că pierim. Cuvântări funebre [God, 
save us for we are perishing. Funeral Discourses], Cluj, 1937. 
16 Rector Prot. L.G. MUNTEANU, PhD, „Din prilejul morții prof. A. Buzdug. Cuvântul 
Academiei Teologice” [On the occasion of Prof. A. Buzdug’s death. Address of the 
Theological Academy], Renașterea [Renaissance], 12 (1939), p. 4; IDEM, “Din prilejul 
morții prof. A. Buzdug. Cuvântul Academiei Teologice” [On the occasion of Prof. A. 
Buzdug’s death. Address of the Theological Academy], Renașterea [Renaissance], 11 
(1939), pp. 1-2. 
17 IDEM, “Din prilejul morții prof. A. Buzdug. Cuvântul Academiei Teologice” [On the 
occasion of Prof. A. Buzdug’s death. Address of the Theological Academy], Renașterea 
[Renaissance], 12 (1939), p. 4. 
18 IDEM, “Din prilejul morții prof. A. Buzdug. Cuvântul Academiei Teologice” [On the 
occasion of Prof. A. Buzdug’s death. Address of the Theological Academy], Renașterea 
[Renaissance], 11 (1939), p.1. 
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faced with all the challenges of the beginning in the recently-freed Cluj.19 
Together with the rector of the Academy, Pr. Vasile Sava, protopope 

and representative of the diocese, and Pr. Nicolae Vasiu, representative of 
the priesthood, also took the floor.“With Andrei Buzdug passing away, we 
lose not only a simple faithful of our church, a simple priest, professor and 
archpriest, but also a personality who had a well-established place in the life 
of the Diocese to which he dedicated all his work, all his struggle and all his 
resources, from the moment it was founded until today”.20 Father V. Sava 
continued by shedding light on his special involvement in the creation of the 
diocese. Among other aspects, he also highlighted his quality of good 
speaker: “his enthusiastic orations, full of emotional strength, shall forever 
remain in our memory and his sermon books shall be a guideline for future 
soul shepherds”.21 

From these interventions we find out that father Buzdug represented 
the Romanian Bloc within the Town hall, holding the position of 
councillor.Likewise, he was a member of the Anti-revisionist League and of 
the Patriotic Nation. 

Nicolae Vasiu, the representative of the clergy, also held a speech in 
memory of the father. “The master of contemporary Orthodox eloquence, 
priest and professor Andrei Buzdug, has ceased to write and to speak.” The 
oratorical value was also reinforced by the following words: “indeed, in the 
theoretical field of preaching God, priest and professor Buzdug is, 
nowadays, in Transylvania, the most popular and appropriate churchly 
speaker of our times”.22 

Father Vasiu closed his intervention by offering us a particularly 
beautiful moral portrait. He captured the last moments of the theology 
professor’s life who, before dying, took the Eucharist, saying these last 
words: “Lord, I believe and I confess”.23 

Pr. Augustin Faur, a former student of the distinguished professor, 

 
19 MIRCEA GELU BUTA, “Andrei Buzdug (1891-1939) primul rector al Academiei 
Teologice Ortodoxe Române din Cluj” [Andrei Buzdug (1891-1939), the first rector of the 
Romanian Orthodox Theological Academy of Cluj] in Anuar XVIII (2014-2015) [Annual 
XVIII (2014-2015)], Renașterea [Renaissance], Cluj-Napoca, 2016, p. 218. 
20 Prot. VASILE SAVA, PhD “Din prilejul morții prof. A. Buzdug. Cuvântul Academiei 
Teologice. Cuvântul Episcopiei” [On the occasion of Prof. A. Buzdug’s death. Address of 
the Theological Academy. Address of the Diocese], Renașterea [Renaissance], 11 (1939), 
p. 2. 
21 IBIDEM. 
22 Prot. NICOLAE VASIU, “Din prilejul morții prof. A. Buzdug. Cuvântul Academiei 
Teologice. Cuvântul preoțimei eparhiei Clujului” [On the occasion of Prof. A. Buzdug’s 
death. Address of the Theological Academy. Address of the clergy of the bishopric of Cluj], 
Renașterea [Renaissance], 11 (1939), p.2. 
23IBIDEM, p. 3. 
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also used elevating words.24 “Kind and pious, eager to give advice and 
friendly, he was the kind of priest and professor who, both from the chair 
and from the pulpit, consumed his soul’s energy to ennoble souls and to 
harden characters for the battle of life”.25 From here, we find out that he was 
ready to publish “a homiletics and a catechetics study and was endeavouring 
to gather the pareneses held at various national holidays in one volume”.26 

What his colleagues offered him was the proof that he was loved and 
treasured. 

 
Homiletic activity27 
Father Andrei Buzdug held one of the most important positions in 

the Theological Academy, head of the department of Practical theology, 
Homiletics, Catechetics and Pastoral. From this position, he sought to 
confirm his presence in the institute and to help not only students, but also 
priests from the parishes of the diocese. That his work had a great impact in 
the Archdiocese of Cluj and in other dioceses is obvious through the 
heritage he left to posterity. Although his activity was not very long, he still 
managed to leave behind an important pedagogical, catechetic and homiletic 
work. Given that, in this study, we are interested in the homiletic activity, 
we shall insist on such books published by the professor. 

In 1938, he republished “Merinde pentru sufletele credincioase. 
Predici la toate duminecile anului bisericesc” [Victuals for faithful souls. 
Sermons for all the Sundays of the churchly year].28 His Grace Nicolae Ivan, 
in a note from 1933, wrote the following for the first edition: 
“Address.These days, a sermon book has been published:“Merinde pentru 
sufletele credincioase” [Victuals for faithful souls] by Andrei Buzdug, PhD, 
professor at our Theological Academy. It comprises sermons for all the 
Sundays of the churchly year. Through this book, the author, known as a 
good homiletics teacher and skilled in the pastoral functions of spiritual 

 
24 AUGUSTIN FAUR, „La mormântul părintelui profesor Dr. Andrei Buzdug” [“At the 
tomb of father and professor Andrei Buzdug, PhD”], Viața Ilustrată [Illustrated Life], VI, 
no. 4, April 1939, pp.15-16. 
25 IBIDEM, p. 15. 
26 IBIDEM, p. 16. 
27 We have made a brief presentation in the article LIVIU VIDICAN-MANCI, “Vocația 
catehetică și omiletică a Pr. prof. dr. Andrei Buzdug” [The catechetic and homiletic vocation 
of Pr. Prof. Andrei Buzdug, PhD], Anuar XVIII (2014-2015) [Annual (2014-2015)], 
Renașterea [Renaissance], Cluj-Napoca, 2016, p. 271. 
28 ANDREI BUZDUG, Merinde pentru sufletele credincioase. Predici la toate duminecile 
anului bisericesc [Victuals for faithful souls. Sermons for all the Sundays of the churchly 
year], Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române Cluj, 19331, 19382. As we can see on the first 
cover, the paper had the approval of the “Revered Council of the Diocese” no. 3454/1933, 
three years before that is. 



173 

fathers from the countryside, offers priests a series of very good sermons, 
concise and short, captured from everyday life, and a multitude of useful 
examples. These sermons are put together for the pulprit of our churches 
from the countryside and aim at addressing the soul of the people.Our 
priests can use them well, reading them in church, instead of the traditional 
homilies. We recommend this book, at their own expense or at the expense 
of the parish for the parochial library. The price is 100 lei from the author, 
prof. at our Theol. Acad. or from the library of the diocese”.29 

The paper focuses on all the Sundays of the year, Easter being the 
point of departure. It unfolds on 247 pages, meaning that it has an average 
length. As far as the author’s style is concerned, it is marked by liveliness, a 
dynamics that we can taste in other sermon books of that time, few, that is 
true. Two authors have marked the martyrdom of Transylvania in a similar 
way to father Buzdug, namely bishop Grigore Comșa and father Ilarion 
Felea, the martyr of Arad. The outstanding character of this accomplishment 
also resides in the request for a second edition. The quality of the paper was 
acknowledged by priests from parishes across the diocese. And this is not 
surprising. The live, clean, elegant, noble, yet accessible language of the 
sermons in the volume gained them the following characterisation made by 
the bishop of Cluj in his note on the volume, which we repeat: “Our priests 
can use them well, reading them in church, instead of the traditional 
homilies.” 

We could say without exaggeration that the parenesis, besides 
Sunday sermons, was the homiletic genre that Andrei Buzdug knew and 
practised best. This is the reason why both at marriages and at funerals we 
have volumes signed by the professor from Cluj. 

In 1937, the 203-page volume “Doamne, mântuiește-ne că pierim. 
Cuvântări funebre” [God, save us for we are perishing. Funeral 
Discourses]30 was published. The volume comprises 50 sermons, their 
teachings being addressed to people from all social categories. 

The first sermon was held at the funeral of a little boy, whereas the 
last one was held at the funeral of a mad man. As a consequence, we have 
discourses held at the funeral of a: “priest, professor, young teacher, 
presbytera, teacher’s wife, clerk, doctor, judge, officer, soldier, soldier fallen 
in battle, faithful with a sudden death, person who died in hospital, servant, 
poor person, suicide, murdered person, deaf and dumb, blind, crippled, mad 

 
29 Archive of the Diocese of Cluj, the fund Academia Teologică [Theological Academy], 
Folder Andrei Buzdug, unindexed, Answer given on December 4th, 1933, (document no. 
6985/1933). 
30 ANDREI BUZDUG, Doamne mântuiește-ne că pierim. Cuvântări funebre [God, save us 
for we are perishing. Funeral Discourses], Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1937, 
Cluj. 
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man”. The simple reading of the subjects chosen shows us the oratorical and 
theological courage the father proved in outlining this paper. 

In what follows, we shall analyse31 three discourses, made in 
situations when we believe pain is very hard to appease: the funeral of a 
little boy, the funeral of a suicide and the funeral of a murdered man – all 
sudden deaths. Even though there are no details related to the occasions on 
which these sermons were previously held, we consider, judging by the tone 
used, that they were uttered on various occasions in the father’s life. 

“Cuvântare la înmormântarea unui băiat mic” [Address at the funeral 
of a little boy]32 brings in front of the audience the text in Matthew 19:14 
“Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom 
of heaven belongs to such as these”, as a motto. The sermon opens with the 
episode in 2 Kings 12:15-25, when King David lost his child, showing how 
he fasted and cried while the child was sick and how he decided to move on, 
renewing his clothes, after the child’s death.33 

The structure of this sermon proves how well father Buzdug 
practised the genre of parenesis. “Captatio benevolentiae” is achieved by a 
text from the Holy Scripture, where children are called to Christ; the next 
episode is one whose pain is similar to that of parents who accompany their 
children on their way, a biblical moment that also represents an argument 
for maintaining hope and accepting God’s order. The preacher raises the 
tension and attention of the public when he asks: “in your great pain, how 
could I help you and how could I pour the balm of comfort and hope into 
your hearts that have been so sorely tried?!” The rhetorical question is 
fulfilled in the biblical argument “let us not grieve like those who have no 
hope”, without indicating the text, but making reference to 1 Thessalonians 
4:13. Why does he not linger on this text? Only for the purpose of not 
interrupting the demonstration that gradually rises towards the climax of 
putting one’s faith in God, irrespective of what happens to us in life. This 
aspect is clarified by an allegory in which the dying man sings gladly, 
knowing that, due to his faith, he shall pass to his heavenly reward.34 

In the next stage, creating the circularity of the sermon, he 
approaches Matthew 19:14, encouraging the family to have faith in Christ. 

 
31 In the stylistic analysis, we shall take into account “Stilul predicii” [Style of the sermon] 
din Omiletica [Homiletics], VASILE GORDON (coord), ADRIAN IVAN, NICUȘOR 
BELDIMAN, Basilica, Bucharest, 2015, pp. 455-495. 
32 “Cuvântare la înmormântarea unui băiat mic” [Address at the funeral of a little boy] in 
Andrei Buzdug, Doamne mântuiește-ne că pierim. Cuvântări funebre [God, save us for we 
are perishing. Funeral Discourses], Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1937, Cluj, pp. 
5-8. 
33 IBIDEM, p. 6. 
34 IBIDEM, p. 6 
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“From now on, your dear child is in heaven together with the angels, 
receiving the immense love of our Lord Jesus Christ”.35 The sermon closes 
with the hopeful verse of poet Constantin Goran. 

It is very difficult to speak at the funeral of a suicide. Actually, at 
such funerals, after certain arrangements, it is forbidden to say anything, 
unless the suicide takes place on the background of mental illnesses. It is 
also the case of this sermon.36 The style of the sermon is lively, keeping the 
characteristics of the spoken style. The phrasing is not heavy like in the case 
of a sermon that was intended to be published and not uttered. Each 
sentence allows the reader to hear the verbal inflections of the preacher. The 
sentence is well divided and proportionate, often short and forceful. 

The motto of the discourse is from Psalm 103:8 “The Lord is 
compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love”, text to 
which he will not come back, but which marks the thread of the discourse. 
The introduction into the atmosphere of the funeral is done by “merciless 
death leaves voids and tears in families. The same holds true here, where 
parents mourn their son and especially the widow mourns her husband. 
After a few years of marriage, she is now alone, without support, with little 
children. That is why we ask and look for mercy”.37 The preacher helps us 
understand the social and civil status of the dead man. Moreover, he shows 
himself empathic and involved in the atmosphere of the funeral. God’s 
mercy and the trust in His fair justice, as well as the emphasis of the severity 
of the act of suicide, represent the major ideas of this discourse. 

The tone by which he closes his short discourse: “our duty in life is 
to fight and overcome any trouble or problem that we might face, without 
losing faith in God. Seek now to find the meaning of death and, as such, 
fearful and trembling, endeavour to build your happiness, having full faith 
that God is merciful and will give us a place in His kingdom, together with 
His righteous people” proves to be optimistic, humble and encouraging 
towards good deeds. “Cuvântare la înmormântarea unui ucis” [Address at 
the funeral of a murdered man] is definitely the result of a sad experience in 
the father’s life. The sermon opens with a short story in which Oliver 
Cromwell, the murderer of king Charles I, is the protagonist. The preacher 
uses it to direct his arrow towards the person that committed the cold-
blooded murder and to remind him of God’s judgement. He speaks to him as 
if he were present there: “You merciless murderer won’t have rest.”

 
35 IBIDEM, p. 7. 
36 “Cuvântare la înmormântarea unui sinucigaș” [Address at the funeral of a suicide] in 
ANDREI BUZDUG, Doamne mântuiește-ne că pierim. Cuvântări funebre [God, save us 
for we are perishing. Funeral Discourses], Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1937, 
Cluj, pp. 186-188. 
37 IBIDEM, p. 186. 



176 

 The end is flooded in the urging to pray for the murderer so that he 
repents and God forgives him and for those left behind so that they forgive, 
not seek revenge and take care of their own souls. 

The arguments are inspired from the Bible, but the texts used are not 
clearly pointed out, except for verse 22 in Matthew 5, which is offered 
towards the end. The tropes used do not suffocate the text. The metaphor, 
hyperbola and simile are the most often used figures of speech. Among 
figures of speech, rhetorical interrogation is one at which the author excels: 
“Wherever you go, you shall be followed by the cry: you have spilled my 
blood! Do you want to clean the blood from your hands?”(...) You have lost 
a lot by the death of the one leaving you but I ask you: is there such a loss 
that God cannot replace?”.38 The forms of address are part of a classical 
repertory, some of them no longer being used nowadays, such as: 
“woebegone listeners”. 

The priest and professor’s request to have his “Cuvântări la cununii” 
[Discourses at marriages] published and printed at the printing house of the 
diocese received the following answer from bishop Nicolae Colan: “we 
assent to the manuscript and give our episcopal blessing for its printing. As 
it is possible to clean the language from neologisms and give it a more 
churchly air”.39 The hierarch believed the language was too bold and, 
wishing to keep the rigours of churchly language, he suggested some small 
adjustments. Most likely, the author followed the advice of the bishop, but 
kept the dynamics of the language. 

Considering what we have presented, we believe what this study 
does is to enrich the image of the one who passed to God’s kingdom so 
young. The reference to archives with respect to the information promoted 
so far about the father has brought several clarifications and the brief 
analysis of the sermons held at funerals has highlighted the special qualities 
of the homiletics professor. He was not only familiarised with the genre of 
parenesis, the obituary, but mastered it at the highest level. 

 
Conclusions 
In the future, we shall also focus on the rest of the father’s homiletic 

works. Besides a selective analysis, the father’s entire heritage to posterity 
would deserve a full introspection. Very fluent in German and Hungarian, 
an aspect reflected in the bibliography he used for his scientific and 

 
38 “Cuvântare la înmormântarea unui ucis” [Address at the funeral of a murdered man] in 
ANDREI BUZDUG, Doamne mântuiește-ne că pierim. Cuvântări funebre [God, save us 
for we are perishing. Funeral Discourses], Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1937, 
Cluj,  pp. 190-191. 
39 Archive of the Diocese of Cluj, the fund Academia Teologică [Theological Academy], 
Folder Andrei Buzdug, unindexed, Answer given on the 10th of April 1938. 
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homiletic works, Andrei Buzdug fully deserves to be in the limelight of 
specialised literature. 

We believe that, as long as the name of priest and professor Andrei 
Buzdug is not mentioned in Romanian homiletic treaties, he is done a 
serious wrong and our bibliographies and treaties are incomplete. He must 
shine, together with his contemporaries, Bishop Grigore Comșa (†1935), 
Patriarch Miron Cristea († 1939), Grigore Cristescu (†1961), Ilarion Felea 
(†1961) and the list could go on. 

In a future study, we shall concentrate on a stylistic analysis of 
sermons delivered on Sundays and holidays, while also aiming at 
republishing the father’s homiletic works. 

 
Abstract: Commemoration of Andrei Buzdug (1891-1939) from the 
Theological Academy of Cluj-Napoca Eight Decades after He Passed to 
his Heavenly Home  
The commemoration of personalities that have marked a field is a noble 
duty. Andrei Buzdug, the first rector of the Theological Academy of Cluj-
Napoca was a remarkable personality of interwar Cluj. We have tried to add 
data and documents extracted from the Archives of the Archdiocese and of 
the old Academy, some novel, to what has been written so far. Besides 
mending some historical and chronological errors, we have made a short 
analysis of the obituaries written by the professor from Cluj, unique as 
subject, emphasising in particular three of them. 



178 

Predeștiul de „peste Jiu” – un sat al Craioveștilor ajuns în 
stăpânirea lui Mihai Viteazul și a urmașilor săi  

 
 

Lect. Univ. Dr. LIVIU MARIUS ILIE1 
 

Cuvinte cheie: Țara Românească, mănăstire, Mihai Viteazul,  
boier, Predești  

 Keywords: Wallachia, monastery, Michael the Brave,  
boyar, Predești 

 
Analiza satelor ce au constituit marele domeniu al Craioveștilor a 

reprezentat premisa unei cercetări pe cât de dificilă, pe atât de interesantă;2 
dimensiunea considerabilă a întinderilor de pământ deținute de aceștia în 
Țara Românească, precum și extinsa spiță a neamului lor au determinat un 
lung șir de împărțiri teritoriale, certuri și judecăți în interiorul sau în afara 
familiei ori abuzuri de putere venite fie din partea rudelor ce ajunseseră în 
dregătorii înalte, fie chiar din partea voievozilor valahi.  

Divizat în timpul domniei lui Vlad Călugărul, de către însuși Neagoe 
de la Craiova pentru cei patru fii ai săi, Barbu, Pârvu, Danciu și Radu, așa 
cum aflăm dintr-o mărturie târzie,3 domeniul a cunoscut etape succesive de 
refacere parțială și reîmpărțire;4 complicata sa dinamică poate fi refăcută pe 
baza mai multor documente domnești, dintre acestea un rol important 
revenind actului din 17 mai 1589, emis de Mihnea Turcitul.5 La acea dată, 
urmași în viață erau menționați doar pentru doi – Pârvu și Radu – dintre cei 
patru boieri Craiovești de mai sus.6 Pe linia lui Pârvu, erau prezenți la 
succesiune Danciu, tatăl viitorului domn Matei Basarab și fratele său, Radu, 
respectiv verișoarele lor primare, Marga și Vișana;7 pe linia lui Radu, 

 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale. 
2 Rămâne clasic studiul lui ION DONAT, „Domeniul Craioveștilor”, publicat în idem, 
Domeniul domnesc în Țara Românească (sec. XIV-XVI), ediție îngrijită de Gheorghe Lazăr, 
cuvânt înainte de Șerban Papacostea, Ed. Enciclopedică, București, 1996, p. 151-190. 
3 Documente privind istoria României, B. Țara Românească, veacul XVI, vol. V (1581-1590), 
Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1952 (în continuare DIR, B, 
XVI-5), doc. 420, p. 403. 
4 A se vedea, în acest sens: CONSTANTIN REZACHEVICI, „Domeniul boieresc al lui 
Radu Șerban”, în „Studii. Revista de istorie”, tom 23, 1970, nr. 3, p. 477 și urm.; ION 
DONAT, op. cit., p. 42. 
5 DIR, B, XVI-5, doc. 420, p. 402-407. 
6 „A rămas numai partea lui Pârvul vornic și partea lui Radul postelnic” (IBIDEM, p. 405). 
7 IBIDEM, p. 404. 
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Mihnea Turcitul o menționa pe Maria, soția lui Nica și pe fiul său, Șerban, 
viitorul domn Radu Șerban.8   

Pentru voievodul valah care l-a emis, hrisovul constituia o modalitate 
de a-și crește domeniul domnesc. Moștenirea directă a lui Pârvu Craiovescu, se 
arăta la 17 mai 1589, fusese împărțită în trei – „partea răposatului Băsărab 
voevod și partea fratelui lui, Preda ban”, precum și „zestrea jupaniței Marga cea 
bătrână, sora lui Băsărab voevod și a lui Preda ban”.9 Cum însă Neagoe 
Basarab („Băsărab voevod” din document) fusese domn al Țării Românești, 
posesiunile sale erau înglobate de Mihnea Turcitul domeniului domnesc;10 
pentru ca această mișcare să nu pară a avea un caracter personal, voievodul 
valah intervenea în formularul diplomatic al actului domnesc, completând astfel 
sancțiunea documentului: „după trecerea domniei mele, pe cine va alege 
Domnul Dumnezeu să fie cârmuitor și domn al Țării Românești, din rodul 
inimii domniei mele sau din alt neam, domnia lui să stăpânească partea lui 
Băsărab voevod, pentru că s-a ridicat domn al Țării Românești”.11  

Mai mult decât atât, Mihnea și-a însușit și moștenirea banului Preda, 
fratele lui Neagoe Basarab; deși inițial domnul arătase că partea lui Preda 
din domeniul Craioveștilor urma „să fie a cui se va alege din trupul lui”, 
după judecata domnească cu 12 boieri („cum este legea Țării Românești”), 
patrimoniul funciar al lui Preda a devenit și el domnesc („partea lui Pârvul 
vornic, tatăl lui Băsărab voevod și a lui Preda ban, să fie domnească, iar 
zestrea jupaniței Marga cea bătrână, cu cât au înzestrat-o frații ei, să fie 
strănepoților ei”);12 o explicație în acest caz ar putea fi că, la 1589, 
potențialii urmași ai lui Preda13 fie nu veniseră, fie nu fuseseră primiți să 
revendice moștenirea.   

 
8 IBIDEM, p. 403. 
9 IBIDEM, p. 404 (am păstrat în citatele preluate din colecția DIR, forma „voevod” 
preferată de editori); despre succesiunea lui Neagoe Basarab din Pârvu Craiovescu, vezi 
LIVIU MARIUS ILIE, „Neagoe Basarab and the Succession to the Throne of Wallachia”, 
în „Analele Universității București, Istorie”, an LIII, 2004, p. 40-42. 
10 „[...] ca să fie partea răposatului Băsărab voevod, partea domnească” (DIR, B, XVI-5, 
doc. 420, p. 404).  
11 IBIDEM; documentul din 1589 nu oferă prea multe informații despre structura 
domeniului lui Neagoe Basarab pe care și-l însușește Mihnea Turcitul, nefiind foarte clar 
dacă intrau aici doar satele moștenite de la Pârvu Craiovescu sau și cele pe care Neagoe le 
cumpărase pe parcursul vieții sale. 
12 IBIDEM, p. 404, 405. 
13 Pentru aceștia, vezi CONSTANTIN REZACHEVICI, „Extras din arborele genealogic al 
Craioveștilor și Basarabilor Craiovești din secolele XV-XVIII”, în IDEM, „Cum a apărut 
numele dinastic Basarab și când l-a adoptat Matei vodă”, în „Analele Universității din 
Craiova. Seria Istorie”, an X, 2005, nr. 10, p. 7-29; vezi și IRINA CÎRSTINA, Neamuri 
boierești și patrimoniul lor funciar în Țara Românească (secolul al XVI-lea), cuvânt înainte 
de Ileana Căzan, prefață de Ecaterina Lung, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015, 
p. 188. 
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Ce l-a determinat pe voievodul valah să-și aleagă ca „parte 
domnească” o fracțiune din moștenirea boierilor Craiovești? Cel mai la 
îndemână răspuns este legat de greaua situație financiară pe care Mihnea 
Turcitul a traversat-o pe parcursul celei de-a doua domnii. O imagine de 
ansamblu a sumelor plătite de Mihnea otomanilor în intervalul 1585-1589 – 
de la începutul celei de-a doua domnii până în anul „împărțirii” averilor 
Craioveștilor – a realizat M. Berza într-un studiu mai vechi; fragmentul citat 
din acesta, deși extins, este elocvent pentru situația financiară în care se 
găsea domnul de la sud de Carpați: „Recâștigarea tronului de Mihnea costă 
[...] cel puțin 700.000 de galbeni, după cum reiese dintr-o scrisoare de 
familie a însăși mamei sale. La numai șase luni după înapoierea în țară, 
Mihnea trebuia să dea sultanului alți 100.000 de galbeni, drept mulțumire că 
n-a fost scos din scaun, cu toate ofertele unui alt pretendent. Alți 100.000 de 
galbeni sunt împărțiți de doamna Ecaterina, care alergase în grabă la 
Constantinopol, între sultană, beglerbegul Greciei și capugi-aga. În preț se 
obținuse și turcirea pretendentului. Nu știm cât a costat, în 1588, tăierea 
nasului și urechilor la doi alți pretendenți, care sunt surghiuniți la Rhodos. În 
1589, când Cercel reapare la Constantinopol, Mihnea trimite 300.000 de 
galbeni, apoi se îndreaptă într-acolo el însuși, fără a mai știi ce ducea cu 
sine. După ce domnia e dată un moment lui Vlad, fiul lui Miloș, ea e 
recăpătată de Mihnea, fără ca, iarăși să cunoaștem prețul tranzacției. Știm 
doar că însoțitorul său în țară, un apropiat al marelui vizir, urma să 
primească 40.000 de galbeni și că uciderea lui Cercel a costat alți 50.000”.14  

Contextul oferit de puterea suzerană crea premisele unui dezastru 
finaciar pentru Țara Românească – Imperiul otoman se confrunta cu o 
corupție generalizată în administrație și armată,15 în timp ce despre Murad al 
III-lea se știa că primea public mită.16 Pentru Mihnea Turcitul, pe lângă 

 
14 M. BERZA, „Variațiile exploatării Țării Românești de către Poarta otomană în secolele 
XVI-XVIII”, în „Studii. Revistă de istorie”, an XI, 1958, nr. 2, p. 61; despre pretendenții cu 
care se confruntă Mihnea în această perioadă, vezi și CONSTANTIN REZACHEVICI, 
Cronologia critică a domnilor din Țara Românească și Moldova, a. 1324-1881, vol. I 
(secolele XIV-XVI), Editura Enciclopedică, București, 2001, p. 302-303. La rândul său, 
Bogdan Murgescu atrăgea atenția asupra datoriei pe care Petru Cercel o lăsase în 1585 și pe 
care Mihnea Turcitul fusese obligat să o achite – 88,9 milioane de aspri, care „însemnau la 
cursul anterior devalorizării asprului din 1584-1586, peste 1,2 milioane de galbeni, iar după 
devalorizare, aceeași sumă mai valora doar vreo 750.000 de galbeni” (BOGDAN 
MURGESCU, „Câteva observații pe marginea datoriilor domnitorilor Țării Românești și 
Moldovei în 1594”, în IDEM, Țările române între Imperiul Otoman și Europa creștină, 
Editura Polirom, Iași, 2012, p. 98).  
15 ROBERT MANTRAN (coord.), Istoria Imperiului otoman, traducere de Cristina Bîrsan, 
Editura Bic All, București, 2001, p. 136. 
16 MIHAI MAXIM, O istorie a relațiilor româno-otomane, cu documente noi din arhivele 
turcești,, vol. I. Perioada clasică (1400-1600), Editura Istros, Brăila, 2012, p. 99. 
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sporirea fiscalității interne ca măsură de acoperire a cheltuielilor17 sau, în 
cazuri extreme, folosirea propriilor economii („agonisata domniei mele” 
dintr-un document intern),18 extinderea domeniului domnesc putea 
contribui, printre altele, la rotunjirea atât de necesară a veniturilor sale.  

Cu cât s-a ales Mihnea din moștenirea Craioveștilor? Referitor la 
partea banului Preda, despre care am arătat mai sus că devenise domnească, 
nu există informații detaliate în documentul din 17 mai 1589; la fel ca și în 
cazul posibililor săi urmași, și în ceea ce privește satele lui Preda, voievodul 
valah păstrează o tăcere totală. Referitor la ceea ce deținuse Neagoe 
Basarab, Mihnea Turcitul notează: „Și am luat domnia mea în partea 
domnească, care se cheamă partea lui Băsărab voevod, satul anume Greaca 
toată și Craiova toată și din Prundu jumătate”.19 Despre acest din urmă sat – 
Prundul – se spunea la 1589 că jumătate din el venea pe linia de succesiune 
Pârvu Craiovescu–Neagoe Basarab, această parte devenind domnească în 
timpul lui Mihnea Turcitul, cealaltă jumătate făcând parte din patrimoniul 
lui Radu Craiovescu și fiind, de drept, a urmașilor acestuia, postelnicul Nica 
și soția sa, Maria. Pentru a întregi satul Prundu în domeniul său domnesc, 
Mihnea a luat această a doua jumătate tot pe seama domniei și a dat în 
schimb „lui Nica postelnic și jupaniței lui, Maria, din partea domnească, 
care se cheamă partea lui Băsărab voevod, niște sate peste Jiu, pe care le-au 
stăpânit strănepoții lui Băsărab voevod și ai jupaniței Marga cea bătrână, 
Danciul armaș și Radul postelnic și verii lor primari, Marga și Vișana, satele 
anume: Sadova toată și Sadovița toată și Marmurile și Măceșul Mare tot și 
Bâcleșul tot și Corlatele tot și Cerângul tot și Halmăjelul tot și Predeștii 
toți”.20  

Rezumând, se poate spune că acele sate, care se aflau „peste Jiu”, au 
fost ale lui Neagoe Basarab21 iar, prin moștenire, au ajuns la „strănepoții” 
(de fapt, nepoții)22 Margăi cea bătrână, Danciu, Radu, Marga cea tânără23 și 
Vișana. Mihnea Turcitul le-a inclus în domeniul domnesc, tocmai pentru că 
aparținuseră lui Neagoe Basarab; același Mihnea le-a schimbat însă, se arăta 
tot la 17 mai 1589, cu jumătate din Prundu, satele revenind astfel jupaniței 

 
17 CONSTANTIN REZACHEVICI, op. cit., p. 303. 
18 DIR, B, XVI-5, doc. 236, p. 223; vezi și MIHAI MAXIM, „Regimul economic al dominației 
otomane în Moldova și Țara Românească în a doua jumătate a secolului al XVI-lea”, în 
„Revista de istorie”, tom 32, 1979, nr. 9 (septembrie), p. 1737. 
19 DIR, B, XVI-5, doc. 420, p. 405. 
20 IBIDEM. 
21 Satele erau „din partea domnească, care se cheamă partea lui Băsărab voevod” 
(IBIDEM); vezi ION DONAT, op. cit., p. 43, 158. 
22 Cf. cu CONSTANTIN REZACHEVICI, Extras din arborele genealogic..., în loc. cit., 
unde Danciu și Radu apar ca nepoți, iar nu strănepoți ai Margăi cea bătrână. 
23 Pentru a o diferenția de Marga cea bătrână, Ion Donat o numește pe aceasta Marga cea 
tânără (ION DONAT, op. cit., p. 159). 
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Maria din Coiani, soțului său, Nica și, evident, fiului ei, viitorul domn al 
Țării Românești, Radu Șerban. Se poate observa că mișcarea lui Mihnea 
Turcitul de a lua pe seama domnească tot satul Prundu trecuse satele aflate 
„peste Jiu” din linia succesorală a lui Pârvu Craiovescu în cea a lui Radu 
Craiovescu.  

De ce optase Mihnea pentru satul Prundul în totalitate? Scurta sa 
remarcă din documentul din 17 mai 1589 nu pare să răspundă decât parțial 
la întrebarea de mai sus –  „[...] l-am luat domnia mea, pentru că este 
aproape”,24 spre deosebire de cele nouă sate de mai sus, care se găseau 
„peste Jiu”, așadar într-o zonă de margine a Țării Românești. La o primă 
vedere, se pare că valoarea sa trebuie să fi fost extrem de mare, devreme ce 
doar o jumătate din el era schimbat cu nouă sate, opt dintre acestea fiind 
amintite ca întregi. Trebuie totuși observat faptul că domnul părea mai 
degrabă interesat de numărul de vecini, decât de pământul propriu-zis („[...] 
domnia mea nu am împărțit satele cu satul, ci am împărțit domnia mea 
vecinii după catastihul de la vistieria domniei mele”).25 Pentru a cuantifica 
câștigurile lui Mihnea Turcitul din domeniul Craioveștilor, se poate observa 
că acesta preferase posesiuni importante, precum orașul Craiova sau „sate 
neobișnuit de mari pentru acea vreme”, precum Greaca sau Prundul.26 

Desele împărțiri amintite mai sus, pe care le-a suferit marele 
domeniu al Craioveștilor, permit crearea unei imagini de ansamblu asupra 
întinderilor de pământ stăpânite de aceștia în Țara Românească; detaliile 
acestei stăpâniri pot fi mai bine înțelese prin împărțirea domeniului în 
subdiviziuni, acestea din urmă corespunzând, în mare, satelor. În cele ce 
urmează va fi analizat unul dintre satele amintite mai sus – Predeștiul de 
„peste Jiu”, nelăsând de o parte nici imaginea funciară generală. 

O mențiune târzie, datând din 30 noiembrie 1645, se regăsește într-
un hrisov emis de Matei Basarab, care confirmă posesiunea asupra mai 
multor sate pentru „Evstratie vtori vistier” și pentru soția acestuia Elina, 
fiica lui Nicolae Pătrașcu și nepoata lui Mihai Viteazul;27 printre aceste sate 
se afla și „Predeștii [...] tot satul cu toți rumânii și cu tot venitul de preste tot 
hotarul”; acest sat, se arată în același document al lui Matei Basarab, „au 

 
24 DIR, B, XVI-5, doc. 420, p. 406. 
25 IBIDEM, doc. 420, p. 405. 
26 ION DONAT, op. cit., p. 174. 
27 „[...] au luat credinciosul boiarinul domniei mele Evstratie vistier pre [...] Elina, fata lui 
Pătrașco vodă, nepoata răposatului Mihai voievod” (Documenta Romniae Historica, B. 
Țara Românească, vol. XXX (1645), volum întocmit de Violeta Barbu, Marieta Chiper, 
Gheorghe Lazăr, Editura Academiei Române, București, 1998, doc. 343, p. 372); a se vedea 
pentru descendența Elinei, ȘTEFAN ANDREESCU, „Familia lui Mihai Viteazul”, în Mihai 
Viteazul. Culegere de studii, redactori responsabili Paul Cernovodeanu și Constantin 
Rezachevici, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1975, p. 241. 
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fost al jupânesii Marii ot Coiani” și „au fost iar al răposatului Mihai voievod 
[Mihai Viteazul, n.m., LMI] din boierie”.28 Este evident că dacă Mihai 
Viteazul a deținut Predeștiul în perioada în care a fost boier, acest lucru s-a 
întâmplat după 17 mai 1589, deoarece hrisovul lui Mihnea Turcitul din 
această dată nu amintește nimic despre o stăpânire anterioară a lui Mihai la 
Predești; așa cum observa Ion Donat, perioada „de boierie” a lui Mihai 
Viteazul, se încheie în „vara anului 1592, când se sfârșește domnia lui 
Ștefan Surdul”.29  

Un document datând din 29 august 1594 aduce noi informații asupra 
Predeștiului de „peste Jiu”.30 Actul, emis de Mihai Viteazul, vine în urma 
unei judecăți ce s-a ținut „înaintea domniei mele și înaintea tuturor 
cinstiților dregători din divanul domniei mele”,31 părțile implicate fiind pe 
de o parte, călugării de la mănăstirea Glavacioc, iar pe de altă parte, boierii 
Danciu vornic din Brâncoveni și Manta paharnic. Din document aflăm că, 
încă din timpul vieții sale, „jupanița Marga, fiica lui Mathei banul”, adică 
Marga cea tânără, cum a fost identificată mai sus, a dăruit mănăstirii 
Glavacioc mai multe părți de sate, fiecare din ele în proporție de o pătrime; 
printre acestea se găsea și „Predeștii a 4-a parte”. Despre aceste posesiuni se 
spune că reprezentau „toate părțile jupaniței Marga [...] însă din partea 
tatălui său Mathei banul jumătate”.32 Hrisovul capătă în continuare accente 
de cronică – „Și s-a întâmplat jupaniței Marga moarte și s-au îngropat 
osemintele ei în sfânta mănăstire, care este mai sus scrisă. Iar apoi, când a 
fost acum, în zilele domniei mele, acele ocine mai sus zise și țigani și vii au 
fost cuprinse și cotropite de boierii domniei mele jupan Danciu fost vornic 
din Brâncoveni și de jupan Manta paharnic”.33 Trebuie observat că 
încălcările de moșii erau făcute de Danciu din Brâncoveni, urmaș puternic al 
Craioveștilor la sfârșitul secolului al XVI-lea34 și de viitorul mare ban 
Manta, un posibil fiu al Vișanei amintită mai sus și al marelui agă Oxotie.35 

 
28 DRH, B, XXX, doc. 343, p. 374.  
29 ION DONAT, op. cit, p. 195. 
30 Documenta Romaniae Historica, B. Țara Românească, vol. XI (1593-1600), volum 
întocmit de Damaschin Mioc, Ștefan Ștefănescu, Marieta Adam, Constantin Bălan, Maria 
Bălan, Sașa Caracaș, Ruxandra Cămărășescu, Olimpia Diaconescu, Coralia Fotino, Editura 
Academiei Republicii Sociliste România, București, 1975, doc. 86, p. 116-118. 
31 IBIDEM, doc. 86, p. 118. 
32 IBIDEM, doc. 86, p. 117. 
33 IBIDEM, doc. 86, p. 118. 
34 NICOLAE STOICESCU, Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și 
Moldova (sec. XIV-XVII), Editura Enciclopedică Română, București, 1971, p. 49-50. 
35 ȘTEFAN ANDREESCU, „Boierii lui Mihai Viteazul”, în idem, Restitutio Daciae, III. 
Studii cu privire la Mihai Viteazul, Editura Albatros, București, 1997, p. 381-382; 
ANDRONIKOS FALANGAS, „Ascension sociale et influence grecque dans les pays 
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Judecata se încheie în favoarea mănăstirii Glavacioc, fapt ce confirmă că, 
măcar la 29 august 1594, Mihai Viteazul admitea că un sfert din satul 
Predești nu îi aparținea lui.  

Aruncând o privire asupra informațiilor ce fac referire la Predeștiul 
de „peste Jiu” în deceniile IX-X ale secolului al XVI-lea, câteva întrebări își 
așteaptă răspunsul. Când a făcut Marga cea tânără dania sa către mănăstirea 
Glavacioc? Un document din 22 septembrie 1587, emis de același Mihnea 
Turcitul întărește „jupaniței Stanca [...] jumătate din satul Comoșteni și 
jumătate din țigani, partea fiicei ei, jupanița Marga”, această stăpânire 
urmând a se face pe timpul vieții Margăi („până va fi vie”), după moartea sa, 
această parte de sat revenind mănăstirii Glavacioc.36  

Întrebarea de mai sus s-ar putea reduce la întrebarea când a murit 
Marga cea tânără? Ni se păstrează un document de la Mihnea Turcitul având 
ca elemente de datare doar ziua și lună – 8 ianuarie, la această dată Marga 
cea tânără fiind deja moartă, iar „partea ei (deci nu sate întregi, n.m., LMI) 
din Comoșteni, din Drâncea și din Caracal” revenind deja mănăstirii 
Glavacioc.37 Prin actul cu această dată, Mihnea scria „slugilor lui Danciul 
fost mare armaș din Brâncoveni”, cerându-le „să lăsați în pace aceste sate ce 
sunt mai sus zise”;38 se pare că acel conflict dintre Danciu Brâncoveanu și 
mănăstirea Glavacioc, terminat cu judecata domnească din 1594, își avea 
rădăcini mai vechi.  

În privința datării documentului, editorii DIR observă, în mod 
îndreptățit, că el trebuie să fie posterior celui din 22 septembrie 1587, când 
Marga cea tânără încă trăia.39 Fiind vorba de un hrisov al lui Mihnea 
Turcitul și acesta încheindu-și domnia în 1591, ultimul său document datând 
din 22 mai 1591,40 ne rămân ca variante de datare anii 1588, 1589, 1590 și 
1591. Editorii DIR au ales să îl dateze cu anul 1588,41 dată imposibil de 
acceptat deoarece Marga cea tânără se prezentase la împărțirea domeniului 
Craioveștilor din 17 mai 1589. Așadar, rămân ca variante de datare anii 
1590 sau 1591. Documentul având ca zi și lună 8 ianuarie a fost scris de un 
„Neagu logofăt”. Analizând actele de la începutul anilor 1591 și 1590, 
găsim un Neagu, care scrie la București un hrisov al lui Mihnea Turcitul, la 

 
roumains. De quelques boyards d’origine épirote”, în IDEM, Présences grecques dans les 
pays roumains (XIVe-XVIe siècles), Édition Omonia, Bucarest, 2009, p. 229. 
36 DIR, B, XVI-5, doc. 346, p. 330. 
37 IBIDEM, doc. 361, p. 344. 
38 IBIDEM. 
39 IBIDEM. 
40 Documente privind istoria României, B. Țara Românească, veacul XVI, vol. VI (1591-
1600), Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1953 (în continuare 
DIR, B, XVI-6), doc. 9, p. 7-8. 
41 DIR, B, XVI-5, doc. 361, p. 344. 
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12 ianuarie 1591.42 În 1590, un document datând chiar din 8 ianuarie este 
scris de un Vâlcu,43 iar altul din 22 ianuarie este scris de un Neagu.44 
Prezența unui Neagu atât în ianuarie 1590, cât și în ianuarie 1591 nu permite 
o concluzie tranșantă în datarea documentului, dar, în momentul de față, nu 
mai poate fi acceptat anul 1588 propus de editorii DIR. Putem însă spune că 
dania Margăi către Glavacioc a fost înainte de 8 ianuarie 1590 sau 8 ianuarie 
1591.   

Observăm că aceleași trei posesiuni (Comoșteni, Drincea și Carcal), 
amintite la 8 ianuarie 1590 sau 1591 fuseseră alese de Mihnea Turcitul și la 
17 mai 1589, în hrisovul Craioveștilor, ca „zestrea jupaniței Marga cea 
bătrână”,45 domnul menționând totodată și mai multe vânzări de sate ale 
Margăi cea bătrână și ale fiilor săi, Matei și Vâlsan, primul dintre aceștia 
fiind mai sus amintitul tată al Margăi cea tânără. Din documentul lui Mihai 
Viteazul din 29 august 1594, aflăm însă că Marga lăsase la moartea sa 
mănăstirii Glavacioc, 22 de părți (sferturi) de moșii, printre care și „Predești 
a 4-a parte”.46  

Este posibil ca Mihnea Turcitul să nu fi recunoscut decât o mică 
parte din dania Margăi către Glavacioc (cunoaștem cele trei posesiuni de 
mai sus – Comoșteni, Drincea și Carcal), alte sate, precum Predeștiul, fiind 
date către alți posesori, ca Maria din Coiani, care la 1589 primea „Predeștii 
toți”.47 Împărțirea domeniului Craioveștilor de către Mihnea Turcitul la 
1589 nu pare să fi rezistat cu mult mai mult decât domnia sa, sate precum 
Predeștiul revenind de pe linia urmașilor lui Radu Craiovescu pe cea a 
succesorilor lui Pârvu Craiovescu, un sfert din acest sat fiind confirmat, ni 
se spune în documentul din 1594, mănăstirii Glavacioc, în timp ce Prundu 
pare să fi revenit urmașilor lui Radu Craiovescu.48 Domnii ce i-au urmat lui 

 
42 DIR, B, XVI-6, doc. 1, p. 2. 
43 DIR, B, XVI-5, doc. 440, p. 424. 
44 IBIDEM, doc. 445, p. 427. 
45 IBIDEM, doc. 420, p. 406. 
46 Caracal, Betejani, Comoșteni, Drincea, Corlatele, Potlogi, Mermurele, Măceșul de Sus, 
Măceșul de Jos, Strehaia, Sadova, Ocolna, Frumoșei, Predești, Seaca, Bucovăț, Paia, 
Pleana, Slătnic, Sălătruc, Sparți și Cușcodia. 
47 IBIDEM, doc. 420, p. 405. 
48 Reconfigurarea domeniului Craioveștilor la sfârșitul secolului al XVI-lea este parțial 
confirmată și de un pasaj din același document din 17 mai 1589; referindu-se la satele de 
„peste Jiu”, printre care se găsea și Predeștiul, Mihnea Turcitul nota: „Însă dacă vreodată nu 
vor fi ale lui Nica postelnic și ale jupaniței lui, Maria, aceste sate mai sus zise, pe care le-
am dat domnia mea pentru jumătate din satul Prundul, ci le va lua de la el, fie un domn sau 
un boier din rudele lui Băsărab voevod sau din rudele jupaniței Marga cea bătrână, atunci 
Nica postelnic și jupanița lui, Maria, să stăpânească satul Prundul tot și cu tot hotarul, 
pentru că este din partea lui Radu postelnic” (IBIDEM, doc. 420, p. 405-406). Predeștiul 
am văzut mai sus că nu a rămas lui Nica, Maria și Șerban, ci a revenit pe cealaltă ramură 
succesorală a Craioveștilor. Despre Prundu se știa la 23 decembrie 1601 că, împreună cu 
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Mihnea Turcitul la sfârșitul secolului al XVI-lea par să fi restabilit status 
quo-ul funciar de dinainte de 17 mai 1589.     

Ce se întâmplase cu celelalte trei sferturi din Predești în ultimul 
deceniu al veacului al XVI-lea? Arătam mai sus că la 30 noiembrie 1645, 
Matei Basarab întărea „Predeștii [...] tot satul cu toți rumânii și cu tot venitul 
de preste tot hotarul” unei nepoate a lui Mihai Viteazul pentru că acesta „au 
fost [...] al răposatului Mihai voievod din boierie”.49 Cum la 29 august 1594, 
Mihai Viteazul confirma stăpânirea mănăstirii Glavacioc peste un sfert din 
Predești, el ar fi putut deține maxim trei sferturi din acesta. La 1645, Elina, 
nepoata sa, primea însă satul în întregime. Situația nu pare a fi una 
nemaintâlnită în cazul lui Mihai Viteazul. La 6 septembrie 1598, Mihai își 
întărește stăpânirea peste 23 de sate din județul Romanați, pe care le 
cumpărase în perioada în care fusese boier.50 Ion Donat observa că două 
dintre acestea, Plăviceni și Scărișoara, le confirmase în întregime, deși 
documente din 29 noiembrie 1588 și 18 decembrie 1591, deci din perioada 
de boierie, menționează doar achiziționarea de părți ale respectivelor sate.51 
Să fi procedat domnul valah la fel și în cazul satului Predești de „peste Jiu”, 
achiziționând doar o parte din el, iar apoi asumându-și-l în întregime? 
Contextualizând în cadrul marelui domeniu funciar al lui Mihai Viteazul, 
răspunsul ar putea fi afirmativ, însă rigoarea împiedică o afirmație tranșantă. 
Lipsa unor izvoare de la sfârșit de secol XVI, care să confirme o asemenea 
ipoteză, lasă problema intrării lui Mihai în posesia Predeștiului încă 
nerezolvată, situație adeseori întâlnită în configurarea domeniului boieresc 
și domnesc al lui Mihai Viteazul. 

 
Radovanu, „au fost de moștenire ale lui Șerban paharnic [cel de mai sus, viitorul domn 
Radu Șerban, n.m., LMI]”, Radu Mihnea dându-le la acea dată boierului său Vintilă, 
„pentru buna și credincioasa slujbă, pe care a slujit-o domniei mele” (Documente privind 
istoria României, B. Țara Românească, veacul XVII, vol. I (1601-1610), Editura Academiei 
Republicii Populare Române, București, 1951 (în continuare DIR, B, XVII-1), doc. 31, p. 27). 
Radu Șerban părăsise Țara Românească în octombrie 1610, după înfrângerea în fața lui 
Simion Movilă (Istoria românilor, vol. V. O epocă de înnoiri în spirit european (1601-
1711/1716), coordonator Virgil Cândea, secretar științific Constantin Rezachevici, Editura 
Enciclopedică, București, 2013, p. 39), pierzându-și pentru o perioadă domeniul funciar, în 
timp ce „de la începutul lui noiembrie 1601 și până la mijlocul lui martie 1602, în țară au 
loc lupte continue între Simion Movilă, care stăpânea nordul țării și Radu Mihnea, care, 
stabilit la Giurgiu în raiaua turcească, iar apoi la Strehaia, controla partea de sud a Țării 
Românești” (IBIDEM). De pe această poziție Radu Mihnea dădea unui boier al său, satul 
Prundu, care aparținuse fugarului Radu Șerban; trebuie ținut cont și de faptul că acest sat se 
găsea în sudul Țării Românești, nu departe de Giurgiu, unde rezida Radu Mihnea.   
49 DRH, B, XXX, doc. 343, p. 374.  
50 DRH, B, XI, doc. 314, p. 421-429; vezi și ION DONAT, op. cit., p. 194-195. 
51 IBIDEM, p. 195. Pentru documentul din 29 noiembrie 1588, vezi DIR, B, XVI-5, doc. 
403, p. 383-384, iar pentru cel din 18 decembrie 1591, vezi DIR, B, XVI-6, doc. 31, p. 26-27. 
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Să se fi înșelat Matei Basarab atunci când a întărit acest sat ca 
moștenire pentru Elina, fiica lui Nicolae Pătrașcu? Greu de crezut, având în 
vedere că alături de Predești, Elina primește alte șase sate din Mehedinți și 
unul din Olt, toate ca moștenire a bunicului său;52 în plus, așa cum observa 
unul din editorii DRH, regretata Violeta Barbu, judecata făcută de domn se 
realizase într-un cadru solemn, la care participaseră „tot sveatul țărăi și 
divanul și săborul sfintelor și dumnezeiești lavrele țărăi”.53   

Revenind la documentul din 29 august 1594, acesta ridică o altă 
problemă, de ordin general, cea a succesiunii domeniului funciar al 
Craioveștilor. Nu trebuie uitat faptul că Marga cea tânără, venise la 17 mai 
1589, alături de sora sa, Vișana și de verii săi, Danciu și Radu, pe linia 
succesorală a lui Pârvu Craiovescu.54 Pe cealaltă linie succesorală ce avea 
urmași la 1589, cea a lui Radu Craiovescu,55 Ion Donat identificase că, în 
acelaași hrisov emis de Mihnea Turcitul pentru Craiovești, Maria din 
Coiani, împreună cu soțul și fiul său, aveau 22 de sate,56 exact același număr 
pe care îl menționa documentul lui Mihai Viteazul pentru Marga cea tânără. 
Coincidență sau nu, pe ambele laturi succesorale de la 17 mai 1589, găsim 
22 de sate. Ion Donat mersese chiar mai departe, plecând de cele 22 de sate 
pe care le identificase la urmașii lui Radu Craiovescu, afirmând că „dacă 
considerăm că Neagoe ban Strehăianu, și-a împărțit averea în mod egal între 
cei patru fii, atunci ajungem la încheierea că el stăpânea, în vremea lui Vlad 
Călugărul, cel puțin 88 de sate”;57 supoziția lui Donat pare însă greu de 
susținut, datorită complicatei dinamicii funciare a domeniului Craioveștilor 
pe lungimea unui secol, între sfârșitul veacului al XV-lea și sfârșitul 
veacului al XVI-lea. Prin comparația cu rezultatele cercetării lui Donat pe 
linia lui Radu Craiovescu, numărul de 22 de părți (sferturi) de sate, pe care 
Marga cea tânără le dăduse mănăstirii Glavacioc, pare mai credibil. 

De ce însă Marga dăduse sferturi de sate mănăstirii Glavacioc? Nu 
trebuie uitat faptul că, la 17 mai 1589, pe linia lui Pârvu Craiovescu se 
prezentaseră patru urmași – Marga, Vișana, Danciu și Radu. Un document 
din 18 iulie 1586, de la același Mihnea Turcitul, face referire la satul 
Bucovăț. Este un alt document „de împărțire”, Mihnea notând: „am dat 
domnia mea cinstitutului dregătoriului domniei mele, Nicăi mare armaș și 
jupănesei lui, Mariei, însă înpreună cu jupăneasa Marga, ca să-și aleagă 
acest mai sus zis sat, care iaste partea lui Neagoe Basarabu voivod și partea 
Părvului ban Craiovescul și partea Radului postelnic din Tinoasa”; cei 12 

 
52 DRH, B, XXX, p. XVI. 
53 IBIDEM, p. XVI; doc. 343, p. 374. 
54 CONSTANTIN REZACHEVICI, Extras din arborele genealogic..., în loc. cit. 
55 IBIDEM. 
56 ION DONAT, op. cit., p. 158. 
57 IBIDEM. 
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boieri trimiși de domni „au ales partea lui Neagoe Basarab voevod, toată să 
fie domnească, iar partea Pârvului ban să fie a jupănesei Margăi, iar partea 
Radului postelnic să fie a jupan Nicăi, mare armaș”.58 Deși satul a ajuns în 
posesia lui Pârvu mare clucer, deoarece tatăl său, Stepan, plătise o 
răscumpărare a satului de 30.000 de aspri,59 rămâne divizarea satului în trei 
părți, două pentru fiii lui Pârvu Craiovescu și una pentru Radu Craiovescu, 
aceste trei părți urmând a reveni două urmașilor Craiovești și una lui Mihnea 
Turcitul însuși, partea lui Neagoe Basarab devenind domnească, cum avea 
să se întâmple și la 17 mai 1589. Ca ipoteză, Mihnea trebuie să fi creat două 
părți pentru fiii lui Pârvu, tocmai pentru a-i reveni și lui o treime din 
Bucovăț. Merită însă reținută împărțirea unui singur sat, în cazul de față 
Bucovățul, în trei părți pentru trei moștenitori. Situația explică parțial, la 
scară redusă, apariția a 22 de sferturi de sate în dreptul Margăi cea tănără, în 
condițiile în care pe linia lui Pârvu existau la 1589 încă alți trei moștenitori 
(Vișana, Danciu și Radu), aceștia putând avea dreptul să moștenească 
împreună alte trei sferturi ale fiecăruia din cele 22 de sate.60  

Este clar că această modalitate de a „sparge” satul în mai multe 
bucăți nu era singura folosită în epocă pentru a realiza succesiunea unui 
domeniu foarte mare, precum cel al Craioveștilor, existând, evident, și sate 
care erau deținute și moștenite în integralitate de un anume posesor. În acest 
context al diverselor împărțiri funciare, expresia lui Mihnea Turcitul din 
1589 – „[...] domnia mea nu am împărțit satele cu satul, ci am împărțit 
domnia mea vecinii după catastihul de la vistieria domniei mele”61 – capătă 
o altă conotație. Domnul părea mai interesat de cei care lucrau efectiv 
pământul în vederea obținerii unui profit, ținând cont și de dificila situație 
financiară din a doua domnie. Pe de altă parte, boierii doreau păstrarea 
patrimoniului funciar familial, mergând până la fragmentarea satelor în 
bucăți mai mici, împărțirea dorindu-se egală între urmași și făcându-se pe 
baza pământului, nu a oamenilor. Altfel spus, domnia dorea o investiție 
profitabilă, pe termen scurt, în timp ce pentru boieri durata lungă și păstrarea 
moștenirii erau primordiale.   

Pentru a rezuma stăpânirea asupra Predeștiului de „peste Jiu” în 
secolul al XVI-lea, trebuie spus că acesta acest sat a fost al lui Neagoe 
Basarab și a ajuns ulterior prin moștenire în posesiunea lui Danciu, Radu, 
Marga cea tânără și Vișana; Mihnea Turcitul l-a inclus tranzitoriu în 
domeniul său domnesc, dar l-a schimbat odată cu celelalte sate aflate „peste 
Jiu”, Predeștiul ajungând să fie deținut de Maria din Coiani, împreună cu 

 
58 DIR, B, XVI-5, doc. 268, p. 256-257. 
59 IBIDEM, doc. 268, p. 255-257. 
60 Cf. cu VOICA MARIA PUȘCAȘU, NICOLAE N. PUȘCAȘU, „Biserica Domnească din 
Caracal”, în „Studii și materiale de istorie medie”, vol. XXXV, 2017, p. 58-59. 
61 DIR, B, XVI-5, doc. 420, p. 405. 
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soțul său, Nica, și fiul său, Șerban, viitorul Radu Șerban al Țării Românești. 
La sfârșitul veacului al XVI-lea, satul a revenit pe linia de succesiune a lui 
Pârvu Craiovescu, intrând un sfert în posesia mănăstirii Glavacioc, o sursă 
târzie confirmând că a fost stăpânit de Mihai Viteazul. 

Spre jumătatea secolului al XVII-lea, Elina, nepoata de douăzeci și 
unu de ani a lui Mihai Viteazul,62 împreună cu soțul său, „Evstratie vtori 
vistier” primeau ca moștenire Predeștiul de „peste Jiu”. Pentru a întregi 
tabloul celor care au ridicat pretenții asupra acestui sat, trebuie revenit la 
același document al lui Matei Basarab, prin care se confirma stăpânirea 
Elinei la Predești – „[...] sculându-să Radul ban Buzescul de au zis că [satul 
Predești, n.m., LMI] i l-au dăruit Șerban voevod [Radu Șerban, n.m., LMI] 
când l-au botezat, iară domnia mea și de aceasta am judecat pre dereptate 
cum, déc-au vrut Șerban voievod să-i fie pomeană, să-i fi dăruit din satele și 
din moșiile lui, iar cu acest sat n-au avut treabă, că au avut stăpân”.63 

Banul Radu Buzescu era fiul clucerului Radu Buzescu.64 Acesta din 
urmă era foarte apropiat de Radu Șerban, domnul muntean amintindu-l 
astfel într-un hrisov de la 3 aprilie 1606 – „prea cinstitutului și vlastelinului, 
dregătorului domniei mele, încă și primul sfetnic al domniei mele și mai 
mult din casa domniei mele”.65 În diata sa din 10 ianuarie 1610, clucerul 
Radu Buzescu îl amintea pe fiul său drept „coconul meu, Radu”.66 Având în 
vedere relația apropiată dintre domn și clucer, ca și vârsta nu foarte înaintată 
a viitorului ban la 1610, nu este exclus ca Radu Șerban să-l fi botezat în 
timpul domniei sale pe Radu Buzescu banul. Mai mult decât atât, după 
moartea lui Mihai Viteazul, odată ajuns domn al Țării Românești, fostul 
paharnic Șerban ar fi putut revendica satul Predești, pe care îl deținuse, 
împreună cu mama sa și cu soțul acesteia, spre sfârșitul celei de-a doua 
domnii al lui Mihnea Turcitul pentru a-l da finului său, Radu Buzescu, banul 
de mai târziu. Dar, trebuie subliniat foarte clar că suntem în zona unui lung 
șir de ipoteze. În documentul din 1645, Matei Basarab pare a nu observa că 
referindu-se la satul Predești afirmă că „au fost al jupânesii Marii ot Coiani 
[mama lui Radu Șerban, n.m., LMI]”,67 pentru ca mai jos să afirme despre 
posibila danie de botez a lui Radu Șerban către banul Radu Buzescu – „déc-
au vrut Șerban voievod să-i fie pomeană, să-i fi dăruit din satele și din 

 
62 ȘTEFAN ANDREESCU, Familia lui Mihai Viteazul, p. 235; EUDOXIU DE 
HURMUZAKI, Documente privitoare la istoria românilor, vol. VIII (1376-1650), 
București, 1894, doc. DLXXX, p. 400. 
63 DRH, B, XXX, doc. 343, p. 374.  
64 NICOLAE STOICESCU, op. cit., p. 34-37, 132-133. 
65 IBIDEM, p. 35; DIR, B, XVII-1, doc. 204, p. 210. 
66 IBIDEM, doc. 377, p. 425. 
67 DRH, B, XXX, doc. 343, p. 374. 
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moșiile lui”.68 Complicata relație dintre Matei Basarab și banul Radu 
Buzescu i-a atras atenția și lui Nicolae Stoicescu, care observa că, deși 
aceștia erau rude, Radu a deținut pentru puțin timp dregătoria de mare ban.69 
De altfel, Matei Basarab vorbește în documentul din 30 noiembrie 1645 
despre oferirea unei priorități pentru  moștenitorii lui Mihai Viteazul, în ceea 
ce privește satele sale „din boierie”, în raport cu alți apelanți funciari ce 
avuseră legătură directă sau indirectă cu domnia – „câte sate vor fi 
cumpărate de Mihai voievod din boieriia domniei lui, acélea toate, de s-ară 
fi măcară răscumpărat cu bani de la domni, sau de vor fi dăruite de domni la 
mănăstiri sau la boiari (s.m., LMI), au la verice slujitoriu, toate acélea să 
cade a se lua fără niciun ban și fără de nicio cheltuială, pentru căci că 
acéstea toate sânt bătrâne și dirépte moșii ohabnice și stătătoare care n-au 
amestec sau meteah<n>ă cu domnia”.70  

La final, se poate observa că în ceea ce privește satul Predești de 
„peste Jiu”, acesta a trecut prin mâinile mai multor posesori de pământ în 
secolul al XVI-lea și în prima parte a celui următor. Marile familii boierești 
din dreapta Oltului – Craioveștii și poate Buzeștii –, domnii Țării Românești 
– ca Mihai Viteazul, Mihnea Turcitul (cu titlul tranzitoriu) sau posibil Radu 
Șerban – ori mănăstiri – precum Glavaciocul – au stăpânit parțial sau în 
totalitate Predeștiul. Multele complicații și schimbări în privința stăpânirii 
unui singur sat al Craioveștilor ne fac să ne întrebăm cât de departe suntem 
de a înțelege domeniul funciar craiovesc în integralitatea sa. 
 
Abstract: Predești - a Village that Passed from Boyars of Craiovescu into 
the Patrimony of Michael the Brave and His Heirs  
The huge domain of the Craiovescu family was divided many times, 
beginning with the end of the 15th century. A charter from May, 17th, 1589, 
explains how the four brothers Barbu, Pârvu, Danciu and Radu split the 
villages inherited from their father and who were their successors at the end 
of the 16th century. One of those villages was Predești, located in the 
southwestern part of Wallachia, which passed from the heirs of Craiovescu 
boyars to the monastery Glavacioc and was included by Michael the Brave 
in his domain. The complicated destiny that this village had during the 
period from the end of the 15th century to the middle of the 17th century 
depicts the complex relationships that characterized the medieval and 
premodern Wallachia. 
 
 

 
68 IBIDEM.  
69 NICOLAE STOICESCU, op. cit., p. 132. 
70 DRH, B, XXX, doc. 343, p. 374.  
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Chipul liturgic al Maicii Domnului din Imnul Axion 
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Introducere 
Imnologia liturgico-dogmatică închinată Preasfintei Născătoare de 

Dumnezeu a existat de timpuriu în Biserica și aceasta nu din cauza 
influențelor păgâne, nici din cauza dezvoltării ei în monahism, ci ca o 
manifestare plină de expresie a celei mai curate credințe creștine. Mulți 
imnografi precum Sfântul Andrei Criteanul, Sfântul Roman Melodul, 
Sfântul Cosma de Maiuma sau Sfântul Ioan Damaschin au așezat în cultul 
Bisericii Răsăritene cântări închinate Maicii Domnului conturând imaginea 
unei Biserici, care încorporează în trupul ei pleroma eclezială: Dumnezeu 
Cel în Treime lăudat, Maica Domnului, Sfinții Îngeri, Sfinții și oamenii. 
Totodată, Părinţii Bisericii au văzut cultului Maicii Domnului, ca pe un 
„transitus sacer”, un Paşte către Paştele Hristos. 

Cultul Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu s-a clădit pe aspectele 
teofanice ale vieţii şi faptelor sale. În cadrul acestui cult preacinstirea Maicii 
Domnului în Biserica Ortodoxă se face prin zugrăvirea chipului ei în icoane 
murale sau pe lemn, ţinerea sărbătorilor rânduite în cinstea ei, atribuirea 
numelui său, Maria, nou născutelor din familiile creştine ortodoxe. Însă, cel 
mai important aspect al acestui cult este invocarea ei ca mijlocitoare, 
deoarece însăşi întreagă ei viaţă a fost o ofrandă de rugăciune adusă lui 
Dumnezeu. Prin urmare Fecioara Maria a fost singura persoană umană 
vrednică să îmbrace rolul mesianic şi capabilă să mijlocească mântuirea. 
Studiul de faţă va încerca să contureze chipul liturgic al Maicii Domnului 
din imnul Axion.  

 
Tradiţia liturgică a Imnului Maicii Domnului 
Fecioara Maria ca Theotokos a fost cântată în creaţia imnografică 

răsăriteană bizantină încă din perioada primară a Bisericii creştine, când de 
fapt s-a fixat şi definitivat în bună măsură învăţătura ortodoxă mariologică. 
Învăţătura  Sfinţilor  Părinţi  despre  Maica  Domnului  are  la  bază  

 
1 Universitatea din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”. 
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temeiurile  biblice, iar o mărturie grăitoare în acest sens este afirmaţia Sf. 
Ignatie Teoforul (+107): „Hristos  este  Dumnezeu,  este  în  Tatăl  înainte  
de  veci;  este  Cuvânt  veşnic  a  lui  Dumnezeu şi chip al Tatălui: este şi 
Fiu a lui Dumnezeu şi Fiu al Omului, zămislit din Maria,  după  rânduiala  
lui  Dumnezeu  din  sămânţa  lui  David  şi  din  Duhul  Sfânt.  S-a  născut 
cu adevărat din Fecioara, a fost botezat de Ioan, iar pe timpul lui Pilat din 
Pont şi a lui Irod a fost pironit cu adevărat pentru noi cu trupul”.2 Sfântul 
Chiril al Alexandriei descoperă dimensiunea termenul de „Teotokos”3 în 
învăţăturile sale şi întrebuinţează expresia „Fecioara Născătoare de 
Dumnezeu” care dă Mariei titlul de Maică a Fiului lui Dumnezeu.4 Însă 
epitetul Theotokos5 a fost familiar în devoţiunea marianică a mediilor 
creştine timpurii, anticipând formalizarea sa în doctrina Bisericii.6 Originile 
cultului marianic trebuie căutate aşadar în orizontul privat, Biserica ezitând 
multă vreme să urmeze această tendinţă populară.7 Însă, începând cu primul 
sfert al secolului al IV-lea, devoţiunea faţă de Maica Domnului se 
intensifică treptat, pornind de la o devoţiune particulară, a cărei expresie se 
regăseşte în sarcofage şi alte obiecte de uz privat, răspândindu-se lent către 
ierarhia ecleziastică. 

Printre cei care au arătat în creaţia poetică o atenţie deosebită 
Fecioarei ca Mireasă a lui Hristos este Sfântul Efrem Sirul, care i se 
adresează astfel: „Ea singură este mama Ta, dar ea este şi sora Ta, ca 
orişicine dealtfel. Ea a fost mama Ta, a fost sora Ta, a fost şi mireasa Ta, 
împreună cu toate sufletele curate. Tu, care eşti frumuseţea mamei Tale, tu 
Însuţi ai împodobit-o cu de toate”.8  

Cultul Fecioarei Maria s-a dezvoltat simultan cu afirmarea tot mai 
evidentă a rolului ei în iconomia mântuirii prin hotărârile sinoadelor 

 
2 SFÂNTUL IGNATIE TEOFORUL, „Epistola către Efeseni, XVIII, 2 XIX, 3”, în 
Scrierile Părinţilor Apostolici, traducere Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979, 
p. 152. 
3 ANTONIA ATANASOVA, „Did Cyrill of Alexandria invent Mariology?”, in The Origins 
of the Cult of the Virgin Mary, Chris Maunder (ed.), Ed. Burns & Oates, London, 2008, p. 
105-125. 
4 CORNELIU-MIHAIL MILITARU, Învăţătura despre Maica Domnului până la Sinodul 
de la Efes; perspectivă hristologică, Ed. Emia, Deva, 2006, p. 216-217. 
5 Autorul care pare să folosească în premieră atributul de theotokos este Origen. Cf. 
RICHARD M. PRICE, „Theotokos. The Title and its Significance in Doctrine and 
Devotion”, in Mary. The Complete Resource, Sarah J. Boss (ed.), Ed. Oxford University 
Press, Oxford–New York, 2007, p. 56-74. 
6 RICHARD M. PRICE, „The Theotokos and the Council of Ephesus”, in The Origins of 
the Cult of the Virgin Mary, Chris Maunder (ed.), Ed. Burns & Oates, Londra, 2008, p. 89-103. 
7 AVERIL CAMERON, „The Early Cult of the Virgin”, in Mother of God. Representations 
of the Virgin in Byzantine Art, Maria Vassilaki (ed.), Ed. Skira, Milano, 2000, p. 3-15.  
8 SEBASTIAN BROCK, Efrem Sirul. I. O introducere, II. Imnele despre Paradis, traducere 
Ioan I. Ică jr. Ed. Deisis, Sibiu, 1998, p. 136.  
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ecumenice, iar ideea intercesiunii mariale prinde contur la sfârşitul secolului 
al VI-lea. Însă, Biserica încă din perioada primară9 are suficiente rugăciuni 
şi cântări în cinstea ei, care atestă existenţa cultului Maicii Domnului. În 
cadrul acestei devoţiuni mariale teotokia ei a ocupat un loc primordial şi 
fiecare dintre imnele închinate ei au avut un loc bine determinat.10 De pildă, 
la Vecernie după ce se cânta „Lumina lină” urmau câteva tropare11 întru 
cinstea Maicii Domnului, lucru dovedit astăzi de existenţa imnului: „Sub 
misericordiam tuam confugimus, Dei Genetrix. Nostras deprecationes ne 
despicias in necessitate, sed a periculis libera nos, una sancta, una 
benedicta”.12 Acest imn este foarte vechi, fiind descoperit în secolul al III-lea 
în Egipt pe papirusul grec Papyrus Rylands 470.13  

Devoţiune cultică a Maicii Domnului prinde consistenţă în deplină 
relaţie cu producţiile imnografice patristice care au pătruns şi s-au menţinut 
până în zilele noastre în riturile liturgice. Astăzi Invocarea Maicii Domnului 
se face atât în cadrul serviciului divin comunitar, dar şi în rugăciunea 
particulară unde actele liturgice sunt adresate Mariei ca Maică a lui 
Dumnezeu şi ca Cea Preasfântă.14 În cadrul cultului public, în ectenii se 
găseşte o cerere specială pentru invocarea Maicii Domnului, la care poporul 
răspunde: „Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pre noi!” sau 
formula corectă15 „Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pre 

 
9 JOHANNES QUASTEN, Initiation aux Pères de l’Église, Tome premier, Les Editions du 
Cerf, Paris, 1966, p. 179.  
10 SEVÉRIEN SALAVILLE, „Marie dans la liturgie byzantine ou gréco-slave”, in MARIA. 
Études sur la Sainte Virge, D’Hubert du Manoir (ed.), Tome IV, Ed. G. Beauchesne et ses 
fils, Paris, 1949, p. 255. 
11 FEUILLEN MERCENIER, „La plus ancienne prière à la Vierge. Questions liturgiques et 
paroissiales”, in „Le Muséon. Revue d’études orientales”, t. 25/1940, p. 33-36. 
12 Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν καταφεύγομεν Θεοτὸκε, τὰς ἡμῶν ἱκεσίας μὴ παρίδῃς ἐν 
περιστάσει ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνου λύτρωσαι ἡμᾶς, μόνη ἁγνὴ, μόνη εὐλογημένη: „Sub 
milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile noastre nu le trece cu 
vederea în nevoie, ci din primejdie ne izbăvește pe noi, una curată, una binecuvântată!” 
[t.n.] 
13 FEUILLEN MERCENIER, „L’antienne mariale grecque la plus ancienne”, in „Le 
Muséon. Revue d’études orientales” , t. 52/1939, p. 229-233 
14 JEAN HILD, „Fêtes”, in Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique; doctrine et 
histoire, Marcel Villiers, S.J. Ferdinand Cavallera et all… (ed.), vol. 5, Ed. G. Beauchesne 
et ses fills, Paris, 1962, cols. 221-247 
15 Trebuie să amintim aici faptul  că despre formula „mântuieşte-ne” sau „miluieşte-ne pre 
noi” s-a ocupat marele profesor liturgist pr. Petre Vintilescu. Ca urmare a observaţiilor sale 
deducem că traducerea actuală din cărţile noastre de cult cu privire la acest stih este greşită. 
Corect este „Prea Sfântă Născătoare mântuieşte-ne pre noi”. Ecteniile la care se 
întrebuinţează această formulă nu o găsim în slujbele greceşti. În aceste surse liturgice 
formula rostită de slujitori: „Pe Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata […] cu toţi Sfinţii 
pomenind-o…” (nu „să o pomenim”, ca în limba română) se continuă cu cuvintele „… pe 
noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”, alcătuind o 
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noi!”.  
Imnologia ortodoxă marială este de o bogăţie copleşitoare, 

preaslăvind-o pe Fecioara Maria în primul rând ca Theotokos. Strict vorbind 
o marilogie ortodoxă nu există, ci ea este totdeauna o theotokologie,16 care 
nu o scoate pe Maica Domnului din rândurile umanităţii, ci afirmă că prin ea 
se stabileşte clar umanitatea lui Hristos. De aceea, numărul mare de cântări 
închinate Maicii Domnului, care îmbracă toate genurile imnografice și 
stilurile de cântare, presupune gruparea lor după anumite criterii. În slavele 
dogmatice sau axioanele Fecioarei, s-au condensat dogma, adevărul poetic 
și trăirea religioasă.17 Tema acestor cântări de o însemnătate deosebită este 
aceea că Maica Domnului a înnoit firea umană pervertită de păcat, prin ea 
Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și ne-a trecut de la moarte la viață din 

 
singură frază. Din acest motiv, cărţile greceşti de slujbă nu prevăd aici nici un răspuns din 
partea stranei şi de aceea trebuie mers la alte texte scrise. Totuşi, în clipa în care rosteşte 
formula „Pe Preasfânta, Curata […]”, înainte să ajungă la cuvintele „pe noi înşine şi unii pe 
alţii […]”, din evlavie faţă de Maica Domnului a fost introdusă, mai ales în mânăstirile 
athonite. De asemenea, credincioşii au simţit nevoia să zică ceva, adresându-se Maicii 
Domnului, şi anume: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi” (în 
traducere). Ca atare, din această rostire a apărut în limba română scindarea rostirii 
diaconului sau preotului în două părţi, una cu referire la Maica Domnului, cealaltă la 
atotdăruirea noastră către Hristos. Această formulă o auzim ca stih la citirea diferitelor 
Canoane, atunci când urmează o strofă închinată Maicii Domnului, mai ales în Canonul de 
Mângâiere, cunoscut îndeobşte sub titlul „Paraclisul Maicii Domnului”, sau în cadrul unor 
slujbe precum Sfinţirea Apei (sau Sfeştania). Cererea de mântuire adresată Maicii 
Domnului nu trebuie înţeleasă în sens juridic sau aşa cum afirmă o teologumenă romano-
catolică, că Maica Domnului ar fi „împreună-mântuitoare” cu Hristos. Mântuirea, aşa cum a 
învăţat Biserica Ortodoxă dintotdeauna şi după cum reiese şi din termenul grecesc σωτηρία, 
trebuie înţeleasă ca izbăvire, apărare, ajutor, vindecare etc. Verbul grecesc amintit ca şi 
verbul românesc a mântui nu este limitat numai la sensul din jargonul dogmatic - mântuirea 
este „actul prin care Dumnezeu […] restabileşte starea de comuniune personală cu El”, ci 
are în Biserică şi sensul de „a scăpa”, „a salva”, „a izbăvi” pe cineva dintr-o primejdie. 
Acesta este sensul în care Maica Domnului mântuieşte, nu vreunul care să vizeze o 
supradimensionare a cultului celei prin care ne-a venit mântuirea, Hristos, Adevăratul 
Dumnezeu şi Mântuitor. Prin urmare, nu este deloc impropriu de a cere mântuire de la 
Născătoarea de Dumnezeu. Tocmai de aceea cântările Bisericii Ortodoxe sunt pline de 
astfel de expresii în care Maica Domnului este chemată în ajutor pentru a ne mântui din 
nevoi sau primejdii: „Mântuieşte din nevoi pe robii tăi […], sau „că tu mântuieşti pe robii 
tăi din toate nevoile”; sau chiar „Uşa milostivirii deschide-o nouă […], că tu eşti mântuirea 
neamului creştinesc”. Mai mult este cu totul greşit să cerem milă de la Născătoarea de 
Dumnezeu, deoarece izvorul milei este exclusiv Dumnezeu. Totodată, este neadecvată 
utilizarea monosemantică a unor cuvinte din limbajul bisericesc şi al confiscării lor în zona 
limbajului dogmatic. 
16 NICOLAE C. BUZESCU, „Theotokos şi hristologie în canoanele, dogmaticile şi 
troparele Octoihului mare”, în Revista „Ortodoxia”, nr. 1/1977, p. 29. 
17 ANDRÉ SCRIMA, „L’homme rené de l’Esprit dans la vie liturgique”, in „Parole et vie”, 
nr. 22/1969, p. 24-26. 
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dragoste Lui cea multă a sfinţind prin Maica Sa din nou întreaga creație. 
Biserica Ortodoxă a umplut slujbele cu cântări menite să cinstească numele 
Maicii Domnului, care s-a făcut sălaș dumnezeirii. Credinciosul simte că 
Maica Domnului îi este alături prin rugăciunile pe care i le aduce atunci 
când se află în nevoi, dar cea mai presus simțire este dragostea curată și 
nemăsurată, care se revarsă în inima lui pentru cea care-i mijlocește 
mântuirea.18  

Toate riturile liturgice de sfinţire a apei, roadelor pământului şi 
prinoaselor, de binecuvântare a firii înconjurătoare, etc., conţin părţi 
speciale adresate Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Se utilizează în cult 
stihiri, tropare, canoane şi acatiste închinate cinstirii Maicii Domnului. De 
asemenea, „dogmaticile” Vecerniei de Sâmbătă seara se referă la taina 
întrupării, slăvind pe Născătoarea de Dumnezeu. La rânduiala Litiei, se 
cântă troparul „Născătoare de Dumnezeu”, atribuit Sfântului Chiril al 
Alexandriei în secolul al V-lea. În canoanele de la Utreniei zilnice se află un 
număr de stihiri speciale în cinstea Maicii Domnului cunoscute sub 
denumirea „ale Născătoarei” şi irmosul „Ceea ce eşti mai cinstită”serveşte 
ca refren la Magnificat („Slăveşte sufletul pre Domnul...”). Preacinstirea 
Maicii Domnului este în ortodoxie o formă specială de a lăuda pe 
Dumnezeu, deoarece ea este Născătoarea Mântuitorului sufletelor noastre. 
Prin urmare, profeţia Fecioarei Maria „Iată, de acum, mă vor ferici toate 
neamurile!” (Luca 1, 48) se împlineşte în mulţimea cântărilor liturgice, 
sărbătorilor închinate, icoanelor sau frescelor purtând chipul ei de Fecioară 
şi Maică, în mulţimea bisericilor de parohie, a mânăstirilor, catedralelor 
puse sub ocrotirea sa, etc.  

 
Originile cântării „Cuvine-se” 
Istoria axionului duminical nu se încadrează decât prea puţin în date 

sigure.19 Originea lui începe cu a doua parte a imnului, şi anume cu „Ceea 
ce eşti mai cinstită...”, este irmosul celei de a noua din Utreniei bizantine din 
Vinerea Mare, atribuit imnografului Sfântul Cosma episcopul Maiumei 
(secolul al VIII-lea). Conform cercetărilor în domeniu, mai ales a lui 
Georgios Papadopoulos se pare că irmosul atribuit lui Cosma are ca sursă de 

 
18 O ilustrare plastică o constituie în spiritualitatea românească, colindele de Craciun, 
centrate pe dogma întrupării, punct de convergenţă a teotokologiei cu hristologia. 
19 Axionul este format din două părți: „Cuvine-se cu adevărat…” și „Ceea ce ești mai 
cinstită”. Prima parte este un adaos făcut mai târziu, și anume după sec. al X-lea, de către 
călugării atoniți, conform unei legende, o intervenție cerească, ca o parafrazare sau  
introducere lămuritoare a textului initial, iar partea a doua este irmosul cântării a IX- a din 
canonul de la Utrenia din Vinerea Mare. Combinate, ele au dat Axionul. 
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inspiraţie formula de început al unui imn al Sfântului Efrem Sirul:20 „Mai 
cinstită decât Heruvimii şi fără de asemănare decât toate cetele îngereşti”.21 
Însă, o dovadă că acest irmos ar fi fost întrebuinţat în timpul lui Cosma 
Melodul în cadrul liturghiei credincioşilor nu există. Cert este faptul că el a 
rămas în rânduiala Utreniei, până la momentul întregirii lui oficiale cu prima 
parte. Întregirea axionului s-a făcut în mânăstirile Sfântului Munte Athos. 
Potrivit unei tradiţii athonite prima parte a imnului începând cu cuvintele 
„Αξιόν έστιν” i-a fost dată de către arhanghelul Gavriil unui călugăr din 
Sfântul Munte la sfârşitul secolului al X-lea.22 De-a lungul evoluţiei istorice 
a Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur diferitele tropare şi versete,23 care 
au apărut în această parte ritualului au fost dedicate, invariabil, Maicii 
Domnului. Cu toate acestea, încă nu s-au sugerat ipoteze convingătoare de 
ce imnul „Αξιόν έστιν” a fost preferată în detrimentul altor cântări în cinstea 
Maicii Domnului în acel moment al ritualului. Însă este semnificativ faptul 
că prima menţiune a acestei cântări în cadrul Liturghiei Sfântului Ioan Gură 
de Aur se regăseşte în diataxa arhierească a lui Gemistos (1386 d. Hr.). În 
acest document se menţionează despre cor că va cânta acest imn după 
exclamaţia „Mai ales pentru...”. Cert este că introducerea lui ca şi cântare în 
cadrul Sfintei Liturghii a fost realizată cel mai probabil spre sfârşitul 
secolului al XVI-lea.24  

Astăzi datorită temei marianice a ecfonisului care îl precede, „Mai 
ale pentru Prea Sfânta...”, Axionul se cântă la Sfânta Liturghie a Sfântului 
Ioan Gură de Aur ca răspuns al acestuia. Întregul axion este un imn de 
preaslăvire a Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care stă mai presus 
decât toate cetele îngerilor: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare 
de Dumnezeu, cea pururi fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului 
nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită25 fără de 

 
20 Sfântul Efrem Sirul, în cele 19 rugăciuni pe care le înalţă Mariei, laudă puterea ei de 
mijlocire în faţa lui Dumnezeu. Cf. EPHRAEM SYRUS, Sancti patris nostri Ephraem Syri, 
Opera omnia quae exstant Graece, Syriace, Latine, in sex tomos distributa (5), Giuseppe 
Simone Assemani (ed.), Ed. Typographia Pontificia Vaticana, Roma, 1740, t. 5, col. 190.  
21 GEORGIOS PAPADOPOULOS, Συμβολαι εις τήν ιστορίαν τής εκκλησιαστικής μουσικής 
(Contributions to the history of our ecclesiastical music), Ed. Koultura, Athens, 2002, org. 
pub. Ed. Kousoulinos & Athanasiadēs, Athens, 1890, p. 126. 
22 E. LAMERAND, „La Légende de l’ Αξιόν έστιν”, in „Échos d' Orient, Revue des études 
byzantines”, tome 2, n. 5/ 1899, p. 227-230. 
23 GABRIELE WINKLER, „Die interzessionen der Chrysostomusanaphora in ihrer 
geschichtlichen Entwicklung (I. Teil)”, in „Orientalia Christiana Periodica”, n. 36/1970, p. 320. 
24 ROBERT F. TAFT, „A History of the Liturgy of St. John Chrysostom: The Dypthychs”, 
vol. IV, in „Orientalia Christiana Analect”, Pontificium Institutum Studiorum Orientalium, 
Roma, n. 238/1991, p. 118-119. 
25 Confuzia între δόξα (slavă) şi (μεγαλωσύνη/μεγάλη) este o mare eroare din punct de 
vedere filologic şi teologic. Nici o limbă nu le identifică, ci fac o distincţie clară între ele. 
Cuvântul slavă – δόξα vine de la verbul δοκέω – a avea o părere sau opinie (despre ceva 
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asemănare decât Serafimii; care, fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai 
născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim”. Textul 
Axionului are în expresia lui o frântură din imnurile bizantine triumfale, 
amintind de măreţia imperială pe care Maica Domnului o merită pe deplin, 
fiind “Împărăteasa “ noastră cea bună.  

 
Maica Domnului în teologhisirea Axionului 
Ritualul imperial bizantin a furnizat aspectul exterior al ceremoniilor 

Bisericii, structura imnografiei Maicii Domnului şi a litaniilor adresate 
sfinţilor.26 În centru acestuia de o atenție deosebită au beneficiat imnele 
Sfintei Liturghii. Acestea s-au constituit într-un răspuns unor norme 
exegetice, potrivit cărora teologia Liturghiei ortodoxe pentru a dobândi noi 
perspective de înțelegere, „trebuie pusă obligatoriu în ecuație cu evoluția 
formelor imnografice și muzicale, în matricile cărora s-a cristalizat și 
definitivat”.27 În cadrul acestei dezvoltări dinamice a ritualului ortodox 
imnografia se împleteşte armonios cu muzica şi iconografia bisericească, 
ceea ce reprezintă esenţa spiritualităţii ortodoxe. Însă, deşi ritul liturgic şi 
iconografia au o componentă simbolică, aceasta nu le conferă o natură 
alegorică, metaforică sau abstractă. 

Între chipul Bisericii şi cel al Maicii Domnului există o analogie. 
Acest fapt este reflectat de Axionul Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare: 
„De tine se bucură toată făptura... ceea ce eşti Biserică sfinţită şi Rai 
cuvântător... ” şi este în consens cu întreaga tradiţie imnografică şi liturgică. 
De aceea, programul iconografic al Bisericii şi erminia zugravilor o 
întruchipează pe Maica Domnului chiar pe uşile Împărăteşti ale Sfântului 
Altar, încât putem spune că Sfânta Liturghie începe tainic cu actualizarea 
momentului liturgic al Bunei Vestiri. Mai mult decât atât este o analogie 

 
sau cineva) şi se referă, în cazul dat, la o adorare a lui Dumnezeu dublată de un anumit fel 
de a crede în El (ortho-doxia). Aşadar,  nu este o simplă elogiere sau laudă. Cuvântul mărire 
însă este înţeles ca o cinstire inferioară, deseori referindu-se la Maica Domnului sau sfinţi şi 
foarte rar la Dumnezeu. În greceşte avem termenul ἐνδόξου, care s-ar traduce mai corect 
prin în-slăvita, adică cea care a intrat în slava lui Dumnezeu (neavând slava prin ea însăşi), 
tocmai de aceea avem construcţia ἐν + δόξου. Dar nici înlocuirea cu termenul „mărit(a)” nu 
este corectă nici filologic şi nici teologic. Prin urmare, nu e clar de ce începe să capete teren 
printre iubitorii de relicve liturgice. (Despre acest subiect, a se vedea cartea magistrală a 
părintelui PARASCHIV ANGELESCU, Slavă şi Mărire. Studiu de documentare liturgică, 
Fascicola I, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1939, 90 pag.)   
26 ERNST HARDWIG KANTOROWICZ, Laudes Regiae. A Study in Liturgical 
Acclamations and Mediaeval Ruler Worship, Ed. University of California Press, Berkeley 
& Los Angeles, 1946, p. 31, 56, 146. 
27 VASILE STANCIU, „Teologie și imnografie în Liturghiile bizantine (I) - Schiță 
bibliografică”, în Revista „Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa”, nr. 
2/2005, p. 40. 
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între Maica Domnului şi lumina creată în ziua cea dintâi, aceasta fiind 
„preînchipuirea Bisericii primordiale” după cum relatează şi Sfântul Efrem 
Sirul în unul din Imnele Raiului: „Dumnezeu a sădit mândra Grădină şi tot 
El a zidit preacurata Biserică. De Pomul Cunoştinţei a legat oprirea. Le-a 
dat bucurie, dar ei nu s-au bucurat... În Biserică a sădit Cuvântul care dă 
bucurie cu făgăduinţele Lui şi înfricoşează cu ameninţările Lui... Ziditorul a 
văzut Biserica şi a fost mulţumit”.28 

Principala temă ce reiese din teologia imnului Axion o reprezintă 
actul de intercesiune împlinit de Maica Domnului pentru credincioşi. 
Aceasta este în conformitate cu unitatea conţinutului imnografiei privind 
iconomia mântuirii şi este redată fidel de iconografia bizantină. Cu alte 
cuvinte iconografia reprezintă expresia liturgică vizuală a rolului mântuitor 
al Fecioarei Maria şi proiectează viaţa spre o nouă existenţă, adică cea 
eternă pascală în Hristos.29 Astfel, tandreţea, bunătatea, duioşia, nobleţea, 
frumuseţea, încearcă să sugereze o timidă reliefare a divinităţii.30 Chipul 
blând al Mariei, ce se armonizează cu cel al Fiului ei, îndemnă la pace 
sufletească, înţelegere, dragoste frăţească, milostenie şi cu siguranţă, 
rugăciune. Aceasta este demonstrată de primele imagini primele imagini 
sacre care o au pe Maica Domnului cu Pruncul precum cea din catacomba 
Coemeterium Majus de la Roma, din secolul al IV-lea, unde este pictată în 
atitudinea rugăciunii.31 Se subliniază astfel caracterul dinamic al ritului 
liturgic ortodox, care creează cadrul duhovnicesc adecvat bucuriei lăuntrice 
şi invită la o călătorie spre Împărăţia Cerurilor alături de Maica Domnului.32 
Astfel, axionul ilustrează muzical tensiunea liturgică fecundă dintre „deja” 
şi „nu încă”, dintre Împărăţia deja dăruită, dar totuşi aşteptată în 
manifestarea ei deplină. 

Cuvintele „Mai ales pentru Preasfânta, Curata, Preabinecuvântata, 
Slăvita, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara 
Maria” reprezintă o imagine veridică, o copie a slavei veşnice a comuniunii 
sfinţilor33 şi antrenează întreaga comunitate într-o relaţie cu Născătoarea de 

 
28 SFÂNTUL EFREM SIRIANUL, Imnele Raiului, traducere Ion I. Ică jr., Ed. Deisis, 
Sibiu, 2010, p. 55-56. 
29 JOHN MEYENDORFF, Teologia bizantină: tendinţe istorice şi teme doctrinare, 
traducere Alexandru I. Stan, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 271.  
30 ALEXANDRA BĂRĂCILĂ, Cimabue, Ed. de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 
1958, p. 20 
31 FRÉDÉRIC TRISTAN, Primele imagini creştine de la simbol la icoană, secolele II-VI , 
traducere Elena Buculei şi Ana Boroş, Ed. Meridiane, Bucureşti, 2002, p. 118. 
32 CEZAR LONGIN, „În drum spre Betleem alături de Maica Domnului. Săptămâna Marea 
a Crăciunului”, în Studia Theologica Doctoralia, VII, Viorel Sava, Pablo Argarate (ed.), 
Ed. Doxologia, Iaşi, 2015, p. 381-382. 
33 MASSEY H. SHEPERD JR., „Liturgical Expressions of the Constantinian Triumph”, in 
„Dumbarton Oaks Papers”, t. 21/1967, p. 72. 
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Dumnezeu. În timpul cât se cântă Axionul rostirea rugăciunii dipticelui 
„pentru Sfântul Ioan Proorocul, Înaintemergătorul şi Botezătorul..” 
constituie un adevărat deisis liturgic ce simbolizează ofensiva iubirii 
euharistice, care se revarsă în căutarea fiecărui suflet. În cadrul acesteia se 
desfăşoară textual actul de intercesiune pentru credincioşi, împlinit de Maica 
Domnului şi de Ioan Botezătorul către Hristos Pantocrator. În acest sens, 
cântarea axionului duce în chip impresionant de viu, în planul luminos al 
conştiinţei, toate părţile componente ale comunităţii bisericeşti în 
dimensiunile universalităţii ei crono-spaţiale”,34 însă însoţită de Fecioară ca 
intercesoare. Aşadar, melosul devine mijlocitor, deisis sonor spre cuvântul 
de rugăciune şi spre starea de rugăciune. El reuneşte în jurul Cuvântului 
bărbăţia blândă a pocăinţei şi inima străpunsă de har, tot aşa precum icoana 
Deisis reuneşte pe Sfântul Ioan Botezătorul şi Maica Domnului în jurul 
Cuvântului înomenit. 

 Teologhisirea Axionului  presupune o vedere ierarhizată35 care să 
înţeleagă simultan viaţa Bisericii în co-extensivitatea ei cu Împărăţia lui 
Dumnezeu, în funcţia ei sfinţitoare şi de adecvare permanent mai intimă la 
realităţile cereşti, respectiv în interiorizarea ei mistică ascetică despre care 
vorbesc Părinţii filocalici. În această vedere ierarhizată Maica Domnului 
este prima şi cea mai desăvârşită isihastă, Regina creaţiei sau Doamna 
Sfântului Munte,36 iar liturgicul defineşte în mod general rolul Născătoarei 
de Dumnezeu în „logica care guvernează întâlnirea omului cu Dumnezeu”.37 
În acest periplu duhovnicesc Maica Domnului ca loc de întâlnire între 
Dumnezeu şi oameni, prin Întrupare, reprezintă un model al Euharistiei, care 
reactualizează epicleza liturgică, recontextualizând-o sau subliniind 
comunicarea dintre om şi Dumnezeu38 în cadrul ritualului ceresc al Fiului 
lui Dumnezeu.39 Exaltarea Întrupării Domnului din Fecioară se poate deduce 

 
34 DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, Ed. 
IBMBOR, BUCUREŞTI, 2004, p. 305. 
35 SFÂNTUL DIONISIE AREOPAGITUL, Opere complete şi scoliile sfântului Maxim 
Mărturisitorul, traducere, introducere şi note de Dumitru Stăniloae, ediţie îngrijită de 
Constanţa Costea, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996, p. 19. 
36 IOAN I. ICĂ JR., „Grigorie Palama - scriitor duhovnicesc isihast şi epoca sa”, studiu 
introductiv la volumul: SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, Fecioara Maria şi Petru 
Athonitul şi alte scrieri isihaste, traducere Ioan I. Ică. jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2005, p. 196-197.  
37 JEAN-YVES LACOSTE, Experienţă şi absolut. Pentru o fenomenologie liturgică a 
umanităţii omului, traducere Maria-Cornelia Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 8. 
38 LESLIE BRUBAKER, „When Pictures Speak: The Incorporation of the Dialogue in 
Ninth-Century Miniatures of Par. gr. 510”, in „Word and Image: a journal of verbal visual 
enquiry”, t. 12, nr. 1/1996, p. 94-95, 109. 
39 ROBERT F. TAFT, „The Living Icon: Touching the Transcendent in Palaiologan 
Iconography and Liturgy”, in Byzantium: Faith and Power (1261-1557). Perspective on 
Late Byzantine Art and Culture. New York, the Metopolitan Museum of Art: The 
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şi din plasarea profeţilor, adeseori purtând simbolurile incarnaţionale, în 
imediata vecinătate a concii.  

Secvenţa finală a Axionului care sugerează slăvirea ei ca „mai 
cinstită decât heruvimii şi mai preaslăvită fără de asemănare decât serafimii” 
este explicitat în iconografia bizantină de prezenţa puterilor cereşti în 
preajma Maicii Domnului, ocupând un registru la baza concii. De asemenea, 
în timpul imnului Axion se alege o prescură pentru a fi binecuvântată ca 
anafură. Prescurile care se aduc la altar se încorporează, astfel, în chip tainic 
în prescura unică a Maicii Domnului, deoarece Fecioarei Maria întreaga 
creaţie îi aduce prinos de preacinstire, iar prin intercesiunea ei comunitatea 
liturgică „atrage” iubirea dumnezeiască. Aşadar, prin mijlocirea Maicii 
Domnului întreaga creaţie devine chip al unirii dintre creat-necreat, dintre 
văzut-nevăzut, iar credincioşii îndumnezeiţi prin har.40 Calea pentru ieşirea 
din „valea plângerii”41 este isihia, adică oprirea minţii şi rugăciunea 
neîncetată care o desface de cele de jos unind-o cu cele de sus. Dacă 
virtuţile vindecă patimile sufletului, contemplarea isihastă îndumnezeieşte 
omul care vede în inima curăţită ca într-o oglindă pe Dumnezeu dincolo de 
simţire şi de minte. Prin urmare, Fecioara Maria este dovada vie a isihiei 
supranaturale. Meditând la „viaţa ei extrem de deiformă” din sanctuarul 
tainic al Sfintei Sfintelor credincioşii se pot învrednici de vederea în chip 
nevăzut a lumii nemuritoare şi de vindecarea tuturor neputinţelor.42 

 
Concluzii 
Imnul Axion este o poezie liturgică inspirată din spiritualitatea 

Bisericii şi reprezintă o expresie a devoţiunii populare faţă de Maica 
Domnului. Tema lui teologică centrală este sfinţenia şi rolul de intercesoare 
al Maicii Domnului pentru mântuirea neamului omenesc de la Dăruitorul 
vieţii veşnice, pe care L-a născut fără stricăciune. Pentru aceasta se cuvine 
cu adevărat să o fericim şi să o mărim. 

Chipul liturgic al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu din imnul 
Axion este cel reprezentat în icoana Deisis şi în actul liturgic al 
proscomidiei în care stă de-a drapta Mântuitorului mijlocind bunurile 

 
Metropolitan Museum of Art Symposia, Sarah T. Brooks (ed.), Ed. Yale University Press, 
New Haven–Londra, 2007, p. 
40 Ioan I. Ică jr., Maica Domnului in teologia secolului XX şi în spiritualitatea isihasta a 
secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, Sibiu, Editura Deisis, 
2008, p. 560 
41 Monahul Teoclit Dionisiatul, Maica Domnului în teologia şi imnografia Sfinţilor Părinţi, 
trad. Cristina Rogobete şi Adrian Marinescu, Editura Bizantină, Bucureşti, p. 156. 
42 Sfântul Grigorie Palama, Cuvântul despre intrarea în Sfânta Sfintelor şi despre viaţa 
deiformă aici a Atotpreacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi Pururea-
fecioarei Maria, trad. de Ioan I. Ică jr, Sibiu, Editura Deisis, 2005, p. 207. 
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veşnice întregii creaţii. Totodată, Maica Domnului este ipostasul uman 
suprem al unirii Cerului cu Pământul, care în smerenia ei isihastă s-a umplut 
de milă faţă de neamul omenesc. În acest context Fecioara, căutând să fie 
convingătoare în convorbirea cu Dumnezeu, inventează şi predă oamenilor 
cel mai înalt mijloc de contemplare umană, adică calea isihastă.    
 
Abstract: The Liturgical Image of the Virgin Mary in the Axion Hymn 
The cult of the Virgin Mary was built on the theophanic aspects of her life. 
The Axion hymn is a liturgical poem inspired by the spirituality of the 
Church and is the expression of the popular devotion to the Mother of the 
Lord. The present study will try to reflect the image of the Virgin Mary in 
the Axion hymn. The central theological theme of the hymn is the sanctity 
of her life and the role of intercession of the Virgin Mary for the salvation of 
the humanity. 
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Iisus Hristos în gândirea Sfântului Isaac Sirul 
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Cuvinte cheie: Iisus Hristos, Sf. Isaac Sirul, sfânta cruce, euharistia 
Keywords: Jesus Christ, Saint Isaac of Syria, the holy cross, the Eucharist 

 
Idealul înalt al vieţii duhovniceşti nu trebuie văzut doar cercetând 

vremurile străvechi ale Bisericii; el poate fi atins de orice suflet care-L caută 
pe Dumnezeu. De aceasta ne încredinţează și Cuviosul Isaac Sirul în 
scrierile sale nepreţuite. Ca un alt mare Isaac, născut din făgăduinţa 
Oaspeţilor de la Mamvri odinioară, Sfântul Isaac Sirul se face „nebun pentru 
folosul fraţilor”, împărtăşindu-le taina vieţii dăruită de Hristos în experienţa 
duhovnicească: „Aceasta este dragostea adevărată, că nu mai poate răbda să 
păstreze ceva în taină faţă de cei iubiţi. De  multe  ori  când  scriam  acestea 
– mărturiseşte Isaac – mi se opreau degetele pe hârtie şi nu mai puteam să le 
mişc de plăcerea ce se ivea în inima mea”.2 Isaac vrea ca scrierile sale să fie 
o provocare pentru urmarea căii lui Hristos: „Am voit să înfăţişez în scrierea 
aceasta mai ales cele spre stârnirea şi luminarea sufletelor noastre şi a celor 
ce o vor citi, că poate se vor trezi să se apropie de ele prin dorirea lor”.3  

Deşi se adresează monahilor, în chip minunat Isaac sfârşeşte prin a 
depăşi limitele vieţii monastice, indicând sensul vieţii creştine: câştigarea 
vieţii în Hristos, prin experienţa duhovnicească, de la începutul plin de 
râvnă şi înflăcărare, urmând apoi calea efortului ascetic şi dobândind starea 
desăvârşirii. Păstrăm aici mărturia Mitropolitului Kallistos Ware, un mare 
iubitor al scrierilor lui Isaac: „Dacă Sfântul Isaac a fost un ascet şi un 
anahoret vieţuitor în munţi, opera lui nu are mai puţin o dimensiune 
universală. Ea nu se adresează doar anahoreţilor, ci şi celor din lume; nu 
doar monahilor, ci tuturor celor care cred în Hristos. Isaac vorbeşte într-un 
mod extrem de viu despre ceea ce este esenţial pentru orice creştin: 
pocăinţa, smerenia, diferitele forme ale rugăciunii rostite sau lăuntrice, viaţa 
în singurătate sau în comunitate, tăcerea, uimirea şi ekstazul. Pe lângă 
«iubirea plină de lumină» asupra căreia Isaac insistă în mod deosebit, alte 
două teme cuprind descrierea itinerarului mistic al creştinului: simţirea lui 

 
1 Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. 
2 I, 38, p. 205.  
3 I, 31, p. 171.  
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Dumnezeu ca pe o taină plină de viaţă şi evlavia profundă faţă de Hristos 
Mântuitorul”.4 

 
„Fiul Împăratului” şi lucrarea Sa mântuitoare 
„Iconomia Domnului” se cuprinde de la Întruparea Cuvântului, 

trecând apoi prin învăţătura lui Hristos şi întreaga Lui lucrare spre 
mântuire,5 şi până la jertfa Sa pe Cruce,6 la „moartea şi învierea Lui”.7 

În cea dintâi Centurie despre cunoaştere aflăm o interesantă 
interpretare a expresiilor „Întâiul-Născut” şi „Unul-Născut”, prin care Isaac 
exprimă gândirea sa ortodoxă,8 respingând atât nestorianismul, cât şi 
miafizismul.9 Problematica hristologică se regăsește în gândirea lui Isaac, 

 
4 Mitr. KALLISTOS WARE, „Introducere”, în HILARION ALFEYEV, L’Univers spirituel 
d’Isaac le Syrien, traduit du russe par André Louf, Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles-en-
Mauges, 2001, p. 14. 
5 „Vrednic de închinare e Dumnezeu Care pentru mântuirea noastră a făcut totul în lume ca 
să ne apropie de El până când se va descoperi ce s-a pregătit acolo unde vom primi 
bunătăţile cuvenite unor copii ai lui Dumnezeu.” (II, 11, 33, p. 283). 
6 „pecetluirea cuvintelor Lui către ei cu propriul Său Sânge.” (II, 11, 29, p. 282). 
7 „O, minune! Creatorul îmbrăcat în om intră în casele vameşilor şi desfrânatelor, iar când 
aceştia se întorc spre El prin lucrarea Lui, îi convinge prin învăţătura Sa dându-le asigurarea 
împăcării cu ei şi pecetluind cuvântul adevărului prin mărturii adevărate care erau minunile 
şi semnele Lui. Şi aşa prin frumuseţea vederii Lui lumea întreagă a fost atrasă de iubirea 
Lui spre unica mărturisire a lui Dumnezeu, Stăpânul a toate, şi aşa s-a semănat în fiecare 
cunoaşterea Unicului Creator.” (II, 11, 28, p. 282). 
8 Ca un semn al ortodoxiei vieţuirii şi gândirii Sfântului Isaac Sirul, amintim mărturia 
Cuviosului Paisie Aghioritul, următor pe calea duhovnicească al marelui părinte sirian, 
peste veacuri: „Odată Stareţul (Paisie) stătea în afara Mănăstirii Stavronikita şi discuta cu 
nişte închinători. Unul dintre ei, care era teolog, susţinea că Sfântul Isaac Sirul a fost 
nestorian. Din nefericire repeta cunoscutele concepţii apusene. Părintele Paisie a încercat 
să-l convingă că Avva Isaac Sirul este nu numai ortodox, ci şi sfânt, şi că au mult har şi 
putere cuvintele lui ascetice, dar în zadar. Teologul stăruia cu încăpăţânare în părerile lui. 
După ce au terminat discuţia, stareţul a plecat spre coliba sa întristat. Pe drum, în timp ce se 
ruga, în locul unde se află un platan mare, «ceva i s-a întâmplat», după cum el însuşi a 
povestit. Stareţul nu a destăinuit tot ce s-a petrecut, dar, potrivit spuselor lui, a văzut în 
vedenie ceata Cuvioşilor Părinţi trecând prin faţa lui. Unul dintre ei s-a oprit şi i-a spus: 
«Eu sunt Isaac Sirul. Sunt pe deplin ortodox. [Είμαι ο Ισαάκ ο Σύρος. Είμαι 
ορθοδοξότατος.] Într-adevăr, în ţinutul meu a existat eresul lui Nestorie, dar eu m-am 
luptat împotriva lui.» Ne este cu neputinţă să adeverim sau să respingem credibilitatea 
acestei mărturii. Cu toate acestea, este de netăgăduit faptul că acel «ceva care i s-a 
întâmplat» Stareţului a fost un fapt dumnezeiesc, care l-a încredinţat foarte limpede despre 
ortodoxia şi sfinţenia Avvei Isaac Sirul.” Ierom. ISAAC, Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul, 
trad. Ieroschim. Ştefan Nuţescu, Ed. Evanghelismos, Bucureşti, 2005, pp. 231-232. 
9 Folosind o terminologie apropiată de cea chalcedoniană, Isaac „evită orice aluzie la cele 
două qnome, atunci când aminteşte cele două kyane şi unica parsopa în Hristos.” (Hilarion 
ALFEYEV, L’Univers spirituel..., pp. 60-61). A se vedea: SABINO CHIALÀ, Isaac 
Sirianul – asceză singuratică şi milă fără sfârşit, traducere de Maria-Cornelia şi Diac. Ioan 
I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2012, p. 192 și sinteza Diac. Dr. IONIȚĂ APOSTOLACHE, 
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dar nu într-o perspectivă polemică; el nu îndeamnă la cultivarea disputelor 
dogmatice, singura polemică pe care o animă fiind cea la adresa 
messalienilor. În viziunea sa, Hristos este „Întâiul-Născut între mulţi fraţi” (Rm 
8, 29) pentru că întru El s-a lucrat înfierea şi tot întru El au dobândit-o şi 
oamenii; El este „Unul-Născut" (In 1, 18) „pentru că nici înainte, nici după El 
nu mai este nici o altă naştere [din veci din Tatăl]”.10 Firea dumnezeiască şi cea 
omenească „s-au unit într-o singură persoană, fără ca însuşirile firilor să se 
amestece din pricina unirii”.11 Sfântul Isaac lasă două interpretări la expresia 
paulină: „Cel mai întâi născut decât toată făptura” (Col 1, 15): pe de o parte 
Hristos este Cel dintâi înviat din morţi, pe de altă parte El este născut înainte de 
veci, înaintea creării omului şi a îngerilor.  

 
Sensul Întrupării pentru om și întreaga creaţie 
Dacă până la înomenirea Cuvântului, Dumnezeu rămăsese 

inaccesibil făpturii, căci „firea Ta ascunsă şi sfântă nu cade sub pipăitul şi 
vederea vreunei făpturi, ci în credinţă se desfată de ea toate firile prin razele 
milostivirii Tale care strălucesc în firea lor”,12 prin Hristos ne-am apropiat 
„de tainele unei asemenea slave”.13 Într-una din rugăciunile care brăzdează 
cuvintele sale, Sfântul Isaac spune: „În Hristos ne-ai făcut cunoscute 
lucrurile ascunse pentru totdeauna ale înţelepciunii Tale [Rm 16, 25-26] şi 
ne-ai introdus în cunoaşterea credinţei în Tine”.14 

Sfântul Isaac vede Întruparea Fiului lui Dumnezeu ca pe un „har 
peste har” (In 1, 16); la toată purtarea Sa de grijă faţă de oameni, Dumnezeu 
„a adăugat şi darul Fiului Unul-Născut al lui Dumnezeu, cum spune Însuşi 
Domnul: «Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unul-Născut Fiul 
Său L-a dat, ca toţi cei ce cred în El să nu piară» [In 3, 16]. Şi cum spune şi 
fericitul Pavel: «În aceasta Îşi arată Dumnezeu iubirea Sa faţă de noi: că 
Hristos a murit pentru noi în timp ce eram încă păcătoşi» [Rm 5, 8]. Şi: 
«Dacă încă pe când eram noi vrăjmaşi, Dumnezeu S-a împăcat cu noi prin 
moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum când suntem împăcaţi vom fi 

 
Hristologie și Mistică în teologia siriană, Ed. Mitropolia Olteniei & Ed. Cetatea de Scaun, 
Craiova-Târgoviște, 2014, pp. 276-300.   
10 II, 3, C1, 49, p. 124. 
11 II, 3, C1, 49, p. 124. Aici Sfântul Isaac se apropie de gândirea contemporanului său, 
Martyrius/Sahdona, adept al formulei de la Chalcedon. 
12 III, 7, 15, p. 91. 
13 III, 7, 16, p. 91. Pentru descoperirea sensurilor Întrupării Fiului lui Dumnezeu, ca „act 
revelaţional”, ca „mijloc de unire a creaţiei cu Creatorul său” şi „posibilitate a contemplării 
slavei fiinţei dumnezeieşti”, a se vedea lucrarea lui VALENTIN VESA, Cunoaşterea lui 
Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul. Itinerarul spiritual de la „dreptatea ascetică” la 
„dragostea duhovnicească”, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013, pp. 108-125. 
14 III, 7, 18, p. 92. Cf. Dom ANDRÉ LOUF, „Pourquoi Dieu se manifesta, selon Isaac le 
Syrien”, în Connaisance des Pères de l’Église, nº 80, 2000, pp. 38-46. 



205 

mântuiţi prin viaţa Sa» [Rm 5, 10]”.15 Dumnezeu plineşte întreaga iconomie 
prin „darul Fiului”, în perspectiva mântuirii omului: „Fiindcă bucuria Lui e 
mântuirea creaţiei!”.16 

Ceva din Taina Înomenirii Cuvântului se dezvăluie minţii încercate, 
frământate de mulţimea păcatelor, de teama înstrăinării de Dumnezeu, căci 
„n-avem nici o scăpare de această teamă decât gândul că Dumnezeu S-a 
împăcat cu noi prin moartea Fiului Său pe când eram noi păcătoşi [Rm 5, 
8]”.17 Fiul lui Dumnezeu întrupat ne-a înălţat la starea de „fii ai Tatălui”, 
„moştenitori ai lui Dumnezeu”, iar Dumnezeu Tatăl primeşte „închinarea 
necontenită” a celor care caută desăvârşirea, prin puterea Duhului Sfânt:18 
„Un Fiu de o seminţie cu noi, dar Care era Fiul Împăratului, S-a dus să 
gătească o Împărăţie pentru toată firea noastră”.19 Ni se descoperă aici 
lucrarea Sfintei Treimi, prin Care cunoaştem că Dumnezeu „pentru noi a 
făcut toate acestea: ca să ne dea împărăţia Lui, slava Lui, darul Lui şi orice 
putere ce ţine de Fiinţa Lui; şi ne-a făcut fiinţe asemenea Lui, veşnice şi 
îmbrăcate în lumină, asemenea Lui, a Cărui viaţă nu are hotar şi a cărui 
împărăţie şi fiinţă nu cunosc sfârşit”.20 

Dacă Hristos S-a făcut Mijlocitorul bunurilor dumnezeieşti, omul se 
face părtaş prin viaţă curată şi credinţă, cu ajutorul căreia primim, 
cunoaştem şi simţim darurile negrăite (cf. I Co 2, 9). Cum Se face Hristos 
Mijlocitor? Prin Întrupare şi Unire Ipostatică, căci unirea firilor s-a realizat 
„spre nădejdea fiinţelor raţionale”. Întruparea şi Unirea Ipostatică aduc 
omului nădejdea mântuirii şi a dobândirii negrăitelor daruri dumnezeieşti şi 
totodată descoperă o parte din ele, încredinţându-l pe om că le va primi la 
înnoirea lumii.21  

Hristos este numit „Prototip adevărat al tainelor”.22 Prin cuvântul său 
lin, revelator, Isaac ne descrie treptele „desluşirii tainei” cunoaşterii iubirii 
lui Dumnezeu, de la proorocii şi drepţii Vechiului Legământ, dar şi de la 
neamuri, până la cei care L-au văzut pe Hristos Domnul, cărora le-a deschis 
„toată comoara”:23 „Fiindcă pe Tine Te-au aşteptat proorocii, împăraţii şi 
drepţii prin urmaşii lor [Mt 13, 17]; şi ziua Ta o aşteptau neamurile; iar noi 
Te-am primit pe mâinile noastre şi ne veselim întru Tine. Văzând ei aceste 

 
15 III, 6, 41, pp. 80-81. „Căci se cuvine să-ţi aduci aminte că Hristos a murit pentru cei 
păcătoşi, nu pentru cei drepţi. Gândeşte-te cât e de mare lucrul acesta.” (I, 58, pp. 302-303). 
16 III, 6, 41, p. 81. 
17 II, 3, C1, 50, p. 125. „Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său Unul-Născut într-o vreme când 
nu era nici urmă de frică de Dumnezeu în lume.” (II, 3, C1, 50, p. 125). 
18 III, 3, 32, p. 49. Cf. H. ALFEYEV, L’Univers spirituel..., pp. 60-74. 
19 III, 10, 32, pp. 129-130. 
20 III, 3, 38, p. 51 
21 II, 3, C2, 19, p. 141. 
22 III, 7, 11, p. 90. 
23 III, 7, 12, p. 90. 
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lucruri în descoperirile date lor se minunau de ele şi le doreau; şi iată că noi 
vedem lămurirea celor care pentru ei erau taine. […] ne-ai arătat tainele 
Hristosului Tău, pentru a Cărui venire multe generaţii s-au mistuit de dorinţă 
şi au plecat de aici fără mângâiere, fiindcă zilele lor erau departe de vremea 
acestora”.24 

Iubirea este cea care motivează Întruparea: „Dumnezeu a făcut 
aceasta dintr-un singur motiv: ca să facă cunoscută lumii iubirea Sa”.25 Isaac 
nu afirmă doar realitatea Întrupării, spunând că Fiul lui Dumnezeu a primit 
să devină om, ci arată cum El „a îmbrăţişat” în trupul Său „noroiul nostru”. 
Aici e vorba despre o iubire care poate trece dincolo de accidentul păcatului 
în existenţa omului, nefiind oprită de realitatea greşelii. „Pentru iubirea Ta 
care s-a însoţit cu firea noastră şi nu s-a ruşinat ca noi să ne numim 
mădularele ei şi a îmbrăţişat în trupul Său noroiul nostru, slavă Lui de la 
toate creaturile!”.26 

Întruparea este totodată un act de smerenie, prin care Dumnezeu Se 
pogoară pentru a-l ridica pe om din starea de „înjosire”, rodul amăgirii 
păcatului: „O, Iisuse, a Cărui măreţie a coborât spre a înălţa înjosirea celor 
ce se înălţaseră, sporeşte în noi darul Tău ca să stăruim în iubirea Ta”.27 

 Pornind de la răspunsul dat celor care se îndreptăţesc şi se 
aprind de zel, persistând în tulburare, Isaac ajunge să dezvolte o întreagă 
viziune despre sensul răscumpărării prin jertfa lui Hristos. Adevăratul motiv 
al răscumpărării prin jertfa, moartea şi învierea Domnului, nu îl constituie 
izbăvirea de păcate, ci descoperirea iubirii Sale.28 Isaac prezintă aici o idee 
pe care o preţuieşte foarte mult: nu accidentul căderii omului în păcat 
condiţionează Întruparea, ci iubirea lui Dumnezeu pentru oameni. „Unul şi 
acelaşi e motivul existenţei lumii şi al venirii lui Hristos în lume: arătarea 
marii iubiri a lui Dumnezeu care le-a pus în mişcare spre existenţă pe 
amândouă”.29 Printr-o înţelegere superficială a Scripturii,30 s-ar putea spune 
pe de o parte că păcatul a motivat întreaga iconomie dumnezeiască: 
Întruparea, moartea lui Hristos, iar pe de altă parte că rodul păcatului, 
moartea, a făcut posibilă descoperirea tainei Întrupării pentru oameni şi 
îngeri: „Şi atunci pentru ce să mai ocărâm păcatul dacă el ne-a adus atâtea 

 
24 III, 7, 12, pp. 90-91. 
25 II, 3, C4, 78, p. 227. 
26 III, 10, 34, p. 130. „O, Taină mai presus de cuvânt şi de tăcere, Care, unindu-Te de 
bunăvoie cu trupul, Te-ai făcut om pentru înnoirea noastră”( II, 5, 7, p. 243). 
27 III, 10, 30, p. 129. 
28 „Să nu ne sfiim să ne însuşim această înţelegere a tainelor Economiei Domnului, căci dacă 
socotim drept motiv al ei răscumpărarea păcatelor, atunci micşorăm moartea lui Hristos şi venirea 
Lui în lume.” (II, 3, C4, 78, p. 228). 
29 II, 3, C4, 79, p. 229; „Iubiţii mei, taina ascunsă în Economia Domnului e mai înaltă decât 
iertarea păcatelor şi a nimicirii morţii.” (II, 3, C4, 84, p. 230). 
30 „dacă privim doar la partea din afară a Scripturii” (II, 3, C4, 78, p. 228). 
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bunătăţi?”31 De ce să nu fi ales Dumnezeu o altă cale de a-l ridica pe om, 
iertându-i păcatele? Şi dacă, totuşi, s-a realizat Întruparea, de ce să fi fost 
nevoie ca Hristos să moară?32 Şi, mai mult, de ce nu „o simplă moarte”, ci 
„moartea prin cumplitele suferinţe ale crucii. De ce a mai fost nevoie de 
ocări şi scuipări”?33  

Iubirea lui Dumnezeu pentru creaţia Sa se oglindeşte în „venirea lui 
Hristos în lume”, iar iubirea lui Hristos se arată în „feluritele Sale umiliri”. 
Iubirea este punctul comun: Dumnezeu nu face altceva decât să descopere în 
„Iconomia lui Hristos” „înalta iubire din pricina căreia a făcut să vină la 
existenţă lumile”, arătând totodată că „înţelesul ei limpede îl va da fiinţelor 
raţionale în lumea viitoare”.34 În acest fel,  creaţiei răscumpărate întâlneşte 
ω eshatonului tainic. Isaac nu contrazice Scriptura, ci vrea doar să spună că 
există o „cunoaştere comună a căii arătate [exterioare] pe care ne-o dau 
Scripturile”, dar şi o „altă cunoaştere” mult mai mare decât aceasta, 
„cunoaşterea tainică”.35 „Deşi Scriptura introduce şi sugerează alte motive: 
uneori satana [Sol 2, 24], uneori neascultarea noastră faţă de întâia poruncă 
[Rm 5, 12], iar alteori alte pricini, adevăratul motiv (al Întrupării)36 rămâne 
ascuns şi cu totul altul pentru El”.37 

Într-una din rugăciunile inspirate ce alcătuiesc Cuvântul 5 al Părţii a 
II-a, Sfântul Isaac slăveşte lucrarea lui Dumnezeu Care spre înnoirea omului 
a binevoit Întruparea: „Tu ai zidit pe pământ spre înnoirea mea [umanitatea 
lui Hristos] un cort al iubirii, un loc de odihnă al bunăvoirii Tale, un templu 
de carne plăsmuit cu cel mai sfânt untdelemn al sfinţirii [Ps 88, 21], pe care 
l-ai umplut apoi cu sfinţenia Ta, ca prin el să-Ţi fie adusă închinarea. În el ai 
arătat închinarea Persoanelor veşnice ale Treimii Tale şi ai descoperit 

 
31 II, 3, C4, 78, p. 228. 
32 „ar fi fost de ajuns şi un alt mijloc.” (II, 3, C4, 78, p. 227). 
33 II, 3, C4, 78, p. 227; „Moartea singură, fără toate celelalte care au însoţit-o, ar fi fost de 
ajuns pentru răscumpărarea noastră. O, înţelepciune făcătoare de viaţă!” (II, 3, C4, 78, 
p. 227). 
34 II, 3, C4, 81, p. 229. 
35 II, 3, C4, 90, pp. 233-234; „Şi sunt multe alte lucruri în care Economia lui Dumnezeu 
urmăreşte lucruri diferite de motivele invocate de Scriptură pentru ele spre folosul celor 
care sunt învăţăcei şi a căror neputinţă are nevoie de povăţuire. Dumnezeu însă a îngăduit 
să înţeleagă scopul [ultim] al Scripturilor, ca şi ordinea şi motivele Economiei Lui faţă de 
primii oameni, unei alte generaţii alcătuite din iniţiaţi în taina adevărului, unei generaţii mai 
desăvârşite decât cea de la început, cum au fost fericitul Pavel şi celorlalţi ucenici de după 
el, care prin Duhul au primit înţelegeri şi lămuriri cu privire la ele. Aşa deci înţelege şi tu 
taina vieţuirii acestei lumi, fiindcă în ea se ascunde un înţeles pe care Dumnezeu îl 
descoperă în parte şi treptat unora, potrivit momentului şi potrivit creşterii lumii şi a lor, în 
timp ce tuturor celorlalţi el le rămâne ascuns.” (II, 3, C4, 89, p. 233). 
36 „motivul venirii Domnului şi al multelor lucruri arătate de El în Economia Lui spre 
evidenţierea măreţiei Sale şi descoperirea iubirii Lui” (II, 3, C4, 89, p. 232). 
37 II, 3, C4, 89, p. 232. 
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lumilor pe care le-ai creat prin harul Tău taina care nu poate fi rostită, 
puterea care nu poate fi simţită de nici una din făpturile a căror existenţă are 
un început”.38 

Venirea lui Hristos descoperă „taina cea din veac ascunsă”, 
deschizând „marea uşă a vistieriei” prin „cunoaşterea lumii celei noi”.39 Prin 
Hristos se biruieşte „puterea întunericului”, iar „pornirile împrăştiate, 
otrăvite de mulţimea patimilor” nu mai domină viaţa omului:40 „Nu te 
întrista de pornirile trupului, pentru că Dumnezeu le va lua de la tine cu 
desăvârşire. Nu te teme de moarte, pentru că Dumnezeu a pregătit lucrurile 
ca să te ridici mai presus de ea”.41 Cunoaşterea lucrării tainice a lui 
Dumnezeu în lume42 redescoperă omului bogăţia darurilor sădite la Botez: 
„Stârneşte în mine vederea tainelor Tale ca să pot simţi ce a fost sădit în 
mine la Sfântul Botez. Ai aşezat în mine o Călăuză; fă ca Ea să mă facă să 
văd slava ta în toată vremea”.43 Taina lui Hristos se împlineşte prin unirea 
creaţiei cu Ziditorul său: „Dacă pe Unul-Născutul Tău, Care e în sânul Tău 
[In 1, 18] şi pe tronul slavei Tale, L-ai dat spre folosul tuturor, ce lucru mai 
ai pe care să nu-l fi dat creaţiei Tale [cf. Rm 8, 32]? Lumea s-a amestecat cu 
Dumnezeu: creaţie şi Creator au ajuns una. Slavă Ţie pentru planul Tău de 
nespus, căci mare e într-adevăr această taină”.44 „Revărsarea tainelor lui 
Hristos inundă gândirea ca valurile mării” şi stârnesc uimirea, dar 
„conştiinţa ruşinează şi arată păcatele.” Adâncirea prin înţelegerea tainei 
răscumpărării are menirea să-l ridice pe om prin „înnoirea minţii”, copleşind 
„frica de păcate”. 

Cugetarea neîncetată la pătimirile Domnului descoperă „nădejdea 
hărăzită în lumea cea nouă neamului omenesc”. Hristos a adus apropierea de 
Dumnezeu, împăcarea cu Tatăl. Prin aceasta, sufletul se bucură, lăsându-se 
copleşit de nemărginita iubire a lui Dumnezeu pentru oameni: „omul e beat 
de bucurie nemaiştiind nici unde este, nici ce e această cunoaştere de care s-
a apropiat în Hristos”.45 

 

 
38 II, 5, 1, p. 241. 
39 II, 5, 5, p. 243. 
40 „Dumnezeule, fă-mă vrednic de înţelegerea tainei iubirii Tale zugrăvită în economia Ta 
faţă de lumea văzută, în lucrurile creaţiei Tale şi în omorârea Iubitului Tău [Fiu].” (II, 5, 15, 
p. 246). 
41 I, 73, p. 375. 
42 „sporeşte în mine belşugul iubirii Tale care vine din înţelegerea Celui Răstignit, strânge 
gândirea mea înăuntru cu tainele ascunse pe care le poartă Crucea, întăreşte în mine 
aducerea-aminte de smerenia Iubitului Tău [Fiu], şi fă să crească în mine minunarea în faţa 
economiei Tale pentru mine.” (II, 5, 16, p. 246). 
43 II, 5, 14, p. 246. 
44 II, 5, 18, p. 247. 
45 II, 1, 37, p. 97. 
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Chivotul Legii, „slava Crucii” şi puterea Numelui lui Dumnezeu 
Descoperim în cuvintele Sfântului Isaac o atentă privire teologică 

asupra iconomiei dumnezeieşti. „Puterea Crucii” nu este alta decât puterea 
veşnică manifestată în crearea lumii şi în Pronia Sa.46 Totodată „slava 
Crucii”, care vine nu din obiectul însuşi, ci din arătarea Puterii lui 
Dumnezeu prin el şi din pecetluirea lui cu „slăvitul şi cinstitul Nume al lui 
Dumnezeu”, se regăsea şi în Chivotul din vremea lui Moise:47 „Puterea 
nemărginită a lui Dumnezeu sălăşluieşte în Cruce aşa cum a sălăşluit în chip 
neînţeles în Chivotul [Legii], venerat cu mare cinste şi frică de poporul 
[Israel], şi săvârşea prin el minuni şi semne înfricoşătoare în mijlocul celor 
ce nu se ruşinau să-l numească «dumnezeul» lor [cf. Nm 10, 35-36]; cu alte 
cuvinte din pricina cinstei vrednicului de cinste Nume al lui Dumnezeu 
priveau la Chivot cu spaimă, ca şi cum ar fi fost Însuşi Dumnezeu, şi el era 
cinstit cu acest nume nu numai de poporul [Israel], ci şi de seminţiile străine 
care erau duşmanii lui, şi care spuneau: «Vai nouă, căci Dumnezeul 
poporului acesta a venit azi în tabără» [1 Rg 4, 7]. Or noi credem că aceeaşi 
putere care s-a sălăşluit oarecând în Chivot sălăşluieşte acum în închinata 
figură/întipărire [typos] a Crucii, ţinută la mare cinste de noi drept o cale 
nobilă de a-L cunoaşte pe Dumnezeu”.48 

Dacă sălăşluirea puterii dumnezeieşti în Chivot era cu totul 
înfricoşătoare pentru oameni, atât pentru israeliţi, cât şi pentru duşmanii lor, 
„puterea slăvită şi veşnică” a Crucii iradiază milostivire şi blândeţe: „Dacă 
deci prefigurarea era atât de înfricoşătoare, cu cât mai mult era împlinirea ei 
şi însuşi Arhetipul ale căruia sunt simbolurile şi tainele. Dar acolo, în 
slujirea veche, Pronia cerea asprime şi frică mare, aici însă cere blândeţe”.49 
Slava (šekinta) lui Dumnezeu care odihnea în Chivot prefigura manifestarea 
ei desăvârşită ca intensitate şi ca profunzime a lucrării lui Dumnezeu prin 
Cruce, „care e obârşia minunilor pe care Creatorul le săvârşeşte prin ea în 
întreaga lume”.50 

Israeliţii „priveau la Chivot cu spaimă, ca şi cum ar fi fost Însuşi 
Dumnezeu”, venerându-l „cu mare cinste şi frică”. Era aceasta o formă de 
idolatrie? Isaac arată că prin tablele Legii aşezate în Chivot, table pe care era 

 
46 „Nu vrem să spunem că Puterea din Cruce e alta decât cea prin care au venit la existenţă 
lumile, [Putere] veşnică şi fără de început care guvernează creaţia tot timpul şi neîntrerupt, 
în chip dumnezeiesc şi mai presus de înţelegerea tuturor, potrivit voii Dumnezeirii Sale.” 
(II, 11, 3, p. 276). 
47 Cf. GEORG GÜNTER BLUM, Die Geschichte der Begegnung christlich-orientalischer 
Mystik mit der Mystik des Islams, Wiesbaden, 2009 pp. 179-188 şi H. ALFEYEV, 
L’Univers spirituel..., pp. 191-194. 
48 II, 11, 4, pp. 276-277. 
49 II, 11, 15, p. 279. 
50 II, 11, 30, p. 282. 
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încrustat Numele lui Dumnezeu, se cinstea şi se aducea închinare nu 
chivotului „făcut de mâinile dulgherilor”, ci Numelui lui Dumnezeu şi 
Puterii dumnezeieşti „care sălăşluia oarecând în Chivot”.51 

Crucea poartă pecetea lui Hristos, „Numele Domnului în care 
sălăşluieşte Dumnezeirea, despre Care s-a vorbit neîncetat în Vechiul 
Testament şi la Care cele douăsprezece seminţii ale lui Israel nădăjduiau să 
ajungă prin rugăciuni stăruitoare zi şi noapte [cf. FA 26, 7]. Toate acestea le 
înţelegem ori de câte ori privim această figură la vremea rugăciunii şi ne 
închinăm în ea chipului Omului care a fost răstignit pe ea, şi prin ea primim 
Puterea dumnezeiască şi ne învrednicim de ajutor, izbăvire şi bunătăţi 
negrăite în această lume şi în cea viitoare; toate acestea prin Cruce”.52 

Dacă Evagrie interpreta alegoric lama din aur pusă peste chivot ca 
fiind „adevărata cunoaştere a Sfintei Treimi”,53 Isaac urmează o altă 
interpretare cunoscută în spaţiul siriac: „Părinţii noştri ortodocşi spun că 
acea lamă de metal înfăţişa în chip tainic/simbolic umanitatea Domnului”.54 

Puterea slavei Crucii arătată în „semne şi minuni” de-a lungul 
vremii, „cu mult mai mari decât cele din vechime”, plineşte descoperirile lui 
Dumnezeu în Vechiul Legământ: „Prin puterea Crucii mulţi au îmblânzit 
fiare sălbatice, s-au arătat îndrăzneţi în faţa focului, au umblat pe ape, au 
înviat morţi, au oprit molime, au făcut să ţâşnească izvoare în pământ pustiu 

 
51 „În faţa acelei lăzi de lemn în care se spunea că era Slava lui Dumnezeu, Moise şi tot 
poporul aduceau neîncetat o închinare plină de frică. Cum se face că în Lege Dumnezeu a 
spus poporului prin Moise: «Nu vă închinaţi nici unui lucru făcut de mâini omeneşti, nici 
unui chip şi nici unei asemănări» [cf. Iş 20, 4-5], dar chivotul fusese făcut de mâinile 
dulgherilor, iar tablele fuseseră cioplite de mâinile lui Moise în munte şi fuseseră înscrise 
de degetele lui [Iş 34, 4; 28]? Ele au ajuns prilej de osândă pentru că li s-a dat nume de 
idoli, dar pentru că pe chivot fusese aşezat slăvitul şi cinstitul Nume al lui Dumnezeu, 
Puterea lui Dumnezeu s-a arătat în ele în chip deschis şi prin ea poporul a primit ajutor şi 
scăpare şi ea a lucrat semne înfricoşătoare mai presus de fire.” (II, 11, 10, p. 278). 
52 II, 11, 13, p. 279; „Aşa cum slujirea [cultul] Noului Legământ e mai de cinste înaintea lui 
Dumnezeu decât cea a celui Vechi, aşa cum e o deosebire între Moise şi Hristos, aşa cum 
slujirea adusă de Iisus e mai bună decât cea adusă de Moise, [...] tot aşa figura Crucii care există 
astăzi e mult mai de cinste din pricina cinstei Omului pe care Dumnezeirea L-a luat dintre noi ca 
să locuiască în El şi pentru că bunăvoirea lui Dumnezeu [Mc 1, 11], care sălăşluia în acest Om 
care s-a făcut templul [cf. In 2, 19] Ei desăvârşit, se deosebeşte de bunăvoirea prefigurativă care 
era în lucrurile mute, în care era umbra celor ce aveau să vină în Hristos [cf. Evr 10, 1].” (II, 11, 
12, pp. 278-279). 
53 Cf. EVAGRIE, Kephalaia Gnostika 4, 52. 
54 II, 11, 15, p. 279. În traducerea acestui fragment, Sebastian Brock sugerează că Isaac face 
referire la una din omiliile lui NARSAI, 57. În alt Cuvânt, Isaac dă o interpretare 
duhovnicească a Cortului Mărturiei, spunând că inima este acest „Cort tainic”. De aceea, 
„în locul lamei de metal aşezate odinioară deasupra Chivotului Legii [Iş 25, 17. 21-22], 
aşază deasupra inimii tale contemplarea tainelor Mântuitorului, în care Dumnezeu Se arată 
prin descoperiri minunate mai mult încă decât în acea bucată de metal care era simbolul 
tainelor de acum.” (II, 41, 2, p. 384). 
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şi pietros, au pus hotar mărilor, au poruncit torentelor unor râuri vijelioase 
să curgă în urma lor, au întors înapoi curgerea apelor. Dar ce mai vorbesc de 
acestea? Satan însuşi şi toată tirania lui se îngrozesc de semnul Crucii atunci 
când îl însemnăm împotriva lor”.55 

Acesta este temeiul cinstirii Crucii, „pe care o ţinem în mare cinste şi 
o venerăm bucuros cu o iubire şi o dorinţă nesăturată”:56 „Din clipa în care 
figura Crucii e întipărită pe un zid sau scândură, sau e modelată într-un fel 
oarecare din aur sau argint sau ceva asemănător, sau e cioplită din lemn, 
numaidecât ea e îmbrăcată şi umplută de Puterea dumnezeiască ce sălăşluia 
oarecând în Chivot şi devine loc al Slavei [šekinta] lui Dumnezeu mai mult 
chiar decât Chivotul”.57 În alt loc întăreşte cuvântul: „Pentru adevăraţii 
credincioşi nu e puţin lucru vederea Crucii fiindcă în ea se înţeleg că sunt 
cuprinse toate tainele/simbolurile”.58 

Vederea Crucii însemnă contemplarea chipului lui Hristos,59 iar 
cinstirea Crucii este „cinstirea firii omeneşti a Domnului”,60 căci „I-a dat să 
fie închinat împreună cu El în chip indistinct printr-o singură şi aceeaşi 
închinare, deopotrivă pentru Omul care a devenit Domnul şi pentru 
Dumnezeire, chiar dacă firile îşi păstrează proprietăţile fără să fie însă vreo 
deosebire în cinstirea lor”.61 

Crucea descoperă nu slava înfricoşătoare, năpraznică din vremea lui 
Moise, căci ea este chipul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, în stare de 
jertfă desăvârşită: Hristos Cel răstignit este Cel care „umblă ca un om obişnuit 
pe la porţile păcătoşilor, «dispreţuit şi cel din urmă dintre oameni, fără chip şi 

 
55 II, 11, 7-8, p. 277; „Şi ascultaţi un lucru încă mai mare decât toate semnele şi minunile 
săvârşite în prezenţa lor, slujirea [cultul Vechiului Testament] n-a putut dezrădăcina nici cel 
mai mic păcat; în timp ce în slujirea [cultul] Crucii, păcatul a ajuns ca o pânză de păianjen 
de care atârnă o greutate şi care nu reuşeşte să se ţină întinsă. Iar în faţa morţii, care făcea 
atâta spaimă firii [omeneşti], ţin acum capetele sus chiar şi femeile şi copiii. Moartea care 
domneşte peste toate a ajuns acum uşoară nu numai pentru credincioşi, ci şi pentru păgâni; 
frica de ea s-a micşorat mult faţă de ce era înainte.” (II, 11, 8, pp. 277-278). 
56 II, 11, 1, p. 276. 
57 II, 11, 11, p. 278. 
58 II, 11, 17, p. 280. 
59 „Pentru adevăraţii credincioşi nu e puţin lucru vederea Crucii, fiindcă în ea se înţeleg că 
sunt cuprinse toate tainele/simbolurile. Ori de câte ori îşi ridică ochii să o privească, e ca şi 
cum ar contempla faţa lui Hristos; de aceea sunt plini de evlavie faţă de ea, vederea ei e 
scumpă pentru ei şi-i umple de teamă şi de iubire.” (II, 11, 17, p. 280). 
60 „Cel în care locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii [Col 1, 9]”, „fiindcă 
Dumnezeirea locuieşte în umanitate în chip inseparabil fără sfârşit şi pe veci, adică 
nemărginit” (II, 11, 24, p. 281). 
61 II, 11, 21, p. 281; „În Hristos toate fiinţele raţionale, îngeri şi oameni deopotrivă, s-au 
învrednicit de iubirea Creatorului şi de iubirea întreolaltă pentru a aduce o singură 
mărturisire/laudă Unului Dumnezeu, Domnul a toate.” (II, 11, 23, p. 281). 
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fără frumuseţe», cum spune Isaia [53, 2-3]”.62 Prin Cruce, pe de o parte Se 
face cunoscută Slava lui Dumnezeu, iar pe de altă parte se dă „eliberarea pe 
care [Dumnezeu] avea să o săvârşească prin ea pentru toţi oamenii”.63 

Dacă prin Crucea Golgotei se manifestă bunătatea şi milostivirea lui 
Dumnezeu, tinderea omului spre îndumnezeire se face străbătând etapele 
sublimate ale unui drum presărat cu multe încercări, dar şi cu negrăitul har 
dumnezeiesc.  

 
Jertfa lui Hristos – mijlocirea Fiului 
Hristos a arătat slava Sa nu în forţă şi autoritate, ci în puterea 

smereniei în vremea pătimirii Sale.64 Lucrarea lui Hristos nu rămâne închisă 
în sine, ci, prin fiecare manifestare a ei, îl înnoieşte pe om, ridicându-l spre 
Împărăţia Sa.65 Jertfa lui Hristos,66 ca o „ofrandă sfântă adusă pentru 
lume”,67 descoperă dragostea Tatălui, ca o dragoste care răstigneşte, iar pe 
Fiul făcut om ca o „dragoste răstignită”,68 izvor al mântuirii omului: „Nu L-ai 
cruţat pe Fiul Tău iubit, ci L-ai dat pentru noi toţi [Rm 8, 32], pentru ca 
moartea Lui să fie îndreptarea noastră”.69 (subl. n.) Hristos, „sfârşitul 
ultim al adevărului”,70 este Cel care, prin jertfa Sa, aduce oamenilor 

 
62 II, 11, 27, p. 281. 
63 II, 11, 30, p. 282. 
64 „Hristoase, Care Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină [Ps 103, 2], Care pentru mine ai 
stat gol înaintea lui Pilat, umbreşte-mă [Lc 1, 35] cu Puterea pe care ai făcut-o să coboare 
peste sfinţi” (II, 5, 22, p. 248). 
65 Redăm întreaga rugăciune, semnalând şi izbitoarea asemănare cu rugăciunea cuprinsă în 
Cuvântul 2 al Părţii I, care, pentru frumuseţea şi profunzimea ei, încă de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea a fost adăugată în Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos şi în 
Canonul de umilinţă către Domnul nostru Iisus Hristos, mărturie fiind numeroasele 
manuscrise păstrate: „Crucea ruşinii, pe care ai urcat pentru mine, să mi se facă punte spre 
sălaşul păcii; cununa de spini pusă pe capul Tău să-mi fie coif al mântuirii [Ef 6, 17] în ziua 
fierbinte a luptei, scuipările primite pe faţă Ta să-mi pregătească o faţă deschisă înaintea 
tribunalului la Venirea Ta; sfântul Tău trup spânzurat pe lemn să mă răstignească pentru 
această lume şi pentru poftele ei [Ga 5, 24] prin iubirea Ta; haina Ta pentru care s-au aruncat 
sorţi să sfâşie înaintea mea haina de întuneric pe care o port înăuntrul meu; apa şi sângele care 
ţâşnesc din coasta Ta să-mi fie carte de slobozenie din vechea robie; Trupul şi Sângele Tău 
amestecate cu trupul meu să fie pentru mine arvuna, chezăşia că nu voi fi lipsit de vederea Ta 
neîncetată pe tărâmul fără sfârşit; tainele credinţei pe care le-am păzit nestricate în mine să-mi 
păstreze o slavă pentru ziua în care lumea va fi gata să întâmpine venirea Ta şi să împlinească 
atunci lipsurile vieţuirii mele.” (II, 5, 25, pp. 248-249). 
66 A se vedea şi studiul lui PAOLO BETTIOLO, „«Avec la charité comme but»: Dieu et 
création dans la méditation d’Isaac de Ninive”, în Irénikon, 3, 1990, pp. 336-340. 
67 III, 7, 10, p. 90. 
68 Folosind expresia inspirată a Mitropolitului Filaret (Drozdov) al Moscovei: „Homélie 
pour le Vendredi Saint”, în Le Messager de l’Église Orthodoxe Russe, n° 2, 2007, p. 17. 
69 III, 7, 18, p. 92. 
70 III, 7, 21, p. 93. 
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mântuirea, făcându-le noi pe toate (Ap 21, 5): „Hristoase, fă să strălucească 
adevărul Tău în inimile noastre, puterea care a strălucit în sfinţi. Prin iubirea 
Ta ei au biruit lumea şi plăcerile ei. O, putere care ai îmbrăcat trupul nostru, 
fă să strălucească înţelesurile adevărului Tău în sufletul meu întunecos. 
Oceanule,71 care susţii lumea, ridică-mă din oceanul cu multe valuri”.72 

Preoţia veşnică a lui Hristos exprimă în gândirea lui Isaac toată 
mijlocirea Fiului înaintea Tatălui, „ca ispăşire pentru noi şi acum, adică 
neîncetat, până ce ne va fi făcut pe toţi să urcăm la El. [...] Prin acest 
«pentru noi» înţelege că pentru noi toţi a urcat Cel dintâi, a şezut de-a 
dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi. Şi nu numai pentru oameni, 
ci şi pentru sfinţii îngeri”.73 Părtăşia oamenilor cu Hristos este „atât prin 
suflet, cât şi prin trup”, în vreme ce îngerii, ca fiinţe spirituale, „au părtăşie 
cu El prin sufletul Lui”.74 Lucrarea lui Hristos Cel proslăvit este îndoită: pe 
de o parte mijloceşte înaintea lui Dumnezeu-Tatăl pentru oameni, căci „«a 
intrat aici [în Sfânta Sfintelor din cer] ca să se înfăţişeze pentru noi înaintea 
lui Dumnezeu» [Evr 9, 24]”, pe de altă parte descoperă oamenilor bunătăţile 
dumnezeieşti, revărsând „peste noi din belşug darurile Tatălui”.75 Hristos „a 
murit şi a înviat Cel dintâi şi prin Învierea Lui a dat neamului omenesc 
mângâierea nădejdii”.76 

Într-unul din Cuvintele sale descoperim o mărturisire a Sfintei 
Treimi: Hristos, ca „uşă a tainelor”77 deschide calea către Tatăl, mijlocind 
dobândirea „mişcărilor harului Duhului Sfânt”. Primindu-L pe Hristos ca 
„uşă a tainelor” înăuntrul său, omului i se deschide calea spre „pătrunderea 
tainelor trecute şi viitoare”.78 Astfel, Hristos Se face cale pentru om, dar nu 

 
71 Isaac redă infinitul manifestărilor lui Dumnezeu prin termenul „ocean”: „ocean de ajutor” 
- III, 7, 19, p. 92; „oceanule de bunătăţi” - III, 7, 20, p. 93; „oceanul tuturor tainelor” - III, 
7, 31, p. 95; „oceanule al evlaviei” - III, 7, 34, p. 96; „marele ocean al iubirii Tale” - III, 7, 
40, p. 98.  
72 III, 7, 21, p. 93. „Bine au spus Părinţii, mişcaţi de Duhul care şoptea în ei puterea 
dumnezeiască, fiindcă El a înfăptuit aceste lucruri (creaţia, răscumpărarea) şi le-a 
descoperit taina lor.” (III, 5, 9, p. 65). 
73 II, 3, C1, 21-22, p. 118. 
74 În prima Centurie despre cunoaştere, Isaac face o distincţie între contemplarea Tatălui de 
către îngeri şi „contemplarea însuşirilor lui Hristos” de către oameni: „Aşa cum în sfinţii 
îngeri se vede posibilitatea de înţelegere [inteligibilitate] a Tatălui, aşa în fiii oamenilor se 
vede posibilitatea de înţelegere [inteligibilitate] a lui Hristos.” (II, 3, C1, 43, p. 124).  
75 II, 3, C1, 21-22, p. 118. „Cel Care a fost Întâiul în acea nouă slavă de nerostit pentru 
orice limbă trupească.” (II, 3, C4, 100, p. 237). 
76 II, 3, C3, 73, p. 192. 
77 Hristos este socotit atât „uşă a tainelor”, cât şi „cheie a tainelor” şi „capăt al tainelor” - III, 
7, 31, p. 95. 
78 III, 7, 31, p. 95. „În Tine s-a pogorât pentru noi cunoaşterea [...] Tu eşti dreptatea 
tuturor, fiindcă din iubire ai fost luat dintre toţi şi pentru toţi şi ai putut împăca pe 
Dumnezeu pentru păcatele tuturor.” (II, 3, C4, 99, pp. 236-237, subl. n.). 
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din exterior, ci din lăuntrul omului. Acesta ar putea fi începutul comuniunii 
de viaţă cu Hristos, asumată în chip liber. 

 
„Tainele Trupului lui Hristos” - întâlnire și comuniune 
„În Sfintele Tale Taine [Euharistie] Te îmbrăţişăm şi Te primim în 

fiece zi; învredniceşte-ne să simţim în noi înşine nădejdea hărăzită nouă la 
înviere”.79 

Sfântul Isaac citează şi tâlcuieşte textul paulin din scrisoarea 
adresată comunităţii creştine din Corint: „«Cine mănâncă Pâinea Domnului 
şi bea Paharul Său fără vrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea fiindcă nu 
deosebeşte Trupul Domnului.» [1 Co 11, 27-29] Nevrednicia şi vrednicia de 
care vorbeşte aici Apostolul nu atârnă de faptele bune sau rele, ci de 
discernământul gândurilor”.80 Isaac valorizează conştientizarea Sfintelor 
Taine, dincolo de nevrednicia faptelor omului. El citează comentariul 
„fericitului Tâlcuitor”, Teodor al Mopsuestiei, la Epistola I către Corinteni: „E 
limpede ce anume vrea să facă cunoscut Apostolul: e bine ca Tainele să fie aduse 
cu gând desăvârşit şi nu cu nepăsare, ca şi cum ar fi o pâine obişnuită. Cine are o 
credinţă deplină în ce priveşte Tainele lui Hristos – Taine asupra cărora îşi 
concentrează cuvântul Apostolul – cred că nu va fi deloc lipsit de cele bune pe 
care le aşteaptă”.81 

„Masa înaltă a Tainelor” va fi numită „masă duhovnicească”.82 Prin 
„Taine”, Isaac înţelege Sfânta Euharistie care, prin „harul ce locuieşte” în 
Ea, face din om un loc în care odihneşte Hristos, un mormânt care vesteşte 
învierea/înnoirea viitoare. „Învierea Ta, Iisuse, spune măreţia omului nostru 
duhovnicesc; vederea Tainelor Tale să fie pentru noi o oglindă în care să 
putem cunoaşte învierea”.83 

De ce vede Isaac atâta putere în Euharistie, „taina Trupului şi a 
Sângelui Domnului”?84 Pentru că în Ea se celebrează viaţa care a biruit 
moartea, „viaţa învierii”85 – după expresia lui. Nădejdea lui Isaac în mila lui 
Dumnezeu se arată nu doar când deschide perspectiva eshatologică asupra 
judecăţii, ci şi atunci când vorbeşte despre pomenirea fiilor Bisericii, drepţi 
şi păcătoşi deopotrivă, cu excepţia „ereticilor” şi a „ereziarhilor”, „cei a 
căror vină nu e de a fi făcut păcate, ci de a fi avut comuniune cu impietatea 
şi de a fi apostaziat sau de a fi hulit continuând să se cuminece cu Tainele 

 
79 III, 10, 8, p. 122. 
80 III, 11, 11, p. 136. 
81 III, 11, 15, p. 138. 
82 III, 10, 10, p. 123. 
83 III, 10, 11, p. 123. 
84 III, 11, 6, p. 134. 
85 III, 10, 7, p. 122. 
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mântuirii”.86 Se pare că şi aici Isaac face referire la messalieni şi la cei care 
îi urmau, criticând aspru înstrăinarea lor de Biserică şi în special de Tainele 
Bisericii, cu pretenţii de adevăr şi sfinţenie:87 „Cei care înţeleg în chip 
viclean cuvintele Scripturii privitoare la aceasta, rezemându-se pe părerile 
lor personale, nu se vatămă doar pe ei înşişi. Căci mulţi sunt cei care sunt 
abătuţi puternic de aceştia, fiindcă sunt mulţi care urmează o astfel de părere 
din pricina neştiinţei”.88 

Nu doar cei vii sunt părtaşi la „nădejdea iertării păcatelor”, ci şi „cei 
care nu mai sunt vii”. Isaac ne spune şi cum se realizează aceasta: „În 
înţelepciunea Sa, Dumnezeu a pregătit pentru toţi [un mijloc mai bun] şi a 
dat mărturie că Ofranda [euharistică] adusă în Biserică e taina Trupului şi 
Sângelui Domnului aduse întru nădejdea iertării păcatelor celor adormiţi, 
adică seminţiei păcătoşilor deja răposaţi”.89 Răscumpărarea îi cuprinde 
aşadar atât pe cei vii, cât şi pe cei adormiţi şi, mai mult, nu doar pe cei 
drepţi, ci şi pe cei păcătoşi. Isaac se raportează aici la „predania păzită de 
întreaga Biserică”:90 rodul pomenirii celor adormiţi în Ofranda euharistică 
„prin rugăciunea şi mijlocirea pe care preotul le face la altar”91 este acela că 
„povara lor este uşurată”,92 iar din ofrandă ei „primesc şi o mare bucurie”.93 
Isaac vrea să arate – criticând aspru şi cu insistenţă rătăcirea messaliană – 
cât de mult se păgubesc cei care nesocotesc Tainele Bisericii, nevrând „să 
cunoască ce putere e în Tainele Trupului lui Hristos”.94 Iisus Hristos Se 
regăseşte în „Tainele aşezate în Sfânta Biserică”. Cuviosul Isaac vrea să 
accentueze faptul că fără participarea la Tainele Bisericii nu există întâlnire 
şi comuniune cu Hristos: „toate aceste Taine sunt pline de nădejde şi în ele e 
ascunsă o mare înţelegere pentru cei care le săvârşesc; ele descoperă cât de 
mare e puterea credinţei; cât de înaltă e cunoaşterea creştinilor şi ce 
înţelegere au ei despre Dumnezeu”.95 

Cuprinderea celor răposaţi în pomenirea Liturghiei, în ciuda 
păcatelor săvârşite, reprezintă punctul cel mai adânc în care lucrează jertfa 
lui Hristos, Care Se pogoară până la iad, „[ca fiecare să cunoască] cum 

 
86 III, 11, 8, p. 135. 
87 „nu sunt vrednici de Taine din pricina stricăciunii gândirii lor.” (III, 11, 16, p. 138). 
88 III, 11, 12, p. 137. 
89 III, 11, 6, p. 134. 
90 III, 11, 6, pp. 134-135. 
91 Preotul rosteşte „cuvinte sfinte şi primite care revarsă mântuire şi le repetă lângă Daruri 
cu mare evlavie plecându-şi capul înaintea altarului.”  (III, 11, 17, p. 138). 
92 III, 11, 8, p. 135. 
93 III, 11, 8, p. 135. Iar în alt loc: „Am spus-o şi o spun din nou şi nu tăgăduiesc: există 
pentru păcătoşii răposaţi un ajutor care vine din jertfa Domnului pentru ei!” (III, 11, 16, 
p. 138). 
94 III, 11, 18, p. 138. 
95 III, 11, 19, p. 139. 
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anume face El să ajungă ajutorul harului Său până şi la cei răposaţi, iar 
candelele puterii Lui să coboare până la iad. […] Căci noi credem că puterea 
tainelor Economiei Fiului Unul-Născut e în stare să facă să ajungă iertarea 
până la cei răposaţi şi să-i ajute chiar şi în iad pe cei care au crezut în timpul 
vieţii lor în ea”.96 

Pomenirea celor răposaţi este susţinută de nădejdea învierii lor şi de o 
rugăciune plină de credinţă, cerând iertarea pentru aceştia. Deşi ar putea părea 
mult prea îndrăzneaţă mijlocirea pentru cei păcătoşi înaintea lui Dumnezeu, Isaac 
nu întârzie să afirme că puterea nu este a omului,97 ci a lui Hristos: „puterea 
Apărătorului păcătoşilor, Care este în cer [1 In 2, 1]”.98 El adânceşte înţelegerea 
Tainelor Bisericii, spunând că jertfa euharistică reactualizează „jertfa lui Hristos 
pentru iertarea păcătoşilor, vii şi morţi, ca ei să fie curăţiţi”.99 Astfel, temeiul 
iertării celor răposaţi nu este strict pomenirea lor, ci recuprinderea lor în jertfa 
mântuitoare a lui Hristos. Isaac desluşeşte mai mult decât ceea ce văd ochii: 
„preotul aduce Ofranda cu o credinţă neşovăielnică100 şi mijloceşte la 
Dumnezeu aducând aminte de jertfa lui Hristos”.101 Cei vii se curăţesc prin 
„primirea Ofrandei”, iar cei morţi „prin pomenirea lor”. Isaac citează din 
Anaforaua lui Teodor al Mopsuestiei:102 „Şi pentru toţi fiii Bisericii vrednici să 
primească această ofrandă înaintea Ta”.103 

Vorbind despre Euharistie, Isaac nu o socoteşte o taină oarecare, una 
din Tainele Bisericii; el vrea să descopere şi să pătrundă taina Liturghiei,104 
nu doar Liturghia ca taină consacrată în Biserică. Taina Liturghiei este „mai 
înaltă decât cuvântul şi puterea a ceea ce săvârşeşte Biserica”.105 Nu este 
vorba despre o cercetare cu mintea, ci mai degrabă de o apropiere „în uluire” şi 

 
96 III, 11, 18-19, pp. 138-139. 
97 „puterea firii sau voinţei şi sârguinţei omeneşti” (III, 11, 32, p. 143). 
98 III, 11, 26, p. 141. 
99 III, 11, 20, p. 139. 
100 „preotul nu se ruşinează să facă cereri pentru păcatele celor răposaţi şi să ceară de la 
Dumnezeu iertarea lor” (III, 11, 22, p. 140). 
101 III, 11, 20, p. 139. 
102 În traducerea sa, Sabino Chialà foloseşte ediţia critică a lui Jacob Vadakkel: The East 
Syrian-Anaphora of Mar Theodore of Mopsuestia, Kottayam, 1989. „Iar celor ce au lăsat 
această lume în adevărata credinţă şi se unesc cu harul Tău, Doamne, iartă-le toate păcatele 
şi greşelile pe care le-au făcut în această lume într-un trup muritor şi într-un suflet 
schimbător, păcătuind şi greşind înaintea ta.” (ed. Vadakkel, pp. 71-72.) 
103 Ed. Vadakkel, p. 315. Corespondentul în Liturghiile Bizantine sună aşa: „[…] şi pentru 
tot sufletul cel drept care s-a săvârşit întru credinţă.” („Liturghia Sfântului Ioan Gură de 
Aur”, p. 178; „Liturghia Sfântului Vasile cel Mare”, p. 256, în Liturghier, EIBMBOR, 
2012). 
104 „înţelegerea tainelor Liturghiei noastre” (III, 11, 26, p. 141).  
105 III, 11, 28, p. 141; „Dar numai puţini sunt vrednici de o astfel de credinţă şi de 
cunoaşterea tainelor: cei ce cred în nădejdea cuprinsă în Trupul şi Sângele lui Iisus.” (III, 
11, 30, p. 142). 
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„tăcere”, „întrucât cunoaşterea slabului nostru neam omenesc nu poate ţine 
acum întregul adevăr despre nădejdea pe care o are aceasta, nici nu se poate 
apropia de el”.106 Această apropiere vine totodată dintr-o căutare a unei Pâini 
care hrăneşte întru nemurire întreaga fiinţă a omului, făcându-l să simtă că viaţa 
lui se schimbă, printr-o înviere tainică. 

Dragostea este Împărăţia pe care Domnul a făgăduit-o în chip tainic 
apostolilor, căci ce este: «Mâncaţi şi beţi la masa Împărăţiei» (Lc 22, 30) 
decât dragostea? Pentru că dragostea e în stare să hrănească pe om în locul 
mâncării şi băuturii. «Acesta este vinul care veseleşte inima omului» (Ps 103, 
16). Fericit cel ce bea din vinul acesta! Din acesta au băut desfrânaţii şi s-au 
ruşinat; şi păcătoşii, şi au părăsit căile patimilor; şi beţivii, şi s-au făcut 
postitori; şi bogaţii, şi au dorit sărăcia; şi cei ce flămânzesc, şi s-au 
îmbogăţit cu nădejdea; şi bolnavii, şi s-au făcut puternici; şi cei neînvăţaţi, şi 
s-au înţelepţit”.107 

Euharistia este răspunsul cel mai firesc pe care omul îl poate da 
iubirii jertfelnice a lui Hristos. „Crucea ruşinii” purtată de „Fiul 
Împăratului” vesteşte „mângâierea nădejdii” pentru tot neamul omenesc şi 
descoperă „slava Crucii”, ca asumare a vieţii în Hristos. 

 
Învierea lui Hristos – învierea noastră 
Sfântul Isaac rememorează cuvântul Apostolului Pavel: „aţi înviat 

împreună cu Hristos” (Col 3, 1) Ce fel de înviere trăim însă noi pe pământ? 
Învierea trupurilor? Încă nu.108 Cuviosul descoperă realitatea învierii noastre 
prin credinţă, iar înnoirea în chip tainic: „Fiindcă noi am înviat, fireşte, dar 
în credinţă, şi suntem înnoiţi, dar în taină”.109 

Cuviosul aduce în lumină imaginea vieţii ca manuscris. Câtă vreme 
suntem încă în această viaţă, realizăm doar nişte ciorne, în care putem 
adăuga sau şterge ceea ce voim. În viaţa viitoare însă manuscrisul este 
pecetluit şi nu mai poate fi corectat. De aceea, cât mai e răgaz, se cuvine ca 
omul să facă „adăugiri de bună vieţuire” şi ştergerea „greşelilor vieţuirii de 
mai înainte”: „Vieţuirea în lumea aceasta este asemănătoare celor ce 
înfăţişează prin nişte linii cele ce se află încă în forma de schiţe. Fiecare 
adaugă şi şterge din ele ceea ce voieşte şi doreşte, făcând o schimbare în 

 
106 III, 11, 28, pp. 141-142. 
107 I, 72, pp. 363-364. Iată şi scholia traducătorului, care trimite către Taina Euharistiei: „De 
remarcat: cel ce se hrăneşte cu dragostea dumnezeiască este nemuritor, pentru că niciodată 
nu se satură de dragoste şi el se hrăneşte din iubirea infinită personală a lui Dumnezeu. La 
această dragoste trebuie să ne gândim şi când ne împărtăşim în Euharistie cu Hristos.” (I, 72, 
nota 444 – Pr. D. STĂNILOAE, p. 363). 
108 Isaac lămureşte: „Învierea şi înnoirea de care vorbeşte aici Apostolul nu se referă la 
trupul nostru.” (III, 11, 1, p. 133).  
109 III, 11, 1, p. 133. 



218 

linii. Iar vieţuirea în cele viitoare este asemănătoare manuscriselor, scrise pe 
materiale curate şi pecetluite cu pecetea împărătească, în care nu se mai pot 
face nici adăugiri, nici ştersături. Deci cât timp ne aflăm în curs de 
schimbare, să luăm aminte la noi înşine. Şi cât timp suntem stăpâni pe 
manuscrisul vieţii noastre, pe care l-am scris cu mâinile noastre, să ne nevoim 
să facem în el adăugiri de bună vieţuire şi să ştergem din el greşelile vieţuirii 
de mai înainte. Căci cât timp suntem în lume, nu pune Dumnezeu pecetea 
nici pe cele bune, nici pe cele rele, până în clipa ieşirii, în care se sfârşeşte 
lucrarea în patria noastră şi plecăm în călătorie”.110 

Învierea/Înnoirea noastră nu vin din exterior, ci se regăsesc în om, pe 
trei trepte: „purtările mai bune”, „credinţa în cele viitoare”111 şi 
„cunoaşterea Firii dumnezeieşti”.112 El face referire la „o adevărată înviere 
în Hristos, de care ne bucurăm deja”;113 aceasta din urmă ar putea fi socotită 
totuşi arvună şi început tainic al celeilalte. Înţelegem astfel că învierea e mai 
degrabă un proces decât o realitate instaurată prin voinţă divină. Este un 
proces dinamic de conlucrare între omul ca „făptură care se îndumnezeieşte” 
şi se înnoieşte permanent şi Dumnezeu care Se lasă cunoscut, făcându-l pe 
om părtaş vieţii celei nemuritoare. 

„Adevărata înviere” se înfăptuieşte prin cunoaştere, o credinţă 
convinsă şi înnoirea minţii.114 Aceste trei elemente ar putea fi socotite 
calităţi ale oamenilor duhovniceşti, nicidecum exigenţe ale tuturor 
credincioşilor. Isaac lămureşte şi face trimitere la realitatea harică a 
Botezului, prin care toţi cei botezaţi au primit posibilitatea de a cunoaşte, 
darul credinţei spre sporire şi începutul înnoirii minţii, arătând că toate 
acestea sunt „lucruri pe care le-au primit câţi au fost botezaţi în Hristos întru 
nădejdea lumii viitoare”.115 Cuviosul Isaac vesteşte „minunata milostivire a 
lui Dumnezeu”,116 „harul Lui nemăsurat” şi „bunătatea Lui nemăsurată” prin 
care Ziditorul nostru pregăteşte Învierea cea de obşte: „O, voi cei cu dreaptă 
socoteală! Veniţi şi vă minunaţi! Cine are o cugetare înţeleaptă şi minunată, 
ca să se minuneze după vrednicie de harul Făcătorului nostru? El este 
răsplata păcătoşilor, căci în loc de răsplătirea cea dreaptă, El îi răsplăteşte cu 
învierea; şi trupurile lor, care au călcat legea Lui, le îmbracă cu slava 
nestricăciunii. Acest har, care ne-a înviat după ce am păcătuit, e mai mare 

 
110  I, 38, p. 210. 
111 „credinţa în minunata transfigurare care aşteaptă creaţia” (III, 11, 2, p. 133). 
112 „cunoaşterea tainelor lumii celei noi” (III, 11, 2, p. 133). 
113 III, 11, 3, p. 133. 
114 III, 11, 31, p. 142. Într-una din rugăciunile sale, Isaac vede scăparea din întunericul 
necunoaşterii în „cunoaşterea hărăzită nouă la înviere” (III, 10, 6, p. 122).  
115 III, 11, 31, p. 142. 
116 Cf. SABINO CHIALÀ, „Trois thèmes majeurs de l’enseignement d’Isaac de Ninive 
(2)”, în Collectanea Cisterciensia, 69, 3-4, 2007, pp. 320-340. 
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decât acela prin care, când nu eram, ne-a adus la fiinţă. Slavă Ţie, Doamne, 
pentru harul Tău nemăsurat! Undele harului Tău mă fac, Doamne, să tac. 
Căci nu mai este în mine vreun gând pe măsura mulţumirilor ce Ţi se cuvin. 
Cu ce gând ne vom mărturisi Ţie, Împărate preabun, Cel ce iubeşti viaţa 
noastră?”.117 

Cel care vieţuieşte în iubire trece într-o „altă lume”, experiind un 
nou mod de existenţă: „Când vom afla dragostea, ne vom hrăni cu pâine 
cerească, şi ne vom întări fără lucru şi osteneală. Pâinea cerească este 
Hristos, Cel ce S-a pogorât din cer şi a dat lumii viaţă. Şi aceasta este pâinea 
îngerilor. Cel ce a aflat dragostea mănâncă pe Hristos; Îl mănâncă pe Hristos 
în fiecare zi şi ceas, şi se face prin aceasta nemuritor. «Că cel ce mănâncă, 
zice, din pâinea pe care Eu voi da-o lui, nu va vedea moartea în veac.» (In 6, 
58) [...] Deci cel ce vieţuieşte în dragoste rodeşte viaţă din Dumnezeu şi 
respiră în lumea aceasta aerul învierii din cele de aici. În acest văzduh se vor 
desfăta drepţii după înviere. 

Până însă la dobândirea acestor daruri înalte, omul descoperă 
reperele unei vieţi ascetice asumate sub toate formele ei, având încredinţarea 
că ele nu reprezintă doar realităţi exterioare, ci sunt realmente mijloace prin 
care harul se împărtăşeşte, iar omul trăieşte experienţa regăsirii de sine şi 
doreşte comuniunea cu Hristos. 

Prima „carte” pe care Dumnezeu a dăruit-o oamenilor este lumea. 
Din ea, spune Isaac, se poate vedea iubirea Creatorului pentru întreaga 
făptură. Taina creaţiei prin iubire se regăseşte în taina Înomenirii Fiului lui 
Dumnezeu, pentru a se împlini eshatologic într-o iubire care „pe toate le 
nădăjduieşte” (1 Co 13, 7). Un fapt cert: scrierile lui Isaac nu conţin nici cea 
mai mică umbră de erezie hristologică. Jertfa, moartea şi învierea lui Hristos 
devin viaţa şi „îndreptarea noastră”, făcându-ne fii ai Tatălui. 

 
Abstract: Jesus Christ in the Thought of Saint Isaac of Syria  
The high ideal of the spiritual life should not be seen only by researching the 
ancient times of the Church; he can be touched by any soul that seeks God. 
Also, Saint Isaac of Syria entrusts us about this in his priceless writings. In 
our paper, we debate subjects as: The “Son of the Emperor” and His saving 
work, The meaning of the Incarnation for man and the whole creation, The 
mysteries of the Body of Christ, Resurrection of Christ - our resurrection. 
All these subjects are presented according with the theological thinking of 
Saint Isaac of Syria. 

 
117 I, 60, p. 315. 
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„Nimic în exces” - oracolul ca agent al coeziunii sociale și 
religioase în Grecia antică1 
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1. Simbolismul, organizarea și funcțiile spațiului sacru 
Pentru omul religios, spaţiul nu este omogen, ci prezintă rupturi şi 

spărturi; unele porţiuni de spaţiu sunt calitativ diferite de celelalte, ele 
devenind locuri de manifestare al sacrului. Însăși apariția lumii se datorează 
acestei „rupturi” spațiale care descoperă un „punct fix” ce devine centrul 
manifestărilor ulterioare.3 Și grecii aveau un astfel de centru, Delphi, locul 
de întâlnire al celor doi vulturi sloboziți de Zeus din cele două extremități 
ale pământului. După ce s-au sfâșiat cu ciocurile, s-au prăbușit pe pământ, 
locul căderii fiind marcat de un omphalos, o piatră sacră.4 

Acest „spațiu sacru” unde se face simțită divinitatea, nu cuprinde 
doar monumente religioase, clădiri, temple, sanctuare, biserici și ritualuri, ci 
reprezintă un spațiu de exprimare și de prezență a acelui misterium 
tremendum, unde au loc ceremoniile religioase și ritualurile de inițiere.5 
Fenomenele naturale – peșteri, vârfuri de deal, formațiuni neobișnuite de 
roci – au exercitat un interes aparte asupra oamenilor și au devenit centre ale 
devoțiunii religioase. Unele au rămas mici și greu accesibile, în timp ce 
altele au crescut, li s-au adăugat clădiri și s-au transformat în mari centre 
religioase.6 

Catherine Morgan afirmă că în lumea greacă sanctuarele erau 
importante din două motive: aici aristocrația își putea etala fără restricții 

 
1 Această lucrare a fost sprijinită prin proiectul Ministerului Cercetării și Inovării, CCCDI - 
UEFISCDI, număr proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326 /49 PCCDI, în conformitate 
cu PNCDI III. 
2 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
3 MIRCEA ELIADE, Sacrul și profanul, trad. Brînduşa Prelipceanu, II, Ed. Humanitas, 
București, 2000, p. 19. 
4 LUÍS MENDONÇA DE CARVALHO et al., “Oracle Trees in the Ancient Hellenic 
World,” in: Harvard Papers in Botany, 16, 2 (2011), p. 425. 
5 LUTZ KÄPPEL, VASSILIKI POTHOU, “Prologos – Prefatory Note,” in: Human 
Development in Sacred Landscapes. Between Ritual Tradition, Creativity and Emotionality, 
Lutz Käppel, Vassiliki Pothou (eds.), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2014, p. 12. 
6 JOHN GRIFFITHS PEDLEY, Sanctuaries And The Sacred In The Ancient Greek World, 
Cambridge University Press, New York, 2006, p. 3. 
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bogăția prin intermediul întrecerilor sportive și a ofrandelor; prin 
intermediul oracolelor, sanctuarele aplanau conflictele dintre diversele 
polisuri grecești.7 Pentru greci, religia era atât comunitară, cât și personală.8 
Lumea sacrului și a practicilor religioase comune reprezenta baza 
organizării politice.9 Templul era un spațiu sacru, un loc separat de lumea 
oamenilor, unde zeii erau cinstiți și ritualurile aveau loc. Termenii grecești 
pentru „sanctuar” erau „ἱερόν” (sfânt) și „τέμενος” (un loc pus deoparte, 
derivat din verbul „τέμνω”, a tăia, sugerând despărțirea de secular). În 
întreaga lume greacă, sanctuarele aveau câteva trăsături comune, cele mai 
importante fiind: un loc pentru aducerea de jertfe (altar) și o linie care marca 
spațiul în care ritualurile sacre erau săvârșite. Această graniță putea fi sub 
forma unui zid, sau putea fi demarcată doar de roci sau blocuri stâncoase 
unite de linii imaginare.10 

În timpurile vechi, ritualurile de adorare, sacrificare, de aducere a 
ofrandelor și de purificare aveau loc în aer liber, în sanctuare care erau 
marcate doar de un loc special din natură socotit consacrat: un copac, o 
piatră, un deal, o peșteră, sau un izvor. În orice polis, sanctuarele se aflau 
atât în interiorul, cât și în exteriorul zidului cetății. Polisul grecesc era 
constituit din două zone: centrul urban, care îngloba activitățile 
administrative, politice, legislative, militare, navale și economice; teritoriul 
rural înconjurător (chora), vital pentru proviziile de mâncare, apă, vin, lemn 
și minerale. Barierele naturale (munți, râuri, marea) erau socotite de cele 
mai multe ori drept frontiere ale polisului. Sanctuarele din zona rurală erau 
ridicate la gura de vărsare a râurilor, pe promontorii, sau în apropierea unor 
izvoare.11 

Cea mai mare parte a activității unui sanctuar avea loc la nivelul 
polisului, căci pentru greci religia consta mai mult în acțiune decât în 
rugăciune, anul fiind punctat de multe festivități și procesiuni în cinstea 
zeilor,12 pelerinaje,13 jertfe și sărbători. În Atena,14 de exemplu, 120-130 de 

 
7 CaTHERINE MORGAN, “The Origins of PanhellenismThe Origins of Panhellenism,” in: 
Greek Sanctuaries: New Approaches., Nanno Marinatos, Robin Hagg (eds.), Routledge, 
London, 1993, pp. 18–44; CATHERINE MORGAN, Athletes and oracles : the 
transformation of Olympia and Delphi in the eighth century BC, Digitally printed 1. 
paperback version, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2007. 
8 J.G. PEDLEY, Sanctuaries and the sacred in the ancient Greek world, p. 15. 
9 J.G. PEDLEY, Sanctuaries and the sacred in the ancient Greek world, p. 12. 
10 J.G. PEDLEY, Sanctuaries and the sacred in the ancient Greek world, p. 6. 
11 J.G. PEDLEY, Sanctuaries and the sacred in the ancient Greek world, p. 24. 
12 Procesiunile erau însoțite de dans, muzică și arderea tămâiei. Participanții, îmbrăcați cu 
cele mai bune veșminte și bijuterii, mergeau la un templu sau altar cu daruri și animale 
pentru jertfă. Cf. JANA KUBATZKI, “Processions and Pilgrimage in Ancient Greece: 
Some Iconographical Considerations,” in: Approaching the sacred : pilgrimage in 
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zile dintr-un an erau dedicate festivalurilor religioase. Cele mai solemne 
dintre acestea cuprindeau procesiuni la care luau parte toți membrii 
comunității. Ele deveneau acte obștești care subliniau solidaritatea polisului 
și caracterul comunional al sanctuarului. Ceremoniile publice și ritualurile 
ofereau protecție în fața primejdiilor, atât pentru comunitate, cât și pentru 
fiecare persoană în parte, unind în același timp comunitatea. Festivitățile 
religioase serveau deci ca instrument pentru coeziunea socială, dar și ca 
modalități de adorare a zeilor.15  

Viața religioasă nu poate fi separată de cea politică și socială, 
sanctuarele și activitățile aferente servind unor puternice scopuri socio-politice. 
Participarea la actele ceremoniale slujea, pe de o parte, la cimentarea relației 
dintre zei și muritori, iar pe de altă parte, la realizarea unității între toate 
clasele sociale. Cheltuielile comune pentru construirea unor temple și alte 
clădiri sacre constituie un alt indicator al acestei unități de acțiune ce 
caracteriza societatea greacă. Dedicațiile și inscripțiile arată mai multe 
funcții comunitare și personale. De exemplu, consacrarea comună a unei 
prăzi de război într-un sanctuar semnala biruința unui polis pe câmpul de 
luptă, dar și evlavia plină de recunoștință a comunității.16 Sanctuarele situate 
la marginea teritoriului unui polis nu îndeplineau doar o funcție religioasă, 
ci le permiteau orașelor-state să își marcheze granițele teritoriale, să 
conecteze comunitățile periferice cu locuitorii urbani și să ușureze 
schimburile cu vecinii. Toate sanctuarele din afara zidurilor orașului aveau 
și funcție politică, unind comunitățile împrăștiate și conectându-le cu centrul 

 
historical and intercultural perspective, coll. Berlin studies of the ancient world 49, Berlin 
Language Science Press, Berlin, 2018, p. 130. 
13 În Grecia antică, acest tip de activitate putea fi individual sau în grup, pelerinii mergând 
la sanctuare ca Delos, Olimpia, Epidauros, Delphi, Milet, pentru a participa ca simpli 
spectatori la ritualuri, pentru a consulta oracole, pentru a fi vindecați de vreo boală, sau 
pentru probleme politice sau de afaceri ce puteau fi încheiate într-un sanctuar. Pentru a fi 
diferențiați de călătorii obișnuiți și feriți de atacuri, pelerinii purtau în păr o ghirlandă uzată. 
Cf. J. KUBATZKI, “Processions and Pilgrimage in Ancient Greece: Some Iconographical 
Considerations”, pp. 130–131. 
14 Panathenaea (Παναθήναια) era una dintre cele mai mărețe festivități din lumea antică 
greacă. La ea luau parte toți locuitorii cetății, cu excepția sclavilor. Se crede că se 
sărbătorea nașterea zeiței Atena. O altă festivitate era Dyonisia, ținută în cinstea zeului 
Dionisos, care avea ca punct central punerea în scenă a tragediilor și, din 487 î.Hr., a 
comediilor. Această sărbătoare constituia o parte esențială a misteriilor dionisiace. Altele 
erau: Boedromia (Βοηδρόμια, în cinstea lui Apollo, ca mulțumire pentru ajutorul oferit în 
războaie), Thargelia (Θαργήλια, în cinstea lui Apollo și Artemis), Adonia (Ἀδώνια, care îi 
avea în centru pe Afrodita și Adonis și era sărbătorită doar de femei) ș.a. Cf. WALTER 
BURKERT, Greek Religion, Harvard University Press, Cambridge, 1985, pp. 237–242. 
15 J.G. PEDLEY, Sanctuaries and the sacred in the ancient Greek world, p. 28. 
16 J.G. PEDLEY, Sanctuaries and the sacred in the ancient Greek world, p. 11. 
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urban. În acest fel, sanctuarele deveneau simboluri ale unității politice.17 
Sanctuarele interurbane erau situate departe de cele mai puternice 

polis-uri și de aceea puteau să fie neutre din punct de vedere politic, deși 
pasibile de interferențe. Erau conduse de administratori locali, oferind astfel 
un context imparțial în care persoane sau cetăți grecești se puteau întâlni. 
Aici aveau loc discuții, întreceri, schimburi comerciale și culturale. 
Reprezentanții diferitelor polisuri puteau negocia și rezolva neînțelegerile, 
sau să încheie tranzacții și alianțe. Tot aici erau uneori puse la cale căsătorii 
avantajoase. Persoanele particulare puteau concura în cadrul întrecerilor 
organizate în incinta sanctuarurilor, dovedindu-și abilitățile artistice sau 
sportive. Prin darurile18 oferite sanctuarelor își aduceau cinste lor înșiși și 
cetății lor.19 

 
2. Funcțiile de mediere ale oracolelor.  
În  afara rolului social și economic despre care am vorbit mai sus, 

sanctuarele au servit și ca oracole. Singurele mari culte care beneficiau de o 
largă audiență au fost cele ale divinităților înzestrate cu puteri oraculare. 
Termenul de „oracol” (μαντεῖον, χρηστήριον) era utilizat pentru a desemna 
revelațiile făcute de o zeitate oamenilor, precum și locul unde acestea aveau 
loc. Ei nu credeau că zeul apare aici aievea, ci toate revelațiile aveau loc 
prin intermediul unui mijlocitor care diferea în funcție de localizarea 
oracolului. Însuși Zeus era socotit ca izvor al tuturor descoperirilor 
oraculare, însă era prea departe de oameni pentru a intra într-o strânsă relație 
cu ei; de aceea, alți zei, în special Apollo, serveau drept mediatori între Zeus 
și muritori prin intermediul cărora el își descoperea voia.20  

Divinația există „pentru că omul e blestemat să știe că viitorul există 
și că nu poate face nimic pentru a-l cunoaște și controla”21 și, la fel ca 

 
17 Chiar și contactul cu statele învecinate era ușurat de schimbul de idei religioase dintre 
culturi. Cf. IAN RUTHERFORD, State pilgrims and sacred observers in ancient Greece: a 
study of Theōriā and Theōroi, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 2013, 
p. 1. 
18 Oferirea armelor, echipamentului și armurii purtate în luptă era făcută atât de persoane, 
cât și de state. Un exemplu faimos este coiful oferit sanctuarului de la Olimpia de Miltiade, 
generalul atenian ce a obținut victoria de la Marathon; un altul, tot de la Olimpia, este cel 
oferit de Hieron, tiranul Siracuzei, după înfrângerea etruscilor în bătălia de la Cumae (474). 
Herodot ne spune că după o victorie importantă, focienii au oferit sanctuarului de la Delphi 
2000 de scuturi capturate de la dușman. Cf. IAN MORRIS, “Gift and Commodity in 
Archaic Greece,” in: Man, 21, 1 (1986), pp. 1–17. 
19 J.G. PEDLEY, Sanctuaries and the sacred in the ancient Greek world, p. 40. 
20 WILLIAM SMITH, A dictionary of Greek and Roman antiquities, Little, Brown and 
Company, Boston, 1859, p. 836. 
21 C.R. WHITTAKER, “The Delphic Oracle: Belief and behaviour in Ancient Greece: and 
Africa.,” in: HThR, 58, 1 (1965), p. 43. 
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magia, reprezintă încercarea de a crea o punte peste prăpastia dintre spațiul 
în care noi operăm rațional (prezentul) și tărâmul posibilului (viitorul). 
Marea majoritate a grecilor credeau că zeii doreau să comunice cu muritorii 
prin intermediul semnelor, care erau mai apoi interpretate corect de 
„experți”.22 Existau două mari categorii de divinație: interpretativă și 
inspirată. Divinația interpretativă cuprindea o paletă largă de metode: 
ornitomanție,23 dendromanție,24 hieromanție (haruspicii),25 piromanție,26 
empiromanție,27 cledonomanție,28 cleromanție,29 hidromanție,30 

 
22 MICHAEL FLOWER, The seer in ancient Greece, University of California Press, 
Berkeley, 2008, p. 26. 
23 Este practica citirii unor semne divine din acțiuni ale păsărilor, fiind corespunzătoare 
augurilor folosiți de romani. Ornitomanția datează în Grecia din perioada arhaică, după cum 
e dovedită de prezența pe vase și în scrierile lui Hesiod și Homer, unde întoarcerea lui Ulise 
e prevestită de tripla apariție a unui vultur, zburând spre dreapta, cu un porumbel mort în 
gheare. Deși, de regulă, erau studiate zborul și cântecele păsărilor, orice altă acțiune 
putea fi interpretată ca prevestind viitorul, sau ca mesaj din partea zeilor. Cf. HOMER, 
Odiseea; A. MOUTON, Luwian Identities (2013) p. 336. 
24 Este abilitatea de a descifra semnele divine prin intermediul copacilor. În antichitate, 
multe culturi europene credeau că pădurile sunt locințele zeilor, unii zei având propria 
dumbravă sau un copac special care erau adorate ca simboluri religioase. Deși identificau 
anumiți copaci ca aparținând unor anumiți zei, grecii antici priveau doar două specii ca 
având puteri oraculare: stejarul și dafinul. Stejarul era utilizat cel mai mult la oracolul 
Dodonei, unde se spunea că Zeus vorbea prin vocea preoteselor (peleiade) ce interpretau 
foșnetul frunzelor stejarului sacru. Dafinul, dăruit de Apollo cu puteri oraculare, era utilizat 
la oracolul din Delphi, preoteasa Pithia fiind mereu reprezentată ținând o ramură de dafin în 
mână atunci când profețea. Cf. L.M. de CARVALHO et al., “Oracle Trees in the Ancient 
Hellenic World,” p. 425.  
25 Este un sistem de divinație care folosește măruntaiele animalelor. Existau mai multe 
metode în acest sens: una era sacrificarea animalelor zeilor, urmată de inspectarea 
intestinelor, splinei, rinichilor, plămânilor, vezicii biliare și a ficatului. Formele, culorile și 
eventualele semne de pe acestea erau apoi interpretate. Cei mai pricepuți din rândul 
practicanților aceste forme oraculare pretindeau că pot interpreta starea măruntaielor din 
înfățișarea exterioară a animalelor, cum ar fi culorile și formele ochilor, urechilor și a altor 
organe. A se vedea: ROBERT ROLLINGER, “Haruspicy from the Ancient Near East to 
Etruria,” in: Etruscology, ALESSANDRO NASO (ed.), vol. I, coll. De Gruyter Reference, 
Walter de Gruyter, Boston/Berlin, 2017, pp. 341–356.  
26 Reprezintă arta divinației prin intermediul focului. Legendele grecești privitoare la 
originea focului vorbesc despre importanța acestuia în separarea oamenilor de animale. 
Pentru mulți greci, focul era un element de origine divină oferit oamenilor de titanul 
Prometeu. Se crede că că fecioarele din templul zeiței Atena din polisul omonim practicau 
regulat piromanția, la fel ca și adepții zeului Hephaestus, zeul grec al focului și fierăriei. Cf. 
STEPHEN J. PYNE, Vestal Fire: An Environmental History, Told through Fire, of Europe 
and Europe’s Encounter with the World, University of Washington Press, 1997, pp. 59–77. 
27 Consta în observarea modului în care părțile animaliere sacrificate ardeau pe altar, acest 
tip de divinație putând fi practicat după fiecare jertfă. A se vedea: FOLKERT VAN 
STRATEN, Hiera Kala: Images of Animal Sacrifice in Archaic and Classical Greece, Brill, 
Leiden ; New York, 1995. 
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catoptromanție,31 oniromanție, astrologie și necromanție.32 Spre deosebire 
de multitudinea metodelor divinației interpretative, grecii recunoșteau doar 
două forme de divinație inspirată: visele, care probabil apăreau în perioada 
petrecută în sanctuar, și profeția. Ea era privită ca fiind cea mai prestigioasă 
și de încredere formă de divinație căci zeul consultat vorbea direct 
solicitatorului, în contrast cu celelalte forme unde era nevoie de un interpret 
pentru descifrarea semnelor divine. Cel care săvârșea divinația era numit 
„μάντις”, o persoană „care putea descoperi viitorul, sau lucrurile ascunse 
vederii”.33 De-a lungul antichității au existat o seamă de „μάντις” care, prin 
sfaturile lor, au influențat oameni, armate și ocârmuiri. 

 
28 Contracțiile corpului uman, o expresie sau acțiune întâmplătoare, un cuvânt cu dublu 
înțeles, o coincidență, un nume potrivit, orice semn care conferă un sens diferit cursului 
normal al lucrurilor reprezentau „mâna de lucru” pentru practicanții acestei forme de 
divinație. O credință excesivă în aceste „semne” era socotită superstițioasă; apariția unor 
astfel de „semne” putea fi și provocată în oracole create special cum era cel din Pharae, în 
Ahaia, unde petiționarul șoptea întrebarea ce îl frământa în urechea statuii lui Hermes și 
părăsea agora cu urechile astupate. Apoi, când își îndepărta degetele din urechi, primea 
răspunsul de la prima voce pe care o auzea. Cf. DANIEL OGDEN, A companion to Greek 
religion, coll. Blackwell companions to the ancient world., Wiley-Blackwell, Malden; 
Oxford, 2010, p. 151. 
29 Este o formă de divinație care are ca metodă tragerea la sorți. Ea răspundea la o întrebare 
pusă printr-o alternativă, fiind ideală atunci când era vorba de a alege o soluție dintr-o listă 
prestabilită. Această practică s-a extins și la nivel comunitar, atenienii utilizând-o pentru 
a-și alege magistrații. Cf. LISA ANN RAPHALS, Divination and prediction in early 
China and ancient Greece, Cambridge University Press, United Kingdom. New York, 
2013, p. 152. 
30 Capacitatea apei de a reflecta și de a produce distorsionări ale imaginii când suprafața ei e 
deranjată constituia obiectul acestei forme de divinație. Strabon este primul care o 
menționează atunci când vorbește despre prezicătorii profesionali pe care armata persană îi 
avea în rândurile ei. Pausanias amintește despre un iaz aflat în peninsula Tainaron unde cei 
care priveau în apă vedeau imagini cu corăbii, însă puterea lui profetică a fost distrusă 
atunci când o femeie și-a spălat aici lenjeria murdară. Cf. MATTHEW DILLON, Omens 
and oracles divination in ancient Greece, Routledge  Taylor & Francis Group, London; 
New York, 2017, pp. 268–269. 
31 Este o metodă de divinație prin intermediul unei oglinzi. Pausanias amintește un sanctuar 
al Demetrei în Patrai, care avea la intrare un izvor ce era  „un oracol fără minciună” doar 
pentru cei bolnavi. El funcționa astfel: „consultanții atașau o oglindă de o sfoară mică și o 
coborau, în așa fel încât să nu se afunde în adâncul izorului, ci cât marginea ei să atingă 
apa. După ce s-au rugat zeiței și au ars tămâie, se uitau în oglindă și ea le arăta bolnavul 
mort sau viu”. Cf. M. Dillon, Omens and oracles divination in ancient Greece, p. 268. Mai 
multe informații în ARMAND DELATTE, La Catoptromancie grecque et ses dérivés, coll. 
Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Liège, 48, H. 
Vaillant-Carmanne. Libr. E. Droz, Liege; Paris, 1932. 
32 C.R. WHITTAKER, “The Delphic Oracle: Belief and behaviour in Ancient Greece: and 
Africa.,” p. 23. 
33 HUGH BOWDEN, “Oracles for sale,” in: Herodotus and his World: Essays from a 
Conference in Memory of George Forrest, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 257. 



226 

Fascinația exercitată de marile oracole precum Delphi sau Dodona se 
datora credinței generale că zeii erau mai accesibili aici. În alte cazuri, deși 
activitățile se derulau sub apanajul religiosului, factorul decisiv era cel 
politic: festivitățile ofereau orașelor și cetățenilor o modalitate de a 
interacționa, de a-și rezolva conflictele și identifica punctele comune, pentru 
a crea sau reconfirma alianțe. O festivitate obștească era totodată și o 
„platformă” prin care orașul se prezenta pe sine celor  străini. Într-un anumit 
sens, rețeaua de sanctuare panhelenice a jucat un rol important în 
dezvoltarea identității grecești.34 

Cei care apelau la divinație erau polisurile și persoanele individuale. 
Orașele doreau răspunsuri privind fondarea coloniilor, pornirea sau 
încetarea unui conflict armat, promulgarea unor legi noi, sau, în cazul 
dezlănțuirii unui cataclism natural sau a unei boli, care zeu a fost supărat și 
cum putea fi împăcat. Persoanele particulare veneau pentru a cere sfaturi 
privind probleme cotidiene precum: înfăptuirea unei călătorii, căsătoria sau 
nașterea unui copil. Acționarea fără consultarea zeilor era privită ca ofensă 
la adresa acestora și putea atrage mânia divină asupra comunității. Euripide, 
în piesa „Ἱκέτιδες”,35 îl prezintă pe Tezeu pedepsindu-l aspru pe Adrastus, 
regele Argosului, pentru ignorarea semnelor divine, căci „problemele care 
ne sunt neclare și despre care nu avem îndeajuns de multe cunoștințe ne sunt 
dezvăluite de către clarvăzători, care analizează focul, măruntaiele sau 
zborul păsărilor”. Regele însă, prin nesupunerea sa, a abătut asupra orașului 
său distrugerea.36 Poetul roman Lucan consideră că înfrângerile lui Pompei 
și Caesar s-au datorat faptului că Sextus, fiul lui Pompei, nu a apelat la 
mijloacele divinatorii consacrate, ci a căutat să afle viitorul prin căi 
lăturalnice, necurate: „frica l-a îndemnat să afle dinainte cursul sorții...însă 
nu a căutat tripozii din Delos, nici peșterile din Delphi; nu i-a păsat ce sunet 
iese din cazanul lui Jupiter din Dodona”,37 ci a apelat la o vrăjitoare38 din 

 
34 I. RUTHERFORD, State pilgrims and sacred observers in ancient Greece, p. 3. 
35 Tragedia fost pentru prima dată introdusă publicului atenian în 423 î.Hr. Ea spune 
povestea fiilor lui Oedip, Polinices și Eteocles, care luptă pentru stăpânirea asupra Tebei. 
Amândoi sunt uciși în timpul altercațiilor, iar Creon, noul stăpân al orașului, decretează ca 
ei și susținătorii lor să nu fie îngropați. Mamele celor uciși apelează la Tezeu pentru ca fiii 
lor să fie îngropați. A se vedea Euripides, Supplices, Tran. Christopher Collard, Bouma’s 
Boekhuis, Groningen, 1975. 
36 EURÍPIDES, Suppliant Women .Electra .Heracles, Vol. 3, Coll. Loeb Classical Library 
9, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts); London, 1998, pp. 201–231. 
37 Lucan, The Civil War (Pharsalia), Tran. J. D Duff, Harvard University Press, 
Cambridge, 1928, P. 335. 
38 Practicile magice nu erau privite cu ochi buni în antichitate. Oamenii aplicau termenul 
„magic” acelor practici pe care le socoteau anormale, ilegale sau chiar imorale. Prin această 
catalogare le puneau în contrast cu practicile considerate „religioase” și „normale”. De 
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Tracia care a performat o formă macabră de necromanție.39 
Olimpia și Delphi au fost cele mai importante sanctuare panhelenice. 

Pindar spunea că un sanctuar cu adevărat panhelenic era un „pandokos 
naos”, un templu care îi primea pe toți. Privit din această perspectivă, 
sanctuarul panhelenic este opus polisului. Este grec, nu barbar; civilizat, nu 
sălbatic, dar stă într-un loc unde polisul lipsește. Toți au libertatea de a 
construi aici ceva în numele cetății lor, chiar și etruscii cu care grecii au avut 
multe conflicte.40 În cazul Olimpiei, cele mai vechi depozite cu caracter 
votiv datează din jurul anului 800 î.Hr., funcționând, cel mai probabil, ca loc 
neutru de întâlnire între conducătorii din Arcadia și Messenia, care se 
întreceau prin intermediul jocurilor sportive și a ofrandelor. Totodată, aici 
funcționa și un oracol al lui Zeus, pe care probabil îl consultau pentru 
rezolvarea problemelor personale și de stat. Formalizarea întrecerilor 
atletice a avut loc în jurul anului 776 î.Hr., iar cucerirea Messeniei de către 
Sparta a produs diversificarea patronajului asupra sanctuarului. Există 
puține descrieri privind metodele folosite de oracolul din Olimpia. El nu mai 
funcționa atunci când Pausanias a vizitat sanctuarul și există mențiuni doar 
despre o persoană ce avea în grijă jertfele și care deținea această funcție 
timp de o lună în fiecare an, fiind asistat de prezicători și alți oameni care 
lucrau aici. Interpreții semnelor divine descindeau din Iamid și Clitiad;41 cei 
din această linie genealogică erau consultați în probleme militare, ei făcând 
parte din mai multe campanii militare grecești. Această realitate este 
adeverită de descoperirile arheologice făcute în urma unor excavații. 
Acestea cuprind numeroase ofrande precum: arme, armuri, echipament 
militar și monumente ridicate ca mulțumire pentru o victorie, cum e cea a 
statuii Nike ridicată de mesenieni. Ele dovedesc că principala funcție a 
sanctuarului olimpian la începutul antichității a fost cea de oracol. De-a 

 
regulă, practicarea magiei este atribuită grupurilor ce erau, de asemenea, socotite dubioase 
din punct de vedere moral, cum erau străinii sau femeile. Cf. JOHNSTON, 2008, 146 
39 LUCAN, the civil war (pharsalia), p. 337. 
40 RICHARD NEER, “Delphi, Olympia, and the Art of Politics,” in: The Cambridge 
Companion to Archaic Greece, H.A. Shapiro (ed.), II, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2009, p. 226. 
41 Era un lucru obișnuit pentru „interpreții” semnelor divine să se prezinte ca fiind 
moștenitori a unei puteri înnăscute pentru divinație care conducea la o înțelegere 
supranaturală a naturii și la predispoziție pentru inspirație divină. Cele mai distinse clanuri 
de prezicători erau: Melampodidae, Iamidae, Clytiadae și Telliadae. Aceste familii 
pretindeau că se trag din profeți ai perioadei eroice: Melampus, Iamus (fiul lui Apollo), 
Clitius (urmaș al lui Melampus) și Tellias. Membrii ai acestei familii apar și în paginile lui 
Herodot, care relatează că Megistias, un descendent al lui Melampus, a luptat și a murit 
împreună cu spartanii la Termopile (480 î.Hr.); Telias (din familia Telliadae) i-a ajutat pe 
focieni să distrugă armata tesaliană care le invadase teritoriile; Hegesistratus, din aceeași 
familie, l-a ajutat pe Mardonius în lupta de la Plataea etc. Cf. M. FLOWER, The seer in 
ancient Greece, p. 38. 
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lungul timpului însă jocurile din timpul festivităților religioase au devenit 
centrale, activitatea oraculară devenind astfel periferică.42     

Nu există nicio îndoială în privința influenței pe care sanctuarul lui 
Apollo din Delphi a exercitat-o în mai multe arealuri precum politica și 
religia.  În antichitate a fost un important centru religios unde se strângeau 
oamenii din toată lumea pentru a consulta voia zeilor. Grecii și „barbarii” 
din teritoriile învecinate îl consultau în privința unor teme variate: legislație, 
colonizare, războaie, vindecarea unor boli sau molime, sfaturile primite 
afectând istoria a sute de familii grecești nobile și erau primite cu toată 
încrederea. În afara acestor ocazii, sursele antice amintesc că oracolul era 
consultat și în privința unor probleme private. 

Multe surse antice vorbesc despre strânsa legătura dintre Sparta și 
Delphi în perioada de început a sanctuarului. Ele menționează că pe 
parcursului secolului VI î.Hr. Sparta se afla în termeni excelenți cu oracolul, 
politica ei generală părând să se bazeze pe profețiile și sfaturile Pithiei. 
Legislația Spartei a fost creată de Licurg și pare să fie conectată cu Delphi, 
Herodot afirmând că „Pithia îl învăță pe Licurg legile care mai dăinuie și azi 
la Sparta”,43 deși aduce și o altă versiune auzită de la spartani conform 
căreia Licurg „ar fi adus din Creta rânduielile cele noi”.44 Parke și Wormell 
au analizat acest subiect și au concluzionat că regele Pausanias și alți autori 
antici descriu legislația spartană ca avându-și izvorul în sfaturile Pithiei. Și 
Aristotel credea că aceste instrucții au fost adresate lui Licurg de către 
preoteasa lui Apollo. Cercetătorii moderni au ajuns la concluzia că 
schimbările din legislația spartană au fost trimise ca schiță la Delphi pentru 
a primi aprobare din partea lui Apollo. Astfel a luat naștere în rândul 
grecilor ideea originii delphice a legislației spartane.45 

Oracolul era consultat și în cazurile unei succesiuni dubioase sau a 
problemei creării unor noi colonii. Delphi a fost implicat în procesul de 
colonizare în perioada secolului VIII î.Hr. Cei interesați de problema 
coloniilor cereau părerea lui Apollo în privința locației și a prospectelor de 
viitor. Mutarea unui număr mare de cetățeni într-o zonă total necunoscută nu 
era un proces simplu și de aceea binecuvântarea zeului era de importanță 
vitală. În acest caz, Apollo funcționa ca mediator între oameni și 
supranatural, precizând în același timp și zeii pe care să îi adore, precum și 
ritualurile ce trebuiau împlinite, fapt confirmat de Herodot. De regulă, 

 
42 L.A. RAPHALS, Divination and prediction in early China and ancient Greece, 
pp. 112–113. 
43 HERODOTUS, Cele mai frumoase istorii, Trans. Adelina Piatkowski And Felicia Vanț-
Ștef, Humanitas, Bucureşti, 2018, P. 50. 
44 HERODOTUS, Cele mai frumoase istorii, p. 50. 
45 HERBERT WILLIAM PARKE, DONALD ERNEST WILSON WORMELL, The 
Delphic oracle, Blackwell, Oxford, 1956, pp. 90–98. 
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constituirea unei noi colonii implica ridicarea de temple și introducerea unor 
culte religioase în noul teritoriu. Prin urmare, colonizarea era strâns legată 
de religie.46 Potrivit lui Parke și Wormell, fondatorii mergeau de regulă la 
Delphi cu un plan de colonizare deja creat, în speranța ca Apollo să îl 
binecuvinteze.47 

Delphi era consultat mai ales în timp de război. Un caz faimos este 
cel privind „întăritura din lemn”. După înfrângerea de la Termopile, tot mai 
mulți greci începuseră să se alăture perșilor. Temistocle a încercat să îi 
convingă pe cetățenii atenieni să abandoneze orașul fiindcă el încă nu dorea 
să renunțe la luptă. Atenienii au trimis mesageri la oracol pentru a afla voia 
lui Apollo. Răspunsul însă a fost descurajator, astfel încât ei au cerut un al 
doilea. Zeii le-au descoperit că un zid din lemn îi va salva. Răspunsul oferit 
a fost destul de ambiguu, însă Temistocle l-a interpretat ca referindu-se la 
flotă.48 Pentru a-și întări interpretarea a apelat și la alte semne divine, cum ar 
fi faptul că șarpele divin al zeiței Atena, apărătoarea polisului, a părăsit 
orașul, indicând drumul spre mare. Atenienii au fost astfel convinși și au 
părăsit orașul.49   

Oamenii nu consultau oracolul pentru a li se descoperi viitorul, ci 
pentru a primi sfaturi și ajutor în probleme politice, personale sau religioase. 
În privința ultimului aspect, oamenii aveau întrebări mai ales în privința 
relației cu zeii; nu exista un spațiu din viața lor unde zeii să nu fie prezenți. 
Platon, în „Republica”, spune că oracolul de la Delphi era locul obișnuit 
unde grecii căutau răspunsuri la dileme legislative de natură religioasă.50 În 
acest context, Apollo era socotit a fi o autoritate, cel mai potrivit pentru a le 
explica muritorilor. După cum menționa Fontenrose, majoritatea 
răspunsurilor oracolului aveau de-a face cu religia și slăvirea zeilor.51 De 
exemplu, Xenophon a întrebat-o pe Pithia cărui zeu trebuia să îi jertfească 
pentru a fi biruitor în căutarea sa.52 La fel, ionienii au consultat oracolul în 
privința cinstirii lui Poseidon. Un alt exemplu descrie cum grecii, după 
victoria de la Plataea, au întrebat oracolul ce sacrificii ar trebui aduse, și li s-
a spus să ridice un altar în cinstea lui Zeus.53 

Trebuie subliniat faptul că, în privința problemelor religioase, 

 
46 JAMES BOWLING MOZLEY, The Influence of Ancient Oracles in Public and Private 
Life. An essay, read in the Theatre, Oxford, July 1, 1835., Baxter, Oxford, 1835, p. 12. 
47 H.W. PARKE, D.E.W. WORMELL, The Delphic oracle, p. 50. 
48 HERODOTUS, Cele mai frumoase istorii, pp. 357–358. 
49 HERODOTUS, Cele mai frumoase istorii, p. 402. 
50 GORDON WELTY, “Plato and Delphi,” in: Futures, 5, 3 (1973), pp. 281–286. 
51 JOSEPH FONTENROSE, The Delphic oracle : its responses and operations : with a 
catalogue of responses, University of California Press, Berkeley, 1978, pp. 41–42. 
52 J. FONTENROSE, The Delphic oracle, p. 43. 
53 HERODOTUS, Cele mai frumoase istorii, p. 472. 
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oracolul de la Delphi nu încuraja inovațiile. Tendința generală era de a-i 
sfătui pe cei ce veneau să urmeze obiceiurile fiecărui stat. Această politică 
în materie de religie era în armonie cu cea profesată la nivel politic.54 

Consultarea oracolului în privința unor probleme particulare se făcea 
în următoarele situații: cu ocazia căsătoriei, nașterii, relațiilor intime, morții 
sau înmormântării.55 De exemplu, împăratul Hadrian a dorit odată să 
cunoască originile lui Homer. Pithia i-a răspuns că Homer era originar din 
Ithaca, părinții lui fiind Telemachos și Epikaste.56 O inscripție menționează 
jerfa pe care cineva a trebuit să o aducă după ce oracolul i-a prezis nașterea 
unei fiice; tatăl a oferit o șuviță din părul fiicei sale.57 Potrivit lui Pausanias, 
Erginus, după ce a trăit multă vreme fără copii, a venit să îi ceară sfatul 
Pithiei. Aceasta l-a sfătuit să își ia o soție mai tânără. El a făcut întocmai și a 
avut urmași.58 

 
3. Oracolele morților – mediatoare între morți și vii 
O categorie specială de oracole în Grecia erau oracolele morților. 

Necromanția,59 ca formă de divinație, era aleasă datorită poziției de 
cunoaștere privilegiată pe care morții o dețineau în Lumea de Dincolo, dar și 
în lumea celor vii. Morții erau martori obiectivi ai evenimentelor ce aveau 
loc în lume, viitorul însuși era pregătit în Lumea de Dincolo, unde sufletele 
se pregăteau de reîncarnare și destinele le erau țesute de Soartă. De 
asemenea, sufletele detașate de trupul mărginit aveau o percepție clară a 
acțiunilor și lumii, puterea lor fiind legată de forța și fertilitatea 
pământului.60 Pentru ca cei vii să poată relaționa cu cei morți era necesar ca 
barierele dintre cele două tărâmuri să dispară. De aceea, necromanția avea 
loc într-un spațiu intermediar ce nu aparținea niciuneia dintre lumi. În 
același timp, spiritele și consultanții trebuiau să se afle în aceeași stare de 
existență pentru a comunica reciproc, de aceea cei morți erau parțial readuși 
la viață, iar cei vii intrau într-o stare apropiată de cea a morții în timpul 

 
54 HUGH BOWDEN, Classical Athens and the Delphic Oracle: Divination and 
Democracy, Cambridge University Press, 2005, pp. 122–133. 
55 J. FONTENROSE, The Delphic oracle, pp. 25–29. 
56 J. FONTENROSE, THE DELPHIC ORACLE, P. 26. 
57 J. FONTENROSE, THE DELPHIC ORACLE, P. 19. 
58 PAUSANIAS, Pausanias’ Description of Greece, vol. II, tran. Arthur Richard Shilleto, 
G. Bell and sons, London, 1886, p. 208. 
59 Nekoumanteion se poate traduce prin „locul necromanției”, „oracol al morților” și 
nekoumanteia, care poate fi tradus ca „necromanție”. Acești termeni se referă la 
comunicarea cu cei morți pentru a primi o profeție, adică orice tip de revelație sau 
informație ascunsă, sau chiar o predicție. În spațiul grec, practici necromantice sunt 
agtestate începând cu secolul V î.Hr. Cf. DANIEL OGDEN, Greek and Roman 
necromancy, Princeton University Press, Princeton  N.J., 2005, pp. xix–xx. 
60 D. OGDEN, Greek and Roman necromancy, p. xvii. 
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consultației. 
Peșterile61 erau socotire intrări în Hades, fiind numite Charonia sau 

Plutonia, după Charon, barcagiul, și Pluto, stăpânul lumii umbrelor. 
Oracolele morților erau așezate la intrarea în peșteri, unde se practica 
necromanția. Grecii utilizau mai mulți termeni pentru oracolele de acest tip: 
„Nekyomanteion” (locul în care morții profețesc), „psychagion” (locul de 
adunare al spiritelor, termen folosit în sec. IV î.Hr.), „psychopompeion” 
(locul de trimitere/alungare al spiritelor, folosit de Plutarh). Acești termeni 
erau de regulă utilizați ca sinonime pentru descrierea acestor tipuri de 
oracole. Oracole ale morților erau considerate în special patru: cel din 
Heracleea Pontică (pe țărmul Mării Negre), Tainaron pe Mani și Acheron în 
Thesprotia. 

Apariția oracolului din Heracleea Pontică a urmat, cel mai probabil, 
fondării orașului megarian în 560 î.Hr. Legenda spune că tocmai în această 
zonă Hercule l-ar fi tras pe Cerber la lumina zilei și că el, speriat, a vomitat 
pe o plantă oarecare ce s-a transformat în mortalul omag pentru care 
regiunea a devenit mai apoi faimoasă. Există puține surse literare ce 
amintesc acest oracol, cele mai importante fiind Quintus Smirnaeus și 
Plutarh. El a fost identificat de Hoepfner cu actuala peșteră Baba Burnu 
situată deasupra râului Soonautes (Acheron) din Heracleea Chersonnese. În 
peșteră se intră printr-un tunel de doar un metru lățime, care coboară 20 
metri până într-o cameră rectangulară. Fragmentele arhitectonice păstrate ne 
conduc cu gândul la existența unor anumite structuri. Un tunel care abia 
poate fi străbătut se deschide în nord-vestul peșterii spre o încăpere mică 
unde s-au descoperit oase umane.62 Singura consultare a oracolului este 
păstrată la Plutarh, în Viața lui Cimon, unde se relatează despre venirea aici 
a lui Pausanias, după cum urmează: în jurul anilor 479-477 î.Hr., pe când se 

 
61 În Grecia antică, peșterile erau puse în conexiune cu atingerea unor stări mistice. Peștera 
nimfelor din Ithaca avea două intrări, una pentru muritori, și alta consacrată doar zeilor. 
Peșterile au devenit simbol al trecerii din lumea aceasta în spațiul divin al cunoașterii 
ultime datorită faptului că imaginile acesteia (sub forma vortexului sau a senzației de tunel) 
adesea au apărut în halucinații ce au culminat în experierea extazului sau în revelații. 
Vortexul, „peștera minții” a luat o formă formă fizică. Ele sunt  medii care facilitează 
viziunile și revelațiile. În spatele identității reflectate în peșteră stă recrearea procesului de 
retragere din societate, cultivarea sălbăticiei, a pustietății, confruntarea cu puterile ciudate 
reprezentate de nimfe, o restructurare a personalității și, poate, o reintegrare parțială într-o 
comunitate. Cf. YULIA USTINOVA, Caves and the ancient Greek mind descending 
underground in the search for ultimate truth, Oxford University Press, Oxford ;;New 
York ;;Auckland, 2009, pp. V, 52, 63. 
62 DANIEL OGDEN, “The Ancient Greek Orackles of the Dead,” in: Acta Classica, XLIV 
(2001), p. 171. 
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afla în Bizantium, din aroganță,63 Pausanias a chemat la sine pe Cleonice, o 
tânără liberă, pentru a o avea peste noapte. Însă, când a ajuns lângă el, din 
pricina unei oarecare confuzii și suspiciuni, a ucis-o. După aceasta, a văzut-o 
adesea în vise spunându-i: „Mergi să se facă dreptate; aroganța este un lucru 
foarte rău pentru un bărbat”. De vreme ce fantoma lui Cleonice nu l-a 
părăsit, după cum se pare, Pausanias a navigat până la oracolul morților de 
la Heracleea și a chemat sufletul fetei cu ispășire libații. Ea i s-a arătat în 
viziune și i-a spus că se va izbăvi de necaz când va fi în Sparta. La sosire, a 
murit numaidecât”.64 

Oracolul de la Taenarum, împărțit de zeii Apolo și Poseidon, este 
descris de Pausanias Periegetes ca fiind „un templu făcut ca o peșteră”, deși 
mai corect ar fi fost „o peșteră făcută ca un templu”. Pausanias era 
dezamăgit de ceea ce a văzut aici: nicio cale de acces nu se deschidea din 
peșteră sub pământ, și era greu de crezut că zeii ar fi avut aici o locuință 
(οἳκησις) unde strângeau sufletele. Tot de la Plutarh ni s-a păstrat singurul 
episod de consultare a oracolului de către Corax, care ucisese un bărbat în 
luptă (Archilochus) ce era îndrăgit de muze, și față de care acesta căuta 
iertare. Consultarea oracolului morților se făcea astfel: doritorii dormeau în 
sanctuar pentru a-i vedea pe cei morți în visele lor. Nu se știe dacă vorbirea 
cu cei morți (nekumanteion) se făcea prin intermediul incubației, sau printr-o 
viziune, ceea ce presupunea intrarea într-o transă.65  

Trophonius locuia într-o peșteră, sub un deal, fiind socotit un zeu 
oracular. Actul consultării oracolului este descris drept catabasis, iar locul 
plasării lui e numit „locuință subterană”, „abis, crăpătură”, „peșteră”, 
„camera ascunsă a lui Trophonius”. Oracolul lui era în Lebadeia, 
Trophonius este menționat în lucrarea Teleogonia (sec. VI î.Hr.) și de 

 
63 În original ὕβρις, ce se referă atât la mândrie prostească, extremă, încredere în sine 
periculoasă combinată cu aroganță, cât și la un comportament care încalcă legile naturii sau 
îi provoacă pe zei. Aristotel definește ὕβρις ca „provocând rușine victimei, nu fiindcă ceva 
ți se va putea întâmpla sau ți s-a întâmplat, ci doar pentru propria-ți satisfacție. „ὕβρις” nu 
reprezintă doar represalii pentru răni din trecut, ci e răzbunare. Cât despre plăcerea resimțită 
prin ὕβρις, cauza este că acești bărbați naivi cred că prin prostul tratament arătat altora, 
propria superioritate va fi și mai mare” (Cf. ARISTOTLE, Ars Rhetorica, coll. Oxford 
Classical Texts, edited by Davis Ross, Oxford University Press, Oxford, New York, 1959, 
p. 1378b.). Cea mai obișnuită modalitate de a-i provoca pe zei era atunci când un muritor 
pretindea a fi mai priceput decât un zeu în privința unei îndeletniciri sau calități. Astfel de 
pretenții erau, de regulă, pedepsite, după cum s-a întâmplat cu Arachne, care a pretins că 
țese mai bine decât zeița Atena, sau cu Icar și Niobe. 
64 PLUTARCHUS, Plutarch’s lives. Themistocles and Camillus. Aristides and Cato Major. 
Cimon and Lucullus., vol. II, tran. Perrin Bernadotte, Heinemann, London, 2001, p. 419. 
65 Y. USTINOVA, Caves and the ancient Greek mind descending underground in the 
search for ultimate truth, p. 72. 
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Pindar.66 Pregătirea pentru consultarea oracolului ținea mai multe zile și 
cuprindea: sacrificii,  izolarea într-o mică încăpere consacrată lui Agathos 
Daimon și Tyche, băi reci, rugăciuni, dietă specială, abstinență sexuală, 
muzică și dans.doar când se considera că era bine pregătit, pelerinul putea să 
coboare în peștera lui Trophonius. Simbolismul lui Trophonius era cel al 
lumii de dincolo: noaptea, doi băieți numiți Hermai, adică îndrumători ai 
sufletelor, personificându-l pe Hermes care ghidează sufletele în Hades, îl 
conduc pe pelerin în peșteră. De fapt, peștera din Lebadeia este uneori 
văzută ca intrare în lumea morților. Pe drum, pelerinul trebuie să bea apă din 
două izvoare care poartă numele celor două râuri din Hades, Lethe și 
Mnemosyne. Conssultantul trebuia să aducă prăjituri cu miere pentru șerpii 
ce se aflau la intrarea în peșteră. Imediat după ce ieșea de aici, era așezat pe 
scaunul lui Mnemosyne și relata experiența preoților. Doar după această 
procedură, consultantul putea să se întoarcă acasă.67 Experiențele 
„subpământene” ale pelerinilor erau atât de puternice încât uneori își 
pierdeau capacitatea de a zâmbi.  Se credea că Trophonius le apărea 
consultanților în persoană.68 Pausanias spune că în interiorul sanctuarului, 
solicitatorii primeau informații despre viitor în diferite modalități, uneori 
prin vedere, alteori prin auz.69 

 
Concluzii 
Din cele prezentate observăm că în Grecia antică religia a 

determinat, legitimat simbolic și reglat activitățile comunității.  Rolul de 
moderator se observă  atât din activitățile ce aveau loc în cadrul spațiilor cu 
caracter sacru, cât și din activitatea bogată a oracolelor. Festivitățile 
religioase au servit ca instrumente pentru crearea unei coeziuni sociale, în 
timpul lor oamenii putând să se cunoască, să își descopere punctele comune 
și să își rezolve conflictele. Tot acum, orașul se prezenta pe sine străinilor cu 
tot ce avea mai atractiv. Sanctuarele din afara polisurilor marcau granițele 
unui polis, conectau comunitățile periferice cu centrul urban și ajutau la 
dezvoltarea schimburilor comerciale cu vecinii.  În privința oracolelor, am 
abordat două categorii: oracolele din Delphi și Olimpia, unde avem de-a 
face cu divinație inspirată (Delphi) și, posibil, interpretativă (Olimpia, 
dendromanție), și oracolele morților din Heracleea Pontică, Taenarum și 

 
66 PINDAR, WILLIAM H RACE, Pindar, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 
1997. 
67 O analiză amănunțită apare în lucrarea: PIERRE BONNECHERE, Trophonios de 
Lébadée. Cultes Et Mythes d’Une Cité Béotienne au Miroir de la Mentalité Antique, coll. 
Religions in the Graeco-Roman World, 150, Brill, Leiden, 2003, pp. 139–182. 
68 PLUTARCH, The Lives of the Noble Grecians and Romans, vol. 14, tran. Robert 
Maynard, William Benton, Chicago.London.Toronto, 1923, p. 277. 
69 PAUSANIAS, Pausanias’ Description of Greece, vol. II, pp. 212–213. 
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Lebadeea, unde se practica necromanția. Oracolele morților erau consultate 
pentru descoperirea unor lucruri viitoare, pentru clarificarea trecutului, sau 
slujeau ca loc de împăcare între morți și vii. Ele erau folosite mai rar decât 
cele tradiționale din Delphi, Olimpia sau Dodona, și necesitau pregătire 
suplimentară. 
 Oracolele din Delphi și Olimpia erau consultate pentru a se obține 
binecuvântarea sau părerea zeilor în privința unor probleme ca: crearea unei 
noi colonii, cinstirea unui zeu, dezvoltarea unei noi legislații, în caz de 
foamete sau molime, în privința căsătoriei, ivirea unui conflict armat etc. Ele 
nu încurajau inovațiile religioase și îi încurajau pe cei care le consultau să 
respecte obiceiurile orașelor de proveniență. Datorită acestei neutralități, 
oracolele au slujit ca loc de întâlnire a polisurile grecești și de dezvoltare a 
noi curente culturale. 
 
Abstract: “Nothing in excess” - The Oracle as an Agent of Social and 
Religious Cohesion in Ancient Greece  
The Greek saying “nothing in excess”, engraved at the entrance of the great 
sanctuary in Delphi, highlights the role of “moderator” that religion was set 
to play in the political and social life of the Greek polis. The consultation of 
the will of the gods was a sine qua non for the ancient man and that is why 
sanctuaries like the one in Delphi played an important political role. Today, 
when there is division not only within the secular society, but especially 
within Christianity, it is necessary to rethink the way we interact with 
society. 
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI 
 

Descoperirea moaștelor Sfântului Ștefan, primul diacon și 
întâiul martir1 

 
 

Pr. Asist. Univ. Dr. ŞTEFAN MĂDĂLIN PETRE2 
 
Scurtă introducere 
Așa cum știm din scrierile aghiografe, aflarea moaștelor multora 

dintre sfinți nu a fost posibilă decât prin descoperiri dumnezeiești rânduite la 
momentul hotărât de Dumnezeu ca acești sfinți să fie proslăviți și prin 
osemintele lor pline de har. Referitor la Sfântul nostru, este straniu faptul 
cum locul mormântului unui asemenea mare sfânt a fost uitat de creștini și 
lăsat în ignoranță timp de aproape patru secole. Totuși, dacă avem în vedere 
contextul și starea de lucruri din Ierusalim în perioada martiriului 
arhidiaconului Ștefan, explicația pare să vină dintr-o singură direcție și 
anume: acțiunile iudeilor. 

Situația tensionată dintre iudeii fideli legii mozaice și creștinii din 
Ierusalim transpare limpede din cartea Faptele Apostolilor. Multe amănunte, 
însă, referitoare la cele petrecute după uciderea diaconului Ștefan, nu le 
găsim aici. Autorul care a consemnat întâmplările legate de evenimentul 
descoperirii moaștelor lui aduce și mai multă lumină în acest sens. 
Înverșunarea acerbă  a iudeilor nu a permis ca trupul ucis al tânărului Ștefan 
să fie înmormântat după cuviință, „pentru că mai-marii preoților cei fără 
credință porunciră ca nimeni să nu-l îngroape și ca el să fie lăsat pentru a fi 
devorat de fiare și sfâșiat de păsări”.3 

Deși zăcuse o zi și o noapte în afara cetății, trupul său nu a fost 
vătămat  de nicio vietate. În tot acest timp nimeni dintre oameni nu a 
îndrăznit să ridice trupul mucenicului, din cauza fricii de iudei.  Singurul 
care va îndrăzni să facă acest lucru va fi dreptul Gamaliel, la inițiativa căruia 
sfântul va fi furat noaptea și îngropat în satul său de lângă Ierusalim.4 În 
scurt timp, pentru gestul său, Gamaliel va fi renegat nu numai de aristocrația 
laică și religioasă, ci și de soția și unul dintre fiii săi. Apoi, Nicodim, 
învățătorul de lege pomenit în Evanghelie, trebui să suporte și el reacția 
violentă a compatrioților săi, pentru că Îl vizitase pe Hristos în acea noapte. 

 
1 Le Synaxaire georgien , în „Patrologia Orientalis”, tome XIX, No  95, traduit et publie par 
N. MAR, Editions Brepols, Turnouht, Belgique, 1990, pp. 657-670. 
2 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
3IBIDEM, p. 660. 
4 IBIDEM, p. 660. 
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„Imediat ce arhiereii și fariseii avură cunoștință despre asta, se mâniară și 
gândiră să-l omoare după exemplul lui Ștefan, totuși nu îndrăzniră să-l 
ucidă, din respect pentru mine (pentru Gamaliel, n.n.), pentru că știau că era 
din părinții mei, dar îl anatematizară, ridicându-i demnitatea de învățător, îi 
luară toate lucrurile sale, îl bătură cu lovituri teribile, îl umplură de răni și îl 
izgoniră din oraș.5 La scurt timp va muri și va fi înmormântat lângă Sfântul 
Ștefan. Mai târziu, Gamaliel și fiul său, Abibos (sau Abiba), botezați și ei în 
Hristos, vor primi ca loc de odihnă a trupului aceeași peșteră. 

Așadar, doar aceste câteva amănunte indică suficient de limpede 
faptul că acel mormânt al celor patru mărturisitori creștini trebuia să fie dat 
uitării, renegării și disprețului, potrivit opticii iudaice. Este lesne de înțeles 
că iudeii nu permiteau venerarea acestui mormânt. Imediat au venit și 
prigoanele romanilor împotriva creștinilor și în felul acesta mormântul a 
intrat în pâcla uitării, nu și Sfinții, evident. 

La începutul sec. al V-lea, când Palestina devenise un centru creștin 
puternic, printr-o întreită descoperire adresată preotului din acel sat, 
trupurile sfinților vor fi aflate. Manuscrisul georgian din Athos precizează 
că acest eveniment s-a petrecut „la indictionul XV, în al zecelea consulat, în 
al șaselea an al stăpânului nostru încoronat, Teodosie monarhul”,6 în timpul 
arhipăstorului Ierusalimului Ioan. Singurul episcop al Ierusalimului 
contemporan cu un împărat bizantin cu numele Teodosie este patriarhul Ioan 
II (386-417), iar monarhul de care pomenește aghiograful nu poate fi decât 
Teodosie al II-lea cel Tânăr (408-450), un om cu înclinații mai mult 
monastice decât politice.7 Potrivit indicațiilor cronologice ale manuscrisului, 
anul descoperirii sfintelor moaște ar fi 414 sau 415, deci în al șaselea an al 
lui Teodosie II. Apare totuși o inadvertență între anul indictionului și acest 
an al domniei lui Teodosie. Astfel, conform modului de calcul în cazul 
indictioanelor, nici anul 414 și nici 415 nu reprezintă indictionul al XV-lea: 
(414+3):15=27, rest 8, deci ar fi indictionul VIII. Pentru ca indictionul să fie 
XV, ar trebui ca anul să fie 417. Nu știm cu certitudine unde s-a strecurat 
eroarea copistului sau aghiografului. Oricum, data poate fi cuprinsă în acest 
interval dintre 414 și 417, chiar dacă mai plauzibilă ar fi prima.8 

Sfântul Teofan Mărturisitorul consemnează și el acest eveniment în 
Cronografia sa, dar se pare că informația i-a parvenit puțin eronat, plasând 

 
5 IBIDEM, p. 661. 
6 IBIDEM, p. 658. 
7 A. A. VASILIEV, Istoria Imperiului bizantin, traducere de Ionuț-Alexandru Tudorie, 
Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurențiu Nazâru, Ed. Polirom, 2010, pp. 133-140. 
8 În Sinaxarul Mare  găsim ca dată anul 415 (Sinaxarul Mare al lunii decembrie, traducere 
de Raluca Ciocoiu și Constantin Fădur, Ed. Doxologia, Iași, 2014, p. 999). 
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data descoperirii sfintelor moaște în anul 419 în timpul episcopului 
Pravlyos9 (417-422), care i-a succedat lui Ioan la tronul patriarhal.  

În ceea ce-l privește pe patriarhul Ioan II al Ierusalimului, trebuie 
spus că, în epoca sa, personalitatea lui a fost receptată în mod diferit în 
lumea ortodoxă. Pe de o parte, avea reputația unui om cu viață sfântă, ca un 
adevărat eremit venit din pustia Egiptului, iar pe de altă parte, i se aduceau 
acuzații de părtășie cu origeniștii chiar de către Sfântul Epifanie al 
Salaminei și Fer. Ieronim de la Betleem.10 Dintre cei care îl elogiază pe 
acest arhiereu ierusalimitean fac parte Sfântul Ioan Gură de Aur (în 
Scrisoarea a 88-a) și Teodoret de Cir. Acesta din urmă, nu pomenește 
niciodată numele lui Ioan fără a-l însoți de atribute laudative, precum 
„admirabilul”11 sau „bărbat vrednic de toată lauda”.12 Numele acestui 
episcop apare și în istoria lui Sozomen,13 precum și la Sfântul Paulin de 
Nola.14 Ioan al II-lea a fost succesorul Sfântului Chiril, autorul Catehezelor, 
și cel care a inițiat construirea bisericii din Muntele Sionului. 

Varianta georgiană, tradusă în limba franceză de N. Mar, se găsește 
ca manuscris în Mănăstirea Iviron inclus într-un codice aghiografic notat cu 
numărul 8, fiind, așa cum o apreciază N. Mar, „o comoară nu numai ca 
manuscris, ci și ca text”.15 Într-adevăr, expunerea evenimentului nu este 
realizată steril, ci cu multă candoare și, în același timp, cu dramatism. 
Perfectul simplu folosit din abundență în traducerea franceză, păstrat și în 
cea românească de aici, conferă operei un dinamism viu, care îl ține pe 
cititor în tensiune. Pe de altă parte, dat fiind faptul că istorisirea implică 
două planuri temporale, cel care se referă la faptele legate  de martiriul 
Sfântului Ștefan descrise de Gamaliel în vedenie și actele propriu-zise 
întreprinse pentru aflarea moaștelor, acest perfect simplu estompează granița 
temporală care obliterează comunicarea dintre cele două planuri. 

  Autorul nu face economie de amănunte, nu este zgârcit în a descrie 
complexitatea stărilor sufletești, tabloul descoperirii dumnezeiești, precum 
și întreaga desfășurare a faptelor. Este o relatare care nu se rezumă la o 
consemnare pur istorică, ci urmărește și un efect asupra cititorului. El nu 
caută numai să convingă asupra adevărului revelației, ci și să producă 

 
9 SF. TEOFAN MĂRTURISITORUL, Cronografia, în PSB 7, traducere de Mihai Țipău, 
Ed. Basilica, București, 2012, p. 107. 
10 A se vedea în această speță  A. GUILLAMONT, Les Kephalaia Gnostica d'Evagre le 
Pontique et l'Histoire de l'Origenisme, Paris, 1962, pp. 87-92. 
11 TEODORET, EPISCOPUL CIRULUI, Istoria bisericească, V, 38,1, în Scrieri, (PSB  
44), traducere de Pr. prof. Vasile Sibiescu, Ed. IBMBOR, București, 1995. 
12 IBIDEM, V, 35, 1. 
13 SOZOMENE, Histoire de l, Eglise, VII, 14,Tome III,  traduite par Monsieur Cousin,  
Paris, 1676. 
14 S. PAULINI NOLANI, Epistola XXXI, „Patrologiae latinae”, Tomul LXI, Col. 325 
15 N. MAR, Preface la Le Synaxaire georgien, p. 630. 
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evlavie sfântă, dar acest scop nu este urmărit ostentativ, ci din dorința de a 
face părtași și pe alții de bucuria minunii. Cu toate acestea, scrierea nu este 
”siropoasă”, în sensul peiorativ al cuvântului, nu incită la euforie 
pământească, ci este construită pe structura aghiografiei bizantine autentice, 
deci nu pe cea denaturată. „Această pseudoaghiografie alege calea lipsită de 
acrivie intelectuală și de efort oferită de stereotipiile retorice emoționante, 
ușor de manevrat și cu un efect verificat”.16 

Așa cum apreciază N. Mar, manuscrisul datează din sec. al X-lea, și 
face parte în prezent din patrimoniul Lavrei Iviron din Sfântul Munte. 
Proveniența acestui manuscris poate fi posibilă din două direcții: fie a fost 
copiat în scriptorium-ul din lavră în epoca Sfinților Ioan Ivirul și Eftimie, fie 
a fost adus aici. Le vom analiza pe rând.  

Lavra georgiană din Sfântul Munte este întemeiată în anul 980 pe 
locul fostei mănăstiri a lui Klement, după ce primii șapte monahi viețuiseră 
o perioadă în Marea Lavră a Sfântului Athanasie și apoi în așezământul 
creat special pentru ei în vecinătatea acestei lavre.17 Încă din perioada 
șederii în chiliile de lângă Marea Lavră, Sfântul Ioan Ivirul și fiul său, 
Sfântul Eftimie, s-au ocupat cu copierea și traducerea de cărți. Odată așezați 
în lavra Iviron, acești părinți vor pune bazele unui scriptorium extrem de 
activ, pentru că resursele economice ale mănăstirii lor le permiteau acest 
lucru. Acest scriptorium nu fusese înființat doar pentru nevoile georgienilor 
athoniți, ci îndeosebi pentru poporul lor. În acest scop, Cuviosul Eftimie va 
avea sarcina principală de traducător, ajutat de un scrib (Sava) și de alți 
copiști.18 Sfântul Gheorghe Aghioritul, biograful celor doi părinți georgieni, 
reproduce o listă a traducerilor făcute de cuviosul Eftimie, dar printre 
acestea nu o regăsim pe cea de față,19 chiar dacă sfântul tradusese și „multe 
altele”, după cum precizează biograful său.20 În plus, traducerea nu ar 
aparține cuviosului Eftimie, pentru că versiunea greacă, singura după care ar 
fi putut traduce, nu poate fi identificată cu textul georgian, între cele două 
existând diferențe evidente, așa cum și susține N. Mar.  

În Iviron a mai activat un copist, Teofan Grecul, colaborator al 
Sfântului Eftimie, de la care ne-au parvenit șapte manuscrise, însă nici lui nu 

 
16 IEROM. AGAPIE CORBU, Studiu introductiv la CHIRIL SCHITOPOLIS, Viețile 
pustnicilor Palestinei, ediție bilingvă, traducere de ierom. Agapie Corbu, Ed. Sf. Nectarie, 
2013, p. XXVII. 
17 Actes dʾIviron, I, în „Archives de lʾAthos”, XIV, Paris, 1985, pp. 19-25. 
18 GEORGES LʾHAGIORITE, Vie de notre bienheureux père Jean et Euthyme et récit de 
leur digne conduite, 8, traducere de Martin-Hisard Bernadette în MARTIN-HISARD 
BERNADETTE,  La Vie de Jean et Euthyme et le statut du monastère des Ibères sur 
l'Athos, in: „Revue des études byzantines”, tome 49, 1991.  
19 IBIDEM, 25. 
20 IBIDEM, 26. 
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i se poate atribui manuscrisul, pentru că operele sale sunt identificate prin 
numele său notat pe fiecare dintre acestea.21 Mai potrivit ar fi să considerăm 
faptul că textul georgian referitor la descoperirea moaștelor Sfântului Ștefan 
a fost adus în Iviron de către Sfântul Ioan Ivirul și Ioan Tornikios,22 despre 
care suntem informați că au adus scrieri georgiene din mănăstirile din țara 
lor ori solicitau să li se trimită diferite cărți pentru a fi reproduse ori traduse 
și retrimise.23 Mănăstirea de la care Tornikios solicita adesea manuscrise 
pentru folosul inițial al obștii din Athos era lavra Oska din Tao-Klardjeti.24 
Dacă la aceste informații adăugăm un amănunt important și anume că 
scrierea manuscrisului nostru este „înclinată și unghiulară, dar nu de tipul 
Athonit (subl. n.)”,25 concluzia este ușor de anticipat. În plus, așa cum 
remarcă N. Mar, „copistul însuși nu este tocmai de meseria sa, nu este fără 
reproș”,26 deci nu ar fi putut aparține scriptorium-ului performant al  
Ivironului. De asemenea, nici dimensiunile pergamentului, ale scrierii, ale 
spațierii nu corespund cu cele ale manuscriselor folosite în timpul Sfântului 
Eftimie sau chiar ale lui Gheorghe I, succesorul său.27 

N. Mar crede că scrierea ar fi fost realizată în georgiană pentru 
armenii aderenți la Biserica Ortodoxă sau calcedoniană a georgienilor.28 El 
nu oferă niciun argument pentru ipoteza sa. Totuși, analizând contextul 
istoric doar al sec. al X-lea, am putea reconfigura destinația acestui text. 
Armenii vecini necalcedonieni exercitau o presiune activă asupra 
georgienilor pentru a-i atrage la erezia lor (monofizism). Această realitate o 
denunța chiar Sfântul Gheorghe Aghioritul, avertizând asupra „semințelor 
rele ale Armenilor care fuseseră semănate printre noi”.29 Într-adevăr, această 
situație constituia și marea temere a Sfinților Ioan Ivirul și Eftimie, mai ales 
că nu numai poporul, ci și mănăstirile duceau mare lipsă de scrieri patristice 

 
21 JEAN IRIGOIN, Pour une étude des centres de copie byzantins (suite), în „Scriptorium”, 
Tome 13, n° 2, p. 200. 
22 Ioan Tornikios a fost general în armata georgiană, renumit pentru acțiunile sale militare 
puse și  în slujba imperiului bizantin. Se va călugări inițial în Georgia, dar apoi se va retrage 
în Athos unde va muri în anul 984.  Mai multe detalii despre acest faimos general-monah-
sincel, a se vedea:  GEORGES LʾHAGIORITE, Vie de notre bienheureux père..., 9; 
GUSTAVE SCHLUMBERGER, Lʾepopee byzantine a la fin de X esiecle, I, 1986, p. 421; 
YAHYA, Patrologia Orientalis, 23, 1932, p. 399 etc. 
23 R. P. BLAKE, Catalogue des manuscrits georgiens de la bibliotheque de la Laure 
dʾIviron au Mont Athos, în „Revu de lʾOrient chretienne”, XXVIII/1931-1932, p. 291. 
24 IBIDEM, p. 291. 
25 IBIDEM, p. 318. 
26 N. MAR, Preface la Le Synaxaire georgien, p. 648. 
27 A se vedea R. P. BLAKE, Catalogue des manuscrits georgiens..., pp. 312-318. 
28 N. MAR, Preface la Le Synaxaire georgien, p. 638. 
29 La Vie de Georges l’Hagiorite (1009/1010-29 juin 1065), 19, Introduction, traduction du 
texte géorgien, notes et éclaircissements de MARTIN-HISARD BERNADETTE, în: 
„Revue des études byzantines”, tome 64-65, 2006-2007. 
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și aghiografe.30 Mai mult, scrierile aghiografe aveau și rostul cultivării și 
instruirii ivirilor, socotiți adesea de greci ca un popor necivilizat.31 În același 
timp, aceste opere aghiografe erau și cărțile preferate de gusturile 
aristocrației georgiene,32 care încerca să imite Constantinopolul, cu care 
avea, de altfel, strânse legături. 

 
Traducerea textului 
Voi care sunteți sfinți și slujitori ai lui Dumnezeu în orașe și sate; voi 

care aveți îndrăzneală (față de Dumnezeu), episcopi și preoți împreună cu 
toți credincioșii în Hristos Iisus, slujitori ai bisericilor și frați, pustnici, vă 
salut în Domnul, eu, Lucian, necuratul și de toți lepădatul. 

Dumnezeu Binefăcătorul și Iubitorul de oameni a voit să înalțe 
cornul Unsului Său, adică prin predicarea Evangheliei; El a voit să 
descopere prin mine, sărmanul, din ultimele zile ale sfinților robi: 
arhidiaconul și întâiul martir Ștefan, de trei ori fericitul și slăvitul, care a 
văzut cu ochii săi pe Împăratul din cer, ca și Nicodim  despre care se spune 
în Evanghelie, cel de vrednică pomenire, fericitul, și Gamaliel care este 
lăudat în Faptele Apostolilor pentru gândul său cel bun, ca cel vrednic de 
har, și mai ales fiul său Abibos, despre care nu există nicio mențiune în 
Scriptură. Cu toate acestea, el este slăvit dincolo (mai presus) de Scriptură, 
în numărul sfinților, înaintea lui Dumnezeu, așa cum acela (Abibos) mi s-a 
arătat mie, sărmanului, în cele trei răstimpuri ale descoperirii, și, auzind 
(voi) aceasta, să-mi ajutați cu sfintele voastre rugăciuni, pentru a-L slăvi pe 
Cel care dăruiește printr-o asemenea descoperire harul păcătoșilor, între care 
eu sunt cel dintâi. 

Chipul descoperirii a fost următorul: m-am culcat, cum era înainte 
obiceiul, în baptisteriul de afară, unde se găsea cufărul în care se pun 
uneltele (instrumentele) bisericii; ziua de vineri urma să înceapă, în luna 
aprilie, a treia zi, la indictionul XV, în al zecelea consulat, în al șaselea an al 
stăpânului nostru încoronat, Teodosie monarhul. 

La a treia oră din noapte, fiind încă treaz, cum ceva mă atinse, 
încremenii, și (iată) văd un om de  talie înaltă și bătrân, de o frumusețe 
admirabilă; era învelit într-un giulgiu alb, și la cele patru colțuri ale 
giulgiului fuseseră prinse fâșii țesute din aur și sub fiecare dintre aceste 
bucăți fusese prinsă o imagine a crucii Domnului colorată în aur; încălțat în 
sandale cu curele aurite, el ținea în mâna sa dreaptă o cruce de aur. Veni la 

 
30 GEORGES LʾHAGIORITE, Vie de notre bienheureux père..., 24. 
31La Vie de Georges l’Hagiorite, 3. 
32 Un exemplu concludent este cazul curopalatului David din Tao-Klardjeti, care ținea 
permanent legătura cu Ivironul și solicita cărți traduse și copiate aici (GEORGES 
LʾHAGIORITE, Vie de notre bienheureux père..., 24). 
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mine și, stând în picioare aproape de mine, mă atinse cu crucea de trei ori și 
mă chemă pe nume de trei ori. Și eu îi răspunsei: „Ce este, domnule?” Și el 
îmi zice: „Urcă la Ierusalim și spune sfântului episcop: Până când vom fi 
ascunși și până când nu vei merge să ne descoperi și să faci să cunoască toți 
îndrăzneala noastră? Căci trebuie ca cineva din zilele arhipăstoririi voastre 
să ne descopere cât mai repede, pentru ca ușa iubirii de oameni să se 
deschidă prin noi lumii, fiindcă ea este scufundată în neliniște și se apropie 
de pierzanie din cauza mulțimii tulburărilor care se săvârșesc în fiecare zi. 
Și astfel de griji sunt necesare nu doar pentru mine însumi, ci cu atât mai 
mult pentru cei care se găsesc aproape de mine  (înmormântați), vrednici de 
nenumărate cinstiri și slavă. Și locul (mormântului nostru) este neîngrijit și 
osul nostru se udă uneori de ploaie și încă continuă vremea în care ei se 
usucă la soare. Și osul nostru se micșorează din zi în zi, pentru că nevrednici 
calcă peste noi”. Și eu, Lucian sărmanul, îi răspund și îi zic: „Cine ești tu, 
doamne, sau cine sunt cei care se găsesc cu tine, sau în care loc putem noi să 
vă găsim?” 

El îmi zice: „Eu sunt Gamaliel, același care îl educase pe Pavel și 
care îl făcuse Doctor (învățător) de lege la Ierusalim. Cât despre cei  care 
sunt îngropați cu mine, în primul rând este însuși domnul meu Ștefan, care 
fu zdrobit prin lovituri de pietre de către iudeii necredincioși, la Ierusalim. 
Și ei îl aruncară pe drum afară de porțile orașului, la miazănoapte, și rămase 
acolo toată ziua și toată noaptea. Pentru că mai-marii preoților cei fără 
credință porunciră ca nimeni să nu-l îngroape și ca el să fie lăsat pentru a fi 
devorat de fiare și sfâșiat de păsări. Și eu, Gamaliel, știam îndrăzneala sa 
(sfințenia sa), și  pentru a avea parte în același timp de zilele învierii, pornii 
noaptea în taină și chemai bărbații pe care eu îi cunoșteam ca sfinți și 
credincioși în Hristos și care veneau să ia lumina.33 Și îi făcui să înțeleagă, îi 
înștiințai și îi învățai să meargă și să ia (trupul lui Ștefan), urmând porunca 
mea, și să-l aducă în satul meu, ce se cheamă, după numele meu, 
Kapergamal, care nu este departe de oraș decât ca la 8 stadii. Împlinindu-se 
obiceiul de patruzeci de zile, urmând rânduiala legii, am dat poruncă de a 
asigura tot necesarul bocitoarelor34 pe cheltuiala satului meu. Și așa l-au 
îngropat în noul meu mormânt, în care nimeni nu fusese pus. 

 „Însă, cel care a fost înmormântat cu el, este Nicodim, fratele tatălui 
meu, acela care a venit noaptea în preajma Mântuitorului nostru Iisus,  a fost 
învățat de El și credea că trebuia să se nască din nou din apă și din Sfântul 
Duh; și el luă lumina prin mijlocirea lui Petru, unul dintre ucenicii Săi. 

 „Imediat ce arhiereii și fariseii au aflat despre asta, se mâniară și 
gândiră să-l omoare după exemplul lui Ștefan, totuși nu îndrăzniră să-l 

 
33 În georgiană, expresia „a lua lumină” înseamnă a fi botezat. 
34 Cele care se ocupă de funeralii. 
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ucidă, din respect pentru mine, pentru că știau că era din părinții mei, dar îl 
anatematizară, ridicându-i demnitatea de învățător, îi luară toate lucrurile 
sale, îl bătură cu lovituri teribile, îl umplură de răni și îl izgoniră din oraș. 

„Însă eu, Gamaliel, îl adusei și pe el, de asemenea, în secret în satul 
meu, unde Lucian era preot și îi rânduii partea sa zilnică din averea mea. 
După puțin timp el va muri, se va odihni ca mărturisitor al lui Hristos și eu 
dădui poruncă să fie înmormântat la picioarele Sfântului Ștefan. În sfârșit, al 
treilea care este îngropat cu noi, este Abibos, fiul meu cel mic prea iubit. Și 
noi, el și eu, am primit lumina, prin mijlocirea acelorași ucenici ai 
Mântuitorului: este vorba de cel care, în iudaism, se numea Adda; dar, când 
a luat lumina, i se dădu numele de Sakuarel (Agape), ceea ce în siriacă se 
spune Abiba (Habiba). 

„El (Abibos) fu, timp de opt ani, discipol al legii mai bun decât mine 
și lua învățătură împreună cu Pavel în templu. El nu avea nicio legătură cu 
partea femeiască, nu privea nicio femeie, în afară de mama sa, și muri 
neprihănit și fără pată.  

„Atunci, urmându-l, eu, Gamaliel, îmi încheiai zilele mele și mă 
îngropară aproape de fiul meu în mormântul lui Ștefan deasupra. Dar soția 
mea Edana și fiul meu întâi născut Selemia, în loc de a îmbrățișa credința în 
Hristos, porniră împotriva mea o nouă persecuție; pentru că noi 
acceptaserăm lumina (botezul), se despărțiră de noi și se îndepărtară. 

„Ei se puseră la drum  și ajunseră în satul nostru de baștină (natal), 
care se numește Kapar-Selemia. Părăsiră această lume și nu fură vrednici de 
a fi îngropați cu noi în mormântul nostru”. 

Așadar, eu, Lucian, m-am ridicat în aceeași noapte, am dat slavă 
Domnului și am săvârșit rugăciunea mea către Dumnezeu zicând acestea: 
„Doamne, veșnicule Doamne, dacă această vedenie mi-a venit prin iubirea 
Ta de oameni, poruncește ca ea să-mi fie descoperită a doua și a treia oară”. 
Și începui să postesc și să mă rog în felul celor patruzeci de sfinți de 
altădată. În timpul nopții din vinerea următoare la aceeași oră, Gamaliel a 
venit la fel cum apăruse prima dată și rămânând în picioare aproape de 
mine, îmi zise: „Pentru ce ai fost nepăsător și n-ai urcat la episcopul Ioan 
pentru a-i împărtăși ceea ce îți spusesem?” Însă eu îi răspunsei așa: „Iartă-mă, 
domnul meu, dar nefiind prevenit prin vedenie decât o singură dată, n-am 
avut curajul de a tulbura un asemenea arhiereu al lui Dumnezeu, pentru că 
știam din cărțile dumnezeiești că fiecare lucru trebuie să fie confirmat prin 
gura a doi sau trei martori”.35 Dar îndrăznii să-mi zic: Dacă această vedenie 
pe care am văzut-o este de la Domnul, să fie de acord „să o descopere a 
doua oară și chiar a treia oară pentru ca aceasta să fie desăvârșită”. Deci 
acum bucură-mă prin apariția ta repetată chiar și a treia oară pentru ca 

 
35 Matei 18, 16. 
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aceasta să fie deplină”. Atunci el ridică vocea, întinse mâna și rosti de trei 
ori: „Păcatul tău să fie iertat!” și când se pregătea să treacă pragul, se opri 
puțin, se întoarse și îmi zise: „Privește-mă, o preotule; am să-ți mai spun 
altceva”. Eu îi răspunsei: „Ce este, domnul meu?” Și el îmi zise: „Știu că 
îndoiala te-a năpădit și că ți-ai zis în inima ta: Dacă aceea (vedenia) se 
împlinește și dacă noi găsim pe toți cei patru împreună în mormânt, cum aș 
ajunge să recunosc moaștele Sfântului Ștefan?” 

„Nu este așa ceea ce gândești tu: mormântul fiecăruia dintre noi este 
vizibil”. Și eu îi zic: „Cum așa, domnule?” El îmi zice. „Așează în inima ta 
toate imaginile pe care ți le voi arăta”. El întinse mâinile în aer și văzui patru 
coșuri, trei din aur și unul din argint. Cele din aur erau pline de trandafiri, 
două dintre ele cu trandafiri albi și al treilea cu trandafiri roșii de culoarea 
sângelui. Cel din argint era plin de crini înmiresmați și era agățat  de unul 
dintre coșurile de aur și amândouă apăreau deasupra celorlalte. Coșul plin de 
trandafiri roșii se ținea la dreapta mea în partea de răsărit, în timp ce acelea 
pline de trandafiri albi și coșul unic plin de crini se țineau la stânga mea, în 
partea de miazănoapte. 

Însă două coșuri atârnate în aer nu se ridicau de la pământ decât de 
trei coți. El îmi zise atunci: „Ai văzut aceste coșuri?” – „Da, domnule”, îi 
răspunsei. El reluă: „Coșurile sunt mormintele osemintelor noastre și coșul 
plin de trandafiri roșii este cel al stăpânului Ștefan. 

Căci acesta este singurul martir care vine să se alăture nouă. Coșul 
pe care tu îl vezi drept în fața ta este Nicodim, mărturisitorul lui Hristos. 
Coșurile atârnate în aer sunt eu și fiul meu”. Eu îmi luai îndrăzneala de a-l 
întreba: „Domnule, pentru ce deci unul dintre aceste două coșuri este de aur 
și altul de argint? Sau pentru ce unul dintre ele este plin cu trandafiri și altul 
de crini?”  

„Coșul din argint, îmi zise, este mormântul fiului meu, pentru că el 
era feciorelnic trupește și strălucea prin duhul său ca argintul. El fusese 
crescut în templul lui Dumnezeu și nu privise niciodată o femeie, în afară de 
mama sa. De aceea acest coș este plin de crini”. 

Eu mulțumii omului lui Dumnezeu și așteptai sosirea sa pentru a 
treia oară. În a treia vinere Gamaliel veni la aceeași oră, stătu în picioare 
înaintea mea față către față, admirabil cum era, și cu o mânie în voce îmi 
zise: „La ce gândești tu? Pentru ce această nepăsare? Pentru ce nu mergi la 
episcop și nu îi spui? Acesta este adevărul: dacă nu te grăbești să urci la 
episcop și nu îi spui aceasta, o furtună grozavă te va lovi”. Îi răspunsei: „Eu  
deja te rugasem, domnule, și așteptam arătarea ta pentru a treia oară, ca să 
anunț fără piedică descoperirea încredințată în felul acesta”. 

În timp ce stătea în picioare și-mi vorbea, continuând să fie în 
aceeași vedenie, eu fusesem răpit și dus în oraș unde îi povestii episcopului 
Ioan tot ceea ce văzusem. În aceeași vedenie episcopul îmi zise: „Dacă tu ai 
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avut, prea-iubite, această vedenie, dacă ceea ce-mi spui tu a fost într-adevăr 
descoperit în zilele noastre, asta apasă asupra noastră ca regula legii care 
impune obligația de a elibera boul principal de arat, ultimul din rând, care 
sapă brazda sa adânc și de a înjuga acest bou viguros la car și de a-ți lăsa ție 
câmpul cu recolta care se găsește acolo”. 

„Domnul meu, îi spun eu în vedenie, cum se poate să-mi lași mie 
câmpul, dacă boul de arat nu locuiește aproape de mine?” și el îmi zice: 
„Așa trebuie să fie, fiindcă acest oraș plătește ca tribut o mare și grea 
încărcătură (de căruță) și acest mare car are nevoie de un bou puternic, pe 
care vrea să-l dobândească  de la tine; iată pentru ce este drept  de a da acest 
bou acestui oraș și alți doi boi cu tânărul vițel (primul din rând) vor fi de 
ajuns la muncă pentru a ara câmpul tău, marele bou ajutând”. Și îndată ce 
episcopul mi-a zis asta, Gamaliel îmi apăru. Căci el veni la mine, mă luă de 
mână și mă duse chiar la câmp, spunând: „dacă dorești să ne descoperi, 
caută-ne în câmpul care se cheamă în siriană Elaa-gabra, ceea ce se traduce 
cel al bărbaților lui Dumnezeu. Îndată ce mă trezii din a treia vedenie, mă 
întrebai: „care este acest câmp?”. Nu împărtășii la nimeni această vedenie și 
plecai singur să văd acest pământ rodnic; era o câmpie întinsă, vrednică de a 
fi numită frumoasă și la mijlocul acestui câmp se găsea o colină nisipoasă în 
care credeam că găsesc acele trupuri. 

Intrai apoi în oraș și înștiințai imediat despre aceasta credincioșii și 
preoții vrednici cu scopul ca ei să mă învețe ceea ce aveam să fac. Ei îmi 
ziseră: „Așdar, vezi tu ce cutremure de pământ, ce secete și ce întreruperi de 
ploaie se produc una după alta la fiecare oră? și tu vrei să tăinuiești 
strălucirea vedeniei care a fost descoperită lumii de Dumnezeu pentru 
iubirea de oameni. Nu mai păstra tăcerea”. 

Mai întâi intrară ei înșiși la episcopul Ioan și îi vorbiră de mine. El 
mă invită și mă întrebă dacă era într-adevăr așa. „Da, așa este”, insistai eu. 
Și povestii ceea ce îmi apăruse: prima vedenie și a doua, când la a treia 
ajunsei la jumătate, nu-i spusei nimic din ceea ce-mi răspunsese Ioan însuși 
referitor la boul care se înjugă în rând, ultimul din rând, și așteptai a-l auzi 
să destăinuie acest răspuns. Însă el înălță cu mare emoție glasul: 
„Binecuvântat să fie Domnul! Dacă tu într-adevăr ai văzut aceasta, prea-
iubite, înseamnă că Domnul voiește să-mi descopere acum pe sfinții săi. El a 
poruncit ca eu să iau osemintele Sfântului Ștefan, întâiul martir și scump 
arhidiacon, slujitor evlavios, care a văzut cu ochii săi împărăția cerească”. 
Atunci îi povestii restul celei de a treia vedenii și îmi zise: „Într-adevăr, 
aceasta este dorința ta adevărată de a descoperi acești sfinți așa cum ți-au 
apărut în vedenie”. El se umplu de bucurie la această veste bună și îmi dădu 
porunca să cobor în sat, să fac săpături pe acea colină și să-i caut acolo.  

„Și când îi vei găsi, păstrează pentru tine și dă-mi de veste prin 
scrisoare”. Primind de la el o asemenea poruncă, coborâi în satul meu și îi 
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prevenii de cu seară pe toți, zicându-le: „Mâine, ne adunăm toți în zori să 
facem săpături în chiar această colină!” 

În aceeași noapte, Gamaliel îmi apăru și îmi zice: „preotule, nu te 
obosi să faci săpături în această colină, căci nu acesta e locul, această colină 
nu este decât pentru a mărturisi despre noi: adică aceea că pe această colină 
s-a  săvârșit ritualul tânguirilor (boceturilor) la intenția noastră, dar caută-ne 
înspre partea de miază-noapte a câmpului unde tu vei măsura plecând de la 
colină patru sute șaptezeci și patru de pași”. Gamaliel apăru în același fel, în 
aceeași noapte, la un alt monah, fără vicleșug și fără pată, care se numea 
Meghete și îi zise: „Mergi să-i spui lui Lucian preotul: nu te obosi să ne 
cauți în această colină. Căci noi nu ne aflăm acolo, ci la miazănoapte în 
câmp”. 

Și îi arătase locul, unde îmi apăruse mie, sărmanul. Îmi apăru apoi în 
același loc mie, lui Lucian, trei paturi de aur, două dintre ele erau lăsate în 
jos și pe al treilea erau așezați  doi bărbați, unul, un bătrân și altul, un tânăr. 
Paturile erau aranjate în așa fel încât unul era ridicat și altul coborât, ambele 
erau  făcute minunat. Și cei care erau așezați erau pregătiți ca noii botezați. 
Al treilea pat era ornat cu o podoabă împărătească țesută din aur.  

Îndată ce ne-am trezit în zori, ne îndreptarăm mai întâi înspre colină. 
Însă, monahul ne reținu zicând: „Iată ce mi-a fost poruncit într-o vedenie 
pentru ca să-ți spun ție”. Îndată ce auzii, am înțeles că vedenia sa era 
adevărată. Mai întâi ne-am îndreptat spre colină și după trei ore de săpături, 
găsirăm un monument, pe care era o inscripție în ebraică. 

Aduserăm un învățat care știa ebraica, citi inscripția și îmi zise: „Iată 
ceea ce este scris: acesta este locul tânguirilor și al drepților”. 

Atunci lăsarăm acest loc și plecarăm la locul pe care îl văzusem în 
noaptea vedeniei. Acolo făcurăm săpături în timpul întregii zile și găsirăm 
ceea ce ne fusese descoperit în vedenie. În partea de sus, aflarăm  o 
inscripție care era scrisă astfel în basorelief: „Queleli etnasuam”, ceea ce se 
traduce „Queleliel”, din siriacă în greacă stephanos și din greacă în 
georgiană „gwrgwn”, coroană (cunună), „nasuam”, biruitor întru dreptate. 
Gamaliel, Abibos: „Gamaliel”, vrea să zică „Dumnezeu îmi dăruiește 
harul”, „Abibos” semnifică „fiul prea iubit”. Îndată se făcu un mare 
cutremur de pământ. Osemintele Sfântului Ștefan se înviorară și se bucurară. 
O dulce mireasmă foarte puternică ieși din racla sa și toți căzură într-un 
somn ușor ca îmbătați. 

Această dulce mireasmă se răspândi în împrejurimi și ajunse până la 
zece stadii. Din toate cele patru părți, (oamenii) veneau fermecați de această 
mireasmă plăcută. Mi s-a povestit că toți care fuseseră atinși de mireasma 
aceasta dulce, în acea zi se descopereau tămăduiți de neputințele și de bolile 
lor. 

Înștiințai apoi pe sfântul episcop care coborî, precum și alți doi 
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episcopi, toți însoțiți de o mulțime numeroasă. Se bucurară la vederea 
moaștelor și îl duseră solemn pe Sfântul Ștefan la Ierusalim cu multe cinstiri 
și îl depuseră în racla sfințită. Se adunară toți, zidiră un așezământ vrednic 
de osemintele Sfântului Ștefan spre slăvirea Tatălui și lauda Fiului și a 
Sfântului Duh, Căruia se cuvine slava, puterea și tăria acum și pururea și în 
vecii vecilor. Amin. 
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PREDICI, CATEHEZE, COMENTARII, MEDITAŢII 
 

Cuvânt de învăţătură la Duminica a XXI-a după Rusalii 
 

Pilda semănătorului (Luca 8, 5-15) 
 
 

Pr. GRIGORIE LUCIAN CONSTANTIN1   
 

„Cine are urechi  de auzit să audă” (Luca 8, 8) 
 

Iubiți credincioşi, 
Evanghelia care se citește în Duminica a XXI-a după Rusalii  ne 

prezintă  una  din pildele rostite de Mântuitorul Iisus Hristos, anume pilda 
semănătorului, care pentru  simplitatea sa este una din cele mai frumoase 
pilde. Ea conține o mulțime de învăţături duhovniceşti despre cuvântul lui 
Dumnezeu a cărui împlinire este esenţială pentru dobândirea Împărăţiei  
Sale. 

În ținutul  mirific al Galileii, lângă Marea Tiberiadei, de unde 
Domnul îşi recrutase bună parte din ucenicii Săi, se adunase mulțime mare 
de oameni dornică să-I asculte  învăţătura şi să se bucure de puterea Sa 
tămăduitoare care alunga toată  boala  şi suferința din popor. Cum mulțimea 
continua să crească, Domnul Iisus Hristos se suie într-o corabie şi cere 
ucenicilor Săi s-o îndepărteze puţin mai departe de uscat. Din corabie, ca de 
pe un amvon, cum procedase la începutul relației cu apostolii, Mântuitorul 
învaţă mulțimile.   

Lângă lac se afla frumoasa câmpie a Ghenizaretului, iar mai departe 
se ridicau dealurile şi pe coastele lor ca şi pe câmpie, secerătorii şi 
semănătorii recoltau grâul timpuriu. Privind acest splendid tablou, Domnul 
Iisus Hristos a rostit pilda semănătorului. 

În această  pildă, Mântuitorul vorbeşte despre un semănător şi patru 
spații diferite  în care au ajuns semințele aruncate de el pe pământ. O parte 
din sămânță, ne spune parabola, a căzut „lângă drum”, a fost  călcată în 
picioare de trecători, iar mai apoi  păsările cerului au mâncat-o. Cea de-a 
doua sămânță „a căzut pe piatră”, a răsărit, dar în lipsa umezelii, s-a uscat 
foarte repede. A treia sămânță „a căzut  între spini”, a crescut  împreună cu 
spinii, dar, mai apoi, spinii au înăbușit-o. Cea de-a patra sămânță, aruncată în 
brazdă, a căzut pe „pământul cel bun” şi „a făcut rod însutit”. Încheindu-şi 

 
1 Parohia Scaești, Protoieria Craiova Nord. 
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pilda, Mântuitorul a  rostit cuvintele: „Cine are urechi de auzit să audă” 
(Luca 8, 8).         

După ce a rostit aceasta pildă, apostolii nu numai că l-au întrebat pe 
Domnul Iisus Hristos de ce le vorbeşte astfel, ci I-au cerut să le se spună 
care este înțelesul ei: „Ce înseamnă pilda aceasta?” (Luca 8, 9). Iar 
Mântuitorul, ascultându-le rugămintea, le-a descoperit sensul adânc al 
cuvintelor Sale. 

Semănătorul din parabolă este „Fiul omului”, care a venit  să semene  
sămânța adevărului ceresc. Învăţătura Sa prin parabole a fost  sămânța cu 
care a semănat cele mai alese învăţături ale  Împărăţiei  Sale. Sămânța este 
„Cuvântul lui Dumnezeu” (Luca 8, 11). Fiecare sămânță germinează, se 
înmulțește. În ea se găseşte însăşi viaţa plantei.  Precum sămânța, Cuvântul 
lui Dumnezeu are viaţa în el. Domnul Hristos spune: „Cuvintele  pe care  vi 
le-am spus  Eu, sunt duh şi  viaţa” (Ioan 6, 63).  

Mântuitorul vorbeşte despre modurile diferite în care cuvântul Său 
este primit de oameni, adică de solurile diferite în care cade sămânța. 
Rezultatele diferite ale celor patru  părţi de sămânță nu se datorează 
semănătorului ci calității solului în care aceasta cade. În acest sens, Sf.  Ioan 
Gură de Aur spune că „nu lucrătorul este pricina rodirii, ci pământul care 
primește sămânța”. În asentimentul părintelui capadocian, este şi vrednicul 
de pomenire, Mitropolitul Ardealului, Antonie Plămădeală, cel care numeşte 
această pildă şi „parabola mâhnirii”. Iată ce spune: „pentru că sămânța a fost 
aruncată însă cu  generozitate peste tot, iar în sensul în care sunt luate în 
parabolă, pământurile sunt inimile oamenilor, aşa cum se află  şi cum se 
pregătesc ele însele, altfel n-ar fi logic ca Iisus să le condamne pe cele 
neprimitoare. Şi n-ar fi fost îndreptățit să se supere şi să rostească  aceasta. 
Nu e în discuție nici sămânța, nici arta semănătorului, ci pământul, terenul, 
inimile oamenilor. Orice agricultor știe că pământul trebuie pregătit, ca să 
primească sămânța şi s-o facă să rodească. Semănătorul seamănă mereu. 
Atunci şi azi şi în veac”. Cu alte cuvinte, semănătorul îşi face treaba, 
sămânța este bună, rămâne ca şi voi să fiți  pământul cel  bun  pentru ca 
sămânța să-şi  aducă rodul însutit.    

În continuare, El care era „Lumina lumii”, Cuvântul care „S-a făcut 
trup”, intră în detalii şi le descoperă apostolilor într-un mod mai concret  
piedicile care se opun rodirii. 

Prima categorie de oameni, reprezentată de sămânța căzută lângă 
drum sunt cei care aud cuvântul, dar vine diavolul şi ia cuvântul din inima 
lor ca nu cumva crezând să se mântuiască. Aceştia sunt oamenii care 
scăldându-se în subiectivitatea lor dau dovadă de indolență şi dezinteres. 
Sunt acei oameni înșelați de diavol care sunt convinși că  mesajul 
evanghelic nu le este adresat lor, nu le este de folos, nu le aduce nici un 
câștig  şi nici nu-i ajută în preocupările lor cotidiene, oameni care nu sunt 
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conștienți de nevoia şi de primejdia lor. Aceştia, şi dacă ascultă o predică 
sau studiază Scripturile, o fac din pură curiozitate sau pentru a-şi stăpânii 
setea lor de cunoaștere, sau pentru a face din ele un material de dezbatere, 
fără a căuta însă calea vieţii veșnice sau a pune în practică ce citesc. În astfel 
de suflete care sunt asemenea drumului bătut, sămânța cuvântului nu află 
condiții de germinare sau de dezvoltare prielnică. De la toţi aceştia, precum 
păsările care sunt gata să ciugulească semințele căzute lângă drum, diavolul 
răpește din inima lor  sămânța  adevărului divin.  

A doua categorie de oameni, descrisă de Mântuitorul Iisus Hristos 
prin „sămânța care a căzut în loc pietros”, sunt cei care „crezând  cuvântul îl 
primesc cu bucurie, dar  aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar 
la vreme de încercare se leapădă” (Luca 8, 13). Aici Mântuitorul  vorbeşte 
despre oamenii care primesc cu bucurie cuvântul Evangheliei şi îl cultivă 
atâta timp cât cunosc bunăstare din toate punctele de vedere: material, 
profesional şi social. Însă când vine vreo încercare, o boală  sau  vreo 
prigoană împotriva  Bisericii se leapădă de el. Toţi aceştia care până la o 
vreme se bucurau de Cuvântul Domnului, fiind dornici să-l împlinească, 
ajung acum nestatornici şi instabili, căci nu se încred  în  Domnul ci în 
forțele lor proprii. Ei sunt asemenea  plantei  care  cade în  pământul 
stâncos. Planta răsare repede, dar rădăcina nu poate pătrunde în stâncă 
pentru a găsi hrana necesară creșterii şi se usucă repede. Tot astfel, cel care 
„n-are rădăcină în sine”, „ţine până la o vreme”, dar cum vine un necaz sau 
o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de El. Ei nu-şi pot 
asuma sacrificiul de sine pe care-L  pretinde  Mântuitorul de la fiecare  
dintre  noi  şi,  asemenea  unora  dintre ucenici care s-au scandalizat după 
cuvântul Mântuitorului despre pâinea vieţii, dau înapoi şi nu mai merg după  
El. 

A treia categorie de oameni despre care vorbeşte Mântuitorul Iisus 
Hristos în această pildă sunt cei ce primesc cuvântul lui Dumnezeu, dar 
acesta nu ajunge să rodească deplin „sub povara  grijilor şi a  bogățiilor  şi a 
plăcerilor vieţii acesteia” (Luca 8, 14).  În Evanghelia după Marcu se 
vorbeşte despre „grijile veacului”, „înșelăciunea bogățiilor” şi „poftele după 
celelalte” (Marcu 4, 19). Acestea sunt cele care înăbușesc cuvântul şi opresc 
creșterea seminței cuvântului în inima omului. Aceştia sunt acei oameni care 
sunt atât de captivi, atât de ancorați în grijile lor lumești, în grijile lor legate 
de lucruri  limitate şi trecătoare încât nu mai au timp pentru rugăciune, nu 
mai au timp să-I slujească lui Dumnezeu de la care vine toată darea cea bună 
şi tot darul cel desăvârşit. În viaţa acestora comorile cerești ocupă un loc 
secundar, în timp ce lucrurile firești au întâietate. În acești oameni, după un 
început promițător,  cuvântul  rămâne fără  roadă  pentru că este sufocat de 
grijile vieţii  lumești. 
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Mulți oameni sunt atât de copleșiți de grijile vieţii materiale încât 
nici nu se mai gândesc la rostul vieţii lor pe pământ. Pe săraci munca grea, 
lipsurile şi teama de sărăcie îi împovărează, pe cei bogați teama de a nu 
pierde averea îi sufocă. Şi unii şi ceilalţi uită de Dumnezeu, uită lecția pe 
care Domnul Iisus ne-a dat-o în Predica de pe munte şi prin care ne îndemna 
să ne eliberăm de tirania grijilor exclusive pentru a dobândi lucruri 
materiale: „nu vă adunați comori  pe pământ unde molia şi rugina le strică  
şi  furii le sapă şi le fură. Ci vă adunați comori în cer, unde nici molia, nici 
rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură” (Matei 6, 19-20). 
Desigur, Mântuitorul se referă aici la comorile spirituale ale credinței şi ale 
faptelor bune izvorâte din iubire smerită şi milostivă, pe care omul trebuie 
să le caute mai întâi. Dacă oamenii rămân înrobiți de grijile, bogățiile şi 
plăcerile vieţii, ei nu mai caută legătura cu Dumnezeu prin rugăciune, 
iertarea păcatelor prin Taina Spovedaniei şi unirea cu Hristos prin Sfânta 
Împărtășanie.  

Cea de-a patra categorie sunt cei cu „inima curată şi bună” (Luca 8, 
15), care auzind cuvântul îl păstrează şi fac rod prin răbdare. Aceştia sunt 
cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum primește pământul cel bun 
sămânța şi aduce rod desăvârşit. Domnul Iisus Hristos identifică „pământul 
cel bun” în care sămânța a rodit însutit cu „inima curată şi bună“ a omului 
(Luca 8, 15). În consecinţă, dacă inima este curată şi bună, adică curățită de 
păcate şi pofte prin lacrimile pocăinței, spovedanie şi împărtășanie, ea 
devine roditoare de fapte ale iubirii milostive. 

De aceea, Domnul Iisus Hristos ne spune că „inima curată şi bună” 
face roditor cuvântul lui Dumnezeu. Iar rodirea cuvântului lui Dumnezeu în 
inima omului se vede prin roadele Sfântului Duh prezent în omul credincios: 
„dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, 
credinţa, blândețea, înfrânarea, curăția” (Galateni 5, 22-23). Însă adevăratul 
creştin știe, ca şi agricultorul priceput, că pentru a le dobândi  pe toate 
acestea îți trebuie  răbdare de la semănat şi până la secerat sau de la început 
şi până la sfârşit, după cuvintele Domnului: „prin răbdarea voastră vă veți 
câștiga sufletele voastre” (Luca 21, 19). Aşa trebuie primită, păstrată şi 
făcută să rodească sămânța cuvântului  lui  Dumnezeu. 

 O pildă aleasă de comportare faţă de sămânța cuvântului  ne-au 
lăsat-o şi Sfinţii Părinţi care  au participat la Sinodul al VII-a ecumenic  şi  
pe  care astăzi  îi  prăznuiește Biserica Ortodoxă. Aceştia au statornicit 
învăţătura cu privire la cultul icoanelor. Toţi  aceştia au răbdat necazuri şi 
încercări pentru apărarea şi fixarea învățăturii de credinţă, dovedind prin 
propriul exemplu că sunt „pământul cel bun” despre care vorbeşte 
Mântuitorul  în  Evanghelia  de azi şi  care dă rod  însutit.         

După marile erezii sau falsele învăţături de credinţă hristologice care 
au fost  arianismul, nestorianismul, monofizitismul şi monotelismul, erezia 
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iconoclastă venea ca un nou atac împotriva  învățăturii celei adevărate. Încă 
o dată s-au ridicat mari apărători ai credinței cum a fost Sfântul Ioan 
Damaschinul, cel mai aprig susținător al cultului sfintelor icoane. După 
Sfântul Ioan Damaschin cei ce cinstesc icoanele,  Îl  cinstesc  şi  pe Fiul, 
Care este „icoană vie a nevăzutului Dumnezeu şi chip cu totul asemenea 
Lui”.  Temeiul cinstirii icoanei este întruparea Fiului lui Dumnezeu. Cu alte 
cuvinte, pentru faptul că Fiul se face om, ca să-l îndumnezeiască  pe om, 
Hristos poate fi reprezentat în icoană şi putem să cinstim icoanele. Cine nu 
cinstește icoanele nu recunoaște nici întruparea Fiului. Chiar dacă erezia a 
fost susținută de unii din împărații bizantini ai epocii, Biserica şi adevărul au 
biruit, iar învăţătura ortodoxă a fost reafirmată cu tărie la Sinodul al VII-a 
ecumenic, ținut la Niceea în 787. 

Astăzi, la peste un mileniu de la condamnarea învățăturii iconoclaste 
(care interzicea cinstirea icoanelor) ne confruntăm cu aceeași  problemă şi 
implicit cu acelaşi  pericol, care de această dată este proliferat prin 
intermediul grupărilor religioase  protestante şi neoprotestante. Sunt aşa 
zisele grupări religioase care  au scos din cultul lor cinstirea adusă sfintelor 
icoane, cinstirea sfinților şi cinstirea sfintei cruci şi care învaţă  greșit  că 
acestea  nu trebuie cinstite. Ba mai mult decât atât, susțin sus şi  tare că cei 
care  cinstesc  sfintele icoane, rătăcesc neștiind Scripturile.  

 
Dreptmăritori creştini, 
După îndemnul Sfântului Apostol  Iuda, „țineți credinţa dată sfinților 

o dată pentru totdeauna” (Iuda 1, 3), credinţa păstrată şi transmisă de 
Biserica Ortodoxă, drept-slăvitoare a lui Hristos de aproape 2000 de ani. 
Cinstiți sfintele icoane că acesta este lucru  bineplăcut  înaintea lui 
Dumnezeu. Şi meditați la frumoasa pildă a semănătorului pe care am auzit-o 
astăzi la Sfânta Liturghie,  pe care Hristos ne-o adresează şi nouă celor de 
azi, cu  speranță şi cu dragoste.   

Să ne ajute Dumnezeu şi toţi sfinţii să avem inimă curată şi bună 
pentru a împlini  voia Sa cea sfântă spre slava Sfintei Treimi, spre bucuria 
semenilor noștri şi spre a noastră mântuire. Amin!   
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI 
RECENZII 

 
 

Diacon Drd. Alexandru Vanciu,  
Petrache Lupu şi Minunea de la Maglavit,  

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2019 (200 pg.) 
 
 

„Oamenii, pe acest pământ, pot să se apropie de Dumnezeu prin 
credință și fapte bune, sau pot să se îndepărteze de El, pierzându-și 
demnitatea lor de fii și fiice ale Tatălui ceresc”, spunea Înaltpreasfințitul 
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, în cuvântul înainte la 
cartea părintelui Alexandru Vanciu. De aceea, Dumnezeu a intervenit cu 
putere, „prin semne și minuni”, în zona localității Maglavit, din județul Dolj, 
acum mai bine de opt decenii, alegând „pe omul cel mai nebăgat în seamă” 
de cei în mijlocul cărora trăia, „pe cel smerit cu inima și curat întru frica lui 
Dumnezeu, pe ciobanul Petrache Lupu”. 

Acest om simplu, care nu prea putea să vorbească și nici să audă 
bine, a susținut că Dumnezeu i s-a arătat sub chipul unui Moș, care i-a 
poruncit să transmită lumii mesajul Său de pocăință. Toată viața sa, ciobanul 
Petrache Lupu a răspuns chemării sale, câștigându-și prețuirea din partea 
semenilor. 

În capitolul al doilea al cărţii, cu titlul: „Comuna Maglavit – un loc 
binecuvântat de Dumnezeu”, autorul prezintă pe larg istoricul locului unde 
s-au petrecut evenimentele din prima jumătate a secolului trecut, pentru ca și 
cititorul care nu a vizitat și nu cunoaște zona aceasta din sudul județului 
Dolj să înțeleagă mediul în care s-au desfășurat evenimentele relatate în 
capitolele următoare. 

În continuare, autorul cărții narează viața ciobanului Petrache Lupu, 
scoțând în evidență calitățile sale morale, remarcate de contemporani și de 
cei care încă trăiesc și l-au cunoscut personal. 

Capitolul al IV-lea prezintă evenimentele din „cele trei vineri”, când 
Dumnezeu a voit „ca printr-un om simplu și cu o viață curată să Își 
descopere voia”. Autorul cărții, pornind de la mărturiile lui Petrache Lupu, 
descrise în cuvântările lui, în documentele vremii, în lucrările anterioare 
dedicate acestuia și în mărturisirile celor ce l-au ascultat, cum „Moșul”, așa 
cum Îl numește pe Cel ce i s-a arătat, „i-a încredințat misiunea de a fi 
mesagerul Său către oameni”. Amănuntele ce însoțesc descrierile sunt multe 
și arată preocuparea autorului cărții pentru detaliile faptelor istorice 
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petrecute atunci. Ele dau credibilitate, pentru cititorii de azi, celor 
întâmplate odinioară și arată înclinația autorului cărții pentru studiul 
evenimentelor din istoria noastră recentă. 

Îndată ce s-a răspândit vestea că la Maglavit un cioban „L-a văzut pe 
Dumnezeu”, mulțimi de oameni au început să se îndrepte spre locurile 
acelea, nu numai din comunele învecinate, ci din toată țara. Pelerinii, „sub 
povara grea a neputințelor, căutau ajutor pentru alinarea suferințelor”. 

Autorul cărții vorbește pe larg despre „predica lui Petrache Lupu”, 
ale cărui cuvinte erau de o simplitate cum rar se pot întâlni la un 
propovăduitor, fiindcă ciobanul acesta modest nu studiase teologia. El le 
relata oamenilor cele pe care susținea că le văzuse și auzise și îi îndemna la 
pocăință, la moralitate, la respectarea rânduielilor bisericești. Urmărea prin 
toate „îndepărtarea omului de păcate” și „lovea în cele mai întâlnite patimi”. 
Iar cuvintele sale ajungeau la inimile oamenilor. 

Cartea descrie cu argumente din documentele timpului și vizitele lui 
Petrache Lupu în țară. Multe pagini de documente și nume relatează 
„vindecările bolnavilor”, așa cum reies ele din mărturii, clasificate după 
județele din care veneau cei ce îi ceruseră ciobanului Petrache Lupu să se 
roage pentru ei.  Rigurozitatea stilului este evidentă și întărește cititorului 
convingerea privind veridicitatea celor relatate. 

Prezentarea vieții lui Petrache Lupu descrie și perioada regimului 
comunist, când acesta a avut de suferit. Alte detalii țin de istoria recentă, 
vorbind despre sfârșitul vieții lui, la 14 decembrie 1994 și despre respectul 
pe care contemporanii noștri îl arată față de el. 

Cartea se oprește pe larg asupra evocării personalităților bisericești 
ale Olteniei din vremea petrecerii evenimentelor de la Maglavit: Episcopul 
Vartolomeu Stănescu și Mitropolitul Nifon Criveanul. Documentat și 
argumentat, autorul cărții arată și rolul lor în punerea pietrei de temelie și în 
începerea lucrărilor de construcție a Mănăstirii Maglavit, ce se voia a fi o 
măreață „Catedrală a Olteniei”. Este evocată și personalitatea mitropolitului 
Firmilian Marina, care a păstorit cu înțelepciune Biserica Ortodoxă din 
Oltenia în vremuri dintre cele mai grele. 

Un capitol aparte al cărții ne vorbește despre „Mănăstirea Maglavit 
în actualitate și perspectiva ei în viitor”. Autorul subliniază rolul Părintelui 
Arhimandrit Vladimir Dărângă, care vreme de 12 ani a purtat de grijă obștii 
monahale de aici, realizând importante lucrări de construcție a lăcașului. 

Autorul cărții evidențiază mai ales contribuția Înaltpreasfințitului 
Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, care a făcut ca 
Mănăstirea Maglavit să aibă o strălucire de care numai Mănăstirile Lainici și 
Tismana se mai pot bucura, în Oltenia. 

Cartea descrie arhitectura bisericii, cu detalii legate de forma 
lăcașului și de pictura care îl împodobește. Vorbește și despre vizitele de 



254 

care a avut parte în timp. Într-una dintre acestea, Înaltpreasfințitul Irineu, 
Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei rostea cuvinte pe care și noi 
le avem în suflet, când vizităm Mănăstirea Maglavit: „De multă vreme am 
auzit și am citit despre întâmplările petrecute în aceste locuri și doream să le 
vizitez... Astăzi am văzut și am simțit ceea ce alții au văzut și au trăit acum 
60 de ani”. 

Autorul cărții expune pe larg și opinia Părintelui Profesor Dumitru 
Stăniloae, care a vizitat locul de la Maglavit, vorbind despre „luciditatea 
ciobanului” Petrache Lupu. Alte mărturii sunt date de Părintele Teofil 
Părăian, de Maica Marina (de la Mănăstirea Strâmba), care l-au cunoscut pe 
ciobanul Petrache Lupu și de Părintele Arhimandrit Vladimir Dărângă, 
mărturii ce ne arată cum „fenomenul de la Maglavit (a fost) receptat de 
poporul român astăzi”. „Trebuie precizat faptul, spune autorul cărții, că 
ideea minunii de la Maglavit nu a dispărut din rândul oamenilor. Chiar și azi 
se găsesc creștini care l-au cunoscut pe ciobanul Petrache Lupu..., 
mărturisind că (minunea) aceasta a avut o influență deosebită în formarea 
lor ca dreptmăritori creștini”. 

Să adăugăm faptul că lucrarea se bazează pe o largă și solidă 
documentare, realizată în Arhivele Mitropoliei Olteniei și în Arhivele 
Arhiepiscopiei Râmnicului. 

Caracterizarea acestei lucrări este făcută, în cuvinte ce ne rămân în 
minte, de Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul 
Olteniei, care spune: „Lucrarea este actuală prin mesajul ei simplu și pe 
înțelesul tuturor... Recomandăm această carte tuturor credincioșilor noștri, 
nădăjduind ca prin mesajul ei Dumnezeu să intre tot mai profund în viața și 
activitatea lor”. 

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

 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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Cătălin VARGA, Structuri retorice și omiletice reflectate în 
unele scrieri ale Noului Testament, Editura MEGA,  

Cluj-Napoca, 2019, 424p. 
 

Sub denumirea generică de New Literary Criticism sunt cuprinse mai 
multe încercări exegetice specifice ultimilor aproximativ 50 de ani care au 
ca numitor comun o abordare sincronică a Sfintei Scripturi, orientată 
preponderent spre „lumea textului”. Denumirile lor sunt specifice mediului 
de apariție american sau anglo-saxon, răspândite și recunoscute ulterior în 
întreaga lume biblică. Impulsul pentru acest tip de abordare a rezultat din 
insatisfacția față de modul „excavativ” de abordare istorică-critică în 
detrimentul aspectului literar al narațiunii biblice. Astfel, analiza literară își 
propune să descopere procedeele prin care naratorul își construiește 
relatarea, arhitectura narativă a textului al cărui univers se descoperă 
cititorului prin actul lecturii. Rhetorical Criticism ne poate deci ajuta să 
descoperim o latură originală și unică a unor pericope biblice, ca ultim 
stadiu al analizei narative. Pe de altă parte, majoritatea criticilor moderni 
admit faptul că retorica este un fenomen istoric și diferă oarecum de la o 
cultură la alta, în special în materie de principii și stil, baza rămânând 
aceeași. Așadar, legitimitatea analizării literaturii Noului Testament în 
termenii ideilor grecești de retorică este parțial justificată, întrucât aceasta se 
află la punctul de joncțiune dintre cultura iudaică și cea greacă. Ceea ce este 
însă unic în retorica greacă și devine foarte folositor în analiza critică este 
gradul înalt de conceptualizare. Grecii au dat nume unor tehnici retorice, 
răspândite ulterior în întreaga lume, și le-au organizat într-un sistem ce 
putea fi predat și învățat. Mai târziu, Părinții Bisericii, care studiaseră 
retorica clasică, au fost obligați să folosească termenii retoricii clasice 
pentru a descrie diferitele tehnici și forme literare din Biblie și au făcut-o 
într-un mod foarte inspirat. În analiza retorică neotestamentară trebuie să 
avem în vedere, în primul rând, o determinare a unității textuale ce urmează 
a fi studiată, cu părțile sale specifice. În anumite cazuri, o unitate retorică 
poate fi închisă în interiorul uneia mai mari, construind o structură ce 
cuprinde o întreagă scriere. Ulterior, exegetul trebuie să încerce să 
definească Rhetorical Situation care corespunde, în linii mari, conceptului 
Sitz im Leben din analiza istorico-critică. După această abordare 
preliminară, exegetul se poate îndrepta spre analiza materialului din textul 
biblic, în care trebuie să urmărească în ce subdiviziuni se împarte, care este 
efectul persuasiv al acestor părți și cum acestea reușesc să lucreze împreună 
la un scop comun în îndeplinirea situației retorice. Pentru a face acest lucru, 
va trebui să se angajeze în analiza detaliată a argumentului, inclusiv 
ipotezele, subiectele și caracteristicile sale formale, care caută să definească 
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funcția lor în context. La sfârșitul procesului de analiză, este necesară o 
privire retrospectivă asupra întregii unități, în scopul revizuirii reușitei sale 
la întâlnirea cu exigențele principiilor retorice și a identificării implicațiilor 
sale atât pentru orator, cât și pentru ascultători. Retorica și compoziția 
literară sunt acte creatoare, care nu numai că aduc textul în centrul atenției și 
îl clarifică, dar privesc și dincolo de el, ca o conștientizare a condiției 
umane, a realității sociale și a adevărului religios. 

Părintele Cătălin Varga este un doctorand cu rezultate profesionale 
remarcabile al Școlii Doctorale de Teologie „Isidor Todoran”, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Membru al unor importante asociații 
biblice, Pr. Varga a dovedit de-a lungul timpului o rodnică aplecare asupra 
subiectelor cu tematică biblică, dar și un atașament profund față de 
predicarea Evangheliei lui Hristos, atât în scris cât și de la amvon, urmând 
îndeaproape principiilor practicii catehetice și omiletice a Bisericii 
Ortodoxe. Lucrarea sa cu titlul Structuri retorice și omiletice reflectate în 
unele scrieri ale Noului Testament reprezintă în esență o analiză detaliată, în 
siajul perspectivei criticismului retoric (acest „nou capitol de hermeneutică 
modernă”, după H.D. Betz), a unor foarte importante structuri ale kerygmei 
apostolice neotestamentare, după cum mărturisește însuși autorul: „Teza pe 
care am susţinut-o, a încercat să dovedească faptul că în epistolele Noului 
Testament, în cartea Faptele Apostolilor dar şi în Evangheliile după Luca și 
Ioan se ascunde cel puţin o cuvântare omiletică, cu structuri retorice bine 
definite, pe care autorul a rostit-o probabil la Cultul creştin, sau în călătoriile 
lui misionare şi pe care o inserează într-o formă mult rezumată în evanghelia 
sa, cu un scop bine definit” (Concluzii, p. 376).  

Elementul de noutate al acestei abordări îl constituie, pe lângă 
asocierea clasică dintre Retorică și Studiul Noului Testament, anticipată deja 
în peisajul exegetic românesc prin contribuția esențială a Pr. Prof. Dr. 
Constantin Preda (Propovăduirea apostolică. Structuri retorice în Faptele 
Apostolilor), stabilirea unei legături concrete cu domeniul Omileticii, pentru 
care analiza retorică a textelor biblice devine un element fundamental, 
întrucât „o astfel de cercetare, care îşi propune să analizeze structura 
omiletico-retorică a unei cărţi noutestamentare sau a unei pericope a 
acesteia, în iconomia întregii cărţi, aproape că lipseşte din peisajul studiilor 
teologice româneşti” (Argument, p. 16). Autorul inaugurează, așadar, o 
metodă proprie de abordare a retoricii apostolice (aș îndrăzni să spun una 
interdisciplinară), din perspectiva dublă a exegetului și a omiletului ortodox, 
care, pe de o parte, depășește cadrele rigide ale teoriei retoricii clasice și 
pune în evidență esența mesajul evanghelic (cf. Ioan 14, 6), iar, pe de altă 
parte, se mișcă precaut și discret pe linia foarte tentantă a unui posibil exces 
de „retorism”, specific fazei pionieratului, capabil „să forţeze textul original, 
impunându-i perspective exegetice contemporane, care nu au nimic în 
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comun cu intenţia autorului [...] Cred că cel mai bine este adoptarea unei 
viziuni prudente, calea de mijloc, școala echilibrului exegetic – căci numai 
astfel, vom putea crede că înţelegem ceva din structura, limbajul și 
imagistica Noului Testament.” (Argument, pp. 21-22). De altfel, cercetarea 
inedită a părintelui Varga Cătălin se vrea a fi doar începutul unui viitor tratat 
de omiletică, scris în această cheie a exegezei biblice retorice, care să 
cuprindă, pe lângă alte texte ale Noului Testament și alte numeroase 
pericope din Vechiul Testament. Această nevoie stringentă de analize 
retorice de calitate pentru toate cărțile Sfintei Scripturi este semnalată și de 
Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană, o autoritate incontestabilă în domeniul 
biblic, care scrie cu multă luciditate Prefața volumului (pp. 11-15), atrăgând 
atenția asupra punctelor sensibile ale analizei autorului, dar neezitând să 
apeleze în mod constant la aprecierile de rigoare și la încurajările călduroase 
(concretizate în îndemnul final: Plus ultra!).  

După Argument (pp. 16-25) și o amplă Introducere (pp. 26-35) 
despre predica apostolică în tradiția biblică și în gândirea patristică, 
transmisă la început oral, sub formă omiletică, în cadrul adunărilor cultice 
ale primilor creștini, autorul își structurează cartea pe nu mai puțin de 
doisprezece capitole ce reprezintă tot atâtea unități textuale retorice de 
analizat ale Noului Testament. Capitolul I. Elemente de retorică în limbajul 
apostolic (pp. 36-42) sintetizează cele mai importante trăsături retorice ale 
discursului apostolic: structură, scop, rolul liturgic, sacramental şi 
soteriologic. Capitolul II. Schimbarea la față în Evanghelia după Sfântul 
Luca – o structură omiletică? (pp. 43-67) ne propune o perspectivă 
inovatoare în teologia biblică românească: episodul lucan relativ la acest 
eveniment hristic (Luca 9, 28-36) este construit pe o structură omiletică, 
probabil o predică expozitivă a autorului sfânt susţinută, cu o anumită 
ocazie, pe tema dumnezeirii și a mesianității lui Iisus Hristos. Capitolul III. 
Ungerea din Betania (Ioan 12, 1-8) – o structură omiletică? (pp. 68-110) 
analizează pericopa ioaneică din aceeași perspectivă omiletică, al cărei 
climax îl reprezintă îndemnul indirect la imitarea exemplului Mariei, sora 
Martei și a lui Lazăr, în timpul unei cine la care se sărbătorea învierea lui 
Lazăr. Cel mai probabil, cu ajutorul acestei omilii a Bisericii primare se 
persuada publicul ţintă cu privire la necesitatea dobândirii unui devotament 
total în urmarea lui Hristos. Capitolul IV. Marea predică a Sfântului Apostol 
Petru din Ierusalim (Faptele Apostolilor 2, 14-36) (pp. 111-128) vizează 
prima cuvântare petrină postpascală în urma căreia, prin botezarea celor 
„aproximativ trei mii de suflete”, ia naștere Biserica creștină, în chip văzut, 
la Cincizecime. Omilia se încheie printr-o concluzie logică ce are rolul de a 
proclama iertarea păcatelor celor ce vor primi mesajul mântuirii. Capitolul V. 
Retorica îndemnului la supunere față de autoritățile civile (Romani 13, 1-7) 
(pp. 129-186) este dedicat relației cordiale dintre autoritatea civilă și cea 



258 

religioasă, în viziunea textului paulin, străbătută de ideea iminenței Parusiei 
Domnului, puternic impregnată în mentalitatea primei generații de creștini. 
Într-un astfel de context, se cuvine să trăim în pace cu toată lumea, cu atât 
mai mult cu cât cetăţenia noastră nu aparţine acestei lumi, ci este puternic 
înrădăcinată în ceruri. Pentru aceasta, virtuţile creștine sunt prin natura lor, 
temeiuri ale ordinii sociale, ele transformând în profunzime evanghelică 
însăși structurile sociale și politice, nu legea naturală cu derivatele ei 
seculare și antihristice. Capitolul VI. Retorica poruncii excluderii 
incestuosului din Biserică (1Corinteni 5, 1-5) (pp. 187-204) ne înfățișează 
un prim incident de imoralitate sexuală cu efecte vizibile, prezent în 
comunitatea corintenilor, care necesita o rezolvare imediată. Prin 
intermediul unei porunci ferme, construite retoric, Sfântul Pavel propune 
drept corectiv moral eliminarea păcătosului din Biserică, pentru ca această 
suferinţă a îndepărtării să-i aducă îndreptarea prin pocăinţă. În acest fel, 
incestuosul devine receptacol al comuniunii şi libertăţii ce se oferă prin 
Duhul Sfânt. Capitolul VII. Imnul dragostei pauline (1Corinteni 13) – o 
construcție retorică? (pp. 205-222) este dedicat unuia dintre cele mai 
cunoscute și citate fragmente biblice, cu un puternic accent retoric și 
persuasiv. Scopul acestei unități narative este de a corija atitudinea 
corintenilor cu privire la întrebuinţarea harismelor în Biserică: glosolalia şi 
profeţia au fost date pentru a întări credinţa, dar au devenit obsolete odată cu 
răspândirea creștinismului; prin intermediul iubirii creștine (agape) 
cunoaşterea lui Dumnezeului nu va mai fi limitată, ci dimpotrivă descoperită 
ca unor oameni maturi, capabili să pătrundă tainele lui Dumnezeu. Capitolul 
VIII. Retorica epistolei către Galateni a Sfântului Apostol Pavel (pp. 223-
259) se preocupă de în detaliu de structura retorică a epistolei pauline, 
potrivit categorialului greco-roman antic. Capitolul IX. Sfântul Apostol 
Pavel și retorica epistolei lui Dumnezeu către Filipeni 1, 12-21 (pp. 260-
283) analizează background-ul retoric al teologiei pauline cu privire la 
atitudinea vestitorilor Evangheliei din comunitatea creştină din Roma, așa 
cum s-a păstrat în epistola către Filipeni. Capitolul X. Evrei 13, 10–14 – o 
predică ce militează pentru separaţia creștinismului de iudaism? (pp. 284-324) 
studiază în amănunt îndemnul retoric din epistola paulină cu privire la 
despărţirea oficială a creștinilor de cultul iudaic.  Capitolul XI. Retorica 
eshatologiei epistolei 2Petru (pp. 325-365) începe cu apologia paternității 
petrine a scrisorii, construite pe un fundal eshatologic, și continuă cu 
retorica epideictică a autorului, care insistă pe practicarea virtuţilor creștine, 
ca răspuns profilactic la adresa ereticilor, adversari ai dreptei credințe. 
Ultimul capitol (pp. 366-375), care se doreşte a fi o parte aplicativă a 
întregii cercetări, abordează problema Pathos-ului şi hristocentricității 
cuvântărilor apostolice, cheia unei predici reuşite. Cele două coordonate 
cheie devin astfel liantul care îi uneşte pe Sfinții Apostoli în activitatea lor 
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oratorică. Concluzia (pp. 376-386) reia sintetic și structurat ideile din 
capitolele volumului. 

Bazându-se pe o bibliografie foarte bogată și pe propria viziune 
exegetică, Pr. Drd. Cătălin Varga inaugurează, prin intermediul acestui prim 
volum un proiect care la finalizarea sa va veni să acopere o anumită lacună, 
existentă cel puțin în teologia românească. Metodele de analiză folosite sunt 
multiple și complexe, cercetarea de față devenind astfel un instrument de 
lucru foarte util pentru specialiștii, dar și un ghid avizat pentru preoții și 
credincioșii care vor avea acces la el, interesați de lectura și istoria scrierilor 
sfinte ale Noului Testament, de reflecția asupra acestor texte, precum și de 
înțelesul lor profund teologic.  

 
(Diac. Lect. Univ. Dr. MIHAI CIUREA1) 

 

 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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EVENIMENT 
 

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși – ITO, 
Craiova, 5-8 septembrie 2019 

 
Primirea Preafericitului Părinte Daniel,  
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,  

în Catedrala Mitropolitană „Sf. M. Mc. Dumitru” din 
Craiova, din data de 5 septembrie 2019 

 
 
Primirea oficială a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române în 

Cetatea Băniei a avut loc la Catedrala Mitropolitană „Sf. M. Mc. Dumitru”, 
cea mai veche biserică din orașul Craiova. În prezența a zece ierarhi din țară 
și străinătate, a reprezentanților autorităților locale și centrale, dar și a 
credincioșilor și tinerilor din eparhie, a fost oficiat un Polihroniu. În 
cuvântul de bun-venit, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a vorbit 
despre importanța comuniunii pentru întărirea credinței în Dumnezeu.  

 
Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și 

Mitropolitul Olteniei: 
„În acest moment înălțător, de rugăciune și de comuniune, cuvintele 

psalmistului sunt cele mai potrivite pentru a sublinia starea sufletească cu 
această ocazie: Cât de bine este și cât este de frumos să fie frații în unire. 
Această unire pe care Dumnezeu a vrut-o și pe care ne-a învățat-o cum 
trebuie să o trăim: Ca toți să fie una, așa cum El este cu Tatăl și cu Duhul 
Sfânt. Și noi suntem în aceeași unire. Precum mirul ce se coboară pe barba 
lui Aaron, continuă psalmistul, pentru că unirea este liturgică, este sacră, 
este sacerdotală, este legată de arhieria lui Aaron și apoi este legată de 
arhieria Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că El este Arhiereul nostru. El 
este Acela Care ne comunică viața Sa și ne dăruiește, în același timp, 
puterea de a fi împreună, întrucât duhul comuniunii este duhul pe care 
Mântuitorul Hristos l-a comunicat Sfinților Apostoli și care rămâne în 
Biserică. În aceste clipe sfinte, prezența Preafericirii Voastre, în Catedrala 
noastră, a Mitropoliei Olteniei, este cu totul deosebită la această întrunire a 
tinerilor din țara noastră și din străinătate. Prezența Preafericirii Voastre este 
a păstorului celui care a fost ales de Dumnezeu ca să ducă mai departe 
bucuria, frumusețea și bogăția Ortodoxiei noastre. Iată, prin urmare, 
Preafericirea Voastră, cum spune psalmistul, Iată eu și pruncii pe care mi i-
a dat Dumnezeu, în fața Preafericirii Voastre sunt toți aceia pe care 
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Dumnezeu Vi i-a dăruit și noi, care suntem învredniciți de Dumnezeu să Vă 
avem. Dumnezeu să Vă binecuvinteze întreaga activitate, să Vă dăruiască 
putere ca să duceți mai departe această frumoasă tradiție și credință a 
Ortodoxiei, întrucât cârma este necesară în vremurile noastre și prezența 
Preafericirii Voastre este cu adevărat substanțială și de mare folos. Noi 
suntem bucuroși, clerul și credincioșii din Arhiepiscopia noastră, împreună 
cu membrii Sinodului Mitropolitan și cu membrii delegațiilor Bisericilor din 
străinătate. Vă zicem Bine ați venit și să Vă întărească Bunul Dumnezeu 
spre tot ceea ce este bun spre binele și folosul Bisericii”.  

 
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române: 
„Suntem binecuvântați de Dumnezeu atunci când vedem tineri în 

Biserică, când vedem tinerii cunoscându-se unii pe alții mai bine, rugându-
se împreună, cântând împreună, descoperind valori spirituale și culturale, 
în fiecare an cu o nouă prospețime. Anul acesta Dumnezeu a binecuvântat 
Oltenia și pe tinerii care vin aici ca să întărească, să intensifice cunoașterea 
credinței ortodoxe și mai ales comuniunea între ortodocși, într-o vreme de 
multă fragmentare individualistă și într-o vreme de mare nevoie de iubire 
sinceră, smerită și darnică. Aici, așa cum spune noul imn al Întâlnirii 
Tineretului din 2019, este vorba despre o provincie latină care apoi a fost 
încreștinată, mai ales în timpul împăratului Sf. Constantin cel Mare, care a 
zidit un pod mai lung cu 500 de metri decât împăratul Traian, la Sucidava, 
aproape de Calafat, la Celei, și a trimis misionari care au intensificat 
credința primită de la Sfântul Apostol Andrei, din părțile Dobrogei. Sf. 
Constantin cel Mare a avut grijă deosebită pentru această regiune dacică, 
pe care a recucerit-o după retragerea aureliană și pentru Banat, pentru că el 
s-a născut în Dacia Mediterranea, la Naissus, orașul Niș din Serbia de 
astăzi. Sârbii au venit pe acest teritoriu de-abia în secolul al VII-lea. 
Atunci când au venit, au găsit o populație daco-romană creștină și s-au 
creștinat din secolul al IX-lea. Deci Oltenia latină și apoi creștină a rezistat 
în istorie tuturor valurilor de popoare migratoare și a transmis din 
generație în generație, cu multă jertfelnicie, credința ortodoxă. După aceea, 
în Oltenia s-au născut oameni cu mult curaj și cu mult spirit de jertfă, 
personalități politice, personalități culturale și în același timp domnitori ai 
Țării Românești, ctitori de locașuri sfinte și ctitori de cultură, așa cum s-a 
spus de epoca Sf. Brâncoveanu că a fost o monarhie culturală. Ne rugăm 
bunului Dumnezeu ca în aceste zile de Întâlnire a tinerilor ortodocși din 
România, din jurul granițelor României, din diaspora română și din alte 
Biserici Ortodoxe Surori, să fie un prilej de binecuvântare și bucurie spre 
slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii și spre bucuria noastră, a tuturor 
celor prezenți. Să trăiți întru mulți și binecuvântați ani”.  
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La final, Preafericitul Părinte Patriarh i-a oferit Părintelui Mitropolit 

Irineu o cruce de binecuvântare, tămâie din Oman și cărți tipărite la editurile 
Patriarhiei Române. 
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Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române 

 
 

Înaltpreasfinția Voastră,  
Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit Irineu al Olteniei, 
Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,  
Domnule Secretar de Stat pentru culte,  
Stimate autorități de stat,  
Preacuvioși și preacucernici părinți,  
Dragi tineri,  
 
Cuvântul nostru este intitulat „Tinerii sunt binecuvântare și bucurie 

pentru popor”. Cu multă bucurie duhovnicească vă adresăm un cuvânt de 
binecuvântare, vouă tinerilor participanți la Craiova la Întâlnirea 
Internațională a Tinerilor Ortodocși, organizată anul acesta de Arhiepiscopia 
Craiovei. 

Deoarece tinerețea este în lumea aceasta trecătoare, simbol al 
frumuseții vieții veșnice netrecătoare, Dumnezeu a sădit în oameni încă de 
la această fragedă vârstă dorul căutării de ideal, de iubire sfântă și de viață 
eternă, precum vedem în viața tânărului bogat din Evanghelie care a 
constatat că fericirea deplină nu este dată de bunurile materiale trecătoare ci 
de iubirea veșnică a lui Dumnezeu. Pe acest tânăr, care a întrebat pe 
Mântuitorul Iisus Hristos: „Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața 
de veci?” (Marcu 10,17), Iisus Hristos, în Evanghelia după Marcu, l-a privit 
cu dragoste, l-a privit cu drag, pentru că a pus cea mai serioasă întrebare a 
vieții: „Ce să fac, Învățătorule bun, ca să moștenesc viața de veci?”. 

Iisus Hristos iubește copiii și tinerii! Sfintele Evanghelii ne arată că 
Domnul nostru Iisus Hristos a acordat o atenție și o prețuire deosebită 
copiilor și tinerilor. El a spus: „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți 
căci a unora ca aceștia este Împărăția lui Dumnezeu” (Marcu 10, 14). 
Subliniind astfel valoarea inocenței și purității copiilor. Pe de altă parte, cele 
trei învieri din morți pe care le-a săvârșit Domnul Iisus Hristos în timpul 
vieții Sale pe pământ, au fost învieri ale unor tineri și anume: a înviat pe fiul 
văduvei din Nain, pe fiica lui Iair și pe prietenul Său Lazăr din Betania, 
fratele surorilor Marta și Maria. Domnul Iisus Hristos i-a înviat pe acești 
tineri și pentru a arăta că tinerețea este simbol al frumuseții vieții veșnice 
din Împărăția Cerurilor. Într-o lume secularizată și aflată în permanentă 
schimbare, tinerii au nevoie să simtă iubirea darnică a lui Dumnezeu și a 
Bisericii pentru ei. Astfel Biserica este chemată mereu la înnoire și prin 
noile generații de tineri, pentru că Iisus Hristos, Cel ce ieri și astăzi și în veci 
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este același, vrea ca Biserica să dea mărturie despre El în toate timpurile și 
toate generațiile. Iar înnoirea vieții spirituale a Bisericii se realizează prin 
tinerii care cultivă mereu cele trei mari virtuți: credința, nădejdea și 
dragostea. 

Credința în Dumnezeu, nădejdea și dragostea constituie trăsăturile 
fundamentale ale vieții creștine. Credința nu se poate manifesta fără nădejde 
și fără dragoste. Creștinul crede, speră și iubește în același timp. Însă ceea ce 
îl aseamănă pe om cu Dumnezeu este virtutea iubirii smerite și darnice. În 
epistola sa către Evrei, Sfântul Apostol Pavel definește credința astfel: 
„Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor nevăzute” 
(Evrei 11,1). Cu alte cuvinte credința este arvuna realităților nădăjduite și 
confirmarea realităților nevăzute. Același Sfânt Apostol Pavel ne învață că 
toate cele ce se văd sunt trecătoare, cele ce nu se văd sunt veșnice. În acest 
sens, credința este cunoașterea spirituală dincolo de cunoașterea prin 
simțuri. 

Credința este capacitatea spirituală a omului de a vedea cu ochii 
sufletului și de a simți cu inima prezența lui Dumnezeu în creație și în 
lucrarea Lui în viața oamenilor. Prin urmare, credința nu este doar o 
convingere intelectuală că Dumnezeu există undeva în ceruri, ci credința 
este începutul unei noi relații sau legături a omului credincios cu Dumnezeu 
Creatorul și Mântuitorul lumii.  

Sfântul Apostol Pavel ne spune că prin credință înțelegem că 
Dumnezeu a făcut cerul și pământul; prin credință Avraam a plecat din țara 
lui natală spre o țară necunoscută, făgăduită lui de Dumnezeu; prin credință 
Moise nu se temea de urgia lui Faraon, ne spune Sfântul Apostol Pavel în 
Epistola către Evrei pentru că Moise vedea pe cel nevăzut. Deci, credința 
este vederea dincolo de simțuri. Moise vedea pe Cel nevăzut, adică simțea  
pe Dumnezeu prezent. Iar Sfântul Apostol Petru spune creștinilor: „Pe Iisus 
Hristos fără să-L fi văzut Îl iubiți, întru El, deși acum nu Îl vedeți, voi 
credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită” (I Petru I, 8). De 
aceea putem spune că viața creștinului este luminată de credința care este 
lucrătoare prin iubire.  

Un tânăr teolog care a studiat de asemenea fizica, filosofia și 
medicina spune într-o carte recentă: „Prin credință vedem cosmosul și lumea 
în care trăim, ca pe o Biserică. Prin credință îi simțim pe semenii noștri ca 
frații noștri întru Domnul și tot prin credință primim darurile și bogățiile 
lumii ca pe bunuri destinate jertfei, ofrandei. În lumina credinței celei 
neputincioase sunt vindecate. În umbra Crucii lui Hristos, greutățile, 
suferințele și neajunsurile sunt umplute de lumină. Prin harul împărtășit prin 
Sfintele Taine ale Bisericii, credința în Hristos, viața Lui și a sfinților 
înnoiesc puterile înțelegătoare ale minții, fiecăruia dintre noi dându-ne 
puterea să ne eliberăm de neputințele înguste ale firii căzute și să vedem 
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peste tot în mediul de viață și în experiențele trecute, prezente și viitoare 
purtarea de grijă a lui Dumnezeu”. 

Speranța sau nădejdea creștină crește și aduce roade prin conlucrarea 
omului cu Dumnezeu. De aceea creștinul are datoria de a lupta, mai ales de 
la vârsta tinereții împotriva a tot ceea ce îl poate împiedica să iubească pe 
Dumnezeu și pe semenii săi. Biserica îi cheamă pe tineri să acorde o atenție 
deosebită înnoirii vieții spirituale, să apere inocența, să cultive sinceritatea, 
curajul, creativitatea, iubirea, adevărul și toate valorile acestei vârste 
binecuvântate de Dumnezeu pentru binele societății. Acestea se realizează 
prin participarea tinerilor la viața și misiunea parohiilor, prin cultivarea 
vieții spirituale în familie și prin cultivarea vieții spirituale în fiecare zi, nu 
doar duminica. 

Slujbele religioase la care participă tinerii, aduc și ele multă pace 
interioară și bucurie. Chipurile oamenilor care participă intens la slujbele 
Bisericii, nu mai sunt crispate, tristețea și stresul lasă loc luminii și bucuriei. 
Aceasta este pacea lui Hristos care strălucește în sufletul celor care se roagă 
profund. Un părinte contemporan egiptean, Matei Kelsmeris, spune că dacă 
după ce te-ai rugat nu ai pace în suflet, înseamnă că nu te-ai rugat cum 
trebuie. Fie te-ai rugat prea puțin, fie nu ai fost atent în timpul rugăciunii, ai 
fost risipit. Euharistia nu semnifică doar o iertare de păcate, ci este și un 
izvor de putere spirituală care ne inspiră, ne dă curaj și nu ne lasă pradă 
deznădejdii, după cum spunea părintele Dumitru Stăniloae. 

Singurătatea, dificultățile vieții induc în zilele noastre a lipsei de 
sens, un sentiment al absurdului, al disperării care produce adesea depresie. 
Însă rugăciunea și mai ales Sfânta Euharistie ne dăruiesc puterea de a simți 
prin credință și speranță arvuna învierii, adică biruința iubirii asupra 
însingurării. 

Ultima parte a cuvântului nostru este intitulată: „Tinerii iubesc 
frumusețile create de Dumnezeu și cultivate de oameni”. Trebuie să facem 
întotdeauna legătura între tinerețe, bucuria iubirii de frumuseți spirituale și 
frumusețile cultivate de oameni. Enumerăm pe scurt: prin excursiile în 
natură ale tinerilor se cultivă bucuria de a vedea frumusețile creației naturale  
și bucuria de a slăvi pe Dumnezeu Creatorul universului; prin pelerinajele 
de la locurile sfinte și citirea vieții sfinților se cultivă în sufletele noastre 
bucuria de a vedea frumusețile artei bisericești și frumusețile vieților 
sfinților; taberele de tineret, care în anul acesta s-au înmulțit în toate 
eparhiile, au ca scop principal cultivarea frumuseții comunicării și 
comuniunii dintre tineri: la nivel de parohie, de protoierie, de eparhie sau de 
mitropolie, la nivel național și internațional, prin rugăciunea comună, 
cântare comună, prin acțiune comună și prin prietenie comună; activitățile 
culturale și social-filantropice sau caritabile sunt un prilej de a cultiva în 
sufletul copiilor și tinerilor frumusețea iubirii darnice sau frumusețea 
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generozității față de persoanele defavorizate, față de copii orfani, față de 
bolnavi, față de bătrâni, față de persoanele însingurate și întristate, față de 
familiile îndoliate și neajutorate.  

Toate aceste activități ne arată însă că frumusețea cea mai mare este 
bunătatea sufletului iubitor de Dumnezeu și de semeni, în familie, în 
Biserică, în școală, societate și lumea întreagă. Deci omul cu adevărat 
frumos este omul care are un suflet bun, spune Sfântul Vasile cel Mare. Așa 
că toți avem șansa să fim frumoși sufletește și chiar dacă nu atât de arătoși 
fizic. 

În această privință, Biserica noastră încurajează tinerii să devină 
mâinile iubirii milostive a lui Hristos, adică să inițieze proiecte și programe 
spirituale și sociale care să vină în întâmpinarea nevoilor concrete ale 
comunităților locale. Prezența tinerilor în activitățile liturgice, sociale, 
culturale, misionare ale Bisericii confirmă adevărul că tinerii sunt 
binecuvântare și bucurie pentru familie, Biserică și societate. 

 
Dragi tineri, 
Prin credință, speranță și iubire voi deveniți un potir al bucuriei, așa 

cum sunteți aici, astăzi, un potir al bucuriei, dar și apostoli sau misionari ai 
Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos atunci când cultivăm iubirea 
sinceră în familie, în prietenie, în parohie, în eparhie, în societate și în toate  
întrunirile ortodoxe naționale și internaționale. Spre bucuria Ortodoxiei 
întregi și comuniunea între popoarele lumii. 

În încheiere, felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, 
Mitropolitul Olteniei, și pe toți care s-au ostenit în organizarea acestei 
întruniri internaționale a tinerilor ortodocși la Craiova. În special îi felicităm 
pe voluntarii eparhiei. Ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, 
să folosiți timpul șederii voastre la Craiova ca fiind un timp de cultivare a 
credinței, a speranței și a iubirii, de cultivare a dialogului, a prieteniei și a 
unității credinței creștin ortodoxe, spre slava Preasfintei Treimi, binele 
Bisericii și bucuria noastră a tuturor. Amin. HRISTOS ÎN MIJLOCUL 
NOSTRU! 
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Cuvântul Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, 
Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei 

 
 
Întrunirea tinerilor de anul acesta de la Craiova are menirea de a 

realiza un exercițiu de dialog, înainte de toate între cei care participă la ea. 
Primul rod al acestui dialog este ca fiecare să se deschidă la noutate, să 
modifice propria opinie grație a ceea ce a ascultat de la alții. Este important 
pentru noi ca în acest dialog să ne simțim liberi să primim și să înțelegem pe 
alții, să ne schimbăm convingerile și pozițiile noastre, să dovedim maturitate 
umană și spirituală. Din acest unghi de vedere Întrunirea dumneavoastră 
trebuie să fie un exercițiu de sinceritate în vorbire și deschidere în ascultare, 
ambele valori fiind fundamentale pentru ca adunarea noastră să fie marcată 
de discernământ. Discernământul este o atitudine interioară ce se 
înrădăcinează într-un act de credință și de convingere că Dumnezeu lucrează 
în lumea noastră, în evenimentele vieții, în persoanele pe care le întâlnim și 
care ne vorbesc. Suntem aici pentru a ne pune în ascultarea a ceea ce Duhul 
Sfânt ne va învăța, cu modalități și în direcții adesea imprevizibile. Pentru 
aceasta am rânduit ca în timpul acestor zile să aveți mai multe momente de 
rugăciune pentru a permite fiecăruia să acorde atenție glasului inimii sale.  

 
Iubiți tineri și tinere, 
Voi sunteți semnul Bisericii Ortodoxe în ascultare și în mișcare. 

Atitudinea de ascultare nu se poate limita la cuvintele pe care le vom 
schimba între noi în lucrările acestei Întâlniri. Drumul de pregătire pentru 
acest moment a evidențiat că adesea tinerii se simt uneori neînțeleși de 
Biserică în originalitatea lor, deci neprimiți prin ceea ce sunt cu adevărat, și 
de cele mai multe ori chiar respinși. Această reuniune a tinerilor ortodocși 
are misiunea și datoria de a fi semn al Bisericii care se pune cu adevărat în 
ascultare față de tineri, care se lasă interpelată de inimile celor pe care-i 
întâlnește. O Biserică ce nu ascultă se arată închisă la noutate, închisă la 
cuvintele lui Dumnezeu și nu va putea să fie credibilă, îndeosebi pentru 
tineri, care în mod inevitabil se vor îndepărta în loc să se apropie. Tocmai 
pentru aceasta Întrunirea Tinerilor ortodocși de la Craiova se dorește să iasă 
din prejudecăți și stereotipuri. Un prim pas în direcția ascultării este 
eliberarea minților și a inimilor de autosuficiență și narcisism când credem 
că știm deja cine este celălalt și ce anume vrea. Aceste patimi fac ca 
raporturile dintre generații să fie un teren în care încolțesc cu o ușurință 
proverbială atitudini și manifestări secularizante, fără ca adesea să nu ne 
dăm seama de ele. Tinerii sunt tentați să-i considere depășiți pe adulți; 
adulții sunt tentați să-i considere neexperimentați pe tineri, să știe cum sunt 
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și mai ales cum ar trebui să fie și să se comporte. Toate acestea pot constitui 
un obstacol puternic în calea dialogului și a întâlnirii dintre generații. Dacă 
vom ști să evităm acest pericol, atunci vom contribui să se facă posibilă o 
alianță între generații. Adulții ar trebui să depășească ispita de a subevalua 
capacitatea tinerilor și de a-i judeca negativ, iar tinerii ar trebui să 
depășească ispita de a nu da ascultare adulților și de a-i considera pe bătrâni 
„ceva vechi, trecut și plictisitor”. În realitate, bătrânii, în pofida fragilității 
lor fizice, rămân mereu amintirea umanității noastre, rădăcinile societății 
noastre, „pulsul” civilizației noastre. A-i disprețui, a-i descărca, a-i închide 
în rezerve izolate este indicator al unei cedări în fața mentalității lumii care 
devorează casele noastre din interior. Ca atare, acumularea experiențelor 
umane, de-a lungul istoriei, este comoara cea mai prețioasă și credibilă pe 
care generațiile o moștenesc una de la alta.  

 
Dragi tineri și tinere, onorați invitați, 
Sfânta Evanghelie ne cheamă la întâlnirea cu Mântuitorul Iisus 

Hristos, după exemplul acelui „cineva” care „a venit în fugă” la Mântuitorul 
să-L întrebe cum să moștenească viața veșnică. Acel tânăr cerea viața 
veșnică, viața în plinătatea ei: cine dintre noi n-ar vrea-o? Dar, să observăm 
în ce condiții o dorea, o cerea ca o moștenire, ca un bun de obținut, de 
cucerit cu forțele sale. De fapt, pentru a poseda acest bun a respectat 
poruncile încă din copilărie și pentru a obține scopul este dispus să respecte 
altele; pentru aceasta întreabă: „Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața 
veșnică?” Răspunsul Mântuitorului schimbă perspectiva: de la poruncile 
respectate pentru a obține recompense la iubirea totală și dezinteresată. Acel 
om vorbea în termeni de cerere și ofertă, Mântuitorul îi propune o 
experiență de iubire. Îi cere să treacă de la respectarea legilor la dăruirea de 
sine, de la a face pentru sine la a fi cu El. Mai mult îi face și o propunere de 
viață ascetică: „Vinde ceea ce ai și dă săracilor […] și vino! Urmează-mă!”.  

Cuvintele Domnului, firește, sunt valabile și pentru noi. Și nouă ne 
spune Domnul: „vino, urmează-mă!”. Vino: nu sta pe loc, pentru că nu este 
suficient a nu face nimic rău pentru a fi al Lui. Urmează-mă: a nu merge în 
urma Lui numai când îți convine, ci caută-L în fiecare zi; nu te mulțumi să 
respecți poruncile, să dai ceva de pomană și să spui niște rugăciuni: găsește 
în Mântuitorul Hristos pe Dumnezeu și pe prietenul tău care te iubește 
mereu. El este sensul vieții tale și forța de a te dărui. 

După cum constatăm, Mântuitorul Hristos este radical în învățătura 
Sa. El dă totul și cere totul: dă o iubire totală și cere o inimă neîmpărțită. Și 
dacă El ni se dă nouă ca Pâine vie, putem oare să-i dăm în schimb firimituri? 
Lui, Care S-a făcut slujitorul nostru până la moartea pe cruce pentru noi, nu 
putem să-I răspundem numai cu respectarea câtorva precepte. Lui, care ne 
oferă viața veșnică, nu putem să-I dăm câteva momente de timp. El nu se 
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mulțumește cu un „procent de iubire”: nu putem să-L iubim douăzeci, 
cincizeci sau șaizeci la sută. Ori totul ori nimic. 

 
Iubiți Preasfințiți, părinți, frați și surori, 
Credința ne învață că Domnul ne vine în întâmpinare pentru a ne iubi 

și a ne chema la plinătatea vieții. Viitorul nu este o amenințare de care să ne 
temem, ci este timpul pe care Domnul ni-l promite pentru ca să putem trăi 
experiența comuniunii cu El, cu frații și cu toată creația. Avem nevoie să 
regăsim motivațiile nădejdii noastre și mai ales să le transmitem tinerilor, 
care sunt însetați de speranță. Nu este nevoie de argumentări teologice 
sofisticate pentru a arăta datoria noastră de a ajuta lumea contemporană să 
meargă spre Împărăția lui Dumnezeu, fără speranțe false și fără a vedea 
numai ruine și nenorociri. Așadar să nu ne lăsăm ispitiți de gândirea acestui 
veac, ci să ținem privirea îndreptată spre binele care nu face zgomot, nu este 
temă a blog-urilor nici nu ajunge pe primele pagini. Să ne angajăm în 
încercarea de „a frecventa viitorul” și de a face să iasă din această Întrunire 
propuneri pastorale concrete, în măsură să realizeze misiunea Bisericii 
noastre Ortodoxe însăși, adică aceea de a face să odrăslească iubirea în 
inimi, a face să înflorească speranțe, a stimula încredere, a vindeca răni, a 
împleti relații, a învia zori de speranță, a învăța unul de la altul și a crea un 
imaginar pozitiv care să lumineze mințile, să încălzească inimile, să redea 
forță mâinilor și să inspire tuturor tinerilor, fără excepție, viziunea unui 
viitor plin de bucuria Evangheliei. 

Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh că este în această seară 
împreună cu noi la acest eveniment semnificativ pentru Mitropolia noastră. 
Mulțumim Guvernului României și Domnului Ministru secretar de Stat 
Victor Opaschi pentru bunăvoința pe care a arătat-o în finanțarea acestei 
întruniri. Mulțumim conducătorilor delegațiilor Bisericilor surori și 
delegațiilor eparhiilor ortodoxe române din țară și străinătate. Mulțumim 
organelor centrale și locale, Consiliului Județean, Primăriei orașului 
Craiova, Inspectoratului județean de Poliție, Poliției Locale, Jandarmeriei 
Locale, ISJ de Urgență, Universității din Craiova și Universității de 
Medicină din Craiova, Inspectoratului Școlar Județean Dolj, DSP, DSV etc. 
Mulțumesc părinților consilieri, voluntarilor și colaboratorilor noștri. Vă 
mulțumim tuturor pentru participare. Dumnezeu să binecuvinteze întrunirea 
noastră! 
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Cuvântul lui Victor Opaschi,  
Ministru Secretar de Stat 

 
 
Preafericirea Voastră Părinte Patriarh Daniel,  
Înaltpresfinția Voastră Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Irineu, 
Înaltpreasfințiile Voastre,  
Preasfințiile Voastre,  
Preacucernici părinți,  
Stimate autorități,  
Dragi tineri, 
 
Vă mulțumesc pentru invitația de a fi împreună cu dumneavoastră la 

acest început de toamnă la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși 
care după întâlnirile de la Baia Mare, Cluj, Iași, Sibiu, iar acum Craiova, a 
devenit o adevărată tradiție. 

Provinciile istorice ale țării noastre au devenit astfel, rând pe rând 
gazde ale unui eveniment ce reunește tineri ortodocși din țară și de peste 
hotare. Îi felicit pe toți cei care s-au implicat activ în organizarea acestui 
frumos eveniment al dialogului, al prieteniei, ca și pe tinerii participanți. 
Tema aleasă pentru această ediție ITO este: Unitatea pe care o dă unei 
comunități credința comună ancorată în identitatea locală. Este credința care 
animă toate neamurile, după cum frumos ilustrează diversitatea 
participanților ce vin din regiuni, țări și chiar de pe continente diferite. 

Întâlnirea tinerilor ortodocși ne dă prilejul să reflectăm asupra 
dimensiunii comunitare a credinței, la importanța exprimării publice a unei 
identități comune, precum și a participării fiecăruia la edificarea binelui 
comun. 

Evenimentul care începe astăzi, vă va permite să descoperiți, odată 
cu dimensiunea universală a acestei credințe împărtășite, particularitățile 
locale ale îndelungatei tradiții creștine a Olteniei, așa cum arată și imnul 
întâlnirii de anul acesta. Stau mărturie minunatele biserici și mănăstiri care 
împodobesc Cetatea Băniei și întreg ținutul Olteniei, un exemplu de sinteză 
între tradiție și modernitate artistică. Veți avea prilejul să vizitați pe 
parcursul acestei întâlniri câteva biserici și mănăstiri, parte a bogatului 
patrimoniu cultural, spiritual și artistic al Olteniei. Fiecare dintre ele 
simbolizează continuitatea identității românești, moștenirea lăsată nouă și 
vouă de înaintași. Este de datoria noastră să o păstrăm și să o îmbogățim în 
permanență. Simbioza dintre cultura bizantină, tradiția locală și arta 
europeană a făcut din acest spațiu un adevărat centru de spiritualitate și de 
cultură. Cred că evenimentul care debutează astăzi va fi un prilej 
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extraordinar pentru fiecare dintre voi, de a descoperi în toată frumusețea ei 
această minunată tradiție. Am convingerea că astfel de întâlniri și inițiative 
ale Bisericii, ca parte a societății civile, bazate pe voluntariatul tinerilor sunt 
adevărate exerciții de civism pentru fiecare dintre voi. Organizate de tineri și 
pentru tineri, aceste evenimente oferă ocazia a unor remarcante experiențe a 
solidarității, a bucuriei și a idealurilor împărtășite. Numeroasele ateliere 
organizate și toate celelalte evenimente din cadrul întâlnirii de la Craiova 
vor prilejui dialoguri fertile și vor pune bazele unor proiecte viitoare. Astfel 
de demersuri, ce presupun asumarea și exprimarea unor valori și 
responsabilități comune, sunt gesturi prin care tinerii participă la construcția 
României de mâine. Am avut de multe ori ocazia să observ cum sub 
păstorirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Biserica Ortodoxă Română 
își asumă și își exercită responsabilitățile publice. 

Ea a devenit un catalizator al spiritului civic printr-o multitudine de 
proiecte sociale, culturale și educaționale. Având o viziune largă despre 
rolul Bisericii Ortodoxe Române ca factor activ al societății civile, 
Preafericitul Părinte Patriarh a lucrat an de an pentru ca această lucrare 
publică a Bisericii să se dezvolte. Ea îi cuprinde acum pe toți cei care sunt 
deschiși spre spiritualitate, așa cum îi place Preafericirii Sale să spună: 
„Tinerii de toate vârstele îi sprijină pe cei năpăstuiți și pe cei care au nevoie 
de o nouă șansă”. Această lucrare a Bisericii Ortodoxe Române mobilizează 
și întreține speranța în potențialul Țării noastre pentru o viață mai bună. 

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși este un astfel de 
eveniment plin de speranță. Este totodată și o invitație adresată tinerilor de a 
duce mai departe această viziune, aceste proiecte prin implicarea lor directă. 
De aceea, Guvernul României prin Secretariatul de Stat pentru Culte susține 
acest eveniment. Un guvern responsabil, investește în tinerii săi, în formarea 
lor umană, spirituală și civică, prin evenimente capabile să stimuleze 
coeziunea socială și inițiativa tinerilor.  

 
Dragi tineri,  
Întâlnirile tinerilor ortodocși demonstrează că religiozitatea 

reprezintă o resursă extraordinară pentru dezvoltarea spiritului civic 
contemporan. Credința poate fi o platformă ce favorizează cunoașterea 
reciprocă și un adevărat laborator al solidarității naționale și transnaționale. 
Întâlnirile pun în centru tocmai solidaritatea voastră, solidaritate organizată 
în jurul unor idei comune care sunt cu atât mai prețioase cu cât cultivă acest 
spirit în rândul celor ce pregătesc societatea de mâine. 

Vă îndemn să vă asumați și să duceți mai departe acest spirit 
comunitar ca dovadă incontestabilă a lucrării sociale pozitive a Bisericii 
Ortodoxe și a credincioșilor acesteia. Trăim într-o perioadă în care, așa cum 
deseori subliniază Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, deplângem faptul că 
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societatea noastră, ca și celelalte societăți europene se află într-un moment 
de criză morală, socială și civică, deși societatea se bucură din plin de 
roadele democrației, între care aș aminti în primul rând libertatea religioasă, 
această criză se face vizibilă printr-o lipsă a reprezentării și a încrederii, fie 
că ne simțim izolați, fie că suntem lipsiți de încredere în ceilalți. Sunt puține 
acele locuri în care ne simțim reprezentați în integritatea noastră. Cu toții 
suntem persoane care au nevoie de acces nu doar la drepturi și libertăți, ci și 
la sentimente și comuniune spirituală și umană. 

Evenimente, precum întâlnirea de astăzi, înseamnă mult mai mult 
decât o expresie a democrației și a libertății religioase. Ele reprezintă 
totodată prilejuri de manifestare a demnității și responsabilității umane, a 
aspirațiilor noastre și mai ales dovada faptului că Biserica este o comunitate 
care ne adună și ne reprezintă ca persoane umane depline. Întâlnirea 
Tinerilor Ortodocși, plină de energia pe care o poartă orice întâlnire a 
spiritelor tinere, este ocazia de a mărturisi împreună faptul că Biserica, 
Credința, Religia înseamnă pentru societatea de astăzi și de mâine resurse 
fundamentale de speranță într-o lume marcată de anxietăți, de negativism, 
de pierderea nădejdii. Voi, tinerii aveți puterea de a dovedi că libertatea 
religioasă și exercitarea ei nu sunt amenințări, ci resurse pentru consolidarea 
unei societăți democratice. Biserica și cultele religioase sunt actori 
importanți ai societății civile care dezvoltă potențialul de solidaritate și 
încredere socială al comunităților locale, naționale și globale.  

Nu pot încheia fără să felicit Arhiepiscopia Craiovei și pe 
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu care cu energia și tenacitatea cu care ne-a 
obișnuit a reușit să organizeze o întâlnire atât de frumoasă și de bogată în 
activități. Astfel de evenimente sunt menite să pună în valoare patrimoniul 
extraordinar al Olteniei, ca și importanța prezenței și a afirmării glasului 
tinerilor în Biserică. Aș dori să-i felicit încă o dată pe tinerii care s-au 
implicat în acest proiect, organizatori, voluntari și participanți, și să-i invit 
pe toți să păstreze mereu în viața lor acest spirit tânăr, caracteristic fiecărei 
întâlniri: inimă către inimă. Vă mulțumesc pentru atenție! 
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Cuvântul lui Dan Narcis Purcărescu,  
Prefectul județului Dolj 

 
 

Preafericirea Voastră Părinte Patriarh Daniel,  
Înaltpreasfinția Voastră Părinte Mitropolit Irineu,  
Domnule Secretar de Stat Victor Opaschi,  
Distinși oaspeți,  
Dragi tineri, 
 
Mă simt extrem de onorat să mă aflu astăzi, într-o zi atât de specială 

și de importantă, alături de dumneavoastră. Suntem un popor de oameni 
credincioși, iar una dintre trăsăturile principale ale acestui neam o constituie 
ortodoxia, căci atunci când vorbim de Biserica Ortodoxă, vorbim despre 
iubirea față de aproapele, despre o istorie de 2000 de ani a credinței noastre 
și după cum însăși denumirea sa ne-o spune, despre învățături drepte. 

Tinerii de azi au poate un pic mai multe șanse și oportunități decât în 
trecut. Fac parte dintr-o lume care este în continuă evoluție și a cărei 
schimbare se produce cu rapiditate. În fața ei se deschid nenumărate 
drumuri, iar importantă nu este doar destinația, ci modul în care pășesc pe 
tot parcursul acestora. 

În orice decizie și alegere este important să nu ne abatem de la calea 
binelui, oricât de anevoioasă și grea ar fi aceasta uneori. Să o lăsăm să dea 
sens existenței noastre mici pe această lume. Schimbarea este bună, nu o 
putem opri și nici nu trebuie, dar este important să presărăm peste tot în 
jurul nostru învățăturile Bisericii, să dăm acest exemplu tinerilor noștri, iar 
ei mai departe urmașilor, atunci când va veni timpul. Fără astfel de valori, 
fără Dumnezeu și iubire, consider că lumea ar deveni doar o arcă într-o 
noapte rece scufundându-se în fiecare zi mai mult într-o mare de non sens. 
Vă mulțumesc și Doamne ajută! 
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Cuvântul Oanei Bică,  

Vicepreședinte al Consiliului Județean Dolj 
 
 

Preafericirea Voastră, 
Înaltpreasfințiile Voastre,  
Preasfințiile Voastre,  
Domnule Ministru Secretar de Stat,  
Dragi tineri, 
 
Îmi face o deosebită plăcere ca în numele Consiliului Județean Dolj 

să vă adresez salutul atent și un cald cuvânt de bun venit pe meleagurile 
unde s-au scris glorioase file ale istoriei noastre, pe meleagurile unde 
spiritualitatea și cultura au fost mereu ocrotite și prețuite. 

Un spațiu bogat în mărturii ale unui trecut strălucit este înnobilat în 
aceste zile cu una dintre cele mai frumoase și promițătoare expresii ale 
viitorului. Prezența voastră în județul nostru vorbește în cel mai elocvent 
mod despre puterea ortodoxiei de a uni dincolo de distanțe, de granițe, ori de 
diferența de grai, dar și despre interesul tinerilor de a se implica în 
modelarea societății în care trăiesc. 

Ne onorează să putem fi gazde, cu atât mai mult cu cât valorile pe 
care le-ați îmbrățișat sunt valorile pe care și noi le cultivăm. Acționăm în 
respect pentru trecut și pentru tradiții așa cum veți putea vedea, vizitând 
secția de istorie-arheologie a Muzeului Olteniei, dar și Casa Băniei, cea mai 
veche construcție civilă din oraș, unde acum sunt expuse colecțiile de 
etnografie. 

Acționăm în respect pentru inestimabilul tezaur cultural cu care ne 
mândrim și pentru care emblematic este Palatul Jean Mihail, readus la 
splendoarea de odinioară, unde astăzi se regăsesc operele unor titani ai 
artelor, între care la loc de cinste este așezat părintele sculpturii moderne, 
Constantin Brâncuși.  

Suntem alături de Mitropolia Olteniei și de peste un deceniu 
conlucrăm în proiectul capital de construire a Catedralei Sfântul Ioan 
Botezătorul, susținem și promovăm tinerii, le recompensăm performanțele 
notabile și sprijinim organizarea unor manifestări care constituie eficiente 
platforme pentru comunicare și schimb de idei. La fel ca și voi ne-am raliat 
în jurul unor repere fundamentale, care pe parcursul sinuos al vieții ne pot fi 
întotdeauna fir călăuzitor. 

Istoria și tradiția ne vor spune mereu de unde au pornit înaintașii 
noștri, cultura ne va arăta cum să ne potrivim pașii pe urmele înaintașilor, 
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iar credința ne va oferi de fiecare dată puterea de a continua pe drumul ales, 
trecând peste obstacole și greutăți. 

În calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, vă rog să primiți 
expresia deplinei noastre considerații și vă invit să folosiți acest prilej pentru 
a ne cunoaște mai bine aici, la noi acasă, exprimându-mi convingerea că 
încântați de lucrurile pe care le veți descoperi, veți reveni cu drag în județul 
Dolj. Vă mulțumesc și vă doresc ședere plăcută la Craiova! 
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Cuvântul lui Adrian Cosman,  
Viceprimar al Municipiului Craiova 

 
 

Preafericite Părinte, bine ați venit în inima Olteniei! 
Înaltpreasfințiile și Preasfințiile voastre,  
Domnule Ministru Secretar de Stat,  
Domnule Prefect,  
Doamnă Vicepreședinte a Consiliului Județean Dolj,  
Dragi tineri de pretutindeni, 
 
Vă spunem bun venit la Craiova, capitala de suflet a Olteniei! Este o 

bucurie și o onoare pentru noi craiovenii să fim gazda unei asemenea 
întruniri de o asemenea importanță, a tinerilor ortodocși de pretutindeni. Vă 
aflați într-un oraș al poveștilor cu un parfum de epocă, al marilor 
personalități istorice, dar și al oamenilor sinceri, talentați și luminoși ai 
Olteniei, una dintre cele mai importante regiuni istorice ale României. În 
cele câteva zile pe care le veți petrece la Craiova veți vedea că nu 
întâmplător a fost propus orașul nostru pentru a deveni capitală mondială a 
tinerilor ortodocși. Cetatea Băniei este locul unde se întâlnesc și se 
descoperă reciproc istoria și prezentul, tradiția și înnoirea din cea mai latină 
provincie a țării, cum bine spuneați mai devreme la Catedrala „Sfântul 
Dumitru”. Inimă vie a trăirilor de peste veacuri, orașul nostru  își prezintă la 
fiecare pas menirea culturală și morală, de care în calitate de olteni suntem 
dintotdeauna mândri. 

Veți descoperi un oraș al tradițiilor, cu multe clădiri monument, în 
care te poți plimba în cel mai frumos centru istoric din România. Dar veți 
descoperi și bijuteria verde a Craiovei, parcul Nicolae Romanescu, cel mai 
mare parc natural din Europa Centrală, al cărui proiect, realizat de arhitectul 
francez Édouard Redont, a fost premiat cu medalia de aur la Paris în anul 
1900. 

Oraș ocrotit de Sfântul Dumitru, are lăcașuri de cult ce aduc aminte 
de povești impresionante. Pentru a vă convinge vizitați Catedrala „Sfântul 
Dumitru” ce datează din secolul al XIII-lea, din timpul întemeierii Craiovei, 
sau Catedrala „Madona Dudu”, un monument al spiritualității creștine ce își 
prezintă legenda înfăptuirii sale încă din anul 1700. 

De Cetatea Băniei se leagă viața unor personalități de seamă, care au 
marcat întreaga existență a neamului românesc: Neagoe Basarab, Mihai 
Viteazu, Nicolae Titulescu, Constantin Brâncuși sau Amza Pellea, sunt doar 
câțiva dintre cei care au scris cu litere de aur cuvântul oltean în marea carte 
a istoriei. La Craiova se desfășoară anual un festival de teatru, de muzică, 
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pentru copii, un festival de folclor, precum și numeroase evenimente 
dedicate tuturor vârstelor: Festivalul „Puppets Occupy Street”, Festivalul 
Internațional „William Shakespeare”, Festivalul Mondial de poezie „Mihai 
Eminescu” sau Tabăra de sculptură „Constantin Brâncuși”, sunt câteva 
evenimente care ne duc faima peste mări și țări, la care iată adăugăm de 
astăzi și Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși. 

 
Dragi invitați,  
Cu prilejul acestui important eveniment dedicat vouă, tinerilor de 

pretutindeni, vă invităm să descoperiți la pas Cetatea Băniei și vă aducem 
salutul nostru din partea Primăriei și a conducerii autorității locale. Vă 
dorim tuturor un călduros bun venit la Craiova, Capitala de suflet a Olteniei! 
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Conferința Înaltpreasfințitului Dr. Irineu,  
Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei 

din data de 6 septembrie 2019 
 
 
Înaltpreasfințiți Părinți,  
Preasfințiți Părinți,  
Preacucernici Părinți,  
Iubiți tineri și tinere,  
Onorați invitați, 
 
Am ținut să vă vorbesc dumneavoastră, nu din motivul de a fi într-un 

fel original, ci de a încerca să fiu unul dintre dumneavoastră care trăiește și 
își pune problemele vieții. Nu mi-a fost greu să găsesc un subiect în sensul 
acesta, pentru că trăind în mijlocul tinerilor ca profesor, le-am cunoscut 
tainele vieții lor, întrebările pe care și le pun sau nu și le pun, problemele 
vieții pe care le trăiesc și le dezvoltă în viața lor personală. Dacă ar trebui să 
numesc această intervenție a mea, ar trebui să fie formată numai din 
întrebări. A prezentat părintele Apostolache sinteza dialogurilor 
dumneavoastră din prima parte a zilei de astăzi și am constatat că sunt legate 
strict de viața noastră religioasă ortodoxă, de Sfânta Liturghie, de felul cum 
participăm la viața parohială, de felul cum ne pregătim pentru Sfânta 
Împărtășanie; toate acestea privesc conținutul vieții noastre creștine 
autentice, este adevărat, cu multe feluri de provocări în lumea 
contemporană. 

Ce înseamnă să fii creștin autentic? Cum trebuie să te pregătești 
pentru Sfintele Slujbe? Ce trebuie să faci când te apropii de Mântuitorul 
Hristos? Toate acestea privesc comportamentul unui om din biserică, din 
viața de zi cu zi a Bisericii noastre și aceste gânduri sunt foarte scumpe 
vieții noastre. Ceea ce spuneam la deschidere este felul în care acel cineva, 
tânărul care se adresează Mântuitorului Hristos, „Ce trebuie să fac pentru 
viața veșnică?”, era unul care respecta legea, poruncile lui Dumnezeu și 
dorea ca fiecare om să atingă desăvârșirea, însă o desăvârșire privită numai 
din aspectul exterior al vieții sale. O desăvârșire din interior se oglindește în 
ceea ce noi ne analizăm și ne judecăm pe noi înșine. Evident că Mântuitorul 
Hristos îi cere totul pentru că Dumnezeu oferă totul. Dumnezeu îi oferă 
viața Sa și tocmai pentru aceasta viața este foarte importantă. Așadar, 
haideți să ieșim din viața aceasta a noastră, viața aceasta care ne este dragă 
și să privim și latura mai puțin luminoasă a vieții noastre, unde sunt convins 
că fiecare dintre noi are o mulțime de întrebări, o mulțime de nedumeriri și 
de ce să nu spunem, ca Sfinții Luca și Cleopa pe drumul Emausului, sunt 
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mâhniți. Și noi suntem mâhniți, nedumeriți și chiar uneori, instabili în viața 
noastră de zi cu zi.   

Deși Dumnezeu călătorește împreună cu noi, este prezent în viața 
noastră, totuși avem impresia unui abandon, a unui pustiu în viața personală, 
un pustiu care caută răspunsuri, dar nu găsește. Omul este, începând cu 
aceste considerații, din aceste trăsături, omul este față în față cu sinele său. 
El este înaintea propriei sale identități. Pe de o parte, este sedus de lumea 
înconjurătoare, căci omul caută să se apere de diferitele sirene ale vieții: 
viața economică în primul rând, apoi o viață politică, viață socială, o viață 
care este mediatizată foarte exagerat. Ce să facă în asemenea circumstanțe, 
când din toate părțile este asaltat de această seducție? Fără să ne gândim la 
Ulise care se întoarce din Itaca, noi înșine parcă suntem asaltați de aceste 
sirene ale vieții și uneori chiar viața noastră este primejduită de zdrobirea de 
stâncile vieții. În acest noian de întrebări, omul este pus față în față să 
trăiască uneori fără ideal și fără să își pună problema ultimă a vieții. Fiecare 
dintre noi avem un ideal, avem ceva creionat în mintea noastră încă din 
fragedă copilărie. Copilul dorește să fie adolescent și chiar uneori se 
comportă ca un om matur, deși în naivitatea lui nu poate să atingă aceste 
culmi ale vieții de maturitate. Uneori, contra-alegerea aceasta contemporană 
are în vedere o critică a creștinismului. Oamenii critică uneori creștinismul 
nostru ortodox pornind de la faptul că, credința este uneori învechită, că ne 
aflăm în fața unui religios de altă structură și astfel Ortodoxia este diminuată 
și chiar batjocorită. Oamenii aceștia doresc să ne seducă de partea lor și să 
ne dezrădăcineze de ceea ce noi am primit și am dezvoltat în existența 
noastră. Bineînțeles că ne dăm seama că Ortodoxia ne-a creionat și ne-a 
dezvoltat cultura noastră și viața noastră. Așadar, iată cum ajungem la aceste 
probleme ale vieții unde alții se luptă să ne dezrădăcineze de credința 
noastră, ca și cum aceasta nu ar mai avea nimic de spus astăzi. Din câte 
auzim și câte vedem, ei spun că este necesar să facem un schimb, o 
schimbare a ceea ce noi am primit pentru că în această schimbare aceștia ne 
promit că vom atinge alte performanțe științifice sau culturale. Bineînțeles 
că acest lucru explică pe de o parte prozelitismul sectar, pe aceia care vor 
sub orice chip să ne schimbe credința noastră și noi să primim ideologia lor. 
De aici sunt multe ramuri ale acestei propagande mai noi, de tip New Age 
sau de alte forme de abatere a tânărului de la adevărata viața și adevăratul 
conținut al existenței. Apoi, religiile orientale care și ele vin să deturneze 
convingerea sfântă ce ni s-a înrădăcinat în inima noastră. Aceste tendințe 
debusolează tânărul de astăzi și îl îndeamnă la o nouă modalitate de a trăi, 
deci schimbă esențialul, felul de viață al tânărului. Dacă până la o anumită 
vârstă, tânărul este cu adevărat un înger, ajunge după această propagandă, 
după această seducție, să devină cu adevărat un necunoscut, un prozelit al 
morții. Toată această strategie este conturată înspre distrugerea sufletului și 
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a trupului deodată. Sfântul Apostol Petru ne învață întotdeauna și ne 
îndeamnă să fim gata oricând să dăm răspuns oricăruia va ține cont de 
nădejdea noastră. Acestei provocări trebuie să i se răspundă cu credința 
noastră. Bineînțeles, credința este nu un angajament lipsit de libertate: eu 
cred pentru că sunt liber să cred, nu sunt constrâns de ceva care să mă 
dirijeze către această credință. Cel care crede, vorbește din interior, deci el 
are bogăția sa interioară. A crede nu înseamnă neapărat a spune Crezul pe de 
rost sau a recita Tatăl nostru. A crede înseamnă a fi convins în Cine cred și 
de ce cred, pentru că dacă nu există o stabilitate în credința mea, atunci 
credința nu numai că este moartă, dar aproape că dispare din interiorul 
nostru așa cum vedem de multe ori oameni care au crezut, dar care nu au 
avut o fixație a credinței în suflet, au rămas goi și în locul acestui spațiu al 
credinței se sălășluiește moartea sau mai bine zis acea lume fără Dumnezeu. 
Nu este neapărat vorba de o lume atee, pentru că ateu înseamnă a nu avea o 
credință sau mai bine zis a fi pus față în față ca să nu mai vorbești nici 
despre Dumnezeu sau despre ceva. Ateismul, drama ateismului sau drama 
omului ateu este binecunoscută. Oameni care au tăgăduit pe Mântuitorul 
Hristos, pe Dumnezeu, învățătura de credință, s-au luptat cu ceva care 
există, chiar dacă ne gândim atunci când spunem nu cred în Dumnezeu, așa 
cum se exprimă și psalmistul „Zis-a cel nebun în inima sa, nu este 
Dumnezeu”. Iată deci cum psalmistul asociază această tăgăduire a lui 
Dumnezeu cu nebunia. Să luăm totuși ceva pozitiv din această tăgăduire. 
Cel care se luptă cu tăgăduirea, se luptă cu ceva care există, dar astăzi 
pericolul cel mai mare este indiferența față de Dumnezeu. Dacă lumea atee 
se lupta împotriva lui Dumnezeu care dorea să îi nege existența, astăzi 
indiferența față de Dumnezeu este mai periculoasă decât ateismul: nu mă 
interesează Dumnezeu, nu doresc să aud de Dumnezeu, pentru că nu am ce 
să discut despre Dumnezeu, dacă nu cred sau mai bine zis știu că dacă există 
sau nu există, nu mă interesează. Așadar, cel care crede din interiorul 
existenței sale, acela este cu adevărat fiu ascultător de Dumnezeu, pentru că 
suntem legați de Dumnezeu. Nu suntem numai o formă dialectică de 
credință, de a reclama, de a spune, ci este aceea de a experimenta, de a trăi 
credința noastră. Așadar credința nu se învață cum se învață matematica sau 
geografia. Credința se trăiește. Atunci când primim flacăra credinței, evident 
că noi o păstrăm ca pe o comoară de mare preț și creștem în ea prin 
exercitarea acestui set de valori în viața noastră. Este un antrenament 
permanent al credinței, este un atletism al credinței, alergăm pe cărarea 
credinței. Sfântul Apostol Pavel ne spune că alergarea noastră în arena vieții 
se face după regulile jocului și numai cel care aleargă potrivit acestor 
lucruri, acela ajunge cu adevărat să câștige cununa nevestejită. Credința te 
face fericit, pentru că în primul rând Cel în care crezi este fericirea prin 
excelență, prin definiție. El îți oferă efectiv fericirea. Cum vedem, nu este o 
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simplă învățătură, ci este a indica în primul rând prin credință Persoana, deci 
credința se suprapune cu persoana. Atunci când Mântuitorul Iisus Hristos 
cere celor care i-a vindecat: „Crezi tu?”, ei deodată au mărturisit, dar li s-au 
deschis și ochii să vadă. Vorbim așadar despre credință-Persoană, credință 
circumscrisă în ceva, e o credință care se însușește și în același timp 
locuiește în sinea sa. Dumnezeu vine și se așază întru noi cum spunem în 
rugăciune: vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată 
întinăciunea și mântuiește Bunule sufletele noastre. El vine și tocmai este 
Acela care face ca a noastră credință să crească. În clipa în care te lepezi de 
credință, te-ai lepădat de Dumnezeu, Îl gonești pe Dumnezeu din tine însuți. 
Dacă Dumnezeu este în noi și credința este în noi. Credința este o virtute și 
un dar al lui Dumnezeu, dar cum știm că darurile lui Dumnezeu sunt legate 
de Însuși Dumnezeu, Dătătorul darului, pentru că harul acesta este necreat și 
veșnic și atunci când Dumnezeu Se împărtășește, El Se împărtășește 
întrutotul, ca în Cântarea Cântărilor: cel care a săgetat inima tinerei din 
Cântarea Cântărilor, împreună cu săgeata a intrat și săgetătorul. Așadar, 
credința ne face fericiți și ne face vii în același timp, pentru că cel care crede 
este viu, pentru că Însuși Dumnezeu este viu. În sensul acesta iată cum 
câștigul credinței este deodată și identitar, este dătător de viață. Cel care 
crede este viu pentru că Îl are pe Dumnezeu viu în interiorul său. Filip din 
Evanghelie spunea prietenului său Nathanael: „L-am găsit pe Mesia”, L-am 
descoperit, L-am văzut pe El, nu mai este nevoie de alte confirmări, alte 
explicații. Credința este descoperirea și găsirea lui Dumnezeu, este busola 
vieții, este Calea, Adevărul și Viața. Așadar, Hristos este persoană, dar este 
și Cale și Adevăr și Viață, prin urmare poate fi credința una cu cealaltă, în 
primul rând pentru că ele sunt legate între ele, sunt legate de Mântuitorul 
Iisus Hristos, sunt legate de ceea ce Dumnezeu vrea cu noi, în libertatea 
noastră. El vrea să ne seducă, să folosim același termen, El vrea să ne atragă, 
după cum ne spune în Apocalipsă: „Fiule dă-mi inima ta”. El vrea să stea de 
vorbă cu noi și noi să ne îndrăgostim de El pentru că El este iubirea. El este 
iubirea Persoană și dacă am reușit într-adevăr să ne cuprindă în dragostea 
Lui, am câștigat cu adevărat toată lumea și toată existența noastră. În felul 
acesta a fost gândită toată credința la primii creștini, iar Pliniu cel tânăr o 
numea „contagioasă”. Bineînțeles că el se referea la o boală, dar această 
credință „contagioasă” este o credință de care nu putem să ne îndepărtăm, de 
îndată ce am primit-o în interiorul nostru. Ea va fi puternică și lucrătoare 
pentru că ne dă o identitate în sensul că „eu cred cine sunt eu”, întrucât 
credința îmi dă cu adevărat conținutul existenței mele, al vieții mele și mă 
face persoană pentru că în lumea necredinței omul este un individ oarecare, 
unul pierdut în spațiu, fără nume, unul care nu mai are Chip. Prin credință 
primesc chipul existenței mele, iar chipul acesta este tocmai imprimarea lui 
Dumnezeu în existența noastră. Prin credință eu arăt că port cu adevărat 
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chipul lui Dumnezeu. Cel necredincios își pierde chipul sau și-l tocește, în 
așa manieră că nu se mai vede. De aceea, în anumite picturi oamenii din iad 
nu mai au față, nu mai au chip, nu mai au înfățișare pentru că ei și-au pierdut 
chipul din cauza anonimatului în care se află. Dumnezeu ne dă cu adevărat 
persoana, conținutul persoanei, pentru că El, deși ne atrage în iubirea Sa, 
iubirea nu cotropește și nici nu înghite, nu este un chronos care își înghite 
proprii săi copii. Mântuitorul Hristos este Acela care iubește atât de mult 
încât a Lui iubire este numită uneori de către părinții noștri „maniacă” - 
manicos eros, o iubire care nu are margini, o iubire care se dăruiește tuturor 
oamenilor fără ca să primească în schimb ceva, o iubire care merge până la 
sacrificiul de sine. Așadar, eu sunt o creatură a lui Dumnezeu și sunt venit în 
lume. Pentru omul de rând, limbajul este codat uneori, secret, aproape 
neînțeles când privim la noi înșine. Putem spune foarte puține despre noi 
pentru că ne referim întotdeauna la exteriorul nostru. În sfârșit, de ce nu se 
pot examina formulele noastre de credință? Trecem de la un aspect 
psihologic la unul aplicat: formularea de credință care de cele mai multe ori 
o primim ca un dat, ca pe o tradiție, ca pe o predanie a bisericii. Să mergem 
cu gândul la ghidul unei catedrale. Acesta dacă vrea să se facă explicit stă în 
fața catedralei cu grupul de vizitatori și ține un discurs înainte de a-i 
introduce în catedrală, cu riscul de a pune la încercare răbdarea acestora. 
Când vorbim despre aceste lucruri, în primă fază a catehezei noastre 
reprezentăm multe lucruri celui care vine. Este necesar pentru că numai în 
felul acesta intrând în catedrală ne vom da seama despre bogăția și despre 
semnificația interiorului acestei mărețe construcții a lui Dumnezeu. 

Așadar, răbdarea celui care începe să creadă este absolut necesară. 
Nu trebuie să ne îndepărtăm imediat de la aceste gânduri, aceste învățături, 
ci trebuie să le prelucrăm în sufletul nostru, să le analizăm pentru că 
învățăturile sunt izvorâte din înțelepciunea divină și apoi sunt experimentate 
de atâția sfinți, de atâția oameni care au trăit în lumea aceasta. Dacă 
ascultăm discursul vom ajuta mintea noastră și intelectul nostru să înțeleagă 
cât de interesantă este catedrala existenței noastre, pentru că, într-adevăr, 
răbdarea va fi întotdeauna încununată cu o mulțime de satisfacții și de dorințe 
interioare. Merită să intri în catedrala aceasta pentru că este într-adevăr esența 
vieții. Un scriitor englez, C.S. Lewis, prezenta în „Marele divorț”, într-o 
formă imaginară, periplul acesta al lumii sau al oamenilor care vor să ajungă 
la Muntele Fericirilor. El prezenta ca într-un autobuz în care se urcau fel și 
fel de pasageri, unii care doreau să vadă Muntele Fericirilor pentru că acolo 
gândeau că își vor întâlni prietenii care muriseră demult; mame care își 
pierduseră copiii se urcau în acest autobuz ca să își vadă copiii; unii care 
țineau cuvântări urcau în autobuz pentru a ajunge la perfecțiunea 
discursului. Ei bine, au ajuns cu toții la locul de limită de unde nu se mai 
trecea și acolo veneau niște ființe înaripate și îi cercetau pe toți. Autorul se 
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concentrează pe un pasager care din nefericire avea o cocoașă și el vrea să 
ajungă să vadă Muntele Fericirilor, dar i s-a atras atenția că nu va putea intra 
cu cocoașă. Despre ce cocoașă era vorba? Îi crescuse în spate o șopârlă și 
stătea în spate cocoțată, lipită de el. Aproape că devenise a doua natură și 
îngerii i-au spus că trebuie să se lepede de această șopârlă pentru că nu poate 
intra în acest sanctuar cu această reptilă. Conversația dintre el și șopârlă este 
foarte interesantă. Șopârla îi spunea mereu: „Nu cumva să te lași de mine, 
am trăit o viață întreagă împreună și ți-am dat atâtea plăceri, bunuri și acum 
când să ajungi la fericire, te lepezi de mine?”. Nedumerit, bietul om le-a 
spus îngerilor că nu pot să se despartă după ce au trăit atâta vreme împreună, 
însă ar putea să o dea ei jos și el să nu știe. Îngerii i-au răspuns că nu este 
posibil, că nu merge cu înșelăciunea, ori vrei să te lepezi de ea, ori nu. În 
cele din urmă, după lungi discursuri și discuții cu șopârla, bietul om care era 
ars pe dinăuntru de dorința de a intra la Muntele Fericirilor îi spune: „Fă-o!”, 
iar îngerul numai atingând cu degetul șopârla a fost arsă și omul a intrat în 
acest loc al fericirii.  

Iată deci cum prin această parabolă, scriitorul vrea să arate 
necesitatea ajustării noastre, necesitatea alungării din tot ce este în viața 
noastră, a acestei zgure, a acestui material depreciativ care se adaugă 
permanent în viața noastră și ceea ce ne ajută este în primul rând credința. 
Credința în Dumnezeu îți dă tărie să te lepezi de tot ceea ce este material și 
să mergi în urma Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, subiectul 
credinței noastre este Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu 
este subiectul nostru. El nu este obiect al credinței pentru că este o diferență 
între a crede și a ști. Folosesc termenul „a ști” și nu „a cunoaște”, pentru că 
termenul „a cunoaște” are o altă valență. A crede este în primul rând legat 
de Dumnezeu pentru că El este credința, El este izvorul credinței noastre. 
Credința nu este un proces de cunoaștere teoretică a ceea ce noi primim în 
viața noastră. Daca există, se interesează El de mine sau de lume? O 
întrebare pe care omul o pune uneori. Cum poate tolera imensitatea 
suferinței din lume, spune cel care se îndoiește de Dumnezeu. Întrebări pe 
care le avem, dar nu le pronunțăm pentru că vedem în lumea noastră atâta 
durere și necaz. Unii sunt incapabili să redea un răspuns, deși continuă să-L 
tăgăduiască pe Dumnezeu. Noi trebuie să ne dăm seama că,  această credința 
este legată de viața noastră, căci în noi este Însuși Dumnezeu. Dacă nu ar 
exista în noi Dumnezeu, nu am putea vorbi despre El, pentru că Dumnezeu 
ne dă aceste valori despre care vorbim. El este Acela care ne inspiră, ne 
învață tainele cerești și tot El este Acela care ne-a înzestrat cu înțelepciune 
și cu pasiune pentru a putea desluși taina credinței. Așadar, a-L căuta pe 
Dumnezeu în interior este cea mai mare virtute și cu cât ne adâncim în 
interiorul nostru, cu atât noi Îl descoperim mai mult decât orice din viața 
noastră. Însuși Mântuitorul Hristos, venind în lume, nu s-a așezat în vârful 
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piramidei sociale, ci a inversat piramida cu vârful în jos, de maniera că 
atunci când vrem să-L găsim trebuie să ne adâncim în interiorul nostru, într-o 
meditație și o rugăciune desăvârșite, pentru că El este acolo unde este 
smerenia profundă și viața profundă. Pentru acest lucru, noi, deși suntem 
biologic asemenea cu toată creația lui Dumnezeu, avem în noi capacitatea de 
a dialoga. Este un dialog interior în care omul se redescoperă. Deși la 
începutul credinței, acest dialog este uneori dedublat pentru că deși gândim 
binele, săvârșim răul, cum ne învață fericitul Pavel Apostolul, văd binele, 
dar urmez răul. În interior este o luptă, este o tensiune care se realizează 
tocmai prin faptul că mintea noastră nu este legată de Mântuitorul Hristos ca 
izvor al înțelepciunii și al vieții. Chiar uneori constatăm că noi discutăm cu 
noi înșine, lucru bun de altfel dacă avem în vedere conștiința noastră. A sta 
de vorbă cu tine însuți mai ales când ai putea face o faptă rea și a lua 
hotărârea cea mai bună de a urma calea vieții este un lucru foarte important. 
Așadar, conștiința noastră este glasul nemuritor și ceresc, „călăuză sigură a 
unei ființe mărginite”, spunea cândva cineva. Este o călăuză pentru că este 
așezată de Dumnezeu ca o cumpănă a vieții, ca un indicator al cărării 
noastre care duce către mântuire. Este un simbol care unește, adună 
elementele și le focalizează într-un centru. Diavolul, pe cealaltă parte, nu 
este altceva decât risipitorul, cel care împrăștie, care se luptă întotdeauna 
împotriva binelui. Conștiința nu ne lasă să ne îndepărtăm de realitate și să ne 
cufundăm într-un dialog al absurdului pentru că cel care stă de vorbă cu 
satana, în această conversație nu face altceva decât să se cufunde în absurd. 
De aceea, dialogul acesta este uneori fără Dumnezeu, pentru că Dumnezeu 
nu există în dialogul păcătosului. Așa cum Adam în loc să stea de vorbă cu 
Dumnezeu a preferat să stea de vorbă cu cel rău și bineînțeles că a pierdut 
pentru că în acest dialog satana, fiind ființă spirituală, învinge întotdeauna 
capacitatea și chiar puterea noastră de a cugeta. Numai sfinții ajung să poată 
să cugete și să depășească această tentație sau ispită a celui rău.   

Așadar, unii se trezesc vorbind cu ei înșiși și își pun întrebări și 
răspund acestora. Este ceea ce noi numim în literatura ascetică războiul 
nevăzut, o permanentă suscitare, provocare a noastră. Când îți vine un gând, 
dai repede să aduci alt gând contra și de cele mai multe ori alegi ceea ce ți se 
oferă ca senzație, pentru că gândul celui rău coboară foarte repede în 
senzitiv, în plăcere. Cum vedem la Adam, pornind de la legea lui 
Dumnezeu, a ajuns să vadă plăcerea păcatului, să vadă că pomul era bun la 
gust și frumos la vedere fără să fi gustat din el. Iată că imaginea se 
proiectează în mintea lui și deodată creionează și gustul și frumosul și 
plăcerea. Evident că în asemenea circumstanțe n-a durat decât foarte scurt 
timp până la prăbușirea în această decădere, în această îndepărtare de 
Dumnezeu. Așadar, cele două laturi ale noastre sunt legate de subiectiv și 
obiectiv. Suntem subiectivi atunci când gândim la noi, la existența noastră și 
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chiar ne conjugăm – eu sunt. Sunt, pentru că mă refer la sufletul meu, iar 
atunci când te referi la trup, spui eu am un trup, deși persoana nu se poate 
separa și nici nu se poate rupe în două. Subiectivismul acesta apare 
întotdeauna ca în ochi, ca în această taină a ochiului. Ochiul privește în 
exterior, dar nu se poate privi pe sine însuși. Cu toate acestea, polul 
subiectivității este totdeauna în noi. El este deschis spre infinit, căci în clipa 
în care noi ne dăm seama de viața noastră, atunci ajungem cu adevărat să 
mergem spre Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Evident că și 
obiectivitatea are rolul ei pentru că arată ce anume doresc în viața aceasta, 
ce anume voiesc în viața aceasta. Deci, în lumea de astăzi, fără ca să 
prelungim mai mult discursul sau această meditație  nu face altceva decât ca 
noi să intensificăm ceea ce noi am primit de la Dumnezeu ca dar ceresc și să 
simțim că în El trăim, viem, ne mișcăm și suntem. Acestea sunt cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel care arată că noi avem întotdeauna această chemare 
spre Dumnezeu, că suntem cu adevărat ființe liturgice sau ființe care se 
roagă, ființe care se ridică de la material la spiritual, care se ridică la 
Dumnezeu și fac ca Dumnezeu să coboare în interiorul nostru. De aceea, 
există o permanentă conlucrare a lui Dumnezeu cu omul. Suntem în 
Dumnezeu pentru că El este în noi și pentru că El nu se desparte niciodată 
de noi, drept pentru care a avea pe Dumnezeu este cea mai mare fericire și 
bucurie. Această realitate nu trebuie niciodată să se lase trăită numai în 
egoism personal ci trebuie să fie întotdeauna în această bucurie a celuilalt, 
pentru că mântuirea este doar în comuniune. Dacă primim ceva de la 
Dumnezeu, trebuie să și împărtășim, pentru că darul primit crește și se 
dezvoltă atâta vreme cât este împărtășit și către ceilalți. Pentru aceasta, cum 
spuneam la deschidere, Biserica este în mișcare, este mărturisitoare, este un 
răspuns prin dumneavoastră la lumea contemporană. Dumneavoastră 
răspundeți lumii contemporane cine este Dumnezeu. Dumnezeu este Acela 
pe care eu Îl trăiesc și Îl mărturisesc. Pentru că, așa cum știți, când spui cred 
într-unul Dumnezeu arăți că eu, persoana, crede în Dumnezeu și cu mine, 
cred și ceilalți, pentru că Dumnezeu nu este numai al meu ci este al tuturor. 
Pentru aceasta, iubirea este așa de importantă în viața noastră că ea ne dă 
consistență și în același timp existență îmbunătățită, astfel că viața noastră 
este o existență în fericire pentru că noi credem în Dumnezeu. Cei care nu 
cred în Dumnezeu trăiesc într-o existență tragică, tragismul acesta care se 
prelungește până dincolo de mormânt. A fi în Dumnezeu înseamnă 
permanent a exista în Dumnezeu. Așadar, consider faptul că sunteți 
credincioși, aveți cea mai mare șansă a iubirii lui Dumnezeu, dar trebuie 
întotdeauna să alergați și spre celălalt care nu crede în Dumnezeu și să 
mărturisiți credința dumneavoastră prin faptele dumneavoastră, așa cum ne 
învață Sf. Apostol Iacob: arată-mi credința ta din faptele tale. Deci noi 
suntem pe deplin încuviințați că dumneavoastră trăiți aceste momente ale 
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credinței și că răspunsurile sau nedumeririle dumneavoastră se vor disipa, se 
vor risipi, când Mântuitorul Iisus Hristos cel euharistic, potirul euharistic, va 
fi lângă noi, va frânge pâinea și tocmai atunci ni se vor deschide ochii și Îl 
vom vedea față către față, aici și în Împărăția lui Dumnezeu.  

 
Partea de întrebări:  

1. Cum credeți, Înaltpreasfinția Voastră, că preoții slujitori ai sfintelor 
altare ar putea să îi apropie pe tineri de Biserică și de Hristos? 
 
Este un lucru pe care noi îl avem în minte întotdeauna ca păstori ai 

Bisericii. Este foarte important ca preotul să iasă din spațiul său sacru, adică 
din Biserică și să coboare în piață, să coboare în lumea aceasta, bineînțeles, 
cu tăria Mântuitorului Iisus Hristos ca să nu se contamineze de lume. Este 
foarte important să venim în ajutorul celor de lângă noi fără ca să ne 
îmbolnăvim de suferințele pacienților noștri, adică a celor care sunt bolnavi 
de anumite malformații. Este necesar foarte mult să-i iubim. Dacă noi nu-i 
iubim pe cei de lângă noi, niciodată nu ne putem arăta cu adevărat frați și 
surori. Iubirea este aceea care înlătură toate obstacolele vieții. Dacă preotul 
nu-și iubește credincioșii, cum ar putea să se numească părinte și păstor? 
Așadar, ca să vorbim de o activitate pastorală reușită, trebuie întotdeauna să 
ne gândim că preotul, în fața sfintei mese, se roagă pentru credincioși și 
când se întoarce către credincioși îi binecuvintează. El vorbește lui 
Dumnezeu despre credincioși, iar credincioșii răspund la această rugăciune a 
sa cu cuvintele pe care le știți de la Sfânta Liturghie: Doamne miluiește sau 
Amin. Deci este o conversație; Liturghia așa ne-a fost adusă și dată de către 
Părinții noștri, ca un dialog între noi și Dumnezeu, între preot și credincioși 
și apoi între credincioși și Dumnezeu. Preotul vorbește în fața Sfântului 
Altar despre credincioșii săi, iar în fața credincioșilor vorbește despre 
Dumnezeu. Dacă vorbești despre Dumnezeu este foarte important ca să 
trăiești ceea ce vorbești. Cum vă spuneam înainte, credința se cere trăită. Nu 
este o formă dialectică de credință și alta este trăirea credinței, ci este una și 
aceeași, pentru că este una și aceeași persoană a celui care crede.  

 
2. La spovedanie, Înaltpreasfinția Voastră, se spun și păcatele pe care 

nu le regreți?  
 
În primul rând, aș zice că spovedania, este clar, trebuie să o faci, 

indiferent în ce măsură ai ajuns la conștiința păcatului respectiv. Acum 
rămâne ca preotul duhovnic să aibă capacitatea să te facă să înțelegi că 
păcatul pe care l-ai făcut este odios înaintea lui Dumnezeu și că acest păcat 
te-a îndepărtat foarte mult de sursa de viață și că trebuie neapărat să te 
întorci la Mântuitorul Iisus Hristos. Nu neapărat că trebuie să te întorci ca o 
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distanță, de unde ești și până unde trebuie să ajungi, ci să conștientizezi că 
Mântuitorul Hristos este în tine și că El bate la ușa ta, așa cum spune Sfântul 
Ioan în Apocalipsă: „Iată, stau la ușă și bat”. Evident că a recunoaște păcatul 
și a-l regreta nu înseamnă altceva decât a-ți ascuți auzul ca să înțelegi că cel 
care te iubește este cu adevărat lângă tine și că tu trebuie să îi deschizi ușa. 
Este în acest sens și rolul spovedaniei întru umilință și smerenie. Consider 
că atunci când te-ai dus la spovedanie, deja ai făcut primul pas de smerenie, 
urmează să-l faci și pe al doilea, cel de pocăință. 

 
3. Cum știi dacă trebuie să te căsătorești cu o fată sau nu? 

 
Mi-ar fi foarte greu să vă răspund la această întrebare pentru că 

sunteți aici și fete și băieți.  
 

4. Înaltpreasfinția Voastră, cum previzionați că va arăta România 
tinerilor în următorii 10 ani? Ne vom pierde identitatea de neam? 
Dacă da, vom avea puterea să o regăsim? 
 
În primul rând, să nu considerați că începe lumea cu noi și cu noi va 

sfârși lumea. Există iubirea lui Dumnezeu care niciodată nu ne va părăsi, 
indiferent în ce stadiu de degradare morală vom fi. Cel mai greu ne este să 
ne dăm seama cu ce vom plăti această libertate. Aceasta este cea mai grea 
problemă pentru că Dumnezeu, știm din Vechiul Testament, de câte ori 
poporul se abătea de la credință și mergea pe cărări rătăcite, se abătea asupra 
lui diferite greutăți, până ajungea să fie chiar dus în sclavie. Ne aducem 
aminte de vremea robiei babilonice. Deci aceasta este întrebarea la care 
trebuie să răspundem; nu dacă vom ajunge să ne pierdem identitatea, pentru 
că dacă privim în istoria noastră au fost vremuri mult mai grele decât cele pe 
care le trăim astăzi, nu neapărat să ne mângâiem rănile, ci să ne întărim 
credința. Eu sunt convins că dumneavoastră care sunteți aici o mulțime, veți 
transforma lumea noastră românească. Să ne gândim că Mântuitorul Hristos 
a avut doisprezece Apostoli și a cucerit lumea. Eu sunt sigur că împreună cu 
dumneavoastră, vom cuceri chiar lumea.   

  
5. Ce părere aveți despre gelozia în cuplu? Este uneori necesară și de 

ce?  
 
În primul rând, aș vrea să spun și să punctez întrebarea, este vorba 

despre gelozie. Gelozia este un păcat, însă chiar Dumnezeu este gelos. 
Atunci cum vine, gelozia este păcat și Dumnezeu este gelos? Ei bine, iată 
răspunsul pe care pot să ni-l dea Părinții noștri: iubirea este pozitivă și bună 
atunci când nu devorează, adică când nu distruge. Dacă unul este gelos și 
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distruge pe celălalt, răpindu-i identitatea și libertatea, atunci gelozia este 
morbidă și periculoasă. Dar dacă iubirea este atât de mare încât ea cuprinde 
pe cel de lângă mine, atunci ea este bună. Aveți grijă ca nu cumva vrăjmașul 
să întunece această formă de iubire, care merge până la sacrificiu, să o 
întunece cu ceea ce el este, adică gelozie diabolică. Și diavolul este gelos, 
este gelos pe noi, că suntem creaturi ale lui Dumnezeu după chipul și 
asemănarea Lui. Așadar, vă pun în față dilema: iubiți ca Dumnezeu și fiți 
geloși ca El. 

 
6. Înaltpreasfinția Voastră, cum poate un tânăr să fie ancorat în viața 

Bisericii, din moment ce există o oarecare reținere din ambele părți: 
și a clerului, dar și a tânărului? Avem senzația că ierarhia este prea 
departe de ceea ce vrem noi ca tineri, însă credem că avem nevoie de 
Biserică și Biserica are nevoie de noi. Nu vi se pare că suntem ca 
într-un film fără un scenariu bine scris? 
 
Evident că noi ne gândim la tinerețe atunci când vorbim despre o 

stare paradisiacă, a adevărului, o stare pe care noi trebuie să o avem în minte 
ori de câte ori pășim pe pragul Bisericii. Tânărul care intră în Biserică este 
cel pe care Mântuitorul Hristos îl iubește. Dacă nu am ajuns la această 
maturitate noi, clericii, dacă nu am ajuns la această dimensiune să-l iubim pe 
tânăr cu tot ceea ce este el, nu îl putem înțelege, pentru că numai în iubire îl 
putem înțelege pe cel de lângă noi. Este adevărat că tânărul trebuie să fie 
căutat, atât în ceea ce privește cunoașterea lui, cât și în ceea ce privește 
morala lui. Prin „cunoaștere”, ne referim la credință bineînțeles, ca el să 
primească ceea ce este necesar și pentru acest fapt trebuie să avem multă 
răbdare. În general, plantele nu cresc dintr-o dată. Dacă păstorul așteaptă 
imediat ca oaia să dea lapte, pe câtă vreme ea este mioară, a greșit. Trebuie 
să te zbați și să o crești cu multă trudă ca apoi să te bucuri de bucuria ei. Vă 
dau un exemplu foarte interesant din viața Sfântului Ioan Evanghelistul care 
reflectă într-un fel sau altul lumea de astăzi. Sfântul Ioan Evanghelistul la un 
moment dat a convertit un tânăr din Antiohia și l-a botezat. După acest 
moment, tânărul, înflăcărat cum sunt toți tinerii, foarte atras de Biserică, 
preocupat de Biserică, de viața religioasă, a fost încredințat păstorului, 
preotului sau episcopului de atunci și i-a spus: ai grijă de el. Bineînțeles că a 
trecut vremea și a uitat păstorul de el și acest tânăr s-a risipit foarte repede. 
Dacă flacăra credinței nu este permanent alimentată de rugăciune, fapte 
bune, de această dragoste, pentru că dragostea este efectiv liantul care ne 
face să ne unim unii cu alții. Din lipsa dragostei, s-a îndepărtat tânărul și a 
ajuns șef de bandă de tâlhari. După ceva vreme, Sfântul Ioan a venit și l-a 
întrebat pe păstor: „Unde este copilul meu?”. Știți că Sfântul Ioan 
Evanghelistul folosește acest termen foarte bun, foarte apreciativ: copil. 
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Unde este copilul meu? El a dat din umeri și i-a zis: „Iertați-mă, s-a dus la 
tâlhari în munți”. Atunci bătrânul Ioan a plecat în căutarea lui și s-a apropiat 
de această bandă de tâlhari și îl striga pe nume. Și omul fugea înaintea lui 
pentru că nu dorea să dea față în față cu el. Și atunci Ioan îi spune: „Ai milă 
de bătrânețile mele”. În cele din urmă s-a lăsat prins de Ioan și când au venit 
unul lângă altul, el și-a ascuns mâna. „De ce îți ascunzi mâna”? „Cu mâna 
aceasta am omorât oameni”. Datoria noastră, dacă vrem ca viața noastră să 
fie într-adevăr deplină, trebuie să alergăm ca Sfântul Apostol și Evanghelist 
Ioan. Nu cred că există vreun păstor de suflete care să nu fie zbuciumat de 
fiecare dată, de fiecare credincios, pentru că în aceasta ne câștigăm și 
propria noastră mântuire. Nu vom intra noi, păstorii, în Rai, dacă nu va intra 
cel din urmă credincios al nostru. Să nu ne înșelăm, că Dumnezeu nu ne 
primește. Ne primește doar după ce vom intra ca șeful de navă, ca un șef de 
vapor, ca un comandant. El trebuie să părăsească nava ultimul. Aceasta este 
o lege în toate aceste îndeletniciri omenești, cu atât mai mult în corabia 
Bisericii. Păstorul, dacă nu se dăruiește total până la vărsarea de sânge, nu a 
făcut nimic.  

 
7. De ce credeți Înaltpreafinția Voastră că adolescenții din ziua de azi 

apelează la consumul de substanțe interzise sau găsesc alte refugii în 
loc să își găsească liniștea sufletească în Hristos?  
 
Pentru că în primul rând sunt seduși. Seducția aceasta despre care vă 

vorbeam este aproape diabolică. Tânărul dorește fericirea, ca și cel din 
Evanghelie: „Ce să fac ca să dobândesc fericirea veșnică?”. Dorește această 
fericire. Evident că el are în interiorul său impulsuri, are în sufletul lui 
dorințe, are în sufletul său o mulțime de lucruri care îl atrag permanent spre 
ceva extatic. Îmi aduc aminte, eram cu câțiva ani în urmă în Franța și mă 
ocupam de copiii aceștia drogați și la un moment dat mi-a fost mare durerea 
să constat că eram chemat la înmormântarea unui tânăr de 22 de ani. M-am 
interesat bineînțeles de ce s-a întâmplat cu el. Era un ortodox finlandez și 
întrebând pe cei de lângă el, oameni care erau mai morți decât mortul, nu 
aveau nici cea mai mică noțiune despre ce înseamnă viața, ce înseamnă 
scopul vieții, ținta vieții. Printre alte lucruri, mi-au spus că acest copil 
frământat din toate punctele de vedere, se apucase și el la un moment dat să 
citească în Sfânta Scriptură. Atât au râs ceilalți de el, încât a luat Scriptura și 
a pus-o deoparte. În cele din urmă a trecut prin desfrâu și a ajuns la ecstasy. 
Cu aceste pastile ale morții și-a sfârtecat creierul în toate părțile. Iată ce 
înseamnă să te dedai unor factori distructibili ai vieții. Ce însemna pentru el 
acest lucru: un salt în văzduh fără parașută. Este fantastic să sari cu parașuta. 
Extraordinar să te bucuri de sus de tot. Însă dacă sari fără parașută, te bucuri 
câteva clipe de acele momente sfinte, binecuvântate, de a fi în văzduh, dar te 



290 

prăbușești repede de pământ. Ferească Dumnezeu să ajungem în stadiul 
acesta.  

8. Noi cei din diaspora trăim în societăți în care credința este separată 
de societate, unde deși ni se cere respect față de tot și de toate, 
suntem limitați în a ne mărturisi credința. Cum facem să continuăm 
să fim „sarea lumii”?  
 
Este adevărat că în Occident oamenii trăiesc în fel și chip. Există o 

mentalitate individualistă, nu mai avem un reper care să ne arate cine și pe 
cine să avem ca model, după ce să ne inspirăm. Evident că în vremurile 
străvechi, modelul era Sfântul. Astăzi este „homo economicus”, omul 
financiar, cel care are bani. Acești oameni sunt mai nefericiți decât alții, 
întrucât orice lucru omenesc, trecător, în loc să construiască, găurește 
existența noastră. Ce trebuie să facem de fapt? În primul rând, atât cât 
putem, să ne consolidăm pe noi înșine, să ne întărim sufletește, să ne 
apropiem de Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El și cum spunea un părinte al 
nostru bisericesc: „stai de vorbă cu Dumnezeu și mulți vor veni să stea de 
vorbă cu tine”. Nu te înfricoșa și nici nu îți pune întrebarea cum trebuie să 
faci pentru a fi un bun predicator într-o lume a absurdului. Dimpotrivă, 
gândește că, de multe ori, sufletul nostru poate să fie o lume deșartă, goală, 
lipsită de conținut. Așadar, trebuie să ne rugăm mai mult și o rugăciune care 
să nu fie mărginită la a recita din cartea de rugăciuni diferitele compoziții 
ale părinților, ci o rugăciune care să se ajute de carte, dar să devină un 
dialog dincolo de literă cu cel care este cu Dumnezeu, adică să spargem 
nuca ca să mâncăm sâmburele.  

 
9. Cum să ne dăm seama, Înaltpreasfinția Voastră, că ne-am găsit 

persoana alături de care să ne petrecem tot restul vieții?  
 
Este un lucru deosebit de greu și nu aș putea să vă dau un sfat decât 

din experiența altora. Personal, fac parte din lumea monahală și permiteți-mi 
să vă spun încă de la început că îmi bag nasul unde nu îmi fierbe oala. Ce 
trebuie să facem când simțim că cel de lângă noi este persoana care 
completează firea noastră și viața noastră? Nu neapărat că suntem știrbiți de 
ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ci suntem complementari, adică avem ceva și 
darul nostru trebuie să fie oferit celuilalt, iar celălalt să ne ofere darul său. 
Dumnezeu a făcut ca noi să nu fim autosuficienți, adică să nu ne pese de 
celălalt și să ne folosească celălalt. Iar ceea ce este foarte important în viața 
noastră și acest lucru vă pot spune cu siguranță, când vrei să te însori sau să 
te măriți, roagă-te mult la Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu este Acela 
care îți va deschide efectiv dragostea ca să o dăruiești fără ca să îți pară rău 
și să o dăruiești ca să și primești în schimb, pentru că cele mai mari tragedii 
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din viața unei familii sunt atunci când oferi totul și nu ți se dă nimic sau ți se 
dă doar durere și suferință. Așadar, rugați-vă mult, stați alături de 
duhovnicul dumneavoastră, spovediți-vă și în mod sigur că părinții noștri vă 
vor da efectiv sfatul cel mai bun. Urmați-le exemplul și așteptați întotdeauna 
cu răbdare ca fructul dragostei să se coacă și să fie bun de mâncat. 

 
10. Cum putem ajuta un ateu? Cum îl putem aduce pe calea cea bună? 

 
Dialogul cu cel necredincios este dificil, mai ales dacă nu vrea să 

audă de Dumnezeu. Cel mai bun exemplu în acest caz este ca noi să îi 
oferim dragostea noastră și să ne purtăm ca și cu un frate de-al nostru care 
este bolnav. Cu bolnavul nu te repezi la el, cu bolnavii stai foarte atent și 
chiar ești drăguț cu ei, foarte atent ca să nu îi superi pentru că ei deja au o 
suferință. Tratați-i pe aceștia care nu cred în Dumnezeu ca pe o persoană pe 
care Dumnezeu o iubește și dacă ai fost chemat ca să dai o mână de ajutor 
lui Dumnezeu ca și el să se întoarcă la credință, fă-o cu conștiință. așa cum 
spune Sfântul Iacov: Dacă ai salvat un suflet de la moarte, ți-ai salvat 
propriul tău suflet.  

 
11. Care este mesajul Înaltpreasfinției Voastre pentru tinerii din 

Antiohia? 
 
Vă iubesc! 
 

12. Există nădejde de mântuire pentru cei din afara credinței ortodoxe? 
 
Răspunsul este variat, însă întotdeauna aș vrea să fiu precis asupra 

acestui lucru. Este adevărat că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a adus revelația 
absolută și că El ne-a vorbit despre Tatăl și despre Împărăția veșnică. Nu 
putem să diminuăm absolut nimic din mesajul Evangheliei: „Cel care va 
crede și se va boteza, acela se va mântui”. Sunt cuvinte legate de 
testamentul Domnului: a crede și a se boteza. Însă, în afară de aceste lucruri 
foarte prețioase, pe care misionarul ortodox le are înainte, trebuie 
întotdeauna să avem în vedere că și acela de lângă noi este cel pentru care 
Mântuitorul Hristos a suferit, S-a răstignit și a înviat. Așadar, dacă el este în 
starea aceasta fie păgână, fie necredincioasă, într-o zi și el va primi 
învățătura pentru că Dumnezeu a pus în inima lui acea conștiință de care 
vorbeam adineauri, acel sâmbure al vieții veșnice, așa cum ne învață Sfântul 
Apostol Pavel, că „păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii”. Deci există 
un firesc al lucrurilor, un firesc pe care Dumnezeu îl așază în noi și 
bineînțeles că pe baza acestui firesc îi va judeca și pe aceia care nu au Lege. 
Și pe aceia îi va judeca Dumnezeu. Să zicem despre cei despre care vorbim, 
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că nu au cunoscut pe Dumnezeu, nu au avut posibilitatea să audă Evanghelia 
și pe aceștia Dumnezeu îi va judeca după legea firii. Dacă într-adevăr ei au 
auzit despre cuvântul lui Dumnezeu și trăiesc în jurul nostru, trebuie să știm 
foarte clar că, dacă ei vor opune rezistență mesajului Mântuitorului Hristos, 
ei vor fi judecați după ceea ce li s-a oferit și ei nu au împlinit din rea voință 
sau din îndărătnicie.   

 
13. Cum să aflu care îmi este menirea? 

 
Este o întrebare pe care poate să și-o pună oricine: care este menirea 

noastră? În primul rând, cum spuneam, există o analiză subiectivă a vieții 
noastre. În general, ochiul este acela care vede din exterior. Trebuie să ne 
întoarcem cu privirea în interiorul nostru, să ne afundăm în interiorul nostru, 
să găsim în interiorul nostru ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos de fapt caută: 
inima noastră, sufletul nostru. Evident că prin taina Sfântului Botez și acest 
lucru este certificat de fiecare în parte, prin Taina Sfântului Botez, 
Dumnezeu se așază în interiorul nostru, în sfânta sfintelor existenței noastre. 
Acest interior primește rugăciunea, pentru că acolo este Dumnezeu. Părinții 
asceți vorbesc despre această rugăciune interioară, de această adresare din 
interiorul nostru, de aceea ei coboară mintea în inimă. Și dacă noi depășim 
toate obstacolele vieții, dar aceasta presupune o nevoință statornică și 
consistentă, dacă am pătruns cu mintea acolo unde Îl găsim pe Dumnezeu, 
în mod sigur că El ne va arăta menirea noastră. Să nu uităm deci că și 
Dumnezeu ne caută pe noi. Dacă ți-ai pus întrebarea care îți este menirea și 
ți-ai pus-o cu sinceritate, este ceea ce tânărul din Evanghelie se întreabă: 
„Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?”, iar Domnul îi spune: „Vinde tot 
ceea ce ai și urmează-mi Mie”. Se poate traduce cu aceste cuvinte, vinde tot 
ceea ce ești și urmează Mântuitorului Iisus Hristos.  

 
14. Cât de departe poate merge ascultarea de duhovnic? Prietenul meu 

este mai mic decât mine, iar duhovnicul dorește să ne despărțim.   
 
Este clar că aceste lucruri sunt de extremă. În primul rând trebuie să 

știm ce duhovnic ne alegem. Așa cum ne alegem doctorul, potrivit cu boala 
noastră, așa trebuie să ne alegem și duhovnicul. Este foarte important ca 
duhovnicul să știe că nu este substitutul Mântuitorului Iisus Hristos. 
Duhovnicul nu este un alt Hristos. Și în ceea ce privește judecata, 
canonisirea păcătosului, pentru că dacă acest canon îl dai ca și când ție ți-a 
călcat legea, legea nefiind a ta, atunci duhovnicul a pierdut șansa de a fi ghid 
spiritual pe calea mântuirii. Așadar, să nu ajungem la concluzia, feriți-vă de 
prooroci mincinoși. 
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15. Cum putem să fim buni mărturisitori ai credinței creștine ortodoxe? 
 
La întrebarea aceasta se poate răspunde chiar simplu: prin 

experiență. Adevărații mărturisitori ai  credinței ortodoxe sunt aceia care și-au 
făcut din viața lor personală casă a lui Dumnezeu. Numai atunci poți să 
devii mărturisitor, deci este vorba despre „martiria”, „mărturisire”. În primul 
rând, Biserica este martirică și mărturisitoare, pentru că ea trece permanent 
prin suferințele prefacerii, transformării. Mucenicii nu au devenit mucenici 
doar în ziua când au fost martirizați, de către asupritorii lor, ci ei au luptat 
împotriva gândurilor lor, împotriva vieții lor, tendințelor lor și le-au 
martirizat mai întâi pe acelea. Psalmistul are o vorbă foarte importantă și 
vreau să o menționez: „suntem ca niște oi de junghiere și pentru Tine în 
fiecare zi ne jertfim”. Psalmistul vrea să spună că noi suntem permanent 
într-o preocupare de cizelare a sufletului nostru, cioplim permanent ca să 
arătăm chipul sfânt pe care Dumnezeu ni l-a întipărit în viața noastră, care 
înseamnă și asemănarea cu Dumnezeu. Sunt lucruri pe care noi trebuie să le 
practicăm ca să le înțelegem sensul și viața. Așadar, sperăm ca 
dumneavoastră să deveniți într-adevăr apostoli ai Mântuitorului Iisus 
Hristos, precum și sunteți prezenți aici în mod sigur, așa cum spune 
Domnul: „Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt în 
mijlocul lor”. Așadar, vă spun și eu această vorbă liturgică: „Hristos în 
mijlocul nostru”. „Este și va fi”.  
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Tinerii în Biserică şi în viaţa comunităţii parohiale1 
 
 

Înaltpreasfinţia Voastră Părinte Mitropolit Irineu, 
Preasfinţiile Voastre,  
Distinşi invitaţi, 
Dragi tineri, 
 
Dumnezeu ne mângâie şi astăzi cu bucurie sfântă, adunaţi fiind în 

Potirul Euharistic al Bisericii Sale, plini de credinţă, nădejde şi dragoste. 
Cea de a doua zi de la ITO Craiova este dedicată întru totul reflecţiei şi 
cugetării duhovniceşti pentru viaţa şi lucrarea noastră în Hristos şi în 
Biserică. De aceea, programul pe care l-am parcurs împreună astăzi ne-a 
găsit pe toţi în mai multe instituţii de învăţământ din Bănie, unde am 
încercat să găsim răspuns la două întrebări-sinteză, legate de prezenţa 
„Tinerilor în Biserică şi în viaţa comunităţii parohiale”, anume:  
 

1. Care este folosul personal al participării la slujbele bisericești?  
şi  

2. Cum îmbunătățim relația cu „aproapele” prin participarea la viața 
comunității parohiale? 

 
 Cu binecuvântarea Înaltpresfinției Voastre, ne-am pregătit temeinic 
pentru a lămuri cât se poate de bine acest subiect, bucurându-ne în primul 
rând de suportul logistic generat prin implicarea directă a colegilor noştri de 
la Facultatea de Teologie din Craiova, cărora le mulţumim pe această cale. 
Suntem de asemenea recunoscători profesorilor de religie din judeţele Gorj 
şi Dolj, care au moderat workshopurile de astăzi, voluntarilor implicaţi şi nu 
în ultimul rând preoţilor care au vegheat la buna desfăşurare a activităţilor.  
 
 Dezbaterile pe care le-aţi avut astăzi, dragi tineri, s-au împletit 
frumos cu posibilitatea de a ne cunoaşte mai bine, de a gândi şi de a 
relaţiona într-o singură direcţie, aceea a îmbogăţirii vieţii noastre în Hristos 
şi în Biserică. Sub înrâurirea moto-ului „Cu toţii suntem un Potir. Credinţă, 
nădejde şi dragoste”, din cele pe care dumneavoastră le-aţi împărtăşit în 
această împreună-sfătuire cu noi, propunem ca sinteză un „decalog 
duhovnicesc”, legat de ideile împărtăşite de dumneavoastră în cadrul 
workshopurilor de astăzi:  
 

 
1 Prezentarea sintezei a workshopurilor ITO 2019, expunere în Sala Polivalentă din 
Craiova, 6 septembrie 2019. 
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1. Participarea la viaţa liturgică trebuie să aibă în centru Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie, înconjurată „ca un fagure de miere” de 
cele şapte Sfinte Laude ale Bisericii noastre. Aici dobândim „curăţire 
şi linişte sufletească, învăţăm să ne jertfim şi să învingem ispitele, 
mărturisim credinţa în Mântuitorul Hristos”. 

2. Viaţa liturgică ne aduce „sporire duhovnicească” în lucrarea Harului 
dumnezeiesc.  

3. Prin participarea la sfintele slujbe aducem dimpreună mulţumire lui 
Dumnezeu pentru întreaga noastră viaţă şi pentru ceea ce va să 
fie: „O Paştile cele mari şi preaslăvite! O înţelepciunea lui 
Dumnezeu şi puterea! Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine mai 
desăvârşit în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale”. 

4. Prin folosul sacramental al Sfintelor Taine, cu toţii primim de la 
Dumnezeu mulţime de daruri duhovniceşti: „Am văzut lumina cea 
adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea 
adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, că Aceasta 
ne-a mântuit pe noi”. 

5. În relaţie cu „aproapele”, omul liturgic învaţă în primul rând să-l 
recunoască pe Hristos în celălalt şi să fie laolaltă într-un gând şi într-o 
unitate de credinţă. De aici rezultă implicit ideea principală a 
întâlnirii noastre: „Cu toţii suntem un Potir. Credinţă, nădejde şi 
dragoste”. 

6. În Biserică nu există egoism, nu există singularitate, nu există 
reuşită de unul singur, ci există dragoste, iertare şi frăţietate: „Prin 
iertare, sufletele creştinilor se luminează!”. 

7. Fără credinţă şi nădejde, nu putem să avem dragoste unul faţă de 
altul. Această dragoste o câştigăm numai în Hristos cel Euharistic, 
Cel care „foc fiind... arde spinii tuturor păcatelor mele, curăţeşte 
gândurile şi oasele, numărul deplin al celor cinci simţuri îl 
luminează”. 

8. Ca folos duhovnicesc pentru fratele nostru, amintim că în Biserică 
împărtăşim o permanentă slujire, mărturisind astfel în lucrare o 
„Liturghie de după Liturghie” în fiecare moment al vieţii noastre: în 
relaţiile de familie, în relaţiile de prietenie, în relaţiile interumane din 
societatea din care facem parte. 

9. Ne integrăm cu toţii într-o dinamică a vieţii parohiale, cu scopul 
„consolidării legăturii” duhovniceşti dintre noi, generând un dialog 
permanent „de la suflet la suflet”. 

10. Vom avea întotdeauna folos de la sfintele slujbe, dacă vom şti să 
transpunem şi să împărtăşim frumuseţea pe care am aflat-o în 
Biserică şi celor care o cunosc mai puţin. Sunt necesare în acest sens, 
pe lângă participarea la slujbele bisericeşti, filantropia, cateheza, 
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pelerinajele, activităţile interactive şi discuţiile ziditoare de 
suflet. 

 
Pe lângă dezbaterile tematice, întâlnirile de astăzi au fost „de la 

suflet, la suflet”. Am cântat împreună, ne-am bucurat cu bucurie sfântă, 
ne-am îmbrăţişat frăţeşte şi am mărturisit din tot cugetul nostru că 
suntem „cu toţii un Potir” întru credinţa, nădejdea şi dragostea 
Mântuitorului Hristos. 

 
Cu smerenie,  
Vă mulţumim şi Vă sărutăm dreapta! 
 

(Pr. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE) 
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Concluzii  Workshopuri 
 
 

Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi  de la Craiova care a avut loc în zilele 
de 5-8 septembrie 2019, având ca motto ,,Cu toţii suntem un Potir. Credinţă, 
nădejde, dragoste”, a punctat cu succes în a doua zi de împreună-bucurie 
atelierele de lucru, la care au participat tinerii din ţară, alături de cei din 
diaspora, precum şi tinerii ortodocşi din celelalte ţări participante, întărind 
cuvântul Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, care le-a transmis tinerilor că 
,,întâlnirea de la Craiova stă sub semnul exerciţiului de dialog, al cărui rol 
este ca fiecare să se deschidă la noutate şi astfel să se simtă liber să 
primească şi să înţeleagă pe alţii”.  

Astfel, Workshopurile proiectate de cadrele didactice de la 
Facultatea de Teologie din Craiova și de echipa ITO 2019, moderate de 
profesorii de Religie din judeţele Dolj şi Gorj, au fost un real succes şi şi-au 
atins scopul, acela de împreună-lucrare, deschidere şi dialog. Cele opt centre 
din cadrul unităţilor şcolare liceale i-au primit în dimineaţa zilei de 6 
septembrie  pe tinerii participanţi, ei fiind grupaţi în echipe de lucru, prin 
tragere la sorţi, cu scopul de a realiza cât mai bine comuniunea între ei. La 
nivelul fiecărei şcoli s-au organizat 10, 12 sau 14 ateliere de lucru. Astfel, 
tinerii ortodocşi s-au reunit la Colegiile: ,,Elena Cuza”, ,,Carol I”, 
,,Gheorghe Chiţu”, ,,Ştefan  Velovan”, ,,C.D. Neniţescu”, precum şi la 
Liceele: ,,Henri Coandă”, ,,Charles Laugier” şi ,,Marin Sorescu” din 
Craiova. Tinerii din străinătate au participat la seminarul de lucru de la 
Liceul de Arte ,,Marin Sorescu”, cele patru grupe având moderatori 
profesori de la Facultatea de Teologie din Craiova. 

Seminarul cu tema ,,Tinerii în Biserică şi în viaţa comunităţii 
parohiale” a fost structurat în două părţi, fiecare cu o întrebare distinctă, 
ambele întrebări formulate simplu şi plin de înţeles. Discuţiile au fost de bun 
augur pentru tinerii ortodocşi, cât și pentru profesorii moderatori, cu toţii 
reuşind să atingă scopul propus. Tema abordată a avut un impact bun şi a 
făcut ca discuţiile să fie interactive. Tinerii participanţi au oferit un feed-
back pozitiv, considerând întrebările interesante şi de folos.  

La prima întrebare: ,,Care este folosul personal al participării la 
slujbele bisericeşti?”, tinerii au  fost sinceri şi deschişi, punând în primul 
plan exemplul personal. Toţi participanţii sunt credincioşi care participă cu 
regularitate la slujbele Bisericii, unii din aceştia extinzând această 
participare și la celelalte Laude şi Sfinte Taine, nu doar la Sfânta Liturghie, 
aspect pe care l-au accentuat şi profesorii moderatori. „Participarea la toate 
slujbele ne îmbogăţeşte spiritual şi ne întăreşte în drumul spre cunoaşterea 
lui Dumnezeu, care trebuie să fie ceva constant. ,,Slujbele bisericeşti lasă 
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amprenta asupra vieţii noastre duhovniceşti, oferind sentimente de linişte, 
pace şi armonie”. Aceste sentimente care izvorăsc din participarea la slujbe 
ne aduc şi folosul personal dar şi comunitar, ,,legarea de prietenii având 
valori comune” şi comuniunea cu semenii. Foarte bine punctat a fost şi 
elementul eshatologic care ar trebui să se afle în centrul vieţii noastre: 
Împărăţia lui Dumnezeu, ,,care începe de aici, din timpul vieţii, cum spune 
şi binecuvântarea mare: Binecuvântată este Împărăţia Tatălui și a Fiului și a 
Sfântului Duh”. Gustarea din Împărăţia lui Dumnezeu este din timpul vieţii, 
chiar din Biserică, de la slujbele ei, nu este ceva abstract care ne aşteaptă 
după moarte. De asemenea, ,,slujbele sunt  un important mod de parcurgere 
a drumului nostru spre mântuire şi spre Dumnezeu” şi ele reprezintă ,,partea 
activă a vieţii creştine şi arată comuniunea şi întâlnirea dintre Dumnezeu şi 
om”.   

Foarte bine a fost punctat şi folosul Sfintelor Taine. ,,Prezenţa 
noastră la Sfânta Liturghie şi împărtășirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos 
ne aduce împăcarea cu Dumnezeu şi cu semenii”. Majoritatea tinerilor au 
accentuat deasa Împărtășanie, fără însă ca acest gest să devină rutină. A fost 
adus exemplul creştinilor din Grecia, dar şi al  românilor din diaspora, unde 
foarte mulţi tineri se pregătesc și primesc Euharistia constant, nu doar în 
cele patru posturi de peste an, unii chiar duminical, încurajator pentru 
ceilalţi tineri şi pentru slujitorii sfintelor altare. De asemenea, s-a vorbit si 
despre Taina Sfântului Maslu, precum şi despre slujbele de priveghere, care 
creează o stare de linişte sufletească şi faţă de care, îmbucurător, mulţi tineri 
se simt atraşi. Liturghiile săvârşite la miezul nopţii sunt pentru tineri un 
prilej de meditaţie şi bogăţie duhovnicească. Sfintele Taine ne aduc 
,,descoperirea de sine, iar relaţia Dumnezeu-om se intensifică”. Prin Taine 
primim pe Sfântul Duh, ,,îmbogăţindu-ne viaţa duhovnicească şi primind 
viaţă în Hristos, obţinând comuniunea cu Dumnezeu şi cu semenii şi liniştea 
dobândită în casa lui Dumnezeu”. Părerea multor tineri este că trebuie să 
participăm la toate slujbele, pentru că ,,ele nu se rezumă doar la Sfânta 
Liturghie”. Sfânta Taină a Spovedaniei reprezintă împăcarea noastră cu 
Dumnezeu, dar şi ,,purificarea lăuntrică, echilibru spiritual şi eliberarea de 
lucrurile negative”. Prin Spovedanie pot fi oprite nu doar multe patimi, 
întâlnite azi în rândul tinerilor, ci şi bolile spirituale: depresia, anxietatea sau 
atacurile de panică, cu care mulţi se confruntă. De la sfintele slujbe 
dezvoltăm conceptul de ,,împreună” şi unitatea de credinţă. 

Din punct de vedere moral, participarea la sfintele slujbe oferă şi 
dezvoltarea caracterului şi a valorilor morale. Astfel, ,,folosul personal este 
acela de a ne îndeplini scopul pentru care am fost creaţi, mântuirea 
sufletului, dar şi bucuria de a trăi în comuniune cu semenii şi speranţa”. 
Hrănirea din Sfântul Potir ne aduce linişte sufletească, apropiere de 
Dumnezeu şi de aproapele. Tot aici, se pun bazele şi familiei creştine, ,,mica 
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Biserică”, în care trebuie să rodească virtuţile creştine, ,,în Duh şi Adevăr”. 
Slujbele bisericeşti aduc şi multă pace sufletească, ,,relaţia cu Dumnezeu 
devine mai puternică, pentru că Dumnezeu lucrează în comuniune şi vrea ca 
darurile Sale să le împărtăşească în comuniune cu ceilalţi, de aceea este 
necesar ca fiecare să aparţină unei comunităţi şi astfel rugăciunea să devină 
mai puternică”. Mulţi tineri au evidenţiat de asemenea şi rolul catehetic al 
participării la slujbele Bisericii, de unde putem extrage învăţături din textele 
biblice lecturate, precum şi din cele ale Sfinţilor Părinţi, care duc la întărirea 
duhovnicească şi cultivarea virtuţilor creştineşti. Muzica psaltică este pentru 
mulţi oameni un izvor de învăţături care aduce alinare sufletească şi pace 
interioară. ,,Participarea la viaţa liturgică constituie mai mult decât 
realizarea unei datorii, aceasta presupunând implicarea totală a omului şi 
contribuind la mântuire”.  

În ceea ce priveşte rugăciunea colectivă, este mult mai puternică 
decât cea individuală. ,,Biserica este singurul loc unde ne putem întâlni cu 
noi înşine, care aduce regăsirea sinelui”. ,,Roadele sufletului nostru, ce 
poate fi asemănat cu un pământ posibil roditor, depind în totalitate de 
participarea activă la slujbele bisericeşti. Biserica, asemenea unei corăbii, ne 
protejează de potopul acestei vieţi pline de încercări şi ispite. Dumnezeu, 
care ne spune Scriptura că este Iubire, ne ajută să ne apropiem în biserică 
prin iubire de Iubire”. Sfânta Liturghie ar trebui să fie în centrul vieţii 
noastre, aidoma creştinilor din primele veacuri, ,,ea dă sens vieţii, alinare şi 
bucurie, fără bucuria Sfintei Liturghii, omul rămâne gol sufleteşte”. Nu doar 
Liturghia aduce liniştea sufletească, ci fiecare slujbă bisericească întăreşte 
relaţia cu Dumnezeu, ,,ne oferă liniştea şi împlinirea sufletească pe care nu 
poate să o ofere niciun psiholog, deoarece lucrează harul lui Dumnezeu”. 
Folosul personal este pentru mulţumire-Euharistie, dându-i lui Dumnezeu 
,,ale Tale dintru ale Tale”. Nu putem neglija nici aplicarea pildelor 
evanghelice, care sunt actuale, la viaţa cotidiană, astfel reuşind să-L aducem 
pe Hristos în sufletele noastre. ,,Biserica reprezintă scara, liantul, care îl 
uneşte pe om cu Dumnezeu, hrănindu-şi sufletul prin învăţătura Bisericii şi 
astfel omul aplică pildele lui Hristos în viaţa cotidiană şi se apropie de 
semenii săi”. Biserica este şi locul comuniunii şi al unirii cu Hristos, după 
cuvintele Evangheliei, ,,unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo 
sunt şi Eu”; este locul unde în comunitatea parohială se formează ,,prietenii 
pe viaţă”, ce ne arată o dinamică a cultului divin. Folosul personal al 
participării la sfintele slujbe derivă ,,din stâlpul principal al Sfintei Liturghii, 
care este Sfânta Euharistie, iar în centrul Sfintei Euharistii este iubirea lui 
Hristos, care se dă sub forma vinului şi a pâinii. Rezumând aşa cum este 
scris şi în Imnul dragostei din Epistola I către Corinteni, toate cele trei 
virtuţi: credinţa, nădejdea şi dragostea le găsim în Biserică şi doar prin 
Biserică le putem consolida. Din acestea trebuie să se hrănească sufletul 
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unui bun creştin”. Un folos personal al participării la slujbele bisericeşti este 
liniştea sufletească ce izvorăşte din comuniunea euharistică, după cum ne 
îndeamnă şi cântarea heruvimică: ,,toată grija cea lumească, acum să o 
lepădăm”.  

Concluzionând, tinerii consideră că participarea la sfintele slujbe 
trebuie să fie activă, ea nu trebuie să se limiteze doar la Sfânta Liturghie 
duminicală, ci şi la celelalte Laude şi Ierurgii, precum şi la Sfintele Liturghii 
din zilele de rând, după putere. Participarea este generată de libertatea 
manifestării şi determină: liniştea sufletească, dobândirea harului Duhului 
Sfânt, ideea apartenenţei la comunitate şi comuniune între membrii 
Bisericii, alegerea căii şi înţelegerea drumului pe care suntem meniţi să 
mergem şi legătura cu cei dragi care nu mai sunt, care au adormit în 
nădejdea Învierii şi pe care o găsim doar în rânduielile liturgice. Folosul 
personal al aprofundării slujbelor bisericeşti este în esenţă aprofundarea 
relaţiei omului cu Dumnezeu prin împărtăşirea cu Sfintele Taine, trezirea 
spiritului solidarităţii, dobândirea darurilor Sfântului Duh, cât şi întâlnirea 
cu exemple de oameni bineplăcuţi lui Dumnezeu şi nu în ultimul rând, 
bucuria de a fi în comuniune cu ceilalţi. De asemenea, folosul primit de la 
sfintele slujbe este sacramental, deoarece Sfintele Taine aduc sporire 
duhovnicească, şi comunitar, întrucât noi suntem Biserica lui Hristos, cler şi 
credincioşi. Cu ajutorul slujbelor găsim un echilibru spiritual şi ne integrăm 
într-o comunitate creştină, ,,care ne ajută să scăpăm de prejudecăţi şi 
complexe”. Suntem cu toţii chemaţi să ne apropiem zi de zi de Dumnezeu şi 
să constituim Trupul lui Hristos. Rugăciunea noastră se împleteşte în 
Biserică cu rugăciunea celor de lângă noi, păstrând un ritm bisericesc. 

În discuţiile purtate, au fost expuse şi diverse neajunsuri cu care azi 
se confruntă viaţa bisericească. ,,Sfânta Liturghie este cea care ne mai ţine 
pe pământ şi la textul ei nu trebuie umblat ”. Formalismul celor care 
participă la slujbe poate fi schimbat prin o mai mare deschidere a slujitorilor 
sfântului Altar faţă de credincioşi şi prin cateheze. De pildă, se poate face o 
cateheză săptămânală care să explice gesturile liturgice şi însemnătatea 
momentelor sfinte. Pentru cei tineri ar fi de mare folos explicarea părţilor 
Liturghiei. De exemplu, în cadrul unei cateheze cu tinerii să se arate 
Proscomidia. Mai mult accent ar trebui să se pună pe comentariile textelor 
liturgice, pe rostirea rugăciunilor Anaforalei cu voce tare, precum şi 
cântarea în comun, iar în felul acesta s-ar evita rutina.  

Cea de-a doua întrebarea a seminarului: ,,Cum îmbunătăţim relaţia 
cu aproapele prin participarea la viaţa comunităţii parohiale?” a adus mai 
multă bucurie şi deschidere în rândul tinerilor. Astfel, îmbunătăţirea relaţiei 
noastre cu aproapele este unul din efectele participării cu bunăvoinţă la viaţa 
comunităţii parohiale. O comunitate parohială prinde viaţă prin implicarea 
credincioşilor, care nu trebuie să se limiteze doar la asistarea la sfintele 
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slujbe, ci trebuie să fie activă şi vie. Acest aspect este observat cu precădere 
în comunităţile româneşti din diaspora, unde aceste activităţi sunt într-o 
continuă creştere. Tinerii din aceste ţări sunt de apreciat şi pot fi modele în 
acest sens  pentru parohiile din ţara noastră. În Grecia şi Bulgaria de 
asemenea, activităţile în parohii sunt impresionante, delegaţii din aceste ţări 
aducând mărturii, care au stârnit curiozitate şi apreciere în rândul 
participanţilor. ,,Prin  implicarea în activităţile parohiale avem o perspectivă 
mai largă: învăţăm să ne acceptăm şi să ne cunoaştem pe noi înşine, astfel, 
fiind mult mai uşor să-i înţelegem şi să-i sprijinim pe ceilalţi, să creionăm 
un sentiment de apartenenţă în comunitate şi să devenim utili”. Relaţia cu 
aproapele nostru poate fi îmbunătăţită prin participarea la viaţa comunităţii 
parohiale prin diferite mijloace: activităţi care să-i unească pe oameni, 
centre pentru activităţi cu tinerii în fiecare parohie şi ore de cateheză. De 
asemenea, suntem chemaţi ,,să ghidăm pe aproapele nostru pe calea cea 
dreaptă, ajutându-l, fiind şi noi la rândul nostru ajutaţi de Dumnezeu. Acest 
ajutor trebuie însă să fie necondiţionat şi mereu, indiferent de situaţie. Astfel 
îi arătăm aproapelui calea spre Hristos”. Îmbunătăţirea relaţiei cu aproapele 
se face şi prin rugăciune, nu doar prin susţinerea morală şi materială a celor 
în nevoi. Această relaţie se poate îmbunătăţi prin organizarea unor activităţi 
parohiale pentru tineri deoarece acestea au atât rol recreativ, cât şi educativ.  

 Îmbunătăţirea relaţiei cu aproapele este unul dintre efectele 
participării cu bunăvoinţă la viaţa comunităţii parohiale întrucât ,,omul nu se 
poate mântui singur, ci alături de ceilalţi în Sfânta Biserică de unde noi 
preluăm modele existente în viaţa comunitară din parohie, bazate pe valori 
creştine”. De asemenea, este nevoie de o îmbunătăţire a relaţiei cu sinele, 
apoi cu aproapele. Prin implicarea în activităţile parohiale, tinerii îşi deschid 
orizonturile şi pot deveni şi pentru colegii şi prietenii lor modele demne de 
urmat. Concret, este nevoie de multă misiune şi deschidere în rândul 
preoţilor, pentru a forma tinerii din parohie. Majoritatea tinerilor sunt plăcut 
impresionaţi de grupurile de tineri care s-au format la unele parohii, a căror 
roade sporesc vizibil, dând exemple în acest sens: organizarea unor 
evenimente deosebite în cadrul parohiei, dezbaterile cu tinerii din parohie, 
organizarea de tabere, excursii, pelerinaje la mănăstiri, implicarea ca 
voluntari în centrele de plasament şi reabilitare, în azilele de bătrâni, în 
penitenciarele de minori,  în centrele unde sunt trataţi copiii cu autism, cu 
probleme locomotorii sau oncologice, respectiv în spitale şi chiar la 
adăposturile pentru animale. Această implicare în activităţi, spre folosul 
tinerilor şi al parohiei presupune multă disponibilitate şi acceptarea 
necondiţionată şi conduce la dezvoltarea empatiei, la rugăciunea împreună, 
la răspunderea cu bine împotriva răului şi la fapte sincere de milostenie. În 
cadrul activităţilor de voluntariat încurajate nu doar de preoţi, ci şi de tinerii 
apropiaţi Bisericii, care pot deveni ei formatori pentru alţi tineri, se leagă 
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adevărate prietenii şi se face ,,transferul sacralităţii altarului către 
aproapele”.  

Relaţia cu aproapele depinde de înţelepciunea tuturor celor implicaţi 
în misiunea Bisericii în rândul tinerilor, ,,ca aceştia să rămână sau să devină 
iubitori şi următori de Hristos, bucurându-se în acelaşi timp de entuziasmul, 
veselia, spontaneitatea şi dorinţa de libertate specifice vârstei”. S-au 
dezbătut diverse idei în legătură cu atelierele pentru copii de la nivelul 
parohiilor, tinerii trebuind să fie instruiţi ca animatori de grup pentru jocuri 
de cunoaştere, dezvoltare personală, pentru socializarea şi învăţarea în 
echipă şi în toate acestea să se aplice normele morale ce se învaţă la Sfânta 
Biserică. Se pot organiza diferite concursuri pentru toţi credincioşii, concurs 
de icoane, de pictură, ,,concursul prăjiturelelor binecuvântate ale Sfântului 
Fanurie” etc. Aceste experienţe frumoase trebuie împărtăşite şi celorlalţi. 
Pentru a îmbunătăţi această relaţie avem nevoie de mult discernământ 
duhovnicesc şi pentru a o întări e nevoie de activităţi cultural-misionare, de 
întâlniri cu cei din comunitate şi de solidaritate şi implicare sentimentală sau 
materială, după caz. Dacă o persoană din comunitate are un impas, aceasta 
trebuie susţinută în primul rând moral, în al doilea rând material, dacă este 
cazul. ,,Ne dezvoltăm personal prin intermediul interacţiunii cu persoane ce 
împărtăşesc acelaşi cuget lăuntric ca al nostru, cu oameni care au aceleaşi 
obiceiuri. Dragostea faţă de Hristos ne uneşte, ne conferă puterea de a 
înţelege că orice om întâmpină la un moment dat necazuri menite să 
întărească sufletul. Suntem diferiţi, dar rugăciunea este un liant, un element 
ce ne leagă. Esenţa e aceeaşi, indiferent de deosebirile existente între noi”.  
Faptul că aparţinem comunităţii ne determină să fim mai receptivi la nevoile 
aproapelui, ,,să fim conectaţi la detalii şi la legăturile spirituale ce se 
stabilesc între noi. Astfel devenim buni ascultători şi oferim aproapelui 
armonia de care fiecare are nevoie”. 

Cu ajutorul empatiei, grupul parohial se poate transforma într-o 
familie, unde găsim sprijin emoţional. Nu contează barierele. Contează că 
ne putem identifica cu sufletele celor care ne înconjoară şi împreună 
formăm un întreg. Prin acest tip de comunicare putem să arătăm celor de 
lângă noi calea spre Hristos. ,,Prin comunicare descoperim cazuri sau 
poveşti de viaţă surprinzătoare, cu un puternic impact asupra noastră. 
Contactul dintre noi contează mult, niciodată nu te gândeşti la cât de 
profunde sunt lucrurile dincolo de masca pe care o poartă fiecare. Însă noi 
învăţăm să fim uniţi şi să adoptăm un stil de viaţă care ne oferă linişte şi 
pace, pe termen lung”. Noțiunea de ,,aproapele” trebuie extinsă la întreaga 
umanitate, la toţi oamenii. ,,Pentru a îmbunătăţi relaţia cu aceştia, trebuie să-i 
ajutăm indiferent de situaţie, precum Hristos S-a răstignit pe cruce pentru 
mântuirea noastră. Principalul exemplu al comunităţii trebuie să fie preotul. 
De asemenea, acesta trebuie să fie ajutat în lucrarea sa de credincioşi, pentru 
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a clădi în parohie lucruri de folos închinate lui Dumnezeu (altare de vară, 
centre pentru desfăşurarea diverselor activităţi sau aşezăminte sociale)”.  

Astfel, relaţia cu ,,aproapele” se poate îmbunătăţi prin: ghidarea 
semenilor pe calea cea dreaptă prin sfaturi folositoare, oferirea 
disponibilităţii şi a suportului psihic cuvenit fiecăruia, dărnicia şi 
generozitatea noastră şi prin pildele auzite la Biserică, prin care reuşim să 
sădim atât în inimile proprii cât și ale celorlalţi învăţăturile pe care ni le 
oferă acestea. Prin propriul exemplu învăţăm şi pe ceilalţi să fie mai 
răbdători, mai iertători, mai calmi şi să evite să judece semenii. În multe 
parohii unde există grupuri de tineri, aceştia se implică activ în viaţa 
bisericească. ,,Toţi copiii împreună cu părintele am realizat acte filantropice 
la casele de bătrâni, la orfelinatul din satul nostru; în fiecare sâmbătă 
organizăm seri duhovniceşti, în care facem şi diferite jocuri cu scop 
educativ, cântece la chitară, karaoke, toate împreună cu părintele”. Această 
relaţie se îmbunătăţeşte semnificativ întrucât tinerii tind să devină mai atenţi 
la nevoile altora, să fie mai sociabili, mai înţelegători cu cei din jur şi mult 
mai răbdători. De multe ori relaţia cu aproapele poate fi consolidată cu 
ajutorul virtuţilor pe care omul le deprinde prin participarea la Sfânta 
Liturghie. Este actual conceptul de ,,liturghie de după liturghie”, care duce 
la apropierea oamenilor. Un bun prilej de a întări această relaţie sunt şi 
agapele frăţeşti sau mesele dragostei, unde poate participa întreaga 
comunitate şi tinerii pot fi organizatorii lor. Îmbunătăţirea relaţiei noastre cu 
aproapele este unul dintre efectele participării cu bunăvoinţă la viaţa 
comunităţii parohiale. Colectivul parohial este un mediu propice dezvoltării 
calităţilor umane precum prietenia, iubirea faţă de aproapele, curajul şi 
munca în echipă. Prin calităţi precum respectul faţă de celălalt, mila şi 
bunătatea, alcătuim tabloul unui bun creştin. ,,După cum spunea şi marele 
cărturar Dosoftei: Omul nu se poate mântui singur, ci numai alături de cei 
dragi lui, ceea ce arată cât de important este aproapele pentru mântuirea 
noastră. Aceasta este datoria fiecărui creştin, iar comunitatea parohială ne 
oferă prilejul perfect pentru aceasta”.  

La baza unei bune relaţii cu aproapele se află, în primul rând, o 
relaţie bună cu sinele. ,,Dacă sufletul nostru e plin de răutate, toţi cei din jur 
vor reflecta propria noastră răutate. Pe de altă parte, dacă viaţa noastră este 
una echilibrată, relaţia cu aproapele va fi ridicată la un nivel superior. 
Ducând o viaţă duhovnicească, ajungi să înţelegi firea omului, ştiind să ai 
grijă de orice suflet”. Cât timp tinerii se implică în activităţi parohiale, pot 
vedea lucrurile din mai multe perspective, învăţând să accepte, să ofere 
sprijin şi să iubească pe ceilalţi, creând un simţ al apartenenţei în 
comunitate. ,,O comunitate poate exista fără comuniune, dar comuniunea nu 
poate exista fără comunitate”. În comunitate se nasc legături strânse fiindcă 
,,inimile noastre bat pe acelaşi acord, Hristos”. Unul din scopurile parohiei 
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este îndumnezeirea membrilor ei şi implicit tămăduirea sufletelor lor. De 
aceea, membrii unei comunităţi parohiale trebuie să fie uniţi, mai ales în 
rugăciune, după cum ne îndeamnă şi Mântuitorul în Evanghelia după Matei: 
,,unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu ”, trebuind 
să existe astfel o comuniune între creaţie şi Creator. Luându-L pe Hristos ca 
model, creştinii promovează iubirea milostivă, implicându-se în viaţa 
comunităţii, în actele filantropice, sociale şi culturale desfăşurate în sânul 
Bisericii, cu scopul de a întări relaţia dintre credincioşi. 

,,Tinerii reprezintă o verigă importantă în Biserică, atât la slujbă, cât 
şi în viaţa comunităţii parohiale, fiind necesară implicarea în activităţi 
filantropice, pentru a se dezvolta pe plan personal întrucât să iubeşti 
înseamnă să simţi suferinţa aproapelui înainte de a ta”. Baza relaţiei cu 
aproapele se fundamentează pe iubire ,,şi din acest izvor nesecat izvorăşte 
iertarea, atât de necesară pentru o comunitate parohială închegată”. 

Aşadar, participarea la viaţa comunităţii este esenţială în relaţia cu 
aproapele. Viaţa parohiilor trebuie să fie mai dinamică, cu multe activităţi 
specifice tinerilor, având ca efect consolidarea legăturii între credincioşii din 
comunitate. Această legătură trebuie să se îmbunătăţească prin acţiuni 
sociale, filantropice, moral-religioase, credinţă lucrătoare prin iubire. 
Rugăciunea în comun este o prioritate iar exemplul personal este esenţial în 
formarea celorlalţi tineri. Participarea ca voluntar în cadrul asociaţilor şi 
fundaţiilor care funcţionează în comunităţile parohiale trebuie să fie din ce 
în ce mai activă. Prin semenul de lângă noi trebuie să înţelegem pe orice om, 
indiferent de originea etnică şi convingerea religioasă. În zilele noastre este 
nevoie de multă implicare în actele de caritate şi multă disponibilitate, toate 
plecând de la sentimentul sincer al iubirii creştine. Prin toate acestea, 
ajungem să fim cu toţii ,,un singur Potir”. 

 
(Diac. Prof. Drd.  

MIHNEA CONSTANTIN BĂLTEANU-POPESCU) 
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Predica Preasfințitului Ignatie, Episcopul Hușilor1 
 
 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh 
 

Că a dorit Împăratul frumusețea ta, că El este Domnul 
 tău...Toată slava fiicei Împăratului este înlăuntru, 
îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumuțesată. 

(Psalm 44, 13-15) 
 

Înaltpreasfințiile Voastre,  
Preasfințiile Voastre,  
Preacuvioși și Preacucernici părinți,  
Preacuvioase maici,  
Dragi tineri,  
Distinse autorități județene și locale,  
Iubiți frați și surori împreună-rugători, 
  
Memoria liturgică a zilei de astăzi ne pune spre aducere aminte un 

eveniment desprins din viața Maicii Domnului. Este sărbătoarea nașterii ei. 
Ori de câte ori Dumnezeu ne învrednicește ca să intrăm în ambianța 
sărbătorilor dedicate Maicii Domnului, ne gândim la profilul ei spiritual, la 
biografia ei spirituală. Cu atât mai mult că această liturghie de astăzi este 
cea la care participă tinerii ortodocși de aici de la noi din țară și din 
străinătate. Gândul asupra căruia aș vrea să zăbovesc este următorul: Maica 
Domnului constituie pentru fiecare dintre noi și cu precădere pentru tineri 
un model de frumusețe și de dragoste desăvârșită. Nu este o noutate faptul 
că toți tânjim după frumos. Repudiem tot ceea ce este urât, tot ceea ce 
simțim că ne schimonosește sufletul. Când constatăm în viața noastră o 
deficiență de frumusețe fizică, încercăm să o ascundem, încercăm să o 
reparăm, să o mascăm, pentru că simțim că acea deficiență, acea 
imperfecțiune de frumusețe fizică, este cea care nu ne dă liniște. Mai cu 
seamă în lumea de astăzi, o lume care pune un foarte mare accent pe 
imagine, trăim într-o eră a vizualului, a văzului, a imaginii. Căutăm 
frumosul! Tinerii, cu precădere, când postează imaginile lor pe rețelele de 
socializare, caută să se livreze într-un fel, într-o manieră cât mai frumoasă, 
cât mai perfectă. Foarte greu găsești în mediul virtual fotografii, imagini 
urâte. Orice tânăr în momentul în  care are telefonul în mâinile lui, până să îi 
dea drumul în spațiul virtual al unei fotografii, este extrem de atent, vrea să 
se livreze poate chiar mai frumos și mai bine cum este. Și cu cât dorința 

 
1 Rostită la data de 8 septembrie 2019 la Mănăstirea Maglavit, județul Dolj. 
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aceasta de a se livra, de a se împărtăși în mediul virtual este mai mare, 
dorința de a posta tot aceea este mai frumos, cu atât mai mult, din păcate, 
cred eu, că trădează o formă de deficiență de frumusețe exterioară. 

Maica Domnului este modelul de frumusețe prin excelență. De ce? 
În viața Maicii Domnului vedem atâta așezare, atâta liniște. Nu este nimic 
strident, nu iese în evidență. Viața Maicii Domnului este una care s-a 
consumat în deplină smerenie, la umbra lui Hristos. Viața Maicii Domnului 
este cea care are o statornicie în credință. Nu este această viață a Maicii 
Domnului, umbrită de ceva păcătos, de ceva urât, pentru că Dumnezeu nu 
vine decât acolo într-un suflet frumos. Ori Maica Domnului, prin viața ei, 
prin frumusețea ei, mai ales lăuntrică, interioară, la această frumusețe a 
lucrat Maica Domnului la frumusețea ei lăuntrică, interioară, curăție, 
dragoste extraordinară față de Domnul Hristos. Trupul ei a devenit ca o 
Biserică în care Dumnezeu a liturghisit voia Sa. Așa cum vedem bisericile 
că sunt frumoase, sunt pictate, împodobite minunat și simți că intri într-o 
altă lume decât suntem noi. La fel, trupul Maicii Domnului, viața ei a 
devenit ca un templu și a fost  un templu, o Biserică în care Dumnezeu a 
așezat, a liturghisit, așa cum v-am spus, voia Sa.   

De ce Maica Domnului constituie pentru noi un model de frumusețe? 
Este atât de important ca și tinerii și noi, cei mai puțin tineri, să găsim un 
echilibru între toată această năzuință, toată această grabă, după frumusețea 
exterioară, să găsim un echilibru între frumusețea exterioară, pe care o 
putem masca, oricând o putem transmite într-un fel care nu ne aparține nouă 
înșine. Și asta o știu cel mai bine tinerii. Un echilibru și față de frumusețea 
noastră interioară. Frumusețe interioară care vine din harul lui Dumnezeu. Și 
am să vă dau un exemplu, o comparație foarte plastică: în momentul în care 
intrați într-o biserică și ferestrele sunt vitralii, acea pictură pe sticlă foarte 
frumos colorată. De ce are nevoie vitraliul să fie pus în evidență? Are nevoie 
de lumină, adică de ceva dincolo de acea sticlă, de acea alcătuire artistică, 
pictură în sine, dacă se lasă întuneric nu mai poți să te bucuri de frumusețea 
unui vitraliu. Rămâne o simplă sticlă care are pictat ceva pe ea. Când se face 
lumină, lumina de dincolo de acel vitraliu este cea care pune în evidență 
frumusețea acelei picturi. Să știți că la fel se întâmplă și cu vitraliul, dacă 
vreți, al sufletului nostru, unde este Domnul. Toți l-am primit prin Taina 
Sfântului Botezul, să-L lăsăm să strălucească prin harul Său. Avem nevoie 
de lumina harului lui Dumnezeu ca să strălucească frumusețea noastră 
interioară. 

Să știți că frumusețea nu este opusă urâtului. Este greșit! Frumusețea 
este opusă lipsei de sens. Pentru că din nefericire lumea în care trăim noi 
astăzi într-un fel parcă aplică un cuvânt din Shakespeare: „Frumosul este 
urât și urâtul este frumos”. Și ceea ce este frumos pentru mine poate fi ceva 
frumos și îmi îmbogățește sufletul, pune în valoare tot ceea ce este minunat, 
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patentează din mine calitățile pe care le am. Pentru alții nu pot, nu constituie 
ca fiind ceva frumos. De aceea, a avea frumusețe și a tânji după frumusețe 
înseamnă a tânji după sens. Să găsești sensul vieții tale, sens care nu te  
destramă, nu te dezmembrează pe tine ca om. 

Ideologiile lumii de astăzi sunt extrem perfide, foarte ofertante, din 
punct de vedere logic. Și simți că ar avea ceva adevăr în ele. Însă este o 
minciună, este o spoială, e o falsitate, e o eroare, pe care nu o putem depista 
întotdeauna. De aceea frumosul, frumusețea interioară, frumusețea pe care 
ne-o dă Dumnezeu este cea care ne dă sens fiecăruia dintre noi. Și din 
nefericire sunt atâția tineri care nu își găsesc sensul, trăiesc într-un sens de 
debusolare, de degringoladă în ceea ce privește viața lor.  

În momentul în care trebuie să aleagă ce profil, la ce facultate trebuie 
să meargă, sunt atât de indeciși. Pentru că nu au putut să potențeze toate 
calitățile pe care le au. Nu au reușit să își descopere vocația pentru care 
Dumnezeu i-a adus în această lume. De aceea frumosul nu este opusul 
urâtului, ci este opusul lipsei de sens. Și avem nevoie de acest frumos după 
care alergăm, cel puțin poate că ar trebui să fie aceeași intensitate după care 
alergăm în ceea ce privește această frumusețe fizică. Vedeți că suntem într-o 
lume  de fotomani, fotografiem, postăm pe conturile noastre, pe rețelele de 
socializare.  

Dacă se uită cineva pe instagram și tinerii știu acest lucru, toate 
fotografiile sunt perfecte, rotunde, nu au  niciun cusur, absolut nimic. De ce? 
Pentru că sufletul acelui tânăr și al nostru al fiecăruia caută perfecțiunea, 
caută frumusețea  interioară. Din păcate, se axează prea mult pe frumusețea 
exterioară și așa cum v-am spus, când te axezi prea mult pe frumusețea 
exterioară este în tine un deficit de frumusețe interioară. De aceea Maica 
Domnului este modelul nostru de frumusețe prin excelență prin existență și 
este și modelul nostru de dragoste și de iubire față de Dumnezeu.  

Maica Domnului nu are o biografie. Nu deținem date cronologice, 
precise despre Maica Domnului. Nu are nici memorii. Sunt doar câteva 
cuvinte consemnate de Sfinții Evangheliști, este o doxologie, o rugăciune și 
un cuvânt, un îndemn pe care l-a dat Maica Domnului celor care erau 
prezenți la nunta din Cana Galileii. Viața Maicii Domnului, biografia ei este 
de fapt biografia lui Hristos. Știți de ce? Pentru că Maica Domnului s-a 
identificat prin dragoste cu Hristos și viața ei era de fapt viața lui Hristos, 
așa cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește 
în mine” (Galateni 2, 20). Și să știți că acest lucru este posibil. Nu sunt 
lucruri așa alambicate, foarte înalte încât să nu ne pricepem. Când iubești pe 
cineva, pe cel de lângă tine, îți este atât de drag, orice gest al lui, cel mai 
nesemnificativ, are o valoare imensă pentru tine, îi dai o interpretare, îl 
asumi în viața ta, în inima ta, pe omul pe care îl iubești foarte tare. Și nu mai 
trăiești tu, ci celălalt trăiește în tine sau conținutul vieții celui de lângă tine 
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devine conținutul vieții tale. Și tu practic ești într-o stare de smerenie 
datorită dragostei pe care o ai față de celălalt, pe care îl iubești atât de mult 
și faci atâtea lucruri. Nimic nu ți se pare imposibil. Să știți că Maica 
Domnului la fel, cu intensitate mult mai profundă, L-a iubit pe Hristos, s-a 
identificat și n-a avut biografia ei. Biografia ei, e biografia lui Hristos. De 
aceea consider că, mai ales pentru dumneavoastră cei ce sunteți tineri aveți 
nevoie de repere și oricât ați alerga după cele care țin de lumea aceasta și 
sunteți ca într-un fel împliniți în ele, veți constata că într-un moment al vieții 
totul este zadarnic și că adevărul întotdeauna, așa cum spune un scriitor, este 
întotdeauna în altă parte, nu acolo unde îl cauți tu, este în Hristos. Și Maica 
Domnului de aceea a fost hărăzită cu putere interioară, lăuntrică pe care a 
dorit-o Împăratul, ne spune psalmistul David. Pentru că ea s-a lăsat pe ea 
însăși, a devenit Biserică a lui Hristos. 

Și în încheiere îngăduiți-mi să vă citez un mic text care surprinde și 
sintetizează foarte bine tot ce am spus până acum legat de Maica Domnului 
cea care pentru noi constituie un exemplu de frumusețe interioară și de 
dragoste autentică, fără intermitențe, fără sincope față de Dumnezeu. Un 
text în care un teolog contemporan surprinde, mai ales pentru lumea aceasta 
în care trăim noi, o lume profundă de prefaceri. Aproape că vrea să iese din 
țâțâni, din așezări a tot ceea ce avem noi moștenire evanghelică, de tradiție a 
valorilor neamurilor. Toate parcă vor să fie împinse la periferia vieții. Și cu 
ce să punem în locul lor? Ceea ce ne împlinește. Un tânăr, oricât de mult și 
oricât de intens se leagă cu un alt tânăr pe o rețea de socializare, în lumea 
virtualului nu spune „nu vreau să te cunosc, îmi este suficient să te văd pe 
skype, să fac un videochat cu tine, nu am nevoie să te întâlnesc”. Nu cred că 
va fi un tânăr care să gândească în felul acesta. Poate să înceapă licărul de 
dragoste, înfiriparea dragostei din mediul acesta virtual la care suntem toți 
conectați și trăim cu toții conectați într-un fel. Dar avem nevoie de altceva: 
de plinătate, de întâlnirea față către față, cu cel în care simte că ceva se 
mișcă în sufletul lui. Nu se rezumă doar la revelație epidermatică, 
superficială. Vrea să se întâlnească și merge până la capătul pământului ca 
să-l vadă, să simtă scăpăratul ochilor, să-i vadă vibrația vocii, să simtă inima 
cum se mișcă în trupul lui. Asta înseamnă plinătate și toți alergăm după 
plinătate. 

Revenind la textul despre care v-am spus, surprinde foarte bine 
biografia spirituală a Maicii Domnului: „Fecioara preacurata Maria, 
Fecioara Maria preacurata maică nu cere nimic și primește totul, ea nu 
urmărește nimic și are totul. În chipul Fecioarei Maria aflăm ceea ce s-a 
pierdut aproape în totalitate în lumea noastră mândră și agresivă. Găsim în 
chipul Fecioarei Maria compasiunea, blândețea, purtarea de grijă, 
încrederea, smerenia. Noi o numim doamna noastră și Împărăteasa cerului și 
a pământului. Dar ea se numește pe sine roaba Domnului. Ea nu caută să 
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propovăduiască sau să demonstreze ceva și totuși simpla prezență cu lumina 
și bucuria care o însoțesc îndepărtează neliniștea problemelor noastre. Este 
ca și cum am fi fost plecați de acasă întreaga zi, una lungă, obositoare și 
plină de nereușite și am revenit în cele din urmă acasă, unde totul se 
limpezește și se umple de acea fericire mai presus de cuvinte, care este 
singura fericire adevărată”. 

Așa să ne învrednicească Maica Domnului cea căreia îi este dedicată 
această zi minunată și să luăm aminte la frumusețea noastră lăuntrică, să o 
cultivăm mult mai mult. Și așa cum poate câteodată ne mâhnim când vedem 
o deficiență a frumuseții noastre exterioare, ar trebui să ne mâhnim și când 
vedem că haina sufletului nostru este ruptă, este afectată, virusată de păcat. 
Pentru că păcatul este singura realitate care ne înjosește. Nimic nu înjosește 
pe om oricât de urât ar vorbi cineva, oricât te-ar calomnia, păcatul este 
singura realitate care te înjosește și cea mai mare luptă cu tine însuți. 

De aceea acesta este gândul pe care vi l-am împărtășit în ziua de 
sărbătoare dedicată Maicii Domnului. Să ne hărăzească Domnul să avem 
această frumusețe interioară și dragoste față de Domnul, pentru că dacă va fi 
curată față de Domnul, va fi și față de cei din jurul nostru. Și părinții să aibă 
grijă de tineri, de copiii lor. Noi să avem grijă de tineri și să investim mai 
mult în ei. Să nu punem nimic mai presus de investiția sufletească: nici 
cariera, nici banii, nici propria noastră inteligență. Absolut nimic. Investiția 
pe care noi o așezăm în sufletele tinerilor este cea de care ne vom bucura și 
este cea mai durabilă. Observați câte tragedii sunt în lumea de astăzi și vă 
îndemn cu toată responsabilitatea: aveți grijă de tinerii dumneavoastră! Nu-i 
lăsați în mâinile celor care îi batjocoresc, a traficanților de persoane, de 
carne vie! Să luăm atitudine împotriva acestor abuzuri: părinți, toți, societate, 
Biserică! Să avem mult mai multă responsabilitate. Amin. Iertați-mă! 
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Cuvânt de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Dr. Irineu, 
Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei,  

la închiderea ITO 20191 
 
 
Înaltpreasfințiți Părinți,  
Preacuvioși Părinți Stareți și Starețe,  
Preacucernici Părinți,  
Onorate oficialități centrale și locale,  
Onorați invitați,  
Iubiți credincioși,  
Dragi tineri, 
 
Pentru că astăzi am sfințit acest altar de rugăciune să ne aducem 

aminte despre arătările Domnului din ziua Învierii, acea dimineață 
inimaginabilă care a schimbat pentru totdeauna istoria umanității. Să privim 
cu ochii minții pentru câteva clipe timpul acela: la primele lumini ale zorilor 
zilei de după sâmbătă, în jurul mormântului Domnului Iisus Hristos toți 
încep să alerge. Maria Magdalena aleargă să-i anunțe pe Apostoli; Sfântul 
Petru și Sfântul Ioan aleargă spre mormânt… Toți aleargă, toți simt urgența 
de a se mișca: nu este timp de pierdut, trebuie să se grăbească… Așa cum a 
făcut, mult mai înainte de acest eveniment, și Preasfânta Fecioară Maria 
care, imediat ce l-a zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, a mers degrabă la 
Elisabeta. Și pentru a înțelege și mai bine misiunea Bisericii în raport cu 
generațiile noastre să ne aducem aminte și de întâlnirea Mântuitorului Iisus  
Hristos cu cei doi ucenici cu care a stat la masă în Emaus. Atunci Domnul 
„a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o lor. Și deodată li 
s-au deschis ochii și l-au recunoscut”. Experiența pe care cei doi ucenici au 
trăit-o i-a determinat în mod irezistibil să pornească din nou la drum, cu 
toate că parcurseseră deja unsprezece kilometri de la Ierusalim și până aici. 
Se întuneca, dar lor nu le mai era frică să meargă noaptea, pentru că Domnul 
Hristos era Cel Care le lumina viața.  

Și noi, fraților și surorilor, am întâlnit pe Domnul în acest drum al 
vieții noastre. Și, ca ucenicii din Emaus, am fost chemați să ducem lumina 
Domnului în noaptea lumii. Am fost solicitați să fim lumina în noaptea 
atâtor oameni care încă nu cunosc bucuria vieții noi în Dumnezeu. Îmi 
imaginez cât sunteți de bucuroși că ați participat la această Sfântă Liturghie 
în locul unde Dumnezeu S-a arătat oamenilor. Și acum când se apropie 
momentul de a ne despărți, poate că deja simțiți o anumită părere de rău că 

 
1 Rostit la data de 8 septembrie 2019 la Mănăstirea Maglavit, județul Dolj. 
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s-a sfârșit această bucurie… Ca și discipolii din Emaus nici noi nu voim ca 
„oaspetele misterios” să plece… „Rămâi cu noi”, spuneau ei, încercând să-l 
convingă să rămână cu ei. Însă Domnul Hristos Cel înviat nu este o comoară 
de închis, ci un Mister de împărtășit. Acest lucru l-a înțeles cu mulți ani în 
urmă și fericitul Petrache care l-a întâlnit pe Mântuitorul Hristos. El a 
învățat atunci că cu cât Îl ducem mai mult pe Domnul Hristos altora, cu atât 
Îl vom simți mai prezent în viețile noastre. Și sunt sigur că voi veți face asta, 
când vă veți întoarce la casele voastre de origine. Textul despre Emaus ne 
mai spune că Mântuitorul Iisus Hristos a aprins un foc în inimile ucenicilor, 
foc pe care dorim să nu se stingă niciodată din inimile noastre, ci să se 
extindă, pentru a nu deveni cenușă. De aceea alimentați și răspândiți și la 
alții focul Domnului Hristos care este în voi! 

 
Iubiți credincioși, dragi tineri, 
Astăzi, Biserica are nevoie de noi pentru a fi pe deplin ea înseși. Ca 

Biserică, voi sunteți Trupul Domnului Înviat prezent în lume. Vă rog să vă 
amintiți mereu că sunteți membre ale Bisericii noastre Ortodoxe. Sunteți 
legați unii cu alții și singuri nu veți supraviețui. Aveți nevoie unii de alții 
pentru a marca într-adevăr diferența într-o lume tot mai tentată de diviziuni. 
Într-o lume în care sunt tot mai mult certuri și dispute voi trebuie să fiți 
mesajul de unitate, de pace și unitate. Numai mergând împreună cu 
Mântuitorul Hristos vom fi cu adevărat puternici și capabili să ducem 
lumina în nopțile din această lume! Vă rog nu ignorați glasul lui Dumnezeu 
care vă cheamă să vă ridicați și să urmați căile pe care El le-a pregătit pentru 
noi. Ca și Preasfânta Fecioară Maria și împreună cu ea, fiți în fiecare zi 
purtători ai bucuriei sale și ai iubirii sale. Fiți următori fericitului Petrache 
care s-a ridicat degrabă de îndată ce l-a chemat Domnul să vestească 
mesajul primit de la El pentru frații și surorile sale.  

 
Dragi prieteni, 
Ați pornit la drum și ați venit la această întâlnire în Oltenia. Și acum 

bucuria mea este să simt că inimile voastre bat de iubire față de Mântuitorul 
Iisus Hristos, ca acelea a Preasfintei Fecioare Maria, a Sfântului Petru, a 
Sfântului Ioan și a dreptcredinciosului Petrache Lupu. Vă îndemn să alergați 
spre Mântuitorul Hristos, nu vă mulțumiți cu pasul lent al celui care se așază 
la coadă la sfârșitul rândului. Este nevoie de curajul de a face un pas înainte, 
un salt îndrăzneț și cutezător pentru a dobândi Împărăția lui Dumnezeu și a 
vă angaja pentru o umanitate mai fraternă, mai bună, mai fericită. Când veți 
avea acest curaj Duhul Sfânt vă va stimula în această alergare înainte. 
Biserica are nevoie de elanul și credința dumneavoastră. Mergând împreună 
experimentați bucuria de a primi pe fratele sau pe sora care este lângă noi. 
Câtă bucurie ne poate da prezența lor dacă o primim în viața noastră fără 
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prejudecăți și închideri egoiste. A merge singuri avem poate satisfacția că 
suntem mai rapizi, dar a merge împreună ne face să devenim ucenici ai 
Domnului, primind de la Duhul Sfânt siguranța apartenenței la neamul lui 
Dumnezeu. Cu frații și surorile noastre avem identitate și suntem totdeauna 
fericiți, căci unde „sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu sunt în 
mijlocul lor”, zice Domnul. Noi am trecut prin Sfântul altar și ne-am 
închinat în fața sfintei mese precum Sfântul Ioan și Sfântul Petru care au 
venit dis-de-dimineață să vadă mormântul Domnului. În această împrejurare 
Sfântul Ioan ne spune că Sfântul Apostol Petru a intrat primul în mormânt și 
a văzut giulgiul pe pământ înfășurat. Apoi a intrat și el „a văzut și a crezut”. 
Cele spuse de Sfântul Evanghelist sunt legate cum constatăm de a vedea și a 
crede, ceea ce însemnă că ei au văzut semnele Mântuitorului Iisus Hristos și 
au crezut în El. În toate aceste semne ale Domnului vedem prezența și 
lucrarea Lui care ridică din suferință și stricăciune pe cei neputincioși și 
bolnavi, dându-le sănătate, nădejde și fericire veșnică. Desigur, și noi când 
am intrat în Sfântul Altar ca în mormântul Domnului, am avut în ochi și în 
inimă acele semne săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos. De aici am învățat 
iubiți frați și surori că este posibil să se întâlnească Viața în locurile în care 
domnește moartea. Am avea tendința să stăm deoparte de locurile răului, să 
ne îndepărtăm de cei cu obiceiuri rele. Și totuși aceasta este noutatea 
dumnezeiască a Sfintei noastre Biserici: mormântul gol al Mântuitorului 
Hristos devine ultimul semn în care strălucește biruința definitivă a Vieții. 
Câte persoane moarte sufletește așteaptă astăzi vizita noastră! Câți frați 
răniți au pecetluit suferința lor „punând o piatră deasupra” mormântului lor. 
Cu puterea Duhului Sfânt putem să mutăm acele pietre mari și să facem să 
intre acolo unde este mult întuneric raze de lumină și de speranță. Așadar să 
nu ne fie frică! Să nu stăm deoparte de locurile de suferință, de înfrângere, 
de moarte. Dumnezeu ne-a dat o putere mai mare decât toate nedreptățile și 
fragilitățile lumii, mai mare decât păcatul nostru: Mântuitorul a învins 
moartea dându-și viața pentru noi. Acest loc este o mărturie strălucitoare că 
răutatea și moartea pot fi învinse prin credință. Cu câțiva ani de zile în urmă 
aici domnea tăcerea de mormânt a ateismului și necredinței. Și iată astăzi 
fericitul Petrache ne-a invitat aici să ne spună că trebuie să vestim fraților 
noștri că Mântuitorul este Cel Înviat, este Domnul, care ne dăruiește 
Împărăția lui Dumnezeu: să avem curaj! 

 
Iubiți tineri, dragi frați și surori, 
Acum la sfârșitul acestei întâlniri ne întrebăm de care parte suntem și 

unde ne aflăm în experiența noastră de iubire cu Dumnezeu. Domnul Hristos 
ne întreabă pe fiecare dintre noi ca fii și fiice ale Bisericii noastre: Îl urmăm 
cu adevărat sau ne întoarcem pe căile lumii? Fără un salt în iubire viața 
noastră se îmbolnăvește de plăceri egoiste, ne închidem în vorbării sterile, 
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ne acomodăm în monotonia unei vieți creștine fără elan, unde iubirea de 
sine aduce tristețea de a rămâne neîmpliniți. O inimă ușurată de bunuri 
materiale, care îl iubește liberă pe Domnul, este ca a Preacuratei Fecioare 
Maria care răspândește mereu bucuria, acea bucurie de care astăzi este mare 
nevoie. Aici la Maglavit unde Dumnezeu s-a arătat oamenilor, Mântuitorul 
ne cheamă să ne întoarcem la izvoarele bucuriei, care sunt întâlnirea cu El, 
alegerea curajoasă de a risca pentru a-L urma, gustul de a părăsi ceva pentru 
a îmbrățișa calea sa. Dumnezeu vrea să fie prezent în viețile noastre așa cum 
a fost prezent în inima fericitului Petrache Lupu, chemându-ne ca și pe el să 
ducem mesajul său de pocăință și de libertate întregii omeniri. Numai în El 
putem să fim liberi: liberi de păcat, de rău, liberi de ura din inimile noastre, 
liberi total pentru a-L iubi și a-L primi pe Domnul Hristos și pe frați. 

De acum vă veți întoarce la casele voastre. Când ați venit ați simțit, 
de bună seamă, cât de obositor a fost drumul pentru a veni la Craiova și la 
Maglavit; gândiți-vă, acum la despărțire, cât de frumos și angajant va fi 
drumul întoarcerii la casele voastre, la localitățile voastre, la comunitățile 
voastre. Parcurgeți-l cu încrederea și harul Mântuitorului nostru, Domnul, 
Care ne iubește! Deci, fiecare dintre noi, întorcându-se acasă, să pună în 
inima și în mintea sa: Mântuitorul Iisus Hristos, Domnul, mă iubește. Da, 
sunt iubit pentru că simt mângâierea Domnului Care mă iubește. Cu aceste 
sentimente de iubire, viața devine o alergare bună, fără neliniște și fără frică. 
Mergeți în pace și iubire! Maica Domnului să vă aibă întotdeauna sub 
Sfântul ei acoperământ! 

Mulțumim Preasfintei Treimi, Preacuratei Stăpâne de Dumnezeu 
Născătoare și Pururea Fecioara Maria și tuturor Sfinților pentru această zi 
binecuvântată și minunată. Mulțumesc Înaltpreasfințiților și Preasfințiților 
Părinți pentru participarea la această sfințire memorabilă. Vă mulțumesc 
tuturor pentru această întâlnire de rugăciune. Vă mulțumesc vouă tinerilor 
pentru că această întâlnire a fost precedată de o împletire de atâtea drumuri 
pe care v-ați făcut pelerini, parcurgând drumuri și cărări din România și din 
alte țări, în mijlocul comorilor de cultură și de credință din Oltenia pe care 
părinții noștri le-au lăsat ca moștenire. Ați străbătut locurile în care oamenii 
trăiesc și muncesc, bogate în vitalitate și marcate de trude. Sper că ați 
respirat profund bucuriile și dificultățile, viața și credința poporului nostru 
român ortodox. 
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Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte 
Mitropolit Ioan Selejan la ITO 2019:  

Omul - potirul harului1 
 
 
Așa cum ne învață Sfântul Grigorie Teologul, să punem în fruntea 

cuvintelor pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, „Întâiul să ne fie binevoitor, 
al doilea să ne ajute, al treilea să ne inspire” (Sf. Grigorie de Nazianz, 
Oration 28, Oratio theologica secunda: De Theologia, PG 36; Cele 5 
cuvântări teologice, trad. D. Stăniloae, Anastasia, București, 1993, p. 21). 

Apreciem, în mod deosebit, faptul că Mitropolia Olteniei 
organizează în anul acesta Întâlnirea Tinerilor Ortodocși la Craiova. Iată, 
tineri din întreaga Ortodoxie vor fi prezenți în cetatea Băniei, unde vor da 
mărturie despre credința lor în Preasfânta Treime Dumnezeu. Ce este omul 
în relația cu Dumnezeu? Fiecare dintre noi suntem un potir în care toarnă 
Dumnezeu lacrima iubirii Sale. Hristos trebuie împărtășit tinerilor dacă 
vrem o generație a luminii, care să se îndrepte spre veșnicia luminii celei 
neînserate. Avem convingerea că această întâlnire va contribui la întărirea 
unității Ortodoxiei.  

Sfântul Ioan Gură de Aur are un cuvânt profund atunci când vorbește 
despre arta educației tinerilor: „Care artă poate fi egală cu arta de a educa 
sufletul copilului, de a-i forma mintea tânărului? Cel care practică această 
artă trebuie să fie mai priceput și mai talentat decât un pictor și decât un 
sculptor” (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia 59, 7 în Omilii la Matei, PSB 21, 
trad. D. Fecioru, EIBMBOR, București 1994, pp. 695-696). 

Contextul întâlnirii este, bineînțeles, unul hristologic – întâlnirea cu 
Hristos și învățătura Lui. Așadar, se impune, imperios necesar, formularea 
următoarei idei directoare: ce-ar aștepta Hristos de la tinerii de astăzi, 
același Hristos care este Lumină a lumii și Mântuitorul Care S-a jertfit 
pentru lume? 

Pentru început trebuie subliniat că Iisus Hristos este identificat cu 
învățătura Sa. Și învățătura Lui nu poate izvorî decât din El Însuși, Cel care 
a spus despre Sine: „Eu sunt Lumina lumii” (Ioan 8, 12) sau „Eu sunt 
Adevărul” (Ioan 14, 6). El este, ca atare, „Învățătorul” și „învățătura” în 
persoană, este „Lumina” în persoană. El e Cel Ce propovăduiește și „Cel Ce 
Se propovăduiește” pe Sine. În El Se identifică Subiectul învățăturii cu 
„obiectul” ei. Dar pe Hristos Îl experiem ca Subiect dumnezeiesc prin Duhul 
Sfânt, Care ni Se comunică prin toate cuvintele și actele Sale. De aceea, 
cuvintele Lui au în ele duh și viață: „Cuvintele pe care vi le-am grăit sunt 

 
1 Rostit la data de 8 septembrie 2019 la Mănăstirea Maglavit, județul Dolj. 
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duh și viață” (Ioan 6, 63) sau „Tu ai cuvintele vieții veșnice” (Ioan 6, 68). 
Ele ne unesc prin Duhul Sfânt, cu El Însuși. Așadar, spune părintele 
Dumitru Stăniloae, această calitate dinamică a „adevărului”, care-l 
configurează pe om ca „chip” al Lui, este realizată prin Duhul Sfânt 
(Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, EIBMBOR, București 
1997, p. 82). Sfântul Chiril stăruia asupra acestui adevăr că puterea care 
însoțește cuvântul lui Hristos, este Duhul Sfânt (Sf. Chiril al Alexandriei, 
Glaphyra, P.G., 69, col. 497).  

Orice om cât trăiește, spune părintele Stăniloae, tresare când își aude 
repetate cuvintele sau pomenite faptele, chiar dacă nu e amintit cu numele. 
Expresia „viu este Dumnezeu” are legătură cu acest înțeles. Iisus Hristos, 
fiind și Dumnezeu, ia cunoștință de repetarea cuvintelor, de pomenirea 
numelui Său și a faptelor Sale. El e prezent nevăzut și repetă oarecum Însuși 
rostirea și săvârșirea lor, prin identificarea cu ele: „Nu s-a putut vedea un 
credincios cu adevărat citind Evanghelia, care să nu fie stăpânit de 
siguranța că nu e numai el cu o carte în acele clipe, ci, încet-încet, cuvintele 
parcă nu mai sunt fixate în carte, ci sunt rostite de Iisus Hristos Care S-a 
așezat în locul cărții” (Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea 
omului, Editura Omniscop, Craiova 1993, pp. 201-202). 

Unei singure întrebări a venit El să-i dea răspunsul, dar celei mai 
mari, care frământă nu numai mintea, ci omul total, ridicându-se permanent 
din adâncul lui. Este întrebarea omului: ce să fac ca să mă mântuiesc? (Luca 
10:25) Iar răspunsul lui Iisus, care n-a fost nici el un răspuns teoretic, ci o 
lucrare divină, adică arătarea lui Dumnezeu (Matei 19, 21: „vino şi 
urmează-Mi”), tălmăcită prin învățătură („Cine vrea să vină după Mine, să 
se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie” Marcu 8, 34). N-a 
fost un îndemn la însușirea unei doctrine, ci la intrarea în raportul de 
dragoste cu Dumnezeu, la așezarea omului în relație vie cu lucrarea 
mântuitoare a Lui. Iisus nu i-a spus tânărului, care L-a întrebat ce să facă să 
moștenească viața de veci: „Memorează bine învățătura mea”, ci: „Iubește 
pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din 
toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău, ca pe tine 
însuţi” (Luca 10, 27). Această intrare în raport cu Dumnezeu Mântuitorul nu 
exclude cunoașterea, ci ea înseamnă cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu: 
„Iar viața veșnică aceasta este: ca să Te cunoască pe Tine unul, adevăratul 
Dumnezeu și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis” (Ioan 17, 2).  

Prin cuvânt poți pune piatră de hotar pentru renașterea sau salvarea 
unui om sau îl poți împinge la pieire. Prin cuvânt pot fi trezite neamuri 
întregi la o nouă viață. Cuvântul omului a decăzut, însă, la funcția de slujitor 
al minciunii, în loc să slujească adevărului cu care este legat prin sensul său. 
Pentru o regenerare, trebuie reiterat adevărul despre Cuvântul Dumnezeiesc, 
Cel care S-a întrupat. Dar ascultarea pe care o așteaptă și o presupune, ca un 
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impuls aprioric al cuvântului Său, este nu o ascultare pasivă, ci un răspuns, 
prin faptele iubirii și rugăciune.  

Un alt aspect esențial al întâlnirii îl reprezintă dimensiunea 
multinațională, pluralitatea ca unitate în alteritate, precum și universalitatea 
învățăturii lui Hristos, care se adresează tuturor. Iar noi știm că în Hristos 
„nu mai este iudeu, nici elin; pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus” 
(Galateni 3, 27-28), în timp ce credința în El este aceeași – „întru Unul 
Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toți vecii”. Textul paulin de la Galateni 4, 4 ne arată 
timpul și modul în care am dobândit înfierea: „când a venit plinirea vremii, 
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege”; și 
„pentru că sunteţi fii, spune apostolul, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului 
Său în inimile noastre, care strigă: Avva, Părinte!... acum însă, după ce aţi 
cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă după ce aţi fost cunoscuţi de 
Dumnezeu, cum vă întoarceţi iarăşi la înţelesurile cele slabe şi sărace, 
cărora iarăşi voiţi să le slujiţi ca înainte?” (Galateni 4, 6-9). Astfel, în timp 
ce „plinirea vremii” s-a petrecut irepetabil, în Betleemul Iudeii, mesajul 
Evangheliei însă, propovăduit cu timp și fără timp, trebuie să se adapteze 
mai multor medii și așteptări. Mesajul evanghelic este universal, se 
adresează tuturor oamenilor, dinamica lui a devenit globală într-o epocă 
post-modernă. Trăim într-un relativism moral și într-o profundă criză 
spirituală (Max Picard, „Fuga de Dumnezeu”). Trăim într-un timp post-
adevăr, lipsit de vocație, însă creștinismul are puterea de a-și converti epoca 
(așa cum spunea G. K. Chesterton în „Omul etern”). În pustiul lumii 
acesteia auzim încă ecoul pașilor lui Dumnezeu, singurul sunet recunoscut 
de Adam din rai, transformat într-o căutare neîncetată înlăuntrul vieții, o 
călătorie cu multe încercări a tânărului însetat de Dumnezeu (Christos 
Yannaras, „Foamea și setea”). În acest context, iubiți tineri, vă putem aminti 
cuvintele Sfântului Apostol Pavel care spune că Arhiereul nostru, Hristos, 
deși El era fără de păcat, nu este unul Care nu poate să înțeleagă slăbiciunile 
noastre, căci „prin ceea ce a pătimit, fiind El Însuși ispitit, poate și celor ce 
se ispitesc să le ajute” (Evrei 2, 18). Însă ruptura omului de Dumnezeu 
reprezintă adevărata cauză a tuturor crizelor. Omul modern s-a dezlipit de 
Rai și s-a alipit de raiul pământesc, devenind una cu lumea. De aceea, omul 
și-a tulburat pacea, i s-a împuținat hrana, i s-au risipit banii, i s-au zguduit 
metropolele. De aici și crizele politice, economice, sociale și morale, care-l 
întorc pe om din calea sfințeniei. Pentru câștigarea sufletului tinerilor care 
intră în viață, printr-o luptă nocturnă din care iese la iveală persoana vie, 
rugăciunea e un instrument de scriere pe suflet. O formă de fraternitate 
intelectuală și morală, este și această Întâlnire a Tinerilor Ortodocși, o formă 
de tradiție vie pentru tinerii care intră desculți, pentru „a traversa cu 
picioarele goale” (Benjamin Fondane), alături de prieteni prin care ne 
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putem înălța, criza morală a timpului în care ne-a fost dat să trăim. Cultura 
noastră postmodernă, înstrăinată de valorile sale, manifestă o antipatie ori 
chiar repulsie față de creștinism, exprimată prin libertățile pe care ni le luăm 
împotriva tradiției lui, ceea ce a devenit aproape unicul conținut spiritual al 
modernității noastre. Cea mai puternică civilizație pe care a cunoscut-o 
omul poate distruge pământul, dar nu poate forma un adolescent, spunea 
André Malraux, cel care concluziona: „Secolul XXI va fi religios sau nu va fi 
deloc”.  

Potrivit Sfântului Chiril al Alexandriei, la Tatăl nu se intră decât în 
stare de jertfă filială. Ideea de jertfă devine centrală pentru mântuire, într-o 
lume aflată într-o profundă cădere și afundată în întunericul păcatului. 
Venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu și jertfa Sa, instituie o adresabilitate 
pentru toată lumea. În iubirea Sa jertfelnică El vrea să îi cuprindă pe toți de 
la o margine la alta a lumii. În criza actuală morală în care se află lumea, 
nimeni nu se poate primeni decât prin Hristos și, de aceea, Hristos îi cheamă 
și azi în mod deosebit pe tineri, cărora li Se adresează: „Mare este secerișul, 
dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată 
lucrători la secerișul Lui” (Matei 9, 37).  

Așadar, în contextul degradării societății umane, Hristos face un apel 
la tineri pentru a lucra în via sau ogorul Domnului, unde El a lăsat peste 
veacuri acest mesaj: „Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În 
lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea!” (Ioan 16, 33). 
Păstrați-vă, așadar, inima pentru Hristos, pentru Împărăția cea veșnică! În 
Sfânta Evanghelie vedem cum Hristos i-a chemat pe primii Săi Apostoli să-L 
urmeze și ei au plecat, după și cu Hristos, chiar în clipa aceea. Azi, însă, 
mulți oameni din societate luptă pentru a obține libertatea de a trăi în patimi. 
Cultura îl modelează și-l formează pe om. Cărei culturi vrem să aparținem: 
culturii vieții sau a morții? Omul L-a părăsit pe Dumnezeu, I-a cerut să-l 
desfieze și i-a cerut morții să-l înfieze ea. Dragi tineri, să trăiți având grijă 
de viața și de inima voastră ca în clipa când sfintele noastre mame ne-au 
adus la altar și am fost botezați în numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului 
Duh. Nu vă schimbați, ci rămâneți ca pruncii în ceasul botezului din sfintele 
noastre biserici! Și pe noi ne întreabă astăzi Hristos, pe fiecare dintre noi: 
„Cine zici tu că sunt Eu?”. Să avem tăria mărturisirii lui Hristos care ne 
spune și nouă: „Nu vă fie teamă să Mă mărturisiți pe Mine în lumea 
aceasta!”. De ce îți este teamă să-L mărturisești pe Hristos în familia ta, în 
societatea în care trăiești? „Făclia nu arde pentru ea însăși, ci pentru cei 
aflați în întuneric, sunteți o făclie nu numai pentru voi înșivă, ci pentru a 
scoate la lumină pe cel aflat în rătăcire” (Sf. Ioan Gură de Aur). Să dea 
Dumnezeu să poată da mărturie îngerul și îngerii Săi despre voi și să spună: 
Tată Ceresc, acești tineri ascultă de Fiul Tău! 
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Gratitudinea noastră se înalță în acest moment către Preafericirea Sa, 
Părintele Patriarh Daniel și către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române, care au aprobat ca Întrunirea Tinerilor Ortodocși din anul 2020 să 
se desfășoare la Timișoara, primul oraș eliberat de comunism din România, 
oraș martir, care a respirat aerul libertății în Duhul lui Hristos. 
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