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Pastoraţie şi Misiune

PASTORALA LA ÎNVIEREA DOMNULUI 
2009

† A M B R O Z I E
Din mila lui Dumnezeu, Episcop al Giurgiului

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept-credincioşilor 
creştini, har şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi 

arhierească binecuvântare!

„Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, 
şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. (Troparul Praznicului)

HRISTOS A ÎNVIAT!

Iubiţii mei fii sufleteşti,

Trăim în aceste preafrumoase zile bucuria praznicului aducător de mântu-
ire, Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, praznic pe care noi, credin-
cioşii, îl simţim în fiecare an ca pe un minunat dar ceresc. Iată că, după ce am 
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trăit sufleteşte împreună cu Hristos în Săptămâna Patimilor Sale, astăzi, în lu-
minata zi a Învierii, ne înălţăm şi ne bucurăm cu El, aşa cum mărturisim într-o 
cântare a praznicului: „Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase; as-
tăzi mă ridic împreună cu Tine, Cel ce ai înviat”. În faţa puterii dumnezeieşti, 
piatra mormântului şi însăşi stăpânirea morţii au fost biruite a treia zi după 
Scripturi. „Unde îţi este moarte, biruinţa ta? Unde-ţi sunt chinurile tale ?” se 
întreba proorocul Osea, cu sute de ani mai înainte, văzând cu duhul Învierea 
lui Hristos şi nimicirea puterii morţii (Osea 13, 14). Mântuitorul Hristos ne-a 
arătat, astfel, calea prin care suferinţa poate fi biruită, Golgota poate fi conver-
tită în bucurie şi moartea poate fi transfigurată în viaţă.

Iubiţi părinţi slujitori ai sfintelor altare şi fraţi creştini,

Dumnezeu a creat viaţa cu scopul ca ea să crească, să se dezvolte, nicide-
cum să sfârşească prin pieire. El a dat naştere vieţii nu pentru a se ajunge la 
distrugeri prin moarte, ci dimpotrivă, ca ea să vădească în lumea zidită plină-
tatea vieţii celei dumnezeieşti, după cum grăieşte Scriptura : „Căci Dumnezeu 
n-a făcut moartea şi nu se bucură de pieirea celor vii. El a zidit toate lucru-
rile spre viaţă şi făpturile lumii sunt izbăvitoare. Întru ele nu este sămânţă 
de pieire şi moartea n-are stăpânire asupra pământului” (Înţel. lui Solomon 
I, 13-14). Tot în Sfânta Carte ni se spune că „Dumnezeu a zidit pe om spre ne-
stricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale. Iar prin prizma diavolului 
moartea a intrat în lume …” (Înţel. lui Solomon II, 23-24). Aşadar, intenţia 
temeinică a Creatorului a fost şi rămâne ca viaţa să înflorească şi nicidecum să 
se distrugă. „Dumnezeu l-a zidit pe om spre nestricăciune”. Pe el şi toată făp-
tura. Dacă vedem că moartea este, totuşi, o realitate şi lucrează în toate cele ce 
ne înconjoară, aceasta nu se întâmplă datorită intenţiei Ziditorului, ci în urma 
unui accident, în urma unei rele întâmplări, păcatul. Păcatul a pătruns în lume 
pe calea unei libertăţi omeneşti, pe care pizma celui viclean a înşelat-o. Ne 
gândim la întâiul om zidit de Dumnezeu, la Adam şi la căderea lui în păcat şi 
în moarte, în acelaşi timp.

Omul cel dintâi - Adam - a fost zidit de Dumnezeu ca o fiinţă înzestrată 
cu viaţă naturală datorită sufletului său. Dar, în urma păcatului neascultării, 
viaţa lui trupească a ajuns pradă legilor stricăciunii şi nimicirii. Viaţa lui sufle-
tească a sărăcit şi a cunoscut durerea şi întristarea, pentru sine şi pentru toţi 
urmaşii lui de-a lungul veacurilor. Al doilea Adam - Iisus Hristos - cu ascul-
tarea Lui desăvârşită, vine să repare neascultarea şi să înlăture stricăciunea 
provocată neamului omenesc prin păcatul adamic: „Dacă prin păcatul unuia 
singur a stăpânit moartea, datorită acestuia singur, cu atât mai mult dato-
rită lui Iisus Hristos singur vor împărăţi în viaţă acei care primesc din plin 
harul şi darul dreptăţii” (Romani 5, 17-21).



Episcopia Giurgiului

7

 Preasfinţitul Părinte Ambrozie, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, 
Mitropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei 

Occidentale şi Meridionale, la praznicul Botezului Domnului, 
în Biserica Jean de Bauvais din Paris - 6 ianuarie 2009

Moment aniversar la Palatul Patriarhiei 
dedicat împlinirii a 150 de ani de la 

Unirea Principatelor Române (1859-2009) - 23 ianuarie 2009
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Delegaţia Patriarhiei Române care a întâmpinat moaştele Sfântului 
Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului aduse la Bucureşti de 

Înaltpreasfinţitul Panteleimon de Veria, Nausa şi Kampania - 29 aprilie 2009

Preasfinţitul Părinte Ambrozie, la invitaţia Preasfinţitul Părinte
 Visarion, Episcopul Tulcii, a participat la manifestările prilejuite de prăznuirea 

Sfinţilor Mc. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel - 6 iunie 2009
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Prin jertfa de pe Cruce, Hristos ne-a readus la starea dintru început, re-
făcând legătura noastră filială cu Dumnezeu; S-a făcut om, ca pe om să-l în-
dumnezeiască. Hristos Domnul, prin Înviere, ne-a ridicat împreună cu Sine 
la viaţă, după cum ne învaţă Sfântul Vasile cel Mare (330-379), părintele ca-
padocian căruia îi este consacrat anul 2009, la pomenirea celor 1630 ani de 
la trecerea în veşnicie: „Dându-se pe Sine morţii, Hristos a dezlegat legăturile 
acesteia şi, înviind a treia zi, a făcut cale trupului la învierea cea din morţi” 1.

Tot ce a lucrat Hristos, tot ce a învăţat, toate prin care a trecut ca Om, au 
un rost mântuitor pentru noi. Pentru noi a şi înviat, ca să ne înveţe prin pute-
rea exemplului Său că nu moartea este ultimul răspuns şi ultima putere, ci în-
vierea, că şi noi vom învia, că nici împotriva noastră moartea nu poate nimic, 
că ea poate fi desfiinţată (I Cor. 15, 26). Moartea dispune, la vremea rânduită 
de Dumnezeu, doar de trupul nostru. Sufletul rămâne pururea viu, pentru că 
el este viaţă nemuritoare a lui Dumnezeu: „Duhul dă viaţă” (II Cor. 3, 6); iar 
viaţa nu vine de la sine, întrucât viaţa sufletului este de altă natură decât cea a 
trupului şi ea va fi în stare, la învierea de obşte, să refacă şi ceea ce s-a desfăcut 
odată cu moartea întru cele din care a fost alcătuit, adică trupul, redându-ne 
în faţa Dreptului Judecător într-un chip care scapă înţelegerii noastre acum, 
fiind vorba de integritatea identităţii noastre pământeşti 2.

Trebuie să ne amintim, cu adâncă recunoştinţă, că Hristos ne-a eliberat 
din robia păcatului, dar şi a morţii, fiindcă, prin Învierea Sa, a biruit moartea 
„ca să strice lucrurile diavolului” (I Ioan 3, 8). „Trecerea de la robia păcatului 
- ne spune părintele Dumitru Stăniloae - la libertatea desăvârşită a Duhului şi 
mântuirea de moartea veşnică s-au făcut prin jertfa Mielului înţelegător. Mai 
mult, chiar în El e înfăptuită trecerea omenescului la viaţa dumnezeiască şi de 
la moarte la viaţa învierii…. Prin jertfa de pe cruce a lui Hristos şi prin înviere 
se înfăptuieşte în El şi, prin El, pentru toţi cei ce se unesc cu El, trecerea de la 
viaţă spre moarte sau purtătoare de moarte, la viaţa veşnică şi neîngustată a 
învierii, la viaţa dumnezeiască” 3.

Aşadar, moartea, prin Învierea Domnului, nemaiavând stăpânirea asupra 
noastră, rămâne numai ca un moment de trecere din viaţa aceasta vremelnică 
în viaţa cea veşnică, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spune: „Nu 
avem aici cetate stătătoare ci o căutăm pe aceea ce va să fie” (Evrei 13, 14), 
cetatea veşniciei întru împărăţia lui Dumnezeu. În acest sens, tot Apostolul 
neamurilor, arătând credincioşilor din Corint că Învierea Domnului reprezin-
tă nimicirea morţii şi chezăşia învierii noastre, scrie: „Moartea a fost înghiţi-
tă de biruinţă. Unde îţi este moarte biruinţa ta? Unde îţi este moarte, boldul 
tău?” (I Cor. 15, 54-55). Dacă Hristos a înviat, atunci e logică şi învierea mor-
ţilor, deci şi învierea noastră: „Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat 
din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este înviere a morţilor. Dacă nu este 
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înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă Hristos n-a înviat, zadar-
nică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră” (I 
Cor. 15, 12-14). După cum, într-adevăr, Hristos a înviat din morţi, tot aşa, El 
s-a făcut „început al învierii morţilor” (I Cor. 15, 20) , al învierii noastre. Mor-
mântul gol al Golgotei ne dovedeşte, astfel, că şi noi vom învia în ziua cea de 
apoi, când Mântuitorul „va schimba la înfăţişare trupul smereniei noastre ca 
să fie asemenea Trupului slavei Sale” (Filipeni 3, 21). După învierea Sa şi tri-
miterea Sfântului Duh în lume, Mântuitorul „varsă neîncetat peste noi harul 
vieţii pentru învierea noastră de acum şi pentru învierea noastră cu trupul la 
sfârşitul veacurilor” 4. De aceea, suntem încredinţaţi că prin Învierea Dom-
nului noi nu suntem sortiţi morţii, aşa cum ne încredinţează şi Sfântul Evan-
ghelist Ioan: „Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morţi va face vii şi trupurile 
noastre cele muritoare, prin Duhul Său care locuieşte în noi” (Ioan 13, 1).

În momentul biruinţei lui Hristos asupra morţii, Învierea a devenit lege 
universală. Ne-am botezat în moartea lui Hristos, cufundaţi în apă, pentru a 
ne ridica iarăşi împreună cu El. Iar pentru sufletul curăţit, Învierea nu este 
numai speranţă, ci şi o realitate prezentă. Hristos Domnul ne-a arătat prin În-
vierea Sa puterea credinţei prin care suferinţa poate fi biruită: „Cel ce crede în 
Mine, chiar dacă va muri, va fi viu” (Ioan 11, 25). Nu este bucurie mai mare 
decât a şti că nu suntem sortiţi morţii definitive. După cum bobul de grâu nu 
se pierde în pământul în care a fost semănat, ci se transformă într-o plantă 
nouă, aşa şi noi ne vom ridica la sfârşitul lumii din morminte cu puterea lui 
Dumnezeu. Moartea, ne spune Sfântul Atanasie cel Mare, „fiind dispreţuită 
şi călcată în picioare după ce s-a produs arătarea mântuitoare a Domnului în 
Trup şi sfârşitul Său pe Cruce, e vădit că El este Mântuitorul Care S-a arătat în 
Trup, care a golit moartea de putere şi a arătat biruinţa asupra ei. Căci Hristos, 
pe Care-l mărturisim noi, dă fiecăruia biruinţa asupra morţii, făcând-o nepu-
tincioasă în fiecare dintre cei ce au credinţa în El şi poartă semnul Crucii”5.

În faţa argumentelor celor necredincioşi şi a feluritelor pretexte, Învierea 
Domnului s-a dovedit şi s-a impus cu puterea faptului împlinit şi cunoscut, 
astfel că imnul ei triumfal face de atunci, şi va face întotdeauna, bucuria noas-
tră şi a lumii împotriva tuturor raţiunilor omeneşti, împotriva „înţelepciunii” 
de jos, a celor care au căzut în robia superstiţiilor şi a legendelor necreştine. 
Împotriva a tot ce s-ar putea zice şi scrie despre faptul Învierii, stă creştinismul 
întreg, ca dovedire şi încredinţare neclintită a Învierii lui Hristos. Cu cât omul 
şi omenirea întreagă vor cunoaşte mai multe biruinţe, cu atât va fi mai mare 
între toate biruinţa lui Hristos asupra morţii. Chiar cele mai strălucite victorii 
omeneşti ca cele ale lui Cyrus, Hanibal, Alexandru cel Mare, Cezar, Napoleon 
nu se pot compara cu marea şi îndoita biruinţă a lui Hristos asupra morţii şi a 
răului 6. Învierea Domnului este demonstrarea veşniciei sufletului, a nemuririi 
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 Întâistătătorul Episcopiei Giurgiului alături de un sobor de ierarhi, 
membri ai Sfântului Sinod, în Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” 

din Slobozia la ceremonia de întronizare a Preasfinţitului Părinte Vincenţiu 
în demnitatea de Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor - 28 iunie 2009

Ceremonia de întronizare a Preasfinţitului Părinte Corneliu
 în demnitatea de Episcop al Huşilor - 29 iunie 2009
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 Alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi de un sobor 
de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod, au participat 
la ceremonia de ridicare în rangul de Arhiepiscopie 

a Episcopiei Romanului şi Bacăului - 13 septembrie 2009

Ceremonia de ridicare în rangul de Arhiepiscopie 
a Episcopiei Romanului şi Bacăului – 13 septembrie 2009
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Ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Voievod 
Neagoe Basarab în Arhiepiscopia Târgoviştei - 26 septembrie 2009

Manifestări religioase prilejuite de ridicarea la rangul de Arhiepiscopie 
a Episcopiei Argeşului şi Muscelului - 26 septembrie 2009
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Manifestările prilejuite de ridicarea la rangul de Arhiepiscopie 
a Episcopiei Dunării de Jos - 27 septembrie 2009

Doi ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea 
de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române  - 30 septembrie 2009
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Preasfinţitul Părinte Ambrozie prezent la manifestările dedicate 
prăznuirii Sf. Cuv. Parascheva, ocrotitoarea Moldovei,

la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei - 14 octombrie 2009

Manifestările religios-culturale dedicate prăznuirii Sf. Dimitrie cel Nou,
ocrotitorul Catedralei Patriarhale din Bucureşti - 24-28 octombrie 2009
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Preasfinţitul Părinte Ambrozie, alături de Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel şi de soborul de ierarhi prezenţi la manifestările religios-culturale 

dedicate prăznuirii Sf. Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Catedralei Patriarhale 
din Bucureşti - 24-28 octombrie 2009

Manifestările religios-culturale dedicate ridicării Episcopiei 
Buzăului şi Vrancei la rangul de Arhiepiscopie - 8 noiembrie 2009
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lui. E dovada cea mai mare. Şi, mai ales, este dovada că Cel Înviat are putere 
asupra morţii. Înviind Hristos, El a înlăturat piatra de pe taina morţii, desco-
perindu-ne că sufletul nu moare şi că vor învia chiar şi trupurile, transfigurate, 
cum a fost trupul lui Hristos după Înviere, intrând şi ieşind prin uşile încuiate, 
fiind de altă calitate decât materia şi trăind în alte dimensiuni ale spaţiului şi 
ale timpului. Fără Învierea lui Hristos, azi nu ar fi existat creştinism şi nici Bi-
serică, fără Învierea Lui am fi trăit în întuneric şi în păcate, ne-am fi închinat 
la idoli. „Hristos a înviat şi a biruit - ne spune strălucitul profesor de teologie 
Teodor M. Popescu - pentru El şi pentru noi. În perspectiva nouă a vieţii creş-
tine, credem şi biruim prin moartea şi Învierea lui Hristos, murim pentru a 
învia şi înviem pentru a trăi în veci cu Hristos. Prin suferinţă şi moarte ne bu-
curăm de înviere; prin înviere ne bucurăm şi triumfăm în triumful lui Hristos 
ca triumf al nostru. El a murit pentru noi şi a triumfat pentru noi. În moartea 
Lui stă mântuirea noastră, în Învierea Lui stă biruinţa noastră!” 7.

Dreptmăritori creştini, 

În vremea Sfântului şi Marelui Post am încercat să dovedim că suntem cu 
adevărat cinstitori ai Crucii şi ai Învierii Domnului, prin faptul că ne-am străduit 
să murim faţă de păcat şi să facem fapte de jertfelnicie şi de slujire, pentru se-
menii noştri. Însuşi postul, ca înfrânare de la mâncare şi băutură, de la gânduri, 
cuvinte şi fapte rele şi ca râvnă mai mare la rugăciune, milostenie, desăvârşire 
morală este o jertfă prin care ne-am răstignit împreună cu Hristos, ca să înviem 
împreună cu El. Dar stăpânirea de sine, strădania de a nu ne lăsa robiţi de ură, 
de răutate, de egoism şi de alte păcate şi de a deveni în fiecare clipă, în fiecare 
zi, tot mai buni, mai jertfelnici, nu trebuie să se mărginească la vremea Postului 
Mare, ci trebuie împlinită în toate zilele anului, în tot cursul vieţii noastre. În-
văţătura creştină ne arată că fiecare clipă a vieţii este un dar al lui Dumnezeu. 
Venim - prin sufletul nostru nemuritor - de la Dumnezeu, trăim cu ajutorul lui 
Dumnezeu şi ne întoarcem acasă la El, la Părintele nostru ceresc.

Prin Învierea Sa din morţi, Hristos ne-a arătat că moartea nu are ultimul 
cuvânt asupra vieţii, că nu este punctul definitiv cu care se încheie viaţa, ci 
doar o virgulă care desparte două părţi ale aceleiaşi fraze: viaţa de aici, de via-
ţa de dincolo de zare. În lumina învăţăturii adusă de Hristos se vede lămurit 
cât de preţioasă este viaţa noastră înaintea lui Dumnezeu şi cât de mari şi în-
semnate sunt îndatoririle pe care le avem în lume. Este adevărat că viaţa este 
o călătorie spre noi şi noi ţeluri, spre ţinta supremă a mântuirii sufletului. De 
aceea, omul priveşte şi aleargă mereu spre viitor. Dintre toate fiinţele de pe 
pământ numai omul gândeşte şi foloseşte viitorul, mai bine zis, nu poate trăi 
fără viitor. Dar viitor înseamnă credinţă, nădejde, iubire, înseamnă năzuinţă 
spre desăvârşire morală. Nimeni şi nimic nu stă pe loc în univers. 
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Iar dacă viaţa noastră este o călătorie de la leagăn până la mormânt, atunci 
nu este indiferent cum ne purtăm, nu sunt indiferente faptele pe care le îm-
plinim. De foarte multe ori, prin faptele noastre suntem asemenea candelei 
care luminează doar atunci când are ulei şi când cineva o aprinde. Oricât de 
frumoasă şi de preţioasă ar fi ea, fără ulei şi fără lumină este cucerită de în-
tuneric. Uleiul şi lumina candelei sunt credinţa cea dreaptă moştenită de la 
străbuni în Biserică şi fapta cea bună, care se adaugă mereu ca uleiul cel bun. 
De aceea, în noaptea Sfintelor Paşti purtăm lumânări aprinse din lumina lui 
Hristos de la Sfântul Altar, ca lumina lui Hristos să lumineze tuturor! Ca lu-
mina lui Hristos să aprindă şi flacăra sufletelor noastre, ca pe feţele noastre 
să strălucească chipul Său. Şi cu acest chip luminat de Învierea lui Hristos să 
împărtăşim lumină şi semenilor noştri, într-o lume adânc tulburată astăzi de 
criza spirituală şi materială, când slăbeşte unitatea familiei, creşte numărul 
avorturilor, al copiilor orfani sau abandonaţi, precum şi al părinţilor uitaţi şi 
singuri, iar în locul bucuriei se arată întristarea şi singurătatea, sentimentul 
abandonului şi al înstrăinării, lipsa de iubire, înţelegere şi preţuire reciprocă.

În acest context, atenţia noastră trebuie să se îndrepte către orfelinate, 
unde suflete triste rămân în continuare lipsite de căldura şi ocrotirea iubirii 
familiale, către căminele de bătrâni, unde mame şi părinţi vieţuiesc în amără-
ciune, uitaţi uneori de fiii lor şi de noi, fraţii lor; către penitenciare, unde cei 
ce se află acolo, prin venirea noastră împreună cu Hristos la ei, şi-ar schimba 
viaţa, spre binele lor, al familiei şi al societăţii. 

Iar criza economică în care, fără voie, am intrat, poate fi depăşită cu voia 
noastră, dar cu o condiţie : să ne ajutăm mai mult unii pe alţii, să fim receptivi 
la cei care sunt mai loviţi decât noi de efectele crizei. Ca unii care nu doar ne 
declarăm creştini, ci suntem membri ai Bisericii celei vii a lui Hristos, trebuie 
să avem o mare responsabilitate şi faţă de copiii neamului nostru, faţă de fa-
milie, faţă de felul cum se desfăşoară viaţa ei şi faţă de creşterea morală a co-
piilor, a tinerilor, care vor pregăti şi vor înălţa societatea. Absenţa lui Hristos, 
Domnul vieţii şi „Lumina lumii”, pe toată perioada ateismului forţat din trecut 
îşi prelungeşte efectele din plin în viaţa societăţii noastre. De aceea, suntem 
chemaţi să punem stavilă acelor vătămări de suflet îndreptate cu precădere 
spre tânăra generaţie: violenţa, imoralitatea, cruzimea, păcatul contra firii, 
pruncuciderea, alcoolismul şi alunecarea în ucigătorul infern al drogurilor, 
prin care se exprimă dispreţul faţă de valorile vitale pe care lumea noastră, 
creştină în esenţa ei, le-a cultivat de secole, ştiind că doar ele îi pot asigura 
dăinuirea.

Astfel, în toată vieţuirea noastră să nu uităm că trebuie să ne purtăm ca fii 
ai Învierii, fii ai lui Dumnezeu, săvârşind binele şi ferindu-ne de tot ceea ce ar 
putea să întineze trăirea noastră, ca adevăraţi creştini şi purtători ai chipului 
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lui Hristos. Având această credinţă statornică în Înviere, creştinii de odinioară 
s-au străduit neîncetat să-şi sfinţească viaţa printr-o trăire aleasă, potrivit învă-
ţăturilor Sfintei Evanghelii. Pe această cale, ei au cucerit inimile celor din jurul 
lor. Căci Evanghelia trăită înseamnă o continuă dăruire şi revărsare a credinţei 
noastre cu cuvântul şi fapta. Tineri şi vârstnici, toţi trebuie să aducem în fiecare 
zi drept jertfă, mărturia dragostei noastre izvorâtă din inima smerită şi plină de 
har. Sfânta Biserică, maica noastră duhovnicească, ne cere mai întâi să ne păs-
trăm credinţa mărturisită de părinţii şi strămoşii noştri care, din dragoste pen-
tru Hristos, au zidit minunate locaşuri de închinare pe tot cuprinsul pământului 
românesc. Urmându-le exemplul, să zidim, să restaurăm şi să înfrumuseţăm şi 
noi astăzi sfintele lăcaşuri, ca mărturie a credinţei şi a dragostei noastre.

Dreptmăritori creştini,

Împărtăşind împreună bucuria aleasă a Sfintei Învieri, încununată de fă-
găduinţa dumnezeiescului Biruitor al vieţii asupra morţii, că El va rămâne cu 
noi şi în noi până la sfârşitul veacurilor, Vă adresez părintesc îndemn de a face 
din sufletele Voastre locaşuri binecuvântate de sălăşluire a lui Hristos şi de 
vrednică primire a darurilor Sale dumnezeieşti, rugând totodată pe Dătătorul 
de viaţă să Vă binecuvânteze cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni, iar ma-
rea sărbătoare a sărbătorilor să o petreceţi cu sănătate, bucurie şi mulţumire 
sufletească, în iubire şi pace cu toţi cei dragi, rude şi prieteni, dar şi cu ceilalţi 
semeni care Vă înconjoară.

Al Vostru părinte sufletesc, de tot binele doritor şi pururea rugător pen-
tru Voi către Bunul Dumnezeu, care Vă îmbrăţişează cu dragoste şi Vă în-
tâmpină în această zi de praznic cu salutul creştin, vechi de 2000 de ani: 

Hristos a înviat!

† AMBROZIE
EPISCOPUL GIURGIULUI
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3 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, 
EIBMBOR, Bucureşti, 2004, p. 597.
4 Sf. Vasile cel Mare, Omilii... , p. 58.
5 Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri. Partea I, Bucureşti, 1987, p. 124.
6 Teodor M. Popescu, „Învierea Domnului triumful vieţii”, în GBis 4-8/2002, p. 57.
7 Ibidem, p. 59.
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PASTORALA LA NAŞTEREA DOMNULUI 
2009

Naşterea lui Hristos - începutul mântuirii noastre

† A M B R O Z I E
Din mila lui Dumnezeu, Episcop al Giurgiului

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept-credincioşilor 
creştini, har şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi 

arhierească binecuvântare!

„Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, 
că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul.” 

(Luca 2, 10-11)

Iubiţii mei fii duhovniceşti, 

Aceeaşi bucurie pe care îngerii au vestit-o păstorilor în noaptea de Crăciun 
şi prin ei la întreg poporul dreptcredincios, bucuria Naşterii Domnului, tot pe 
aceea o vesteşte fiilor ei Biserica noastră, în această sfântă zi de luminată săr-
bătoare creştină. De pe firul vieţii, anii se deapănă fără oprire, generaţii întregi 
apar şi pleacă din lume, viaţa oamenilor se schimbă şi faţa pământului sufe-
ră prefaceri şi înnoiri, însă străvechiul Praznic al Naşterii Domnului rămâne 
mereu neschimbat, aducând în sufletele noastre acelaşi fior de împrospătare 
a credinţei, aceleaşi sfinte bucurii pe care le simţim din copilărie până la sfâr-
şitul vieţii, aceleaşi veşnice şi mântuitoare adevăruri, aceleaşi nădejdi de bine 
în viitor.

Iubiţi părinţi slujitori ai sfintelor altare şi fraţi creştini,

Iată că Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să ajungem din nou şi să prăz-
nuim după cuviinţă Naşterea Pruncului Iisus din Sfânta Fecioară Maria în 
peştera din Betleem, sărbătoare care e un popas dintre cele mai însemnate în 
călătoria omului credincios spre veşnicie, spre Împărăţia lui Dumnezeu. Naş-
terea Domnului putem spune că este adeverirea făgăduinţei dată de Dumne-
zeu protopărinţilor noştri, Adam şi Eva (Facere 3, 15); este împlinirea nădejdii 
noastre de mântuire, căci odată cu naşterea lui Mesia se concretizează înce-
putul mântuirii noastre. De aceea, sărbătoarea Crăciunului este o răscruce în 
istoria omenirii, căci ea aduce împăcarea omului cu Dumnezeu.
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Fericiţi au fost drepţii şi cuvioşii care au trăit în lume înainte de întrupa-
rea Domnului şi au crezut în venirea Lui cu neclintită nădejde, ca unii ce şi-au 
întemeiat credinţa în El. Fericiţi au fost păstorii şi toţi cei ce L-au văzut Prunc 
de curând născut în ieslea din Betleem, slăvit de îngeri, adorat de magii care 
s-au închinat Lui cu daruri curate şi cu inimi evlavioase. Fericiţi sunt toţi cei 
ce L-au văzut şi L-au auzit propovăduind în lume, iar după jertfa şi moartea Sa 
pe Cruce s-au încredinţat în multe împrejurări şi în multe chipuri despre dum-
nezeiasca Lui înviere. Dar, întemeindu-ne pe cuvântul Său, adresat Sfântului 
Apostol Toma, mai fericiţi trebuie să ne simţim noi, care, deşi n-am fost mar-
tori la marele eveniment al Naşterii Domnului, totuşi credem şi ne închinăm 
Domnului cu aceeaşi înfiorare cu care I s-au închinat îngerii, magii şi păstorii 
din Betleem. Deci să ne bucurăm duhovniceşte şi să dăm slavă lui Dumnezeu 
că ne-a dat viaţă să ajungem şi să prăznuim marea sărbătoare a Naşterii Mân-
tuitorului, cântând împreună cu îngerii: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu 
şi pe pământ pace, între oameni bună învoire”(Luca 2, 14). Este o sărbătoare 
creştină de nespusă bucurie fiindcă „Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă 
naşte şi pământul peştera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slăvesc şi 
magii cu steaua călătoresc. Căci pentru noi S-a născut Prunc tânăr: Dumnezeu 
Cel mai înainte de veci” (Condacul Naşterii). 

Venirea Fiului lui Dumnezeu, în smerit chip de om întrupat printre oa-
meni, inaugurează opera Sa de mântuire sufletească. Faptul acesta extraor-
dinar constituie una din trăsăturile dominante ale creştinismului. Smerenia 
întrupării Fiului lui Dumnezeu este în învăţătura creştină un fapt de o în-
semnătate hotărâtoare. Sfântul Apostol Pavel l-a subliniat cel dintâi: „Care, 
Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci 
S-a deşertat pe Sine, a luat chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor şi la 
înfăţişare aflându-se ca un om” (Filipeni 2, 6-7). Iar în urma marelui Apostol 
al neamurilor, întreaga tradiţie creştină este unanimă în a recunoaşte că prin 
întrupare Fiul lui Dumnezeu îmbracă firea omenească în formele ei cele mai 
simple, simplu om, redus la cele mai rudimentare condiţii, firea omenească 
aşa cum apare ea din mâinile Creatorului, săracă, plină de suferinţe şi dureri, 
umilită până la ultima treaptă. Deşi era Dumnezeu şi Domn al slavei, a bine-
voit totuşi să se arate în lume ca simplu om, mai mult, ca omul cel mai simplu, 
venit în „trup asemănător trupului păcatului” (Romani 8, 3) şi a luat asupra Sa 
neputinţele omeneşti, afară de păcat, toate câte ţin de viaţa omenească supusă 
stricăciunii, suferinţei şi morţii. 

Din înălţimile slavei dumnezeieşti, Mântuitorul S-a coborât în adâncul 
umilinţelor omeneşti. Şi a început chiar cu începuturile umilinţelor, naşterea 
în chip de om. Pentru Dumnezeu Creatorul aceasta este semnul celei mai de-
săvârşite smerenii, semnul celei mai înalte iubiri. Nicăieri şi niciodată omul 
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n-a fost obiectul unei atât de mari iubiri. Gândirea antică, prin Platon, consi-
dera naşterea omului ca o condamnare, iar neo-platonicul Plotin se sfia să-şi 
mărturisească data naşterii, căci îi era ruşine că s-a născut şi privea naşterea 
ca o cădere de la Dumnezeu şi ca un fel de încarcerare în materie.

Or, Mântuitorul îşi începe opera de restaurare a omului de la leagăn ca să 
o ducă până la mormânt şi dincolo de mormânt. Începe cu copilăria ca să con-
vingă lumea de valoarea vieţii unui copil, adică despre o valoare care în lumea 
păgână era ceva aşa de indiferent, dacă nu chiar ceva vrednic de dispreţ. S-a 
făcut copil ca să arate că înaintea lui Dumnezeu viaţa omenească este deopo-
trivă de preţioasă de la leagăn până la mormânt. Un simplu copil, de o divină 
simplitate între toţi simplii pământului. El apare ca tipul ideal al copilului în 
care se întâlneşte veşnicia lui Dumnezeu cu ce este trecător în om. 

În cântările şi rugăciunile noastre, precum şi în colindele poporului nos-
tru, venirea Mântuitorului Hristos în lume este asemănată cu răsăritul soa-
relui, care îndepărtează întunericul nopţii, trezind la viaţă întreaga făptură, 
ce aşteaptă momentul când va apare „Răsăritul Cel de sus, ca să lumineze pe 
cei ce stau în întuneric şi în umbra morţii şi să îndrepte picioarele noastre pe 
calea păcii”(Luca 1, 78-79). Întunericul şi umbra morţii era starea de cădere 
a omului din harul lui Dumnezeu din cauza păcatului neascultării, era pier-
derea sfinţeniei şi a nevinovăţiei sufletului şi înclinarea trupului spre pofte 
aducătoare de suferinţă, şi în cele din urmă moartea. Prin păcatul strămoşesc, 
moştenit din generaţie în generaţie şi din om în om, însăşi făptura necuvântă-
toare „împreună suspină şi împreună suferă acum, pentru că şi ea este supusă 
deşertăciunii şi ea însăşi se va izbăvi de robia nestricăciunii şi se va bucura de 
libertatea fiilor lui Dumnezeu” (Romani 8, 19-22). Pentru reaşezarea omului 
şi a întregii lumi create în starea cea dintâi, în marea Lui iubire pentru făptu-
ra Sa, „Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca 
pe cei de sub Lege să-i răscumpere ca să dobândim înfierea” (Galateni 4, 4-5). 

Scopul vieţii oamenilor a fost de la început de a fi fericiţi, în comuniune 
sfântă cu Dumnezeu, în frăţească şi paşnică vieţuire a oamenilor întreolaltă, în 
armonioasă trăire în mijlocul unei naturi liniştite, în sfinţenie şi nevinovăţie. 
Păcatul neascultării a atras după sine pierderea harului, a sfinţeniei, întune-
carea minţii, slăbirea voinţei, pornirea poftelor trupeşti împotriva drepturilor 
sufletului, înstrăinarea de Dumnezeu, suferinţele de tot felul, nefericirea şi 
moartea. „Cum putea omul de pe pământ căzut în prada morţii să se întoarcă 
la nestricăciune. Era nevoie absolută ca trupul muritor să se împărtăşească 
din puterea de viaţă a lui Dumnezeu, iar această putere a lui Dumnezeu-Tatăl 
este cuvântul cel Unul-Născut” 1, ne spune Sfântul Chiril al Alexandriei. Acest 
lucru este întărit şi de Sfântul Atanasie cel Mare, care zice: „Fiindu-i milă 
de neamul omenesc şi înduioşându-se de făptura noastră slabă, nesuferind 
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stricăciunea morţii asupra noastră, ca să nu piară ceea ce El a făcut şi ca să nu 
se zădărnicească lucrarea Tatălui, Mântuitorul a luat trup omenesc, care nu 
s-a deosebit de al nostru” 2. Astfel, Naşterea Domnului Hristos este începutul 
mântuirii neamului omenesc. Prin mântuire se înţelege eliberarea noastră de 
păcat şi moarte, ca urmare a unirii omului cu Dumnezeu, Izvorul vieţii veşni-
ce. Dar unirea omului cu Dumnezeu spre dobândirea vieţii veşnice, atât pen-
tru suflet cât şi pentru trup, se poate realiza numai fiindcă Fiul lui Dumnezeu 
Cel veşnic S-a făcut om, unind firea noastră căzută în păcat şi moarte, bolnavă 
şi muritoare, cu firea Sa dumnezeiască cea veşnic vie, cea fără de păcat şi fără 
de moarte.

Cuvântul lui Dumnezeu S-a pogorât în lume în pace, nu venind cu vijelie 
distrugătoare, nici cu tunete nimicitoare, ci „cu bucurie caldă, senină, cu sfială 
plină de smerenie a unei intimităţi negrăite, deci nu în prezenţa copleşitoare 
a atotputerniciei, nici în focul mistuitor care ar putea topi zidirea. Căci astăzi, 
când cerul se împreună cu pământul, în linişte şi în dragoste, nemărginitul se 
toarnă în mărginit; veşnicia se îmbrăţişează cu vremelnicia; atotputernicia se 
îmbracă cu neputinţa; Cel nevăzut e purtat pe braţe de Fecioară, căci Cel ce se 
îmbracă cu lumina ca şi cu o haină, se învăluie în smerenie. Cel ce cuprinde 
cu palma marginile lumii se face prunc, Cel ce împodobeşte cerul cu stele, se 
culcă în ieslea dobitoacelor... Dumnezeu se face om ca pe om să-l îndumneze-
iască. Împăratul cerului se coboară pe pământ, ca pe om să-l ridice până la cer. 
Şi toate acestea spre a schimba vremelnicia în pridvor al veşniciei” 3.

Sfântul Grigorie de Nazianz spune că „ceea ce n-a fost asumat, n-a fost vin-
decat, şi ceea ce s-a unit cu Dumnezeu, s-a mântuit” 4. Iar Sfântul Ioan Damas-
chin precizează că „Dumnezeu desăvârşit se face Om desăvârşit şi săvârşeşte 
cea mai mare noutate din toate noutăţile, singurul nou sub soare, deşi Eclesi-
astul ne spune că nu se mai întâmplă nimic nou sub soare, prin care se arată 
puterea infinită a lui Dumnezeu. Căci ce poate fi mai mare decât ca Dumnezeu 
să se facă om, şi cuvântul S-a făcut fără schimbare trup din Duhul cel Sfânt 
şi din Maria Sfântă, pururea fecioară, Născătoarea de Dumnezeu. Şi singurul 
iubitor de oameni se face mijlocitor între Dumnezeu şi om” 5.

Meditând la Naşterea Domnului, mitropolitul de vrednică pomenire, An-
tonie Plămădeală afirma că nu vom putea măsura niciodată şi nu vom putea 
niciodată cuprinde în întregime, cu mintea noastră, dimensiunile acestui eve-
niment extraordinar al pogorârii lui Dumnezeu printre oameni, ca Dumnezeu 
adevărat şi Om adevărat. Dar înţelegem totuşi, şi acest lucru e foarte mult, că 
numai aşa era posibilă pătrunderea noastră dincolo de limitele pe care ni le im-
pune condiţia de făpturi omeneşti. Numai aşa se putea deschide ochiului cre-
dinţei noastre, fără porţile deschise îndoielilor, cunoaşterea celor de dincolo 
de pragul lumii acesteia fără de care ne-am fi simţit în vecii vecilor neîmpliniţi. 
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Înţelegem că Dumnezeu ne-a făcut o favoare peste aşteptările noastre: când 
nu mai puteam merge noi spre El, din pricina întunericului păcatului, a venit 
El la noi, ca o mare şi limpezitoare lumină. Ne-a iubit cu iubirea cea dintâi, din 
vremurile de demult ale Genezei. Ne-a restaurat în demnitatea de fii ai Săi şi 
ne-a învăţat că suntem fraţi şi că trebuie să ne iubim6. 

Fiul lui Dumnezeu a primit trup pământean, ca al nostru, S-a micşorat pe 
Sine şi a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor (Filipeni 2, 7), întru 
toate asemănător nouă, afară de păcat, pentru ca, om ca noi fiind, să ne răs-
cumpere prin jertfa Sa de păcatul cel vechi, să ne scoată de sub blestem, să ne 
împace cu Dumnezeu şi să ne dea din nou „dreptul la viaţa veşnică” (Romani 
5, 18). În acest sens, Sfântul Vasile cel Mare, de la a cărui trecere la cele veşnice 
s-au împlinit anul acesta 1630 de ani, aminteşte că „Dumnezeu a binevoit să 
ia trup omenesc pentru că trebuia ca trupul acesta blestemat în urma săvâr-
şirii păcatului originar, să fie sfinţit; trebuia ca trupul acesta care a fost sleit 
de puteri prin păcatul săvârşit, să fie întărit; trebuia ca trupul acesta, care se 
înstrăinase de Dumnezeu în urma păcatului, să fie unit din nou cu El; trebuia 
ca acest trup care a căzut din paradis, să fie readus în ceruri” 7.

Iată, iubiţi credincioşi, aceasta este dezlegarea tainei celei din veac ascun-
se, pe care Dumnezeu a pregătit-o şi ne-a descoperit-o prin naşterea de la 
Betleem. Ea s-a descoperit în Betleemul sufletelor noastre, reînnoindu-se în-
crederea că, prin Cel născut şi Evanghelia Sa, ne vine şi nouă, aici şi acum, 
„lumina cunoştinţei” şi că suntem primiţi din nou, ca fiul risipitor în curţile 
Tatălui nostru. Creştinul drept credincios, prin dumnezeiescul har, este ridi-
cat la această mare cinste, care este mai presus decât aceea ce li s-a dat îngeri-
lor. Din creatură, ce era căzută în robia păcatului, prin întruparea şi Naşterea 
Domnului, omul a fost ridicat la cinstea de fiu al lui Dumnezeu. Starea şi cin-
stea aceasta pe care am câştigat-o prin întruparea şi jertfa Sa, trebuie apărată 
şi păstrată. Pentru păstrarea statutului de fiu, trebuie să colaborăm cu Dum-
nezeu, cu harul Său pe care Duhul Sfânt îl revarsă peste firea noastră, prin 
Sfintele Taine ale Bisericii strămoşeşti. 

Dreptmăritori creştini, 

Înainte de Înălţarea Sa la cer, Mântuitorul a spus Apostolilor: „Iată Eu 
sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor” (Matei 28, 19) şi „Eu te 
voi păzi pe tine de ceasul ispitei care va să vină peste toată lumea, ca să încerc 
pe cei ce locuiesc pe pământ” (Apoc. 3, 10), sau „Iată, Eu stau la uşă şi bat, dacă 
va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi lua cina cu 
dânsul şi el cu Mine” (Apoc. 3, 20). Cât de limpede se arată prin aceste cuvin-
te dumnezeieşti atât lucrarea neîncetată a lui Dumnezeu în lume, cât şi grija 
faţă de felul cum vom răspunde noi acestei chemări. Fiecare ştie că drumul şi 
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calea răutăţilor sunt uşor de urmat. Dacă omul se lasă pe sine cuprins de şu-
voiul păcatelor şi al patimilor, ele îl poartă ca pe un lucru neputincios, care nu 
ştie de unde vine şi unde merge.

De aceea, să luăm aminte că pentru a urma lui Hristos nu este de ajuns să 
ne rezumăm încrederea numai în ceea ce a făcut şi face El pentru noi, ci să ne 
dăm toată osteneala de a lucra cu stăruinţă şi mai ales cu gând curat pentru a 
deschide uşa sufletului şi pentru a înfăptui binele atât pentru mântuirea noas-
tră, cât şi a semenilor. În situaţia actuală de profundă criză spirituală, dar şi 
materială, trebuie să ne deschidem sufletul şi să înţelegem chemarea pe care 
Biserica ne-o face la această sărbătoare a sărbătorilor, când cerul s-a deschis 
şi pământul s-a umplut de lumină. „Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!”, ne în-
deamnă Sfânta noastră Biserică. Prin Naşterea lui Hristos, Dumnezeu coboară 
la noi, întâmpinaţi-L!. Apropiaţi-vă cu încredere de Dumnezeu, nu-L lăsaţi să 
aştepte la uşa voastră! Deschide-ţi uşa casei voastre pentru orice sărac şi călă-
tor! Prin el vă vizitează Dumnezeu. Fiţi darnici! Sunt mulţi copii orfani, femei 
văduve, bătrâni părăsiţi şi bolnavi, oameni lipsit, nu-i uitaţi! Toţi aceştia sunt 
cei la care Hristos se gândeşte. Ar vrea să-i ajute cineva, Hristos ar dori ca să 
vedem în aceştia chipul Lui. Evocăm în acest sens, exemplul blândului mitro-
polit Iosif Naniescu al Moldovei, „cel sfânt şi milostiv”, care a fost egumen al 
Schitului Găiseni (Strâmbu), de pe meleagurile giurgiuvene. Acest misionar 
milostiv şi părinte ocrotitor şi-a clădit eternitatea în stânca vremii cu cărămizi 
neclintite: misiunea şi milostenia, ocrotirea şi creşterea de tineri sănătoşi la 
trup şi la suflet. Ca misionar s-a remarcat prin viaţa sa, iar ca milostiv a între-
buinţat darul milei pentru întărirea misiunii şi încrederea oamenilor. Mila sa 
faţă de săraci a ajuns proverbială în Moldova şi în toată ţara. Zilnic veneau zeci 
de nevoiaşi pentru a primi milă din mâinile lui.

Acest exemplu urmându-l şi noi, am iniţiat, în localitatea Slobozia, un nou 
aşezământ social denumit „Sfinţii Arhangheli”, destinat mamelor şi copiilor 
victime ale violenţei în familie, pentru a cărui funcţionare vă îndemnăm să 
contribuiţi şi dumneavoastră.

„Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!...”, ne cheamă imnograful bisericesc. 
Adică, eliberaţi-vă de toate relele care vă ţin legaţi de pământ şi vă împiedică 
ca să vă înălţaţi spre Hristos. Descătuşaţi-vă de tot ce este pământesc şi lu-
mesc! Scuturaţi de pe sufletele voastre nepăsarea, egoismul, răceala, pofta cea 
rea, ura, pizma şi răutatea! Apăraţi cu sfinţenie integritatea familiei creştine, 
care este icoana „familiei dumnezeieşti”, fără a o întina cu păcate grave, pre-
cum desfrâul, avortul, drogurile şi alte patimi. Legalizarea prostituţiei nu vine 
în sprijinul familiei, ci, dimpotrivă, este cel mai grav atentat la adresa unităţii 
acesteia, fapt confirmat de situaţia din ţările occidentale, în care rata divorţu-
rilor a ajuns la 70 %. Astfel, drogurile şi prostituţia constituie în întreaga lume 



Almanah Bisericesc 2010

26

factori de imoralitate care duc la degradarea fiinţei umane, la eşecul civiliza-
ţiei, iar întreaga propagandă mediatică realizată în favoarea legalizării lor se 
sprijină pe argumente false, străine de duhul Ortodoxiei. Aşadar, nu vă ple-
caţi urechile la cei ce vor să ne smintească din credinţa sfântă, propovăduită 
de Mântuitorul până astăzi în sfintele noastre biserici. Nu uitaţi cuvântul şi 
avertismentul foarte serios care vine încă de la Sfântul Ciprian al Cartaginei: 
„în afară de Biserică nu este mântuire!”.

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

Ne apropiem de un an nou. La cumpăna dintre anul care trece şi cel care 
vine, să ne adunăm gândurile şi să ne rugăm ca cel ce vine să fie un an mai bun. 
După cum cunoaştem, anul acesta a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bi-
sericii noastre, ca „Anul comemorativ omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi 
al celorlalţi sfinţi capadocieni”, fiind evidenţiată lucrarea teologică a acestora 
care au realizat „fericita întâlnire între credinţa creştină şi cultura antică, între 
Filocalie şi filosofie, între omilia pastorală şi retorica antică, între Liturghie şi 
filantropie” 8.

Tot în acest an, Biserica noastră a aniversat împlinirea a 650 de ani de la 
recunoaşterea oficială a Mitropoliei Ungrovlahiei, prin strădaniile domnitoru-
lui Nicolae Alexandru Basarab, care „a cerut nu numai o dată, ci de multe ori”, 
recunoaşterea Mitropoliei Ţării Româneşti, aşa cum o arată Hotărârea Sino-
dului Patriarhiei din Constantinopol din mai 1359, prin strămutarea Sfântului 
Mitropolit Iachint de la Vicina la Curtea de Argeş.

Anul 2010 a fost proclamat, prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Or-
todoxe Române, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ca „An 
omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti”, în contextul împli-
nirii a 1685 de la convocarea Sinodului I Ecumenic de la Niceea (325), unde 
s-au formulat primele şapte articole din Simbolul Credinţei, despre Dumne-
zeu-Tatăl şi Dumnezeu-Fiul, precum şi a 125 de ani de la recunoaşterea ofici-
ală a Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885).

Iubiţii mei, 

Cu bucuria slăvitei sărbători a Naşterii Domnului în inimi şi în cugete, cu 
avântul împlinirilor noastre din anul care stă să se încheie peste câteva zile, să 
mulţumim pentru toate Mântuitorului Hristos, Domnul vieţii şi al păcii şi să-L 
rugăm să binecuvinteze cununa noului an, 2010. În acest duh să prăznuim, 
potrivit străvechilor noastre datini creştineşti şi româneşti şi sfârşitul acestui 
an şi începutul celui nou. Belşugul frumuseţilor acestor momente şi, mai cu 
seamă, voioşia imprimată lor de secole, prin simţirea şi curăţia credinţei stră-
moşilor noştri, arată cât de pătrunşi erau ei de învăţătura dreaptă a Bisericii, 
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rămânând „o inimă şi un suflet” (Fapte 4, 32), la sânul ei, şi cât de statornici au 
fost pe aceste guri de rai româneşti, păstrându-le şi îmbogăţindu-le din neam 
în neam. Mângâindu-mă cu vredniciile Voastre de buni fii şi fiice ai Bisericii 
noastre strămoşeşti, Vă adresez urări de sănătate, pace şi fericire cu prilejul 
Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei, împreună cu tradiţionalul:

„ La mulţi ani !”

† A M B R O Z I E
EPISCOPUL GIURGIULUI
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ITINERARUL PASTORAL AL 
PREASFINŢITULUI PĂRINTE DR. AMBROZIE, 

EPISCOPUL GIURGIULUI, PE ANUL 2009

Pr. Tudor Georgian Bogdan,
Secretar Eparhial

În demnitatea de Episcop al Giurgiului, Preasfinţitul Părinte Ambrozie a 
continuat şi în anul 2009, lucrarea administrativ-bisericească şi pastoral-mi-
sionară începută odată cu alegerea în această demnitate în ziua de 9 aprilie a 
anului 2006.

Astfel, sub aspect pastoral-misionar, a căutat să cunoască problemele pas-
toral-sociale cu care se confruntă atât clerul cât şi credincioşii, efectuând nu-
meroase vizite pastorale la parohiile, mănăstirile şi schiturile din eparhie, vi-
zite prilejuite de diferite ocazii hramul bisericii, sărbătoarea comunităţii sau a 
oraşului, sfinţirea locaşurilor de cult, instalarea sfinţilor slujitori.

De asemenea, a fost preocupat de comunităţile lipsite de harul dumneze-
iesc al Sfintei Liturghii şi al Sfintelor Taine hirotonind preoţi şi diaconi.

TÂRNOSIREA ŞI RESFINŢIREA LOCAŞURILOR DE CULT

Au fost săvârşite slujbe de târnosire şi de resfinţire la diferite biserici din 
Eparhia Giurgiului precum:

23 aprilie 2009 - Sfinţirea bisericii „Sf. Maria şi Sf. Apostol Andrei” din 
Mun. Giurgiu, Protoieria Giurgiu.

27 mai 2009 - Târnosirea bisericii Mănăstirii „Sf. Ioan Rusul” din locali-
tatea Slobozia, Protoieria Giurgiu.

31 mai 2009 - Resfinţirea bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” a Parohiei 
Săbăreni, Protoieria Bolintin.

27 iunie 2009 - Sfinţirea capelei „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din 
cadrul Penitenciarului de maximă siguranţă din Giurgiu.

8 septembrie 2009 - Târnosirea bisericii parohiei „Letca Nouă”, cu hra-
mul „Naşterea Maicii Domnului şi Sf. Nifon, Patriarhul Constantinopolului” 
din com. Letca Nouă, Protoieria Mihăileşti.

18 octombrie 2009 - Resfinţirea bisericii „Adormirea Maicii Domnu-
lui” a Parohiei Pietrele, Protoieria Giurgiu.
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HIROTONII ÎN EPISCOPIA GIURGIULUI

Ţinând cont de necesităţile pastoral misionare ale parohiilor din cuprinsul 
Episcopiei Giurgiului, a hirotonit preoţi şi diaconi după cum urmează:

5 aprilie 2009 - Diac. Aghel Paul - hirotonit întru preot pe seama Pa-
rohiei Goleasca, Protoieria Bolintin.

7 iunie 2009 - Chirnogeanu Cristian - hirotonit întru diacon pe sea-
ma Parohiei Hereşti, Protoieria Hereşti.

9 august 2009 - Mirică Ion Adrian - hirotonit întru diacon pe seama 
Parohiei „Înălţarea Domnului” din Mun. Giurgiu, Protoieria Giurgiu.

9 august 2009 - Diac. Badea Cătălin - hirotonit întru preot pe seama 
Parohiei Drăghiceanu, Protoieria Giurgiu.

15 august 2009 - Diac. Mirică Ion Adrian - hirotonit întru preot pe 
seama Parohiei „Înălţarea Domnului” din Mun. Giurgiu, Protoieria Giurgiu.

8 septembrie 2009 - Cristea Daniel - hirotonit întru diacon pe seama 
Catedralei Episcopale „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu.

20 septembrie 2009 - Tudor Georgian Bogdan - hirotonit întru 
diacon pe seama Catedralei Episcopale „Adormirea Maicii Domnului” din 
Giurgiu.

11 octombrie 2009 - Niţă Ionuţ - hirotonit întru diacon pe seama Ca-
tedralei „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Bolintin Vale, Protoieria 
Bolintin.

17 octombrie 2009 - Diac. Stuparu Iustin - hirotonit întru preot pe 
seama parohiei Joiţa, Protoieria Bolintin.

17 octombrie 2009 - Amieroaiei Onuţ Bogdan - hirotonit întru dia-
con pe seama parohiei Valea Bujorului, Protoieria Giurgiu.

18 octombrie 2009 - Badea Florin - hirotonit întru diacon pe seama 
Parohia Cupele, Protoieria Bolintin.

13 noiembrie 2009 - Diac. Chirnogeanu Cristian - hirotonit întru 
preot pe seama Parohiei Hotarele I, Protoieria Hereşti.

6 decembrie 2009 - Ierod. Gamaliel (Gabriel) Pavel - hirotonit în 
treapta de ieromonah pe seama Mănăstirii Comana, Protoieria Hereşti.

6 decembrie 2009 - Monahul Ioan Iacob (Ionuţ) Stere - hiroto-
nit în treapta de ierodiacon pe seama Mănăstirii Comana, Protoieria Hereşti.

7 decembrie 2009 - Diac. Tudor Georgian Bogdan - hirotonit în-
tru preot pe seama Catedralei Episcopale „Adormirea Maicii Domnului” din 
Giurgiu.

7 decembrie 2009 - Roşu Daniel Stănel - hirotonit întru diacon pe 
seama Parohiei Dimitrie Cantemir, Protoieria Giurgiu.
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25 decembrie 2009 - Roşu Daniel Stănel - hirotonit întru preot pe 
seama Parohiei Dimitrie Cantemir, Protoieria Giurgiu.

VIZITE ÎN ALTE EPARHII

Pe lângă vizitele pastoral-misionare efectuate în Episcopia Giurgiului, În-
tâistătătorul eparhiei noastre a efectuat vizite şi în alte eparhii, din ţară şi de 
peste hotare, dând astfel curs invitaţiilor ierarhilor din eparhiile respective.

4 - 8 ianuarie 2009 - la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Iosif, Mi-
tropolitul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale 
a efectuat o vizită în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale. 
Cu acest prilej, la praznicul Botezului Domnului, alături de Înaltpreasfinţitul 
Părinte Iosif, a săvârşit Sfânta Liturghie la Biserica Jean de Bauvais din Paris.

23 ianuarie 2009 - a participat la Palatul Patriarhiei, alături de Preafe-
ricitul Părinte Patriarh Daniel şi de un sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului 
Sinod, la un moment aniversar dedicat împlinirii a 150 de ani de la Unirea 
Principatelor Române (1859-2009).

27 aprilie 2009 - alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi de un 
sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod, a participat în Catedrala Episco-
pală „Înălţarea Domnului” din Slobozia la slujba de prohodire a vrednicului de 
pomenire Episcopul Damaschin Coravu al Sloboziei şi Călăraşilor.

28 aprilie 2009 - a participat în Catedrala Episcopală „Sf. Apostoli Petru 
şi Pavel” din Huşi la slujba de prohodire a vrednicului de pomenire Episcopul 
Ioachim Mareş al Huşilor.

29 aprilie - 1 mai 2009 - a făcut parte din delegaţia Patriarhiei Române 
care a întâmpinat moaştele Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalo-
nicului aduse la Bucureşti de Înaltpreasfinţitul Panteleimon de Veria, Nausa 
şi Kampania.

2-4 mai 2009 - la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepi-
scopul Dunării de Jos, a participat la Galaţi, la manifestările dedicate procla-
mării cinstirii în Biserica Ortodoxă Română a Sfântului Atanasie Patelarie, 
Patriarhul Constantinopolului.

5-6 iunie 2009 - la invitaţia Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul 
Tulcii a participat la manifestările prilejuite de prăznuirea Sfinţilor Mc. Zotic, 
Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel.

28 iunie 2009 - alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi de un 
sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod, a participat în Catedrala Episco-
pală „Înălţarea Domnului” din Slobozia la ceremonia de întronizare a Preasfin-
ţitului Părinte Vincenţiu în demnitatea de Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor.
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29 iunie 2009 - alături de un sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului Si-
nod, a participat în Catedrala Episcopală „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Huşi 
la ceremonia de întronizare a Preasfinţitului Părinte Corneliu în demnitatea 
de Episcop al Huşilor.

22 - 24 august 2009 - alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi 
de un sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod, a participat la Catedrala 
Episcopală din Miercurea Ciuc, la ceremonia de acordarea a rangului de Ar-
hiepiscop onorific Înaltpreasfinţitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Covasnei 
şi Harghitei.

12-13 septembrie 2009 - alături de Preafericitul Părinte Patriarh Dani-
el şi de un sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod, a participat în Cate-
drala Episcopală „Sf. Cuv. Paraschiva”din Roman, la ceremonia de ridicare la 
rangul de Arhiepiscopie a Episcopiei Romanului şi Bacăului. 

26 septembrie 2009 - la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitro-
polit Nifon al Târgoviştei, a participat la Catedrala Arhiepiscopală „Înălţarea 
Domnului”din Târgovişte, la ceremonia de proclamare locală a canonizării 
Sfântului Voievod Neagoe Basarab. 

26 septembrie 2009 - alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi 
de un sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod, a participat la Curtea de 
Argeş, la ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Voievod Ne-
agoe Basarab, a Sf. Ierarh Iachint de Vicina şi a Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de 
la Muscel, precum şi la manifestările prilejuite de ridicarea la rangul de Arhi-
episcopie a Episcopiei Argeşului şi Muscelului.

27 - 28 septembrie 2009 - la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Casi-
an al Dunării de Jos, a participat în municipiul Galaţi, la manifestările prileju-
ite de ridicarea la rangul de Arhiepiscopie a Episcopiei Dunării de Jos.

28 septembrie 2009 - la invitaţia Preasfinţitului Părinte Visarion al 
Tulcii, a participat la Catedrala Episcopală din Tulcea, la ceremonia de pro-
clamare locală a canonizării Sfântului Ierarh Iachint de Vicina.

13-15 octombrie 2009 - la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a participat la Catedrala Mitropolitană 
din Iaşi la manifestările dedicate prăznuirii Sf. Cuv. Paraschiva, ocrotitoarea 
Moldovei.

24-28 octombrie 2009 - la invitaţia Preafericitului Părinte Patriarh Da-
niel, a participat la manifestările religios-culturale dedicate prăznuirii Sf. Di-
mitrie cel Nou, ocrotitorul Catedralei Patriarhale din Bucureşti.

7-8 noiembrie 2009 - alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi 
de un sobor de ierarhi, membrii ai Sfântului Sinod, a participat la festivitatea 
de ridicare a Episcopiei Buzăului şi Vrancei la rangul de arhiepiscopie, eveni-
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ment ce a avut loc în Catedrala „Înălţarea Domnului” şi „Sfinţii Trei Ierarhi” 
din municipiul Buzău.

14 noiembrie 2009 - a participat la manifestările religioase prilejuite de 
ridicarea Episcopiei Râmnicului la rangul de Arhiepiscopie precum şi la slujba 
de hirotonie a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Dr. Emilian Nica în treapta 
de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

29 noiembrie 2009 - alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi 
de alţi membrii ai Sfântului Sinod, a participat în Catedrala „Sfântul Nicolae” 
din Deva, la ceremonia de întronizare a Preasfinţitului Gurie Georgiu în dem-
nitatea de Episcop al Eparhiei Devei şi Hunedoarei.

30 noiembrie - 1 decembrie 2009 - la invitaţia Înaltpreasfinţitului 
Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a participat la Mănăstirea Peşte-
rea Sfântului Andrei la manifestările religios-culturale dedicate prăznuirii Sf. 
Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

20 decembrie 2009 - la invitaţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
a participat la Catedrala Patriarhală din Bucureşti la Sfânta Liturghie, cu prile-
jul hirotoniei Preacuviosului Părinte Arhim. Dr. Varlaam Merticaru în treapta 
de Episcop Vicar Patriarhal.
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Evenimente

VIZITA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI 
LA MĂNĂSTIREA COMANA

Pr. Adrian DIMA,
Secretar al Protoieriei Hereşti

În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci - 20 septembrie - Preasfinţitul 
Părinte  Ambrozie, Episcopul Giurgiului, înconjurat de un ales sobor de pre-
oţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească la vechea ctitorie a mă-
reţului voievod Vlad Ţepeş, Mănăstirea Comana. În cadrul Sfintei Liturghii 
Preasfinţitul Părinte a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Tudor Georgi-
an. În cuvântul de învăţătură rostit cu această ocazie, Preasfinţia Sa a vorbit 
despre „urmarea lui Hristos” care înseamnă asumarea adevăratului destin al 
vieţii noastre, destinul cel veşnic şi nu doar vremelnicia acestei vieţi, o urma-
re în suferinţă, în moarte şi în Înviere, în umilinţă şi în slavă. De asemenea, 
Preasfinţitul Părinte Ambrozie a vorbit şi despre valoarea sufletului omenesc 
şi despre îndatorirea noastră de a ne îngriji de mântuirea lui, pentru că este 
mai de preţ decât trupul, decât haina, decât lumea întreagă.
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În aceeaşi zi, Preasfinţia Sa a primit şi vizita Domnului Traian Băsescu, 
Preşedintele României, care a participat la manifestările prilejuite de „Zile-
le Neajlovului” ocazie cu care, Domnia Sa a vizitat şi Mănăstirea Comana. În 
jurul orelor 12,00, Domnul Traian Băsescu a poposit la Mănăstirea Comana 
unde a fost întâmpinat mai întâi cu pâine şi sare de câţiva copii îmbrăcaţi în 
costume tradiţionale din zona de Sud a ţării, apoi de Întâistatatorul Episcopi-
ei Giurgiului, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, împreună cu Stareţul Mănăstirii 
Comana Părintele Protos. Mihail, cu Părintele Protos. Teodor Şerban, Părinte-
le Protoiereu al Protoieriei Herăşti Podaru Mihăiţă şi alti preacucernici preoţi 
din Episcopia Giurgiului. De pe treptele Sfântului lăcaş Preasfinţitul Părinte 
în prezenţa a sute de credincioşi din Comuna Comana şi din comunele din 
împrejurimi, au urat bun venit Preşedintelui României în cea mai veche aşe-
zare monahală din judeţul Giurgiu, ctitorită în anul 1461 de domnitorul Vlad 
Ţepes, creionând totodată, importanţa Mănăstirii Comana pentru poporul ro-
mân pentru patrimoniul său cultural şi spiritual. A amintit şi de momentele 
grele prin care a trecut Sfânta Mănăstire, de faptul că în perioada comunistă 
a activat ca biserică de enorie, fiind reactivată în anul 1992 ca mănăstire prin 
grija vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist. De asemenea, cu pri-
lejul vizitei, Preasfinţia Sa a acordat Preşedintelui României cea mai înaltă 
distincţie a Episcopiei Giurgiului „Vrednicia Vlăsceană”, dăruindu-i, totodată, 
o Sfântă Evanghelie şi o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul mănăs-
tirii din localitatea Comana. 

Preşedintele României Traian Băsescu a mulţumit pentru cele dăruite de 
Preasfinţitul Ambrozie după care a susţinut o alocuţiune: 

„Preasfinţia Voastră,
Sfinţiile Voastre,
Dragi cetăţeni,

Am venit cu bucurie la Comana, invitat la un eveniment important legat de 
istoria noastră, să vedem o mănăstire ctitorită de Vlad Ţepeş. Un Vlad pe care 
mulţi îl dislocă în Transilvania, dar el are rădăcini puternice aici, în sud, fie că 
vorbim de Giurgiu, fie că vorbim de Bucureşti. Un domnitor care a domnit de 
trei ori, o dată, o scurtă domnie, în 1448, una puternică între 1456 şi 1462 şi 
o a treia, care a însemnat şi sfârşitul lui, în 1476. Un domnitor care s-a zbătut 
pentru independenţa ţării sale şi mai ales pentru dreptate în ţara lui. Mă bucu-
ră orice eveniment care pune în valoare istoria noastră, pe care mulţi încearcă 
să o dispreţuiască şi o fac pentru că nu o cunosc. Şi, din păcate, o fac de multe 
ori prin mijloace mass-media cu un mare impact la populaţie. De fiecare dată 
când voi avea prilejul să fiu alături de biserică şi de români în marcarea unor 
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momente, evenimente importante ale istoriei noastre, o voi face pentru că as-
tăzi, mai mult ca oricând, trebuie să ne facem cunoscute istoria şi cultura în 
Europa, pentru a consolida respectul pentru români şi pentru România. Dar, 
în egală măsură, se pare că trăim vremuri în care trebuie să facem cunoscute 
istoria şi cultura românilor pentru ca ei, mai ales generaţia tânără să revină la 
respectul pentru istoria şi cultura neamului lor. Vă mulţumesc pentru invita-
ţie, Preasfinţia Voastră şi Sfinţiile Voastre. 

Vă mulţumesc, dumneavoastră, pentru ospitalitate. Dumnezeu să ne dea 
bine!” 

A urmat vizitarea bisericii mănăstirii, prilej cu care părintele stareţ a pre-
zentat un scurt istoric al mănăstirii, amintind şi ctitorii acesteia: Vlad Ţepeş, 
Radu Şerban Basarab, Serban Cantacuzino şi de domnitorii care de-a lungul 
timpului au vizitat si au ajutat Sfânta Mănăstire.

După ieşirea din Sfânta Biserică au fost vizitate Casa Domnească a familiei 
Cantacuzinilor - beciurile domneşti, încăpere renovată de curând prin străda-
niile Chiriarhului nostru şi în care se găsesc hărţi şi tablouri de mare însemna-
tate pentru mănăstire, biblioteca mănăstirii unde s-au putut admira colecţia 
de cărţi vechi, foişorul brâncovenesc şi Sala Tronului. În încheierea întâlnirii 
Excelenţa Sa a semnat în Cartea de Aur a mănăstirii, lăsând în scris emoţia 
şi bucuria de a fi vizitat Mănăstirea Comana: „ctitorie vestită a domnitorului 
Vlad Ţepeş, Mănăstirea Comana impresionează prin istoria, prin arhitectu-
ra şi frumuseţea sa. Ca atâtea ctitorii domneşti ea face parte din patrimo-
niul nostru cultural şi spiritual fiind o mărturie a activităţilor românilor. Vă 
mulţumesc pentru primirea călduroasă şi pentru bucuria de a vizita un loc 
cu o semnificaţie aparte pentru istoria noastră”.
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Manifestările religioase prilejuite de ridicarea Episcopiei Râmnicului 
la rangul de Arhiepiscopie precum şi hirotonia întru arhiereu 
a Înaltpreacuviosului Părinte Arhimandrit Dr. Emilian Nică, 

ales de către Sfântul Sinod Episcop-Vicar 
al Arhiepiscopiei Râmnicului - 14 noiembrie 2009

Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, 
alături de Preasfinţitul Părinte Gurie Georgiu, întâiul Episcop al Eparhiei 

Devei şi Hunedoarei şi de Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului
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PRĂZNUIREA SFÂNTULUI MARE MUCENIC 
GHEORGHE - OCROTITORUL ORAŞULUI GIURGIU

Pr. Nicuşor PUFLEA,
Consilier administrativ

Potrivit unei vechi tradiţii, în fiecare an, de sărbătoarea Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe toţi giurgiuvenii, cu mic cu mare, aduc laudă şi mulţumi-
re ocrotitorului lor duhovnicesc. De fiecare dată, întregul oraş se pregăteşte 
intens pentru aceste evenimente, dovedindu-şi nu doar ospitalitatea faţă de 
oaspeţii veniţi de pe întreg cuprinsul ţării dar şi din străinătate, ci şi legătura 
strânsă cu tradiţia şi credinţa moşilor şi strămoşilor lor.

În acest an, ceremoniile prilejuite de sărbătoarea Sfântului Gheorghe au 
debutat cu slujba de sfinţire a bisericii parohiei „Sfânta Maria”, ridicată în 
faţa teatrului de vară. Sfântul lăcaş, adus prin strădania Preasfinţitului Părin-
te Ambrozie - Episcopul Giurgiului, cu sprijinul Primăriei, al Consiliului jude-
ţean, al preoţilor şi credincioşilor, este o adevărată bijuterie bizantină, făurită 
de meşterii pietrari greci, după buna rânduială a construcţie bisericilor din 
Răsăritul ortodox. Biserica a fost îmbrăcată în haină de sărbătoare, înfrumu-
seţată cu picturi de o rară frumuseţe şi cu odoare sfinte, menite să deschidă 
inimile şi cugetele tuturor credincioşilor ce-i trec pragul spre taina cea de ne-
cuprins a Preasfintei Treimi. Preacucernicii părinţi Marius Constantin Jica şi 
Gabriel Găulea, slujitorii noii parohii, au depus eforturi susţinute pentru ca 
totul să fie pregătit pentru acest eveniment deosebit pentru viaţa credincioşi-
lor pe care-i păstoresc.

Pentru ca bucuria să fie deplină, la slujba de sfinţire a participat, alături de 
Preasfinţitul Părinte Ambrozie şi Preasfinţitul Părinte Iacov Episcop vicar de 
Russe, împreună cu o delegaţie de preoţi şi diaconi bulgari. Potrivit rânduielii 
bisericeşti, biserica a fost înconjurată de întregul sobor de arhierei, preoţi şi 
diaconi, pecetluit cu Sfântul şi Marele Mir şi închinat prin rugăciunile tutu-
ror celor prezenţi Preacuratei Fecioare Maria şi Sfântului Apostol Andrei - Cel 
întâi chemat, ocrotitorul ţării noastre. La finalul slujbei, oficialităţile locale 
participante la eveniment, vădit emoţionate, au adresat un cuvânt de apreci-
ere şi de susţinere tuturor credincioşilor prezenţi la eveniment. Cu acest pri-
lej, Preasfinţitul Părinte Ambrozie a dăruit domnului primar Lucian Iliescu o 
frumoase icoană a Sfântului Gheorghe. În cuvântul de învăţătură, le-a vorbit 
oamenilor despre semnificaţia slujbei de sfinţire a bisericilor, despre semni-
ficaţia hramului pe care fiecare dintre lăcaşele ortodoxe îl poartă şi, mai ales, 
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despre rolul preoţilor şi credincioşilor în buna sporire a vieţii parohiale. Bise-
rica este oglinda oricărei comunităţi creştine, este centrul vieţii ei, locul unde 
punem începătură nouă vieţii noastre, unde ne manifestăm bucuriile şi neca-
zurile, rugând pe Dumnezeu şi pe Sfinţii Săi să caute cu milostivire spre toţi 
cei ce se roagă cu credinţă. 

După terminarea ceremoniei de sfinţire şi după rostirea discursurilor, în-
tregul sobor, urmaţi de credincioşii participanţi la slujbă au pornit în pro-
cesiune către Catedrala episcopală „Adormirea Maicii Domnului”. Fiecare a 
purtat în mâini făclii de lumină şi ştergare tradiţionale, după cum cere datina 
acestor locuri, cântând cu toţii imnul „Hristos a înviat” şi troparul Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe. În fruntea procesiunii a fost adusă icoana făcătoare 
de minuni de la Letca Nouă, odor de mare preţ al credincioşilor giurgiuveni, 
însoţită de preacuvioasele maici de la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe”. Pe cale, 
numărul participanţilor s-a înmulţit considerabil. Preoţii din parohiile oraşu-
lui împreună cu credincioşii lor s-au alăturat procesiunii, fiecare aducând cu 
sine bucuria comuniunii şi a sărbătorii. Întregul convoi a fost întâmpinat în 
curtea catedralei cu pâine şi sare de copiii ansamblului folcloric „Mugurel de 
Vlaşca”, conduşi de PC. Pr. Mihail Constantin Balaban - Consilier pe proble-
me de patrimoniu al Episcopiei Giurgiului şi de doamna Ecaterina Balaban. 
Toţi participanţii la procesiune au intrat în impunătorul lăcaş din centrul ur-
bei pentru a asculta Sfânta şi Dumnezeieasca Liturghie, pentru a se împărtăşi 
cu Sfintele Taine şi pentru a asculta cuvântul de învăţătură al ierarhului lor.

Cu această ocazie, Preasfinţitul Părinte Ambrozie a acordat preoţilor care 
au desfăşurat o frumoasă activitate pastoral-misionar, social-filantropică şi 
culturală distincţia de „iconom stavrofor”. Acesta este semnul cel mai înalt al 
preţuirii ierarhului pentru preoţii săi şi, totodată, dovadă de necontestat a fap-
tului că Bunul Dumnezeu a dat plata cuvenită lucrătorilor viei Sale. Numărul 
mare al celor ce au primit această distincţie dă mărturie despre faptul că pre-
oţii giurgiuveni au ştiut şi ştiu să lucreze pentru buna chivernisire a Bisericii 
lui Hristos, învăţând poporul, fiind buni iconomi ai tainelor lui Dumnezeu şi 
păzitori ai dreptei credinţe în vremuri de adâncă tulburare. 

Impresionantul sobor a slujit apoi Sfânta Liturghie, aducând slavă lui 
Dumnezeu, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Sfântului Mare Mucenic 
Gheorghe pentru toate binefacerile aduse. În cuvântul de învăţătură, Prea-
sfinţitul Părinte Ambrozie le-a vorbit tuturor celor prezenţi despre însemnă-
tatea pe care o are sărbătoarea Sfântului Gheorghe în viaţa giurgiuvenilor. 
Din vremuri îndepărtate, credincioşii acestor meleaguri şi-au ales pe marele 
apărător al credinţei creştine ca ocrotitor şi sprijinitor la vreme de încercare. 
Ajutorul sfântului nu s-a lăsat prea mult aşteptat, el fiind cel care le-a dat tărie 
localnicilor să reziste mai întâi în faţa tăvălugului otoman, apoi la schimbările 
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Sfânta Liturghie Arhierească prilejuită de sărbătorirea 
Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul României, 

Mănăstirea Peştera Sfântului Andrei - 30 noiembrie

Hirotonia întru arhiereu a Înaltpreacuviosului Părinte Arhimandrit 
Prof. Univ. Dr. Varlaam Merticaru, ales de Sfântul Sinod în demnitatea de 
Episcop -Vicar Patriarhal cu titulatura „Ploieşteanul” - 20 decembrie 2009
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Procesiune în municipiul Giurgiu, cu prilejul 
Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim - 12 aprilie 2009

Slujba Învierii Domnului în 
Catedrala Episcopală din Giurgiu - 19 aprilie 2009
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radicale ce au premers războiului de independenţă a ţării şi, nu în ultimul 
rând, în faţa ateismului comunist. Preoţii în vârstă şi bătrânii pot da mărturie 
că prin ajutorul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, niciuna dintre bisericile 
oraşului nu a fost demolată, rămânând până astăzi făclii vii ale credinţei şi 
bunei rânduieli. În mesajul său, Preasfinţitul a insistat, de asemenea asupra 
necesităţii transmiterii acestei tradiţii celor tineri, pentru ca lumina credinţei 
să nu fie pusă sub obroc, ci să lumineze tuturor celor ce înaintează pe calea 
mântuirii. 

La rândul său, Preasfinţitul Părinte Iacov a transmis mesajul Înaltprea-
sfinţitului Părinte Neofit Mitropolit de Russe şi a rostit o frumoasă cuvântare, 
pornind de la conţinutul troparului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Cre-
dincioşii au putut astfel asculta viaţa şi pătimirile Sfântului, fiind îndemnaţi 
totodată să urmeze modelul credinţei nestrămutate a acestuia. În vremuri de 
restrişte, când secularizarea şi consumismul îşi pun tot mai apăsat amprenta 
asupra întregii societăţii, Biserica trebuie să răspundă cu modelul iubirii de 
Dumnezeu şi aproape, cu tăria credinţei şi cu dăruirea faţă de tot ceea ce con-
stituie Tradiţia Ortodoxă. Fidelitatea faţă de viaţa Bisericii garantează nu nu-
mai păstrarea acestei tradiţii, ci reprezintă şi singurul mijloc eficient de forma-
re şi consolidare a tinerei generaţii. Cele două Biserici surori, cea a României 
şi cea a Bulgariei au trecut de-a lungul timpului prin numeroase încercări, ce 
le-au întărit şi le-au determinat să continue lupta pentru dreapta credinţă. Nu 
întâmplător, oraşul Russe, asemenea Giurgiului, are ca ocrotitor tot pe Sfântul 
Mare Mucenic Gheorghe. Nădejdea în ajutorul Sfântului a unit pe creştinii or-
todocşi de pe ambele maluri ale Dunării, i-a întărit şi le-a oferit permanent un 
model comun de urmat. În semn de preţuire, Preasfinţitul Părinte Iacov a pri-
mit din partea Preasfinţitului Părinte Ambrozie un frumos veşmânt arhieresc. 
De asemenea, oficialităţile prezente, între care se cuvine să amintim pe dom-
nul primar Lucian Iliescu, domnul Dumitru Beianu - preşedintele Consiliului 
Judeţean, domnul Petre Roşu - prefectul judeţului Giurgiu, domnul subpre-
fect Daniel Alexandru Fiţa şi domnul deputat Victor Boiangiu au primit daruri 
din partea Preasfinţiei Sale. Nu au fost uitaţi nici credincioşii, fiecare dintre ei 
primind icoana Sfântului Gheorghe, precum şi revista Episcopiei Giurgiului. 

La final, toţi cei prezenţi la aceste ceremonii au fost invitaţi la agapa fră-
ţească pregătită de Episcopia Giurgiului în colaborare cu Primăria Municipiu-
lui Giurgiu.
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TÂRNOSIREA BISERICII MĂNĂSTIRII 
„SFÂNTUL IOAN RUSUL”

Protos. Macarie ŞOTÂRCĂ,
Stareţul Mănăstirii „Sf. Ioan Rusul”

Mare sărbătoare în comuna Slobozia cu prilejul sfinţirii bisericii  Mănăsti-
rii Sfântul Ioan Rusul. Sute de credincioşi au participat la Sfânta Liturghie Ar-
hierească şi la slujba de sfinţire săvârşite cu această ocazie de Preasfinţitul Pă-
rinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, împreună cu un sobor de 40 de preoţi. 

Mănăstirea Sfântul Ioan Rusul a luat fiinţă la 1 noiembrie 2008 pe ruinele 
unei foste unităţi militare a Poliţiei de Frontieră Giurgiu şi a fost finalizată în-
tr-un timp record. Este situată la marginea localităţii Slobozia, comună aflată 
la doar câţiva paşi de Dunăre. În apropiere se află o pădure de stejari seculari, 
astăzi în posesia mănăstirii nou înfiinţate. Un peisaj de vis pentru o pădure de 
câmpie, un peisaj în care, cu siguranţă, Hristos merită să aibă un locaş de ru-
găciune, un loc din care să izvorască şi rugăciunile smeriţilor monahi alături 
de dulcele glas al naturii. Căci, aşa cum spunea părintele Arsenie Boca, prin 
rugăciune Îl iubim pe Dumnezeu, Îl adorăm, sperăm la darurile Lui, inima 
noastră creşte în prezenţa Lui, ne dăm seama de nimicnicia noastră, ne cu-
prinde o sfântă teamă şi respect, îmbinate cu nădejde şi cu bucurie nesfârşită. 
Încrederea în Tatăl nostru trebuie să fie nemărginită. El ne-a creat pentru a ne 
face fericiţi, iar nu pentru a ne osândi. Cine Îl iubeşte, Îl recunoaşte de Tată şi 
ajunge cu siguranţă la fericirea supremă. Este, deci, foarte necesară rugăciu-
nea - şi mai cu seamă cea a monahilor, putem adăuga, căci monahii se roagă 
pentru toată lumea. Ea ne aduce fericirea, ea ne arată calea de urmat spre per-
fecţiune, spre Dumnezeu. Ştim cu toţii că îndepărtarea de Dumnezeu aduce 
moartea sufletului. Suntem, deci, obligaţi să ne rugăm, nu numai prin legea 
divină, dar chiar şi prin legea naturii...

Şi iată că Dumnezeu nu a lăsat acest minunat loc să se sălbăticească, ci a 
rânduit prin Preasfinţitul Părinte Ambrozie să înflorească o obşte monahală 
care a purces la demararea, în data de 20 noiembrie 2008, a primelor lucrări 
de construcţie a locaşului monahal.

În aproximativ o lună de zile, lucrând cu 6 echipe de meşteri veniţi de la 
Piatra Neamţ, s-a reuşit amenajarea unui paraclis închinat Sfântului Ioan Ru-
sul şi a unui corp de clădire ce are la parter o sală de mese pentru 50 de per-
soane, cu bucătărie, iar, la etaj, 6 chilii.



Episcopia Giurgiului

43

Şi ce ar fi o biserică fără icoane? Chiar dacă în această societate seculariza-
tă se ridică din ce în ce mai multe voci iconoclaste, sfânta noastră ortodoxie îşi 
apără învăţăturile Sfinţilor Părinţi, neluând în seamă pericolele şi acuzaţiile 
lor mincinoase. Tradiţia închinării la icoane este nescrisă, după cum nescrisă 
este şi închinarea la răsărit, închinarea la cruce şi alte foarte multe asemenea 
acestora. Astfel, catapeteasma paraclisului sculptată în lemn de stejar, lucrată 
manual la Piatra Neamţ, este împodobită cu icoane vechi din sec. al XVIII-lea, 
ce au fost transferate de la muzeul Episcopiei şi au aparţinut Mănăstirii Căs-
cioarele, situată pe malul drept al Argeşului, pe drumul ce coboară de la Târ-
govişte la Giurgiu, în satul cu acelaşi nume.

Nu putea Chiriarhul nostru, în marea sa purtare de grijă pentru credincio-
şii acestei eparhii, să nu dea spre închinare nişte icoane atât de vechi. 

Astfel, în data de 27 mai 2009, chiar de Praznicul Sfântului Mare Mucenic 
şi de Minuni făcător Ioan Rusul Preasfinţitul Părinte a rânduit sfinţirea acestei 
minunate biserici în mijlocul pădurii. Încă din zorii zilei, autorităţile locale şi 
credincioşii şi-au aşteptat ierarhul în curtea din faţa bisericii. După săvârşi-
rea slujbei de târnosire, s-a oficiat Sf. Liturghie arhierească, iar Preasfinţia Sa 
a rostit un impresionant cuvânt de învăţătură, descriind bucuria pe care o au 
îngerii în cer pentru „săparea” unui nou izvor de rugăciuni curate către Dum-
nezeu, făgăduind, deopotrivă, că va reveni de fiecare dată cu plăcere în mijlo-
cul credincioşilor din comuna Slobozia. 

La sfârşitul slujbei, toţi credincioşii s-au închinat înaintea Sf. Mese nou 
târnosite, după care au luat anafură, mergând la casa lor, binecuvântând pe 
Dumnezeu şi mulţumind pentru binefacerile revărsate asupra lor. 

Noi, obştea Mănăstirii Sfântul Ioan Rusul, aducem prinos de mulţumire 
Întâistătătorului eparhiei noastre pentru acest botez al bisericii noastre, care 
a primit un sens nou şi puternic pentru noi, devenind cu adevărat o „casă a 
Domnului”. Târnosirea bisericii se vede limpede că este o încununare a tutu-
ror strădaniilor noastre şi punctul culminant al harului venit din mâna Dom-
nului iar pentru noi această sfinţire a bisericii a însemnat sfârşitul unui lung 
drum de nesiguranţă şi un nou început duhovnicesc, o reînviere, o centrare 
a trăirii noastre pe Biserică şi în jurul Sfintei Mese, unde cerul coboară pe 
pământ. 

„Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mân-
tuirii voi lua şi numele Domnului voi chema... Făgăduinţele mele le voi plini 
Domnului, înaintea a tot poporul Lui, în curţile casei Domnului, în mijlocul 
tău, Ierusalime” (Psalmul 115, 3-4 şi 9-10).



Almanah Bisericesc 2010

44

Teologie şi cultură

PERSOANA - PURTĂTOARE A UNICITĂŢII VIEŢII, 
ÎN TEOLOGIA PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE

Pr. Lect. Univ. Dr. Gheorghe HOLBEA,
Consilier Patriarhal

Antropologia modernă a căutat să explice omul dintr-o perspectivă dominan-
tă sau conjugată a biologiei, psihologiei, sociologiei, lingvisticii, sistemelor comu-
nicării prin care omul era redus la nevoile elementare biologice şi culturale ale 
supravieţuirii lui (hrana, reproducerea), la jocul relaţiilor economice1. Revelaţia a 
fost înlocuită de ideologii „rezultatul funest fiind catrastrofa umanismelor europe-
ne moderne al căror antropocentrism fragil n-a putut stăvili sinuciderea în masă 
a omului ca fiinţă teologică şi religioasă, nici ororile omucedirii industrializate şi 
dezumanizările de tot felul care au invadat societăţile actuale (droguri, violenţă, 
erotismul exacerbat, consumerismul) depersonalizându-le intens” 2.

Apare „ultimul om” lipsit de ambiţie şi aspiraţie făcut numai din „raţiune” 
şi „dorinţă”, dar lipsit de „suflet”, de „inimă” şi de „înflăcărare”. Însă rămâne 
speranţa că dimensiunile naturii umane pot fi reprimate sau sublimate, nici-
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odată extirpate cu totul, iar pe altă parte stabilitatea tuturor regiunilor este 
erodată de puterea corozivă a timpului 3.

Părintele Stăniloae nu formulează absolut nici o idee sau temă în termeni 
închişi şi limitativi. Ci recurge la o formulare repetată şi îmbogăţită a ideilor 
din diferite unghiuri de vedere. La acest punct intervine o particularitate ex-
trem de originală a Pr. Dumitru Stăniloae, care se opune cu totul ideologiei şi 
se apropie mai mult de arta poetică 4.

Expunerea antropologiei hristologice a Părintelui Stăniloae traversa în 
mod firesc ecclesiologia şi eshatologia; prima înţeleasă ca viaţă a omului cu şi 
în Hristos în trupul ecclesial, iar a doua percepută ca veşnică existenţă a omu-
lui cu Hristos în Împărăţia lui Dumnezeu.

Sensul existenţei omului

Considerăm că înainte de orice, într-un studiu care ia în discuţie proble-
matica legată de om, ar trebui consemnat faptul că în teologia Părintelui Stă-
niloae, atunci când vorbim despre om, ne referim în principal la calitatea lui 
de persoană. În viziunea Părintelui Stăniloae omul este deplin doar în mo-
mentul în care este înţeles ca o persoană liberă, creată după chipul altei Per-
soane infinite, spre care tinde în asemănare şi cu care doreşte să se unească, 
ca o împlinire firească a calităţilor şi posibilităţilor personale. De asemenea 
persoana umană nu poate fi înţeleasă decât prin prisma unor relaţii comuni-
tare cu alte persoane unice şi irepetabile.

Iată în acest sens chiar cuvintele Părintelui Stăniloae: „Potrivit concepţi-
ei noastre noi suntem făcuţi pentru eternitate, pentru că noi aspirăm ca nişte 
înăbuşiţi după infinitate, după absolut. Noi vrem să iubim şi să fim iubiţi tot 
mai mult, tinzând spre iubirea absolută şi fără sfârşit. Iar aceasta nu o putem 
afla decât în relaţia cu o Persoană infinită şi absolută, o Persoană conştientă, 
ca să folosim un pleonasm” 5. Această nevoie a omului de iubire absolută nu 
se exprimă doar ca o dependenţă faţă de Dădătorul tuturor lucrurilor bune, 
ci este şi o afirmare a unei umanităţi în mişcare. Omul, în viziunea Părintelui 
Stăniloae, nu este o făptură statică, definitiv încheiată prin actul creaţiei, ci o 
făptură chemată să se afle într-o permanentă creştere spirituală prin motorul 
mişcării. Această mişcare continuă 6, care ţine într-un anume fel de liberta-
tea omului, corespunde nu doar unui Dumnezeu infinit, ci în principal unui 
Dumnezeu viu şi personal, spre care omul se îndreaptă şi din Care pe măsu-
ra deschiderii sale se împărtăşeşte tot mai mult. S-ar putea spune de altfel că 
în acest cadru se găseşte şi sensul omului. „Sensul, sau scopul final spre care 
tinde acesta (omul) trebuie înţeles în conformitate cu fiinţa umană liberă şi 
capabilă de a se dezvolta ea însăşi la infinit... acesta, ca persoană conştientă 
şi liberă, aspiră să-şi găsească împlinirea raţionalităţii şi a sensului său nu în 
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desfiinţarea sa într-o esenţă şi mai înaltă decât toată ordinea materială şi spi-
rituală, dar supusă monotoniei şi limitării imanente, ci într-o comuniune cu o 
Persoană transcendentă şi liberă” 7.

Avem, prin urmare, descris în acest caz un sens al omului în desfăşurare, 
care nu limitează făptură omenească la o structură închisă. Ba chiar mai mult, 
sensul omului nu se descoperă printr-o analiză individuală a acestuia, ci doar 
dacă fiinţa umană se lipeşte în mod existenţial de Creatorul său şi creşte într-o 
comuniune cu El şi cu celelalte persoane umane. În acest spaţiu al comuniunii 
descris mai sus se poate realiza şi ceea ce numim îndumnezeirea omului după 
har. „Numai în participarea eternă la infinitatea acestei Persoane supreme 
fiinţa noastră socoteşte că-şi va vedea împlinit sensul. În aceasta constă în-
ţelesul doctrinei creştine ortodoxe despre îndumnezeirea fiinţei noastre prin 
participare la Dumnezeu sau prin har” 8.

Această îndumnezeire, în calitatea ei de scop final al existenţei omului, 
poate fi înţeleasă doar ca o relaţie liberă şi reciprocă. Omul este transfigurat 
în procesul îndumnezeirii nu printr-un act de factură magică al lui Dumnezeu, 
nici printr-o strădanie exclusiv omenească, ci prin sinergia iubirii dintre om şi 
Dumnezeu. „Pentru atingerea acestui scop, sau pentru împlinirea acestui sens 
adevărat spre care tinde fiinţa noastră, nu numai noi urcăm la comuniunea 
cu Persoana supremă, ci şi acea Persoană se coboară la noi. Căci iubirea cere 
mişcarea fiecăruia din cei ce se iubesc, spre celălalt”9.

Din afirmaţiile Părintelui Stăniloae se poate observa faptul că îndumneze-
irea nu este ceva străin şi adăugat, ci o calitate harismatică pe deplin confor-
mă cu firea omului. Îndumnezeirea este împlinirea umanului, dar totodată ea 
este şi revelaţia reală şi totală a omului. Omul în afara acestei stări de îndum-
nezeire este nedeplin, adică s-ar putea spune că nu este om cu adevărat. Spre 
aceste concluzii ne poate conduce însăşi firescul vieţii, care implică un sens 
desăvârşitor al omului indisolubil legat de o Persoană veşnică.

Rezumând aceste reflecţiuni teologice ale Pr. Dumitru Stăniloae, am putea 
afirma că nevoia esenţială a omului, dar şi împlinirea lui este Iisus Hristos, 
a doua Persoană din Sfânta Treime, Care S-a întrupat pentru noi şi pentru 
a noastră mântuire. El este de fapt Persoana eternă aflată în cea mai intimă 
apropiere cu făptura umană, pentru că, după întrupare, omenescul constituie 
chiar una din cele două firi ale lui Iisus Hristos.

Dar, cu toate că în momentul creării omului Cuvântul lui Dumnezeu nu era 
întrupat, se poate vorbi totuşi despre o dimensiune hristologică chiar şi în acest 
moment al creaţiei întrucât destinaţia lumii în genere şi a omului în special este 
întruparea Fiului lui Dumnezeu 10, hotărâtă înainte de întemeierea lumii, sen-
sul suprem al tuturor lucrurilor create. În momentul creării omului însă, nu 
se poate vorbi decât despre ceea ce Părintele Stăniloae numeşte „hristologie 
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transcendentală”, „adică o trebuinţă după Hristos înscrisă în constituţia spiri-
tuală a omului” 11. Din această afirmaţie reiese totuşi faptul că omul nu poate fi 
conceput nici o clipă fără o necesară relaţie cu persoana divino-umana a Mântu-
itorului Iisus Hristos. Apariţia omului în lume în calitate de existenţă conştien-
tă, înseamnă simultan debutul unei relaţii de o complexitate negrăită cu Dum-
nezeul său, care porneşte de la crearea „după chipul” şi la ulterioara configurare 
după acest chip până la o nesfârşită asemănare cu acesta.

Crearea omului

Conform învăţăturii de credinţă a Bisericii Ortodoxe, omul a fost adus la 
existenţă deodată ca trup şi suflet. Trupul este constituit din materia lumii, iar 
sufletul nu poate fi redus la materie pentru că natura lui este spirituală. Prin 
suflet omul iese din ordinea lucrurilor şi devine cineva, adică persoană. Dar 
chiar şi trupul poartă, de asemenea, pecetea irepetabilă a persoanei concrete 
care-l deţine; el nu este un simplu conglomerat de materie impersonală, ci îm-
preună cu sufletul formează omul întreg, său persoana omenească.

Omul, după cum relatează Cartea Facerii, a fost creat după chipul lui Dum-
nezeu (Facerea 1, 27), dar Chipul lui Dumnezeu este Fiul sau Cuvântul Lui 
(Coloseni 1, 15), prin urmare, din această cauză omul nici nu poate fi înţeles 
decât într-o permanentă legătură cu Chipul după care a şi fost creat.

Crearea omului, spre deosebire de restul lumii, reprezintă un act special 
al Creatorului, pentru că omul nu provine din natura generală creată anterior. 
Făptura umană nu mai este doar „o raţionalitate generală plasticizată” 12, ci un 
subiect conştient. Omul este un subiect conştient „care e chemat la existenţă 
printr-un fel de reduplicare a Spiritului creator în plan creat” 13. Putem observa 
la acest punct valoarea deosebită de cea a lumii a persoanei umane, care prin ca-
racterul său „după chipul lui Dumnezeu” este instituit în lume ca împărat a toată 
creaţia 14. De aceea omul nu spre lume tinde, ci spre Logosul creator cu care este 
destinat să se asemene prin libertatea voinţei. În viziunea Pr. Dumitru Stăniloae 
această asemănare se realizează şi creşte printr-un dialog permanent între Per-
soana supremă şi persoanele create 15. Acest dialog permanent reprezintă de fapt 
forma în care sunt actualizate puterile lui „după chipul” în vederea asemănării 
cu Dumnezeu. Acest proces presupune în fapt o personalizare tot mai profundă, 
fără sfârşit, a relaţiilor dintre om şi Dumnezeu şi a oamenilor întreolaltă.

Constituţia omului

Aşa cum am amintit mai sus omul a fost creat simultan ca trup şi suflet. Din 
această perspectivă am putea identifica faptul că Pr. Dumitru Stăniloae acor-
dă un interes maxim învăţăturii conform căreia trupul şi sufletul sunt aduse 
la existenţă de către Dumnezeu deodată. Această învăţătură capătă greutate în 
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sistemul dogmatic al Pr. Stăniloae şi datorită faptului că se prezintă în principal 
ca o respingere de fond a teoriilor lui Origen 16 care afirmă preexistenţa sufle-
tului şi care, în acest fel, distrug unitatea fiinţei umane. Pr. Dumitru Stăniloae 
susţine în bună tradiţie biblică şi patristică unirea dintre trup şi suflet în persoa-
na omenească, de asemenea şi faptul că doar omul întreg este trup şi suflet, iar 
această unire este „o taină deosebită” 17. Sufletul, acest element de natură spiri-
tuală (sau non-materială) din om, nu a fost înţeles niciodată în tradiţia ortodo-
xă răsăriteană în calitate de spirit pur. Omul este o făptură a cărei plenitudine 
înseamnă negreşit trup şi suflet deodată şi împreună. În frumosul său limbaj 
teologic Părintele Stăniloae explică lucrurile în acest mod: „Inserarea spiritului 
în natura materială este atât de intimă, că factorul spiritual uman nu poate fi 
conceput nici o clipă ca spirit pur, ci trebuie înţeles de la început ca suflet, sau ca 
spirit întrupat, ca spirit cu ramificările în trup, sau ca trup cu rădăcini în spirit” 

18. Aceasta reprezintă de fapt, în ansamblu, viziunea spiritualităţii ortodoxe care 
preţuieşte trupul şi îl deosebeşte de patimi sau de păcat. Virtutea, ca şi păcatul 
de altfel se înfăptuieşte în egală măsură prin suflet şi prin trup. Trupul nu este 
un simplu înveliş amorf al sufletului, de care acesta din urmă trebuie să scape 
ca de un lucru rău. Existenţa trupului presupune o raţiune dumnezeiască în vir-
tutea căreia acesta se manifestă împreună cu sufletul.

„Trupul, zice Pr. Dumitru Stăniloae, e în întregime un aparat de o sensibi-
litate nesfârşit de complexă. În el e percepută în mod nesfârşit de variat toată 
vibraţia lumii cu formele ei în continuă mişcare precum tot prin el se exprimă 
relaţia la fel de complexă a persoanei umane cu lumea” 19. Trupul uman este 
prin urmare imprimat de o raţiune dumnezeiască şi organizat astfel încât să 
devină, în această lume cel puţin, vehiculul relaţiilor cu universul prin care 
se exprimă persoana întreagă. Noi experimentăm lumea în primul rând prin 
trup. Facem cunoştinţă cu expresiunile ei variate prin puterea trupului de a 
recepta vibraţiile formelor în care creaţia exprimă sensurile imprimate în ea 
de Creator. Trupul este de fapt locul de întâlnire al spiritului şi al lumii. Totuşi, 
prin intermediul spiritului, care se exprimă prin trup, acesta din urmă devine 
capabil să sesizeze lumea şi să reacţioneze în faţa ei.

Prin urmare, în concepţia teologiei ortodoxe pe care o reprezintă Pr. Du-
mitru Stăniloae omul nu este redus numai la trupul de natură materială, după 
cum nu este limitat numai la existenţa unui spirit pur. Din această perspectivă 
omul nu poate fi înţeles decât ca „spirit întrupat” 20. Aceasta este singura mo-
dalitate prin care trupul manifestă inclusiv o libertate faţă de lume.

Conform tradiţiei filocalice răsăritene sufletul este constituit din partea 
raţională, partea volitivă (irascibilă) şi partea pasională. Zona cea mai cu-
rată a părţii raţionale este mintea, sau ceea ce în limbaj teologic numim nous. 
Părinţii Bisericii din Răsărit au vorbit despre cunoaşterea lui Dumnezeu ca 
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despre un act de vedere duhovnicească sau intuitivă a minţii, spre deosebire 
de Apus unde cunoaşterea lui Dumnezeu este un act deductiv, un raţiona-
ment în care se foloseşte analogia. Cu toate acestea, precizează Pr. Dumitru 
Stăniloae „se pare că această cunoaştere directă a lui Dumnezeu nu e înţeleasă 
în Răsărit ca o cunoaştere a unei minţi separate de trup şi de lume, ci a unei 
minţi care se resimte de faptul vieţii în trup şi de toată experienţa din lume. E 
cunoaşterea directă a minţii unui trup purificat. E cunoaşterea directă a unei 
minţi care se resimte de efectul purificării în relaţie cu lumea. E o cunoaştere 
directă printr-o lume devenită transparentă” 21.

Considerăm că este momentul potrivit să consemnăm faptul că şi în cazul 
antropologiei ca şi în alte puncte învăţătura Bisericii Ortodoxe diferă funda-
mental de învăţăturile creştinismului occidental (catolic şi protestant), iar Pr. 
Dumitru Stăniloae a ţinut de fiecare dată să sublinieze acest lucru care nu are 
doar o valoare teoretică. Deosebirile de concepţii în ceea ce priveşte învăţătu-
ra despre om antrenează cu sine şi concepţii diferite în ceea ce priveşte relaţia 
omului cu Hristos şi prin urmare a mântuirii omului în Hristos22. Este foarte 
interesant faptul că Pr. Stăniloae a simţit nevoia să precizeze aceste deosebiri 
chiar şi într-o prefaţă la Filocalie, o colecţie de scrieri patristice definitorii pen-
tru spiritualitatea ortodoxă. În rezumat, Filocalia prezintă un intinerar de vie-
ţuire în Hristos care creşte din harul lui Hristos şi care presupune o rugăciune 
neîncetată. Aceasta „este calea spre cea mai înaltă nobleţe omenească” 23, afirmă 
traducătorul Filocaliei româneşti. Or acest lucru nu-i mai este cu putinţă omu-
lui în sistemele creştinismului occidental pentru că aici funcţionează o împăr-
ţire prea radicală între ceea ce face Dumnezeu pentru om şi ceea ce trebuie să 
facă omul. „De aceea în sensul teologic apusean nu există nici un fel de scrieri 
care să descrie, asemenea celor filocalice, drumul omului în Hristos sau al lui 
Hristos în om, de felul Filocaliei. În catolicism nu se ştie de o energie necreată 
a lui Hristos lucrând în om şi întărind lucrarea omului spre a-l face să înainteze 
tot mai mult în Hristos. Despre o astfel de viaţă în Hristos nu se vorbeşte nici în 
Reformaţiune, nici în grupările neoprotestante” 24. Aşa cum am amintit mai sus 
aceste deosebiri antropologice pun sub semnul întrebării posibilitatea cunoaş-
terii lui Dumnezeu şi implicit a mântuirii omului. Aceste lucruri au generat un 
conflict teologic între spiritualitatea ortodoxă şi scolastică. De fapt, această dis-
pută a marcat în fapt ruperea romano-catolicismului de Biserica Ortodoxă. Pr. 
Dumitru Stăniloae a sesizat că punctul în care acest conflict a atins maximul a 
fost aşa-numita controversă isihastă, şi în special controversa dintre Sf. Grigo-
rie Palama şi Varlaam 25. După cum bine se ştie disputa a pornit de la problema 
vederii luminii dumnezeieşti în timpul rugăciunii practicate de monahii isihaşti 
din Muntele Athos. Dar, în spatele acestei probleme teologice care a ajuns până 
la dezbaterea temei deosebirii între fiinţă şi energii în Dumnezeu, se ascunde o 
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întreagă problematică antropologică. La acest punct sunt implicate funcţiunile 
minţii, ale raţiunii ca şi întreaga dimensiune personală a fiinţei umane în actul 
cunoaşterii lui Dumnezeu. „Sfântul Grigorie Palama respinge teoria lui Varlaam 
că mintea care se întâlneşte cu Dumnezeu este o minte abstractă, detaşată de 
persoana integrală. Ea este mintea în care se concentrează sau în care vibrează 
întreaga persoană alcătuită din suflet şi trup, cu rezultatele experienţelor acu-
mulate în ea, dar purificate, făcute curate. El condamnă teoria lui Varlaam zi-
când: «cea mai mare rătăcire elină şi izvorul a toată necredinţa... este a ridica 
mintea nu din cugetarea carnală, ci din trupul însuşi, pentru a o face să se întâl-
nească acolo sus cu vederile mintale»” 26. De fapt o astfel de minte care se sepa-
ră de trup nu mai are o consistenţă reală ci devine o abstracţiune. Ea ajunge în 
acest fel să fie produsul pur al unui proces de cugetare în care de fapt nu are loc 
o vedere reală a lui Dumnezeu, ci doar elaborarea unor silogisme care nu ajung 
în nici un fel la Dumnezeu. Mintea ajunge să se încurce într-o lume imaginară 
şi utopică. O asemenea atitudine poate genera chiar o credinţă eronată, dovadă 
sunt în acest sens inovaţiile dogmatice ale catolicismului.

„Faţă de Varlaam care cerea omorârea totală a părţii pasionale a sufletului, 
Sfântul Grigorie Palama nu cere o anulare a acesteia, care se leagă de trup (iu-
ţime şi dorinţă), ci punerea ei în slujba binelui şi a iubirii” 27. Se poate observa 
cu uşurinţă din această afirmaţie cât de coerentă este învăţătura Părinţilor Bi-
sericii. Noi nu trebuie să eliminăm nici o parte din constituţia fiinţei noastre 
ca fiind rea în sine pentru că altfel am cădea în rătăcirea maniheistă. Nu exis-
tă nimic rău în sine în om, ci doar lucruri pervertite prin păcat care aşteaptă 
să fie reorientate spre Dumnezeu. Aceasta este de fapt o faţetă a nevoinţei de 
restaurare a persoanei umane, prin care trebuie să scoatem de sub impresia 
păcatului toate mădularele trupului şi ale sufletului, ca apoi prin ajutorul ha-
rului să fie aduse în slujba lui Hristos. 

Identitatea persoanei în perspectiva creştină
Persoana - purtătoare a unicităţii veşnice a vieţii

Sfântul Maxim Mărturisitorul, unul dintre Părinţii Bisericii arată că orice 
există corespunde unei raţiuni care face ca diversitatea lumii create şi unicita-
tea fiecărei existenţe să fie întemeiată în Dumnezeu. Raţiunea dumnezeiască 
ce stă la baza fiecărei existenţe conservă independenţa şi existenţa individu-
ală a celor create. Orice existenţă are în acelaşi timp o raţiune care o situea-
ză într-un gen, într-o specie şi care îi defineşte esenţa sau natura, o raţiune 
care îi defineşte constituţia care îi defineşte puterea, lucrarea, de asemenea 
ea defineşte ceea ce-i este propriu în legătură cu cantitatea, calitatea, relaţia, 
locul, timpul, poziţia, mişcarea şi stabilitatea. În conformitate cu toate aceste 
raţiuni, toate cele ce există au o ordine şi o permanenţă şi nu se îndepărtează 
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cu nimic de proprietatea lor firească, nici nu se schimbă în altceva, nici nu se 
amestecă şi nici nu se confundă cu altceva. Fără aceste raţiuni, care particu-
larizează şi definesc fiecare element al lumii create, întregul cosmos nu ar fi 
decât o masă amorfă şi haotică. Dumnezeu, care a zidit lumea a aşezat fiecare 
element al ei pe raţiunea sa de a fi pentru ca lucrurile să nu se confunde; sau, 
cum spune Sfântul Maxim, în lume există, în acelaşi timp, o „diferenţă indi-
vizibilă” şi o „particularitate inconfundabilă” 28. Raţiunile nu sunt existenţe ci 
gânduri ale lui Dumnezeu după care sunt create făpturile, din care unele sunt 
persoane de adâncimi indefinite. Creaţia este propriu-zis o aducere la existen-
ţă a mulţimii făpturilor, conform raţiunilor lor unite cu Logosul dumnezeiesc. 
Aceste făpturi prin mişcarea lor trebuie să ajungă la o unire strânsă cu raţiuni-
le lor din Logosul dumnezeiesc. „Cuvântul lui Dumnezeu este cel care creează 
toate făpturile după raţiunile lor şi le ajută să înainteze spre ţinta lor întrucât 
raţiunile lor, care sunt totodată energii necreate, lucrează în ele sau colaborea-
ză cu ele, iar prin ele lucrează însuşi Logosul dumnezeiesc” 29.

Dacă fiecare element al lumii create are o identitate cu atât mai mult per-
soana umană are o identitate. În fiecare om Dumnezeu a pus pecetea unei 
valori unice eterne, deci omul care se concepe nu este numai o sinteză a sufle-
telor şi trupurilor părinţilor, sau a unora dintre puterile aflate în ele. Fiecărei 
persoane i se transmite această unicitate prin unicitatea sufletului şi a trupu-
lui. Persoana nu e adusă pe lume de Dumnezeu în mod izolat, ca o realizare 
uniformă abstractă, ci în complexul context al legăturilor de iubire şi de griji 
ale altor persoane faţă de ea, unor persoane deosebite de altele.

Persoana este dinamică, ea nu poate spune la un moment dat că şi-a îm-
plinit menirea, iar apoi să înceteze să mai existe. Ea este într-o continuă as-
censiune spre o împlinire superioară spre experienţe mereu noi: „Nu am luat 
răsplata - spune Sfântul Apostol Pavel - nici nu sunt desăvârşit, dar urmăresc 
doar o voi prinde. Fraţilor, eu încă nu mă socotesc să o fi cucerit. Şi una fac: 
cele dinapoi uitându-le, şi tinzând la cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata 
dumnezeieştei chemări întru Hristos Iisus” (Filipeni III, 11-14).

Am putea spune că fiecare persoană are un drum al său, potrivit darului 
său de la Dumnezeu, ea reprezintă ceva unic dar îşi realizează scopul său, se 
împlineşte numai în legătură cu celelalte. Fiecare persoană ce vine pe lume e 
unică fără voia ei şi a altora.

„Herbert Műhlen a scos din faptul neputinţei de a trece peste persoa-
na celuilalt, argumentul personologic al existenţei lui Dumnezeu şi a văzut 
în neputinţa de a pătrunde în celălalt, „sfinţenia” lui, căci a văzut în aceasta 
transparenţa lui Dumnezeu prin ea” 30. Trăim în altul atât limita noastră cât 
şi neprovenirea persoanei lui de la noi, cât şi deschiderea unui orizont dinco-
lo de persoana lui. Fiecare persoană are o valoare veşnică imprimată de către 
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Dumnezeu. Ea este o existenţă vie, unică şi pătrunde în noi prin comunicarea 
unică, spre deosebire de plante şi animale care nu pătrund în noi spiritual, de-
cât ca specii inconştiente, iar nu ca persoane unice. Comunicarea nu presupu-
ne niciodată pierderea identităţii în cealaltă persoană ci ea este o îmbogăţire 
de sens prin haina celeilalte persoane.

„Ne susţinem viaţa continuu prin comunicarea continuă ca mister, prin 
faptul că nu ne epuizăm în ceea ce comunicăm. Ne simţim o fiinţă, dar persoa-
ne deosebite, inconfundabile” 31.

Unicitatea fiecărei persoane, dar şi valoarea ei pentru celelalte se arată şi în 
faptul că fiecare persoană poartă un nume distinct şi răspunde ea însăşi când 
e chemată pe nume. Numele trezeşte atât conştiinţa de sine a persoanei cât şi 
conştiinţa ei şi a celor ce o cunosc despre unicitatea ei de neînlocuit şi dorinţa 
celorlalţi de a o avea veşnic şi neputinţa de a o uita. Prin nume avem veşnic o 
persoană cunoscută odată de noi, în conştiinţa noastră. În amintirea numelui 
fiecărei persoane se arată capacitatea şi necesitatea omului de a-şi aminti de 
fiecare persoană, pe care a cunoscut-o, ca de o persoană de neînlocuit 32.

Sfântul Maxim Mărturisitorul, în toate definiţiile cele dă ipostasului sau per-
soanei, menţionează faptul că e un cineva deosebit, o altă persoană, că în fiecare 
se arată existând concret esenţa (firea) în mod unic de neînlocuit. Persoanele 
umane nu sunt repetiţii identice care pot fi înlocuite. Sfântul Maxim 
arată că nu numai specia e valoroasă, că ea e valoroasă şi există numai prin per-
soanele unice în care există concret. Fiecare persoană e de neînlocuit, în 
ceea ce este, deci şi în ceea ce poate da altora, cum nu sunt animalele 33.

A defini această unicitate a persoanei este un lucru foarte dificil. Ceea ce 
este cert este faptul că trăim şi ne îmbogăţim real din persoană, cu ceea ce nu 
ne putem îmbogăţi din altele. Fiecare persoană poate înainta la nesfârşit în 
cunoaşterea de sine şi a altora sau are nevoie de alţii, ca unici, în această cu-
noaştere a sa. Dacă ar fi singură sau în relaţie cu persoane identice, n-ar fi nici 
ea un eu deosebit care să aibă nevoie de altele spre îmbogăţirea sa.

Toate acestea ne conduc la concluzia că Cel ce a adus la existenţă persoanele 
umane atât de variate şi de reciproc întregitoare, Acela trebuie să fie şi El Însuşi un 
Eu de neînlocuit în comuniune cu alte euri veşnice, de neînlocuit, în baza unităţii 
de fiinţă, pentru a fi putut să imagineze şi să creeze astfel de euri de ireductibilă 
originalitate în comuniune. Creatorul este o comuniune de euri conştiente.

Un alt aspect al unicităţii persoanei este durata veşnică a persoanei 34. Persoa-
na e prin fire şi prin însăşi realitatea ei contrară morţii. Persoana, conştiinţă a sen-
sului tuturor, durează veşnic. Veşnicia e o condiţie a înaintării fără sfârşit în sensul 
existenţei, a biruinţei veşnice a existenţei asupra nonsensului sau a nedeplinătăţii. 
Ea e înscrisă în „setea persoanei după cunoaşterea mereu mai adâncă a sensu-
lui mereu mai luminos, revelat şi fără sfârşit. Căutarea acestui sens e înscrisă în 
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persoana omului ca logos creat prin Logosul divin. În aceasta stă şi misterul ine-
puizabil al fiinţei umane în calitatea ei de persoană: în garantarea sensului exis-
tenţei, al puterii ei asupra a ceea ce e neputincios în existenţă” 35.

„Persoana - spune Părintele Stăniloae - , ca singura formă de existenţă a 
firii umane, este, deci, posesoarea unei vieţi eterne, chemată să o trăiască în 
mod liber, fără o dizolvare în marele eu prin pierderea identităţii în momen-
tul intrării în comuniune cu Absolutul dumnezeiesc. Persoana umană este o 
unitate în veci persistentă, inepuizabilă, care uneşte în sine cele mai extreme 
contraste a tot ce există, dar e deosebită de toate, nefiind nici una din ele. E o 
sinteză din toate şi într-un fel le cuprinde pe toate şi totuşi toate îşi păstrează 
existenţa lor proprie, deosebită şi independentă de a ei” 36.

Când spunem persoană trebuie să despărţim această noţiune de alte două 
noţiuni cu care, de multe ori, este identificată persoana. Una este noţiunea de 
individ, iar alta este noţiunea de individualitate (personalitate). Care este deo-
sebirea? Individul este o monadă care poate fi concepută în sine, ca un număr 
care este înţeles în sine, independent de alte fiinţe. Pentru ca să cunoaştem un 
individ îl izolăm de alţii şi îl cunoaştem ca atare în sine. Noţiunea de persona-
litate este o identificare a cuiva, a unei fiinţe oarecare pe baza particularităţilor 
ei. Personalitatea unui om este rezultanta însuşirilor lui 37.

Persoana însă nu este un individ dintr-un motiv important şi anume: per-
soana nu poate fi concepută niciodată în sine, fără o relaţie cu altă persoană. 
Atunci când izolezi persoana, ea încetează să fie persoana, devine individ. Cel 
mai bine persoana este înţeleasă în Sfânta Treime, unde când spunem Tată, 
nu putem să concepem pe Tatăl fără Fiul. Pentru aceasta Părinţii Bisericii de-
numesc aceste nume de Tatăl, Fiul si Sfântul Duh cu nume de relaţii. Nu este 
de conceput Tatăl sau Fiul sau Duhul fără relaţie între ei. Aşadar, din această 
relaţie pe care o au, din interdependenţa care există ontologic între ei, se iveş-
te alteritatea fiecăruia, diferenţierea. Este Tată şi nu este Fiu deoarece se află 
în relaţie cu Fiul, de aici rezultă că individualizarea, individualismul, nu se 
poate aplica în cazul persoanei, întrucât individualizarea presupune izolarea. 
Persoana se distruge, dispare, când o tai din relaţia cu alţii, cu alte persoane.

Persoana este o identitate, o entitate care se arată înlăuntrul unei relaţii 
cu alte fiinţe şi care este absolut unică, irepetabilă şi de neînlocuit. Persoana 
nu este ceva să îl poţi înlocui cu altceva. Pe un om deştept îl putem înlocui cu 
un alt om deştept, o persoană nu o putem înlocui cu altă persoană deoarece 
este absolut unică. Aşadar, când avem unicitatea absolută, alteritatea absolu-
tă, atunci avem persoana. Dar în ce situaţii această unicitate şi alteritate abso-
lută se înfăţişează experienţei noastre? Este oare ceva necunoscut experienţei 
noastre? Unicitatea absolută a unei fiinţe se înfăţişează într-o relaţie de iubi-
re în care o persoană apare absolut unică, independent de particularităţile ei. 
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Iubeşti un om nu pentru că este deştept, ci îl iubeşti pentru că îl consideri unic, 
fără să iei în seamă particularităţile lui. Prin aceea că gândeşti că o iubeşti, 
acea persoană este o persoană alta faţă de tine şi absolut diferită tocmai pen-
tru că se află în relaţie cu tine. Dacă această relaţie se taie, atunci acea persoa-
nă, alta, se transformă într-un obiect comun. Deci pentru persoana noastră, 
persoana celuilalt dispare când încetăm să o mai iubim. Sfântul Maxim Măr-
turisitorul spune că atunci când există această relaţie de iubire atunci această 
fiinţă este alta decât noi şi alta decât celelalte fiinţe care există; este unică şi 
este determinantă pentru propria noastră existenţă.

Iubirea nu constituie premiză pentru a cunoaşte un obiect, însă pentru a 
cunoaşte o persoană iubirea este condiţie absolut necesară. Când spunem iu-
bire, nu trebuie să înţelegem în mod simplu, un simţământ pe care îl am, iu-
birea este tocmai considerarea celuilalt, a iubitului ca unic, irepetabil, de ne-
înlocuit şi determinant pentru existenţa noastră. Când vorbim despre iubire, 
uneori nu înţelegem cât de profundă este această relaţie. Iubirea se întemeiază 
pe o relaţie care este ontologic determinantă. Adică existenţa mea depinde de 
persoana iubită, relaţie care are o alteritate şi o unicitate absolută, ceva de ne-
înlocuit, independent de particularităţile pe care le poate avea. Astfel iubirea 
este condiţia pentru cunoaşterea unei persoane 38.

Celălalt element fundamental al persoanei este acela că întreaga interde-
pendenţă ontologică se sprijină pe libertate. Ea nu este rezultatul necesităţii. 
Dispariţia unei persoane fie din cauza libertăţii noastre, fie din cauza morţii 
zguduie existenţa şi ipostasul nostru personal. Este ceva la care reacţionăm. 
Reacţionăm la moarte tocmai pentru că nu este o simplă experienţă grea şi 
tristă, ci pentru că moartea este tăierea legăturii personale. Când plângem pe 
cineva care a murit nu îl plângem toţi în acelaşi mod. O mamă îşi plânge copi-
lul nu pentru că pe copil l-a durut şi a murit, iar dacă nu l-ar fi durut toate ar 
fi fost frumoase, ci pentru că se taie legătura personală şi este ameninţat, este 
zguduit însuşi ipostasul care supravieţuieşte, respectiv cel al mamei.

Părintele Stăniloae arată că în jertfa pentru altul, chiar în moartea pentru 
altul, se manifestă credinţa maximă în valoarea veşnică a aceluia, dar în aceas-
ta se implică şi credinţa în valoarea veşnică a persoanei proprii, care nu va 
muri de tot şi prin a cărei jertfă se asigură veşnicia sa şi a celeilalte persoane. 
În iubirea care merge până la jertfă se manifestă însă şi credinţa în Creatorul, 
care a dat existenţă semenului meu şi care nu poate să nu ţină la existenţa veş-
nică a aceluia şi a mea prin iubirea faţă de el şi de mine. Iubirea mea pentru 
altul se întâlneşte în jertfa pentru el cu iubirea lui Dumnezeu 39.

Sfântul Maxim Mărturisitorul în toate definiţiile ce le dă ipostasului sau per-
soanei menţionează faptul că ipostasul este un cineva deosebit, o altă persoană, 
că în fiecare se arată existând concret esenţa (firea) în mod unic şi de neînlocuit. 



Episcopia Giurgiului

55

Persoanele umane nu sunt repetiţii identice, care pot fi înlocuite deoarece nu 
numai specia e valoroasă. Specia umană este valoroasă şi există numai prin 
persoanele unice. Fiecare persoană are o valoare veşnică, imprimată de către 
Dumnezeu. Ea este o existenţă vie, unică şi pătrunde în noi prin comunicarea 
unică. Comunicarea nu presupune niciodată pierderea identităţii în cealaltă 
persoană, ci ea este o îmbogăţire de sens prin taina celeilalte persoane 40. În fie-
care om Dumnezeu a pus pecetea unei valori eterne, unice, iar valoarea ei pen-
tru celelalte persoane se arată şi în faptul că fiecare persoană poartă un nume 
distinct şi răspunde ea însăşi când e chemată pe nume. Numele trezeşte atât 
conştiinţa de sine a persoanei, cât şi a celor care o cunosc, despre unicitatea ei 
de neînlocuit şi dorinţa celorlalţi de a o avea veşnic şi neputinţa de a o uita 41.

Când un om iubeşte în mod credincios atunci el devine o persoană care poa-
te iubi şi cunoaşte şi pe Dumnezeu. Problema ontologică în relaţia cu ceilalţi este 
recunoaşterea existenţei celuilalt ca factor determinant pentru existenţa mea.

Mântuitorul Iisus Hristos este Persoana unică, Cel iubit în mod unic, 
ca Unul născut din Dumnezeu, care se află în relaţie de iubire ontologică 
cu Tatăl. De aceea, noi creştinii când spunem: „Numai în Hristos cunoaştem 
pe Dumnezeu”, înţelegem că pe Dumnezeu nu îl cunoaştem aşa, în general, ca 
Dumnezeu, ci ca Tatăl, Tată al Fiului Lui, al Fiului cel Unul născut şi iubit al 
lui. Dumnezeu este Tatăl nostru în Fiul.

Însuşirile contrastante şi posibilităţile înaintării
alternative spre eternitatea persoanei umane

Prin aceasta, persoana umană este o dovadă vie a unei existenţe supreme 
deosebită de ea, a unei existenţe personale mai presus de ea şi de toate formele 
lumii cu care persoana e legată, a unui Dumnezeu etern în sine, a unei unităţi 
de felul persoanei umane, care le cuprinde de fapt pe toate, dar nu are nevoie 
de ele şi ele nu sunt independente de El, cum are nevoie persoana umană de 
ele ca de sine şi tinzând să devină conştientă de toate, care sunt independente 
de ea, e o dovadă în dorul ei după conştiinţa reală de toate, care le cuprinde 
în mod real pe toate şi faţă de care acestea nu sunt independente. Numai acea 
conştiinţă personală a putut da fiinţă unor existenţe personale conştiente care 
să tindă spre nivelul ei de conştiinţă de toate şi de unitate cu ele.

Dacă persoana neidentică cu existenţa personală supremă şi deci neprove-
nită din ea, nu poate fi decât mărginita, dar în tendinţa spre nemărginire, ea 
trebuie să aibă alături de sine şi alte multe persoane, dar şi o lume de obiecte, 
care să reprezinte sensurile gândite de Dumnezeu şi cu care să se îmbogăţeas-
că, pentru a înţelege tot mai mult pe Cel ce le gândeşte din veci.

Astfel, Dumnezeu a dat fiinţă nu din Sine, ci din nimic, căci afară de El 
nu există nimic altceva prin sine, nu numai persoanelor umane, ci şi lumii de 
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sensuri încorporate în componentele ei obiective, de care persoanele au nevo-
ie, spre deosebire de Dumnezeu. Şi numai existenţa unui astfel de Dumnezeu 
transcendent lumii a putut crea persoana umană, care pe de o parte face parte 
din lume, pe de alta e în legătură cu Dumnezeu cel transcendent lumii şi tinde 
să se unească tot mai mult cu El.

Desigur, toată lumea creată e legată de Dumnezeu Creatorul ei transcen-
dent. Căci altfel nu s-ar putea explica existenţa şi durata ei, pe de altă parte 
insuficienţele şi limitele ei.

Însă persoana umană, deşi face parte din lumea creată, deci e supusă mul-
tora din insuficienţele ei, pe de altă parte are în ea o unitate deosebită, care 
nu-i poate veni din lume, şi tinde în mod activ şi conştient să o cuprindă şi să 
o depăşească, fie că se pune într-o legătură liberă cu Creatorul ei transcendent, 
fie că trebuie să se recunoască pe sine ca subiect cunoscător şi modelator liber 
în parte al ei, superior ei. Din acestea decurg diferite forme ale caracterului 
paradoxal sau contrastant al persoanei umane, care sunt legate între ele. Vom 
reda unele din aceste forme.

a. Un paradox fundamental al persoanei umane este caracterul inepui-
zabil, dar finit al ei. Acest paradox al persoanei e trăit, concentrat în setea ei 
de infinitate. Persoana nu e infinită, dar are în ea setea de infinitate şi înain-
tează spre ea. Asupra ei se exercită atracţia infinitului. Mereu e nouă în stările 
ei sufleteşti, în gândurile, simţirile, în felul actelor ei voite, arătând în aceas-
ta capacitatea eternităţii ei; şi totuşi, nu poate ieşi din identitatea ei, care o 
deosebeşte de alte existenţe, deci o mărgineşte. Astfel, fiecare persoană este 
indefinită şi definită. Fiindu-i proprii aceste aspecte contradictorii, nici unul 
nu poate fi anulat de celălalt. Ea nu poate cugeta moartea ca putând-o anula 
definitiv, dar ştie totuşi că va muri.

Fiecare persoană e un adânc unic, nepieritor, de viaţă în actualizare conti-
nuă, care nu poate concepe să fie desfiinţat, sau reductibil la altul, deci supus 
unei morţi totale şi definitive. Dar un adânc a cărui viaţă după moartea cu tru-
pul care-i vine fără voia ei nu i-o poate asigura decât Creatorul, care i-a dat şi 
viaţa pământească. Persoana uneşte astfel atât simţirea destinaţiei ei eterne, 
inepuizabile, cât şi nedependenţei ei de puterea sa.

Astfel, persoana se vede posesoarea unei vieţi eterne, chemată să o trăiască 
în mod liber, dar pe care nu şi-a dat-o şi nu şi-o poate asigura singură. Per-
soana se trăieşte ca un adânc inepuizabil în mişcare pururea nouă, un izvor 
nesecat, dar un izvor deosebit de altele. Ea este dependentă de un izvor su-
prem independent. Se trăieşte, prin urmare, ca un adânc nesecat, dar limitat. 
Aceasta o arată ca un chip al izvorului a toată puterea, gândirea şi viaţa, dar 
numai ca chip, neegal cu prototipul suprem, sau dumnezeiesc, care e izvorul 
vieţii nesfârşite mai bine zis Creatorul tuturor izvoarelor de viaţă.
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Dacă persoana umană ar fi numai inepuizabilă, ar fi singura realitate, cum 
de fapt ea nu se trăieşte; dacă ar fi numai definită şi dependentă n-ar indica 
spre o existenţă absolută care să o explice.

Această capacitate de nesecată trăire şi comunicare îi vine persoanei şi din 
relaţiile cu alte şi alte persoane şi lucruri, în alte şi alte împrejurări. Dar numai 
aceasta n-ar putea explica caracterul veşnic nou şi inepuizabil al stărilor şi miş-
cărilor sufleteşti ale omului şi comunicarea lor, căci animalul nu arată această 
capacitate inepuizabilă. E în ea capacitatea unei variabilităţi inepuizabile, dar şi o 
definire în raport cu altele şi o dependenţă de o existenţă inepuizabilă nelimitată. 
Această calitate a persoanei umane nu s-ar putea explica dacă n-ar fi în legătură cu 
o existenţă personală, care este în sine izvorul varietăţilor, câte se arată în lume şi 
al tuturor posibilităţilor de variabilitate posibile de realizat de persoana umană şi 
spre a căror unitate în sine tinde şi ea. Numai comunicarea cu acea existenţă, care 
are în sine actualizate toate posibilităţile, poate da şi persoanelor umane puterea 
actualizării a tot mai multe din posibilităţile realizate ale Aceleia.

*
*     *

Persoana, prin creştinism, a devenit noţiunea cheie a culturii europene, o 
veritabilă forma mentis a Europei, difuzându-se în domeniile cele mai dife-
rite, imprimând o viziune relaţional-personală nu numai despre Dumnezeu, 
dar şi despre om, lume şi istorie 42. „Pe baza acestei noţiuni Europa a putut 
asimila tradiţii şi moşteniri culturale diferite, devenind o cultură deschisă” 

43. După cum arăta Denis de Rougemont, „persoana distinctă de individ are 
o dublă geneză: teologică şi politică. Din punct de vedere politic, persoana a 
reuşit să integreze cele două accepţiuni contrare date anterior omului: de in-
divid existent în sine şi prin sine (descoperirea Greciei antice) şi de cetăţean 
existând exclusiv prin şi pentru stat (Roma antică). Dacă individul este expus 
seducţiilor egoismului, scepticismului, profanării şi anarhiei, cetăţeanul este 
expus seducţiilor colectivist-totalitare. Aducând prin virtuţile credinţei, nădej-
dii şi dragostei o nouă axă de referinţă verticală, axa transcendenţei personale 
a lui Dumnezeu cel întreit în Persoane, persoana rupe cercul orizontal, vicios 
al pendulării între individualism şi colectivism. „Relaţia cu Dumnezeu îl elibe-
rează pe credincios de sub teroarea socialului şi a arbitrarului individualului, 
obligându-l la o responsabilitate infinită faţă de aproapele şi la edificarea unui 
nou tip de comunitate: comuniunea supranaturală şi ca atare sobornicească a 
Bisericii, al cărei model este comuniunea treimică” 44. Persoana depăşeşte atât 
individul arbitrar şi egoist, cât şi cetăţeanul aservit necondiţionat colectivită-
ţilor, prin credinţa şi harul care coboară de la Dumnezeu. „Entitate relaţiona-
lă, persoana înseamnă deci nu doar saltul la o logică paradoxală, ci în primul 
rând adoptarea unui nou mod de existenţă paradoxal, în acelaşi timp solitar şi 



Almanah Bisericesc 2010

58

solidar, personal şi comunitar, cel al comuniunii. Această năzuinţă după con-
vergenţa dintre personal şi comunitar marchează întreaga istorie a Europei” 45.
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LIBERTATEA TRĂITĂ ÎN DUH ŞI ADEVĂR - 
RĂSPUNS ECLESIAL ÎN FAŢA TENDINŢELOR 
IDEOLOGICE DE ÎNŢELEGERE A LIBERTĂŢII

Conf. Dr. Adrian LEMENI,
Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti

Libertatea ca expresie a autonomiei

În conştiinţa societăţii secularizate, în mod constant libertatea este înţe-
leasă şi asumată ca o expresie a autonomiei, a manifestării voinţei proprii. 
Este vorba de o exersare a logicii specifice păcatului care afectează relaţia din-
tre Creator şi creaţie. Practic, logica păcatului prin care este indusă autonomia 
creaţiei în raport cu Dumnezeul Cel Viu, Creatorul şi Pantocratorul întregii 
existenţe, urmăreşte afirmarea egoistă a creaturii. În această perspectivă, cre-
atura Îl substituie pe Creator. Libertatea este înţeleasă greşit ca opţiune pen-
tru autonomie, pentru o existenţă emancipată de relaţia dătătoare de viaţă cu 
Dumnezeu.

Libertatea ca demnitate specială a omului, ca dar dumnezeiesc este detur-
nată. Într-o logică teonomă, omul se raportează prin toate la Dumnezeu. În-
tr-o logică autonomă, omul devine el însuşi un centru de referinţă. Libertatea 
ca expresie a autonomiei este detaşată de responsabilitate. Omul ca făptură 
specială, înzestrată ca libertate a fost chemat la o responsabilitate specială: şi 
anume ca prin sfinţirea propriei vieţi în comuniunea de har cu Dumnezeu să 
transfigureze întreaga creaţie. Astfel, libertatea autentică se înrădăcinează în-
tr-o logică a comuniunii şi este intrinsec legată de responsabilitate.

Libertatea păcatului este una care conduce la separare şi la deturnarea vo-
caţiei primordiale a omului, plasându-l pe acesta într-o poziţie de impostură 
în raport cu Dumnezeu şi întreaga lume. 

„Libertatea - care-i constituie omului nobleţea îl poate deci ridica pe om 
deasupra tuturor celorlalte regnuri. Dar tot ea, dacă e folosită în răspăr, îl 
poate prăbuşi în infernul separării de propriu-i izvor de viaţă, în infernul 
însingurării şi al propriei pierzanii. Or, condiţia bietului pământean, după 
săvârşirea, de către omul primordial, a păcatului strămoşesc, (care a fost un 
păcat de ieşire de sub rânduiala dumnezeiască, un păcat de autopreferare şi 
autoconcentrare), tocmai asta este: el are tendinţa cvasi-invincibilă de a se 
institui ca centru de referinţă, de a raporta totul la el însuşi (ca individ) şi la 
ceea ce consideră a fi propriul său interes”.1 
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Libertate şi Adevăr

Libertatea redusă la libertinaj, la manifestarea voinţei proprii căzute şi 
afectate de păcat este detaşată de orientarea întru Adevăr. Autentica libertate 
presupune împărtăşirea Adevărului lumii şi a vieţii. Mântuitorul spune: „Eu 
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 16) şi de asemenea „Veţi cunoaşte 
adevărul şi adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 32). Doar cunoaşterea şi să-
lăşluirea întru Adevăr spulberă amăgirile oferite de falsa libertate înţeleasă 
şi trăită ca autonomie în raport cu Dumnezeul Cel viu. Conştiinţa lumii con-
temporane influenţată de nihilism, secularism şi consumerism este una des-
centrată din relaţia cu Adevărul. În contextul relativismului actual realitatea 
Adevărului absolut pare caducă şi inoportună. Căutarea şi orientarea înspre 
Adevăr, care presupune efort existenţial şi consecvenţă, este incomodă pentru 
opinia publică anesteziată cu diverse surogate ideologice. În contextul ideo-
logic contemporan sunt amestecate diferite tendinţe ideologice care cultivă 
comoditatea sufletească şi materială ocultând problema Adevărului absolut.

Nihilismul ca ideologie semnificativă care structurează mentalitatea con-
temporană presupune o înstrăinare de Adevăr şi o cultivare a erorii şi impos-
turii, printr-o viclenie diabolică, astfel încât minciuna să pară adevăr, iar im-
postura să fie prezentată ca autenticitate. Nihilismul a pătruns atât de mult în 
minţile şi inimile oamenilor recenţi, încât relativismul a erodat şi adevărurile 
temeinice care au structurat un mod de existenţă trăit ca certitudine existen-
ţială de-a lungul mai multor generaţii. 

Adevărul descoperit ca revelaţie împlinită în Iisus Hristos şi împărtăşit în 
viaţa Bisericii ne fereşte de idolatria conceptelor şi a ideologiilor, ne arată că 
acest Adevăr presupune Viaţa care nu poate fi epuizată prin concepte şi tipare 
ideologice. Libertatea trăită prin experienţa Adevărului Hristos este cea care 
se dezvăluie în puterea de viaţă a credinţei asumată eclesial. Hristos rămâ-
ne un scandal pentru mintea încrezătoare în propriile raţionamente şi devine 
eveniment de viaţă pentru cel care se deschide credinţei.

Hristos Domnul este Adevărul. El îi spune lui Pilat: „Eu spre aceasta 
M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie pentru 
adevăr” (Ioan 18, 37). Însă acest Adevăr este Persoană, este Fiul lui Dumne-
zeu Cel viu care descoperă taina Persoanelor şi a comuniunii Sfintei Treimi. 
Pentru mentalitatea încrezătoare în puterea raţiunii dialectice care stabileşte 
adevărul prin criterii obiective, asocierea adevărului cu persoana reprezintă o 
piatră de poticneală.

Arhimandritul Sofronie arată: „Ştiinţa şi filosofia îşi pun întrebarea: „Ce 
este adevărul?”, în vreme ce o conştiinţă autentic creştină e mereu orientată 
spre adevărul personal: „Cine este adevărul?”
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Reprezentanţii ştiinţei şi filosofiei văd adeseori în creştini nişte visători 
şi se cred ei înşişi ferm aşezaţi pe o bază pozitivă; de aceea se şi numesc „po-
zitivişti”. Lucru ciudat, ei nu înţeleg în ce măsură concepţia adevărului im-
personal este negativă; nu înţeleg că Adevărul autentic şi absolut nu poate 
fi decât o Persoană, un subiect, „cine?”, şi nu un obiect, „ce?”, pentru că Ade-
vărul nu este o formulă sau o idee abstractă, ci Viaţa în Sine, „Eu sunt Cel ce 
sunt”(Iş 3, 14)”.2

Adevărul este căutat de oricine, chiar dacă această căutare este obstrucţi-
onată şi parazitată ideologic. Adevărul Vieţii veşnice este trăit prin credinţă, 
depăşindu-se poziţiile aroganţă şi autosuficienţă ale raţiunii discursive.

„Adevărul care conferă viaţă veşnică şi libertate, nu poate fi dobândit 
prin puteri omeneşti, nu poate decât să fie revelat de sus de către Acela care 
are puterea să o facă. Calea spre acest Adevăr este îngustă şi mare parte a 
oamenilor pentru că hălăduiesc pe poteca cea „largă”- o pierd. Nu există, 
totuşi, nici o făptură omenească pentru că Dumnezeu, care este Adevărul, 
aşa ne-a creat care să nu caute acest Adevăr”. „Cuminecătura Adevărului 
creştin e accesibilă numai credinţei; iar obstacolul principal în calea aces-
teia nu este logica, după cum consideră gândirea modernă, ci altă credinţă, 
de semn contrar. Logica nu poate juca adevărul absolut fără a se nega mai 
întâi pe sine; logica, declarându-se împotriva adevărului absolut, este nu-
mai slujitoarea unei alte „revelaţii” sau a unui „adevăr absolut” fals, şi anu-
me nihilismul”.3

Relativismul bazat pe nihilism realizează o parodiere a adevărului, iar cu-
noaşterea profesată promovează erudiţia ca scop în sine, nu ca o căutare şi o 
împlinire a adevărului.

Relativismul axiologic este asociat cu relativismul epistemologic care fun-
damentează teoria adevărului nemanifest. Practic această perspectivă este în 
directă opoziţie cu realitatea esenţială a creştinismului: Întruparea Fiului lui 
Dumnezeu, prin care Hristos Domnul, Dumnezeu şi Om ni se descoperă ca 
Adevăr absolut, al fiecăruia dintre noi şi al întregii lumi. Gnosticismul lumii 
contemporane în continuitate de duh cu gnosticismul combătut cu fermitate 
de Sfinţii Părinţi ai Bisericii, fundamentează o cunoaştere dezîntrupată, baza-
tă pe abstracţii detaşate de viaţă şi prezentate sofisticat, într-o manieră exce-
siv tehnicizată.

Această perspectivă favorizează realizarea unor clişee ideologice, a unor 
lozinci propagandistice în cadrul a tot felul de umanisme emancipate faţă de 
Tradiţia religioasă. Unele tendinţe umaniste actuale îşi declară făţiş opţiunea 
pentru ateism, altele cultivă un relativism care maschează abdicarea de la re-
vendicarea unui Adevăr al vieţii. Chiar şi atunci când este invocată o dragoste 
pentru adevăr, o căutare a acestuia, se arată că aceasta nu poate fi împlinită 
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niciodată. Legitimarea unei curiozităţi intelectuale disociată de căutarea ade-
vărului ultim al realităţii cercetate este o deturnare de la adevăr.

În acest sens, Părintele Serafim Rose menţionează: „Umanistul sofisticat 
poate fi extrem de elocvent în descrierea acestui prim principiu novator al 
erudiţiei şi cercetării ştiinţifice fiind o acceptare a naturii „provizorii” a ori-
cărei cunoaşteri, o reflectare a minţii omeneşti totdeauna curioase şi nicio-
dată satisfăcute sau o parte a procesului misterios de „evoluţie” şi „progres”; 
însă semnificaţia acestei atitudini este limpede. E ultima încercare a necre-
dinciosului de a ascunde lepădarea de adevăr în spatele unui nor de retorică 
nobilă şi, indiscutabil, e în acelaşi timp exaltarea unei curiozităţi meschine 
în raport cu locul ocupat odinioară de dragostea autentică faţă de adevăr. 
Acum este cât se poate de adevărat să afirmăm că, întocmai ca analoaga sa, 
pofta trupească, curiozitatea nu se sfârşeşte niciodată şi nu e nicicând satis-
făcută; însă omul a fost creat pentru ceva mai mult decât atât. A fost creat să 
se înalţe, deasupra curiozităţii şi poftei trupeşti, către dragoste şi prin dra-
goste să dobândească adevărul. Acesta este un adevăr elementar al naturii 
umane, care cere, probabil, o anumită simplitate pentru a putea fi înţeles. 
Superficialitatea intelectuală a umanismului contemporan e tot atât de de-
parte de o atare simplitate, pe cât de departe de adevăr”.4

Libertatea păcatului este una mincinoasă, amăgitoare. Ea este înşelătoa-
re, generând numeroase himere. A păcătui înseamnă practic a falsifica ceva în 
ordinea profundă a creaţiei. Libertatea trăită ca voie proprie exersată prin lo-
gica păcatului înseamnă o existenţă mincinoasă şi falsificatoare. Diavolul este 
mincinos şi tatăl propriei sale minciuni prin care îi ademeneşte şi pe oameni.

Mântuitorul Hristos arată că El nu poate fi primit în duh de viclenie şi de 
minciună. Domnul Hristos se adresează cărturarilor, spunându-le: „De ce nu 
înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu. 
Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. 
El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru 
că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, 
căci este mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan 8, 43-44).

Ideologiile contemporane constituie o reală fabrică de himere şi de iluzii. 
În acest context este revendicată şi invocată libertatea. Însă este libertatea tră-
ită ca iluzie. Adevărata libertate reprezintă o vocaţie care ţine de demnitatea 
umană, un dar dumnezeiesc prin care omul este o făptură specială. Această 
vocaţie se cere asumată permanent şi folosită adecvat.

În momentul în care rămânem doar în logica revendicării libertăţii, o pre-
tindem, fără s-o trăim. Denis de Rougement precizează: „Libertatea nu este 
un drept, ci un risc care trebuie asumat în fiecare clipă. Ei o revendică pentru 
că nu mai sunt liberi. Simplul fapt că ei s-au apucat să o ceară fără condiţii 
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şi fără un scop măreţ şi definitoriu, dovedeşte că s-au făcut ei înşişi incapa-
bili de libertate. Altminteri, ei ar fi afirmat-o preferând vieţii lor adevăratele 
raţiuni de a trăi. 

Libertatea fără condiţii e o fantomă, anunţând cele mai rele calamităţi”.5

Libertatea trăită în Adevărul Revelaţiei stă sub semnul autorităţii Duhu-
lui împărtăşit în viaţa Bisericii. Duhul Sfânt este invocat deopotrivă ca Duh 
al Adevărului şi ca Mângâietor, întrucât este vorba de un adevăr odihnitor 
şi care oferă pacea lui Hristos, nu pacea înţeleasă ca un compromis cu duhul 
lumii. Libertatea autentică este asociată cu autoritatea Duhului, nu cu una în 
termeni de putere lumească. Astăzi, libertatea fiind înţeleasă greşit este văzută 
ca emanciparea de sub tutela oricărei fel de autorităţi. Ideea de autoritate este 
una incomodă pentru mentalitatea contemporană.

Libertatea trăită ca libertinaj este cultivată prin spiritul nihilismului care 
este unul distructiv în raport cu principiul autorităţii. Atitudinea de nemul-
ţumire de răzvrătire se converteşte într-un spirit de revoltă, de contestare a 
principiului ierarhiei şi al autorităţii. Prin sentimentul de revoltă ca expresie 
a orgoliului de tip luciferic se refuză fără discernământ şi nuanţări ascultarea 
faţă de orice autoritate.

Temeiul libertăţii se fundamentează pe autoritatea Adevărului. Abandona-
rea Adevărului şi spiritul nihilist de contestare a autorităţii presupun distorsi-
onarea libertăţii autentice, structurându-se o voinţă orbită de logica luciferică. 
„Cel care a abandonat adevărul şi orice autoritate întemeiată pe adevăr nu 
mai găseşte, între el şi Abis, decât voinţa oarbă; iar această voinţă, oricât 
de spectaculoase ar fi realizările obţinute în scurtul răstimp de putere, e în 
mod irezistibil atrasă, ca de un magnet uriaş, către acel Abis care a căutat, 
în propriile-i genuni, o replică pe potrivă. În acest abis reprezentând nimic-
nicia omului care trăieşte în absenţa adevărului, descoperim însăşi esenţa 
nihilismului”.6

Deturnarea libertăţii prin opţiunea pentru insignifiant

Ideologia consumerismului actual cultivă o predilecţie pentru insignifiant, 
pentru neesenţial, inversând ierarhia axiologică. Consumerismul care-l redu-
ce pe om la un animal de consum, oferă reţete de fericire generală, amăgeşte 
prin false idealuri (odată împlinite, ele sporesc deziluzia), impune un totali-
tarism al insignifiantului, al nimicului prezentat în forme fascinante în de-
trimentul realităţilor esenţiale. Pentru omul societăţii contemporane este tot 
mai dificilă orientarea către profunzime şi consistenţă, fiind din ce în ce mai 
greu conturarea şi cultivarea unei conştiinţe lucide.

Luciditatea şi opţiunea consecventă pentru esenţial devin realităţi indezi-
rabile şi incomode pentru ideologia consumerismului care generează o cultură 
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Sfinţirea bisericii „Sfânta Maria şi  Sfântul Apostol Andrei” 
din municipiul Giurgiu, Protoieria Giurgiu - 23 aprilie 2009

Manifestări religioase prilejuite de sărbătorirea „Sf. M. Mc. Gheorghe” 
ocrotitorul oraşului Giurgiu - 23 aprilie 2009

Sfinţirea bisericii „Sfânta Maria şi  Sfântul Apostol Andrei” 

Manifestări religioase prilejuite de sărbătorirea „Sf. M. Mc. Gheorghe” 
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Sfânta Liturghie Arhierească săvârşită în 
Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului”, 
cu prilejul ocrotitorului spiritual al oraşului Giurgiu
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a nimicului şi a insignifiantului, ambalate şi prezentate în mod tentant. Con-
ştiinţa absurdului existenţei, precum şi predilecţia spre nimic reprezintă ex-
presii ale nihilismului. Setea şi opţiunea pentru nimic exprimă tendinţa de 
parodiere a creaţiei dumnezeieşti.

Întrucât omul nu poate trăi în absenţa sensului, inclusiv cei care contestă 
sensul existenţei ajung să idolatrizeze nimicul. „Nici un om, nu trăieşte fără 
un zeu; cine atunci sau ce este zeul nihilistului? Este nihil, nimicul însuşi nu 
nimicul absenţei sau al non-existenţei, ci al apostaziei şi al negării; este „ca-
davrul” unui „Dumnezeu mort”, care împovărează umerii nihilistului. Nihi-
listul voieşte ca lumea, care odinioară gravita în jurul lui Dumnezeu, să se 
rotească acum în jurul nimicului.” 7

Nihilismul prin cultivarea consecventă a nimicului va întări iluzia milena-
rismului, de a înfăptui un pământ nou şi un om nou, prin care va fi instaurat 
raiul pământesc. Iluzia acestui rai pământesc realizat prin puterea autonomă 
a omului deturnează major perspectiva eshatologică a creştinismului. Tensiu-
nea eshatologică exprimată biblic prin cuvintele deja şi nu încă, manifestă în 
viaţa Bisericii, prin pregustarea împărăţiei lui Dumnezeu în existenţa prezen-
tă, este substituită prin orientarea exclusivă către realităţi materiale şi biolo-
gice. Omul se comportă ca şi cum Dumnezeu şi veşnicia nu ar exista.

În această perspectivă, atât viaţa cât şi libertatea sunt confiscate, fiind pro-
movate surogate de viaţă şi de libertate. „Pe noul pământ nihilist toată ener-
gia omenească va trebui închinată preocupărilor lumeşti. Atât mediul în-
treg, cât şi fiecare obiect din el, trebuie să se închine cauzei „producţiei” şi 
să le amintească oamenilor că singura lor fericire posibilă se află în această 
lume; trebuie stabilit, de fapt, despotismul absolut al preocupărilor lumeşti. 
Lumea artificială înălţată de oamenii care doresc să înlocuiască ultimul ves-
tigiu al influenţei divine asupra acestei lumi şi ultima rămăşită de credinţă 
din oameni promite să devină atât de atotcuprinzătoare şi omniprezentă, în-
cât va fi cu totul imposibil pentru oameni să vadă, să-şi imagineze sau chiar 
să mai nădăjduiască orice altceva s-ar afla în afara ei.”8

Luciditatea şi opţiunea pentru sens, pentru identificarea motivaţiei şi sem-
nificaţiei profunde a gândurilor, cuvintelor şi gesturilor noastre sunt eludate 
prin cultivarea insignifiantului şi a superficialităţii. Denis de Rougement măr-
turiseşte: „Nimeni nu se mai gândeşte decât la evitarea conflictelor pe care 
le-ar crea adevăratele întrebări, izbucnirile care ar face evidente adevăru-
rile inimii omeneşti, abisurile şi miracolele ei. Fiţi nice, fiţi drăguţi, spune 
burghezia. Dar ea nu-şi dă seama că pentru a fi nice ea plăteşte un preţ ex-
orbitant: însăşi savoarea vieţii. Am instituit cultul a ceea ce nu mai are con-
secinţe. Şi el domneşte asupra moravurilor noastre şi asupra opiniei noas-
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tre publice. Uităm că de fapt consecinţa acestui cult nu este altceva decât in-
signifianţa deopotrivă a virtuţilor noastre, ca şi a viciilor noastre.

Or, virtuţile lipsite de semnificaţie, private de sens şi care au aerul că nu 
li se întâmplă nimic, constituie în realitate Împărăţia Nimicului.”9

Libertatea ca trăire duhovnicească şi eclesială 
asumată în Duh şi Adevăr

Libertatea autentică se împlineşte prin viaţa împărtăşită în Duh şi Adevăr, 
asumată prin modul eclesial de a gândi şi de a fi. Libertatea duhovnicească nu 
este una încremenită prin tipare instituţionalizate şi scheme ideologice, ci este 
libertatea rezultată în urma închinării în Adevăr prin împărtăşirea Duhului 
Adevărului. Duhul Sfânt nu anulează libertatea proprie a omului, ci o transfi-
gurează, orientând-o spre voia lui Dumnezeu şi împlinind-o în acest fel.

Libertatea este o caracteristică a Duhului. Sfântul Apostol Pavel mărturi-
seşte „Unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea” (II Corinteni 3, 17). 
Duhul Sfânt nu este unul de stăpânire, de impunere a voinţei proprii în detri-
mentul alteia, ci este Acela prin care taina persoanei este valorificată. Liberta-
tea persoanei presupune eliberarea acesteia de voinţa de stăpânire, de tirania 
păcatului, întrucât păcatul este cel care subjugă, dezbină şi ne înstrăinează de 
Dumnezeu, de noi înşine şi de semeni.

Prin taina pocăinţei suntem înnoiţi, devenind făptură nouă în Hristos, de-
păşind astfel monotonia specifică robiei păcatului. Prin experienţa Duhului 
Sfânt ajungem la „libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu” (Romani 8, 21). Prin 
Hristos am dobândit libertatea, prin biruinţa păcatului şi a morţii, fiind nevoie 
de o consecvenţă a vieţuirii în Hristos prin Duhul Sfânt pentru a nu reveni în 
condiţia de robi ai păcatului. Sfântul Apostol Pavel ne avertizează: „Staţi, deci, 
tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi şi nu vă prindeţi iarăşi în 
jugul robiei” (Galateni 5, 1).

Libertatea duhovnicească este una care face ca aparenţele libertăţii păca-
tului să dispară. Părintele Stăniloae menţionează: „Libertatea nu e un capri-
ciu, nu e libertate pentru păcate, care de fapt înseamnă robie, îngustare în 
egoism, în repetiţia aceloraşi patimi care trec peste libertatea noastră; ea în-
seamnă o eliberare de robia cu aparenţă de libertate, de robia care se scunde 
cu viclenie sub masca libertăţii.

Libertatea pe care ne-o dă Duhul merge mână în mână şi creşte cu viaţa 
spirituală. El e Duhul libertăţii, pentru că e Duhul vieţii şi, chemându-ne la 
libertate şi ajutându-ne să sporim în ea, ni Se face pricină de viaţă.” 10

Libertatea ca trăire duhovnicească şi eclesială este o expresie a comuni-
unii. Adevărata libertate nu se impune - egoist şi discreţionar, în detrimen-
tul libertăţii semenilor, ci reprezintă temeiul slujirii lor. O slujire autentică se 
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bazează pe o libertate adevărată. Cel care este stăpân pe sine, eliberat de con-
diţionările păcatului, poate să-l ajute real şi pe semenul său. „Căci voi, fraţi-
lor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca prilej de a 
sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire” (Galateni 5, 13).

Libertatea duhovnicească ne eliberează de impostură şi viclenie.
Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă: „Trăiţi ca nişte oameni liberi, dar nu 

ca şi când aţi avea libertatea drept acoperământ al vicleniei, ci ca nişte robi 
ai lui Dumnezeu” (2 Petru 3, 16).

Libertatea duhovnicească este o expresie a comuniunii sfinte a modului de 
relaţie dintre persoane. Libertatea autentică nu este o marcă a unei realităţi 
impersonale. De asemenea, nu există libertatea neutră, întrucât neutralitatea 
este o ficţiune, nu există în mod real şi concret. Există o libertate în bine şi o 
falsă libertate. Liberul arbitru este o construcţie de tip scolastic, fără ancorare 
în Tradiţia duhovnicească a vieţii.

Părintele Dumitru Stăniloae arată că „Liberul arbitru, sau libertatea ab-
solut neutră, este o construcţie arbitrară a cugetării noastre. Dar la liber-
tatea în bine, la adevărata libertate nu se poate ajunge fără ajutorul unei 
persoane superioare, deşi e necesar simultan un efort liber din partea celui 
ajutat. La libertatea adevărată, sau la libertatea în bine, nu ajunge omul nici 
numai prin sine, nici silit de o persoană superioară.

Libertatea adevărată nu e un apanaj al individului singularizat, nici al 
celui închis în imanent, ci al celui care se află în relaţie iubitoare cu Dumne-
zeu prin Duhul, dar într-o relaţie pentru care primeşte pe de o parte ajutorul 
Lui, pe de alta, depune şi el eforturi proprii pentru a rămâne şi spori încă”.11

Libertatea se împlineşte în taina ascultării. Doar încredinţându-ne voii lui 
Dumnezeu şi asumând-o putem dobândi adevărata libertate. Prin experien-
ţa ascultării duhovniceşti, trăită în viaţa Bisericii asumăm modul de a fi al lui 
Hristos, Cel care rămâne o pildă vie şi dumnezeiască de ascultare. În momen-
tul în care libertatea omului primeşte voia lui Dumnezeu, libertatea omului 
primeşte voia lui Dumnezeu, prin toate se raportează la Hristos prin Duhul 
Sfânt. 

Libertatea duhovnicească, prin ascultare, depăşeşte orice opţiune pentru 
autonomie.

Sfântul Siluan Athonitul arată că: „Omul mândru nu vrea să vieţuiască 
după voia lui Dumnezeu, căci îi place să se conducă el însuşi. Nu înţelege că 
omul nu are destulă înţelepciune să se poată conduce pe sine înduşi numai 
prin raţiunea lui, fără Dumnezeu. Şi eu, când trăiam în lume şi nu cunoşteam 
încă pe Domnul şi Duhul Lui Cel Sfânt, nu ştiam cât de mult ne iubeşte Dom-
nul şi mă încredeam în mintea mea proprie. Dar când, prin Duhul Sfânt, am 
cunoscut pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, atunci sufletul 
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meu s-a predat lui Dumnezeu. Şi, de atunci, primesc toate încercările care 
vin asupra mea şi zic: „Domnul mă vede de ce să mă tem?”. Dar înainte nu 
puteam trăi aşa.”12

Cel care împlineşte taina ascultării este liber faţă de grijile şi frământările 
lumii. El se încrede neclintit în puterea lucrătoare a lui Dumnezeu, în purta-
rea Sa de grijă. Astfel încercările, necazurile şi suferinţele sunt primite cu nă-
dejdea biruinţei întru Hristos. A ne pune întreaga nădejde în Dumnezeu cere 
o inimă smerită şi în această situaţie există o disponibilitate reală de a primi 
cele cereşti.

Există o căutare a libertăţii, dar ea poate fi găsită şi împlinită doar în viaţa 
cu Dumnezeu. Sfântul Siluan arată: „Toţi ne chinuim şi suferim pe pământ şi 
căutăm libertatea, dar puţini sunt cei ce ştiu în ce constă libertatea şi unde 
se găseşte ea.

Şi eu doresc libertatea şi o caut ziua şi noaptea. Am înţeles că este la 
Dumnezeu şi e dată de Dumnezeu celor cu inima smerită, care s-au pocăit 
şi şi-au tăiat voia lor proprie înaintea Lui. Celor ce se pocăiesc, Domnul le 
dă pacea Lui şi libertatea de a-L iubi. Şi nu e nimic mai bun pe lume decât 
a iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele. În aceasta îşi găseşte sufletul pacea şi 
bucuria.”13

Experienţa duhovnicească şi eclesială ne arată cu limpezime că libertatea 
autentică se împlineşte prin Hristos. Asumând duhul Sfinţilor Părinţi ai Bise-
ricii vom dobândi mintea lui Hristos, prin care toate sunt înnoite şi transfigu-
rate în experienţa edificatoare a harului. Astfel, libertatea autentică se dove-
deşte o pavăză în faţa duhului secularizant al lumii contemporane. Libertatea 
nu înseamnă acomodarea Adevărului Bisericii la mentalitatea secularizată a 
societăţii actuale, ci asumarea exigenţelor libertăţii trăită în Duh şi Adevăr.

Chiar dacă sunt precizate şi originile creştine ale secularizării, este funda-
mental să fie depăşită o poziţie concordistă între Duhul lui Dumnezeu şi duhul 
lumii şi să fie mărturisit Hristos ca Adevăr şi Viaţă a lumii. „Secularismul toc-
mai datorită „originii” sale creştine, datorită pecetei sale creştine indelebile 
este o tragedie şi un păcat. Este o tragedie, pentru că după ce a gustat un vin 
bun, omul a preferat şi încă preferă să se întoarcă la apa chioară; după ce a 
văzut lumina cea adevărată, el a ales lumina propriei sale logici. Dar aceas-
tă tragedie este şi un păcat pentru că secularismul este o minciună despre 
lume. „A trăi în lume ca şi când n-ar exista Dumnezeu”-dar onestitatea faţă 
de Evanghelie, faţă de întreaga tradiţie creştină, faţă de experienţa fiecărui 
sfânt şi faţă de fiecare cuvânt al liturghiei creştine cere tocmai opusul: a trăi 
în lume văzând în oricare lucru din ea o revelaţie a lui Dumnezeu, un semn 
al prezenţei Lui, bucuria venirii Lui, chemarea la comuniune cu El, speran-
ţa împlinirii în El. Din ziua Rusaliilor - există o pecete, o rază, un semn al 
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Slujba Vecerniei în biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” 
din mun. Giurgiu - 22 aprilie 2009

Vizita Alteţei Sale Regale Principele Radu al României 
la Catedrala Episcopală  - 16 aprilie 2009
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Inaugurarea Ateneului Nicolae Bălănescu 
din Giurgiu - 25 aprilie 2009

Slujire arhierească în paraclisul Seminarului Teologic 
„Teoctist Patriarhul” din Giurgiu - 12 mai 2009
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Duhului Sfânt pe toate, pentru cei care cred în Hristos şi ştiu că El este viaţa 
lumii şi ca în El lumea în totalitatea ei a devenit din nou liturghie, comuniu-
ne, înălţare. A accepta secularismul ca adevărul despre lume înseamnă, deci, 
a schimba credinţa creştină originară atât de profund şi atât de radical încât 
se pune întrebarea: vorbim noi, în realitate despre acelaşi Hristos?”14

Abstract

Autentica libertate presupune împărtăşirea Adevărului lumii şi a vieţii. 
Mântuitorul spune: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 16) şi de 
asemenea „Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 32). 
Doar cunoaşterea şi sălăşluirea întru Adevăr spulberă amăgirile oferite de fal-
sa libertate înţeleasă şi trăită ca autonomie în raport cu Dumnezeul Cel viu. 
Conştiinţa lumii contemporane influenţată de nihilism, secularism şi consu-
merism este una descentrată din relaţia cu Adevărul.

Libertatea autentică se împlineşte prin viaţa împărtăşită în Duh şi Adevăr, 
asumată prin modul eclesial de a gândi şi de a fi. Libertatea duhovnicească nu 
este una încremenită prin tipare instituţionalizate şi scheme ideologice, ci este 
libertatea rezultată în urma închinării în Adevăr prin împărtăşirea Duhului 
Adevărului. Duhul Sfânt nu anulează libertatea proprie a omului, ci o transfi-
gurează, orientând-o spre voia lui Dumnezeu şi împlinind-o în acest fel.
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În ordine politică şi socială, nihilismul se manifestă ca o revoluţie care încearcă nu numai o 
schimbare a guvernului sau o reformă mai mult sau mai puţin generală a ordinii existente, 
ci stabilirea unei concepţii în întregime noi asupra scopurilor ultime şi a mijloacelor 
guvernării. În ordine religioasă, nihilismul urmăreşte nu atât simpla reformare a Bisericii şi 
chiar întemeierea unei noi „biserici” şi „religii”, cât şi remodelarea completă a ideii de religie 
şi de experienţă spirituală. În artă şi literatură, nihilistul nu e preocupat de modifi carea 
vechilor canoane estetice privind tematica sau stilul, nici de dezvoltarea unor genuri sau 
tradiţii noi, ci de o abordare în întregime nouă a problemelor ţinând de „creaţia” artistică 
şi de o nouă defi nire a „artei”. Dezordinea care ia astfel naştere în politică, religia şi arta 
contemporane, ca de altminteri şi în alte domenii, este rezultatul anihilării deliberate şi 
sistematice a temeliei autorităţii.” Ibidem, p. 75.
7 Ibidem, p. 80.
8 Ibidem, p. 90. Predilecţia spre nimic ambalată prin programe pozitive utopice atenuează 
orientarea spre veşnicie, ţinându-l pe om prizonier al propriilor himere generate de 
îndreptarea exclusivă spre realităţile acestei lumi. „Epoca negării şi a nihilismului, mergând 
cât de departe a putut, s-a sfârşit; „omul nou” nu mai e îndeajuns de intreresat de Adevărul 
creştin nici măcar pentru a-l nega; întreaga atenţie îi este îndreptată asupra acestei lumi.
Noua epocă, pe care mulţi o numesc „post-creştină”, e în acelaşi timp epoca afl ată „în 
spatele nihilismului” expresie care vădeşte atât un fapt, cât şi o speranţă. Ceea ce aceste 
cuvinte exprimă este că nihilismul, fi ind negativ în esenţă, chiar dacă pozitiv în aspiraţii, 
datorându-şi întreaga energie pasiunii de a distruge Adevărul creştin, îşi sfârşeşte 
programul prin fabricarea unui „pământ nou”, mecanizat, şi a unui „om nou” dezumanizat”. 
Ibidem, p. 99.
9 Denis de Rougement, op. cit., p. 85-86. Tirania insignifi antului în existenţa contemporană 
este structurată pe o atitudine demonică: „Diavolul este insignifi ant în adevăratul înţeles al 
cuvântului, şi cea mai mare victorie a lui în epoca noastră este de a fi  privat de sens aproape 
toate uzanţele, cutumele noastre, artele, muncile şi răgazurile noastre. Până la punctul în 
care uimim un om modern dacă întrebăm care poate fi  sensul însuşi al numelui său, sensul 
formelor şi culorilor cu care el se înconjoară, al frazelor pe care el le repetă, sau al banilor 
pe care-i câştigă. Îl uimim prin simpla presupunere că toate lucrurile acestea, şi multe altele 
încă, ar putea însemna ceva într-un ansamblu spiritual.
Eu spun că tot ceea ce nu are sens aparţine de drept demonului; că tot ceea ce poartă un 
sens comportă un anumit bine, inclusiv nonsensul, care nu este decât o iluzie la nişte sensuri 
neprevăzute sau ascunse. Ceea ce pare absurd în ochii raţiunii, este acceptat de credinţă ca 
fi ind punerea unei realităţi eterne în timp cum ar fi  Întruparea şi miracolul. Caricaturizat de 
diavol, absurdul este dimpotrivă, fi xarea unei realităţi temporare în infi nit sau în insondabil: 
ideea succesului în sine, a puterii sau a bogăţiei în sine. Acolo e infernul.” Ibidem, p.87.
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Manifestări religios-culturale desfăşurate la
Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu - 12 mai 2009

Corala Seminarului Teologic „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu, 
premiată la Concursul naţional  „Tineri, lăudaţi pe Domnul”
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10 Pr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, volu. 2, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, 
p. 208.
11 Ibidem, p. 210.
12 Sf. Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii şi raiul smereniei, Ed. Deisis, Sibiu, 1997, p. 101
13 Ibidem, p. 108. Prin libertatea în care trăim condiţia de fi i ai lui Dumnezueu se împlineşte 
voia dumnezeiască. Prin taina ascultării, conduşi spre voia lui Dumnezeu, putem dobândi 
starea de pace şi de recunoştinţă. Mai ales în societatea contemporană, lipsită de conştiinţa 
recunoştinţei este de actualitate această realitate. Sfântul Siluan mărturiseşte „Cel ce face voia 
lui Dumnezeu e mulţumit de toate chiar dacă e sărac, bolnav sau în suferinţi, pentru că harul 
Domnului veseleşte inima lui. Dar cel nemulţumit de soarta lui, care se plânge de boala lui 
sau de cel ce l-a supărat, acela să înţeleagă bine că în mintea sa se afl ă un duh de mândrie 
care a luat de la el recunoştinţa faţă de Dumnezeu. Ibidem, p. 104.
14 Alexander Schmemann, Pentru viaţa lumii, EIBMBOR, Bucureşti, 2001, p. 140-141.
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PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PREDICII 
ROMÂNEŞTI PÂNĂ ÎN SECOLUL AL XX-LEA

Pr. Asist. Drd. Nicuşor BELDIMAN,
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti 

Pornim pe drumul deschis de primii propovăduitori ai Evangheliei, înce-
pând cu zorii creştinismului şi până la o epocă de apogeu reprezentată de ma-
rii predicatori ai Bisericii noastre în perioada modernă, spre pragul secolului 
al XX-lea, încercând să relevăm evoluţia predicii de-a lungul acestor veacuri, 
acţiunile misionar-predicatoriale, prin surprinderea unor teme majore abor-
date, a tehnicilor utilizate precum şi a progreselor dobândite în domeniul lim-
bajului omiletic.

Urmele paşilor Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat Ocrotito-
rul României se regăsesc şi astăzi în Dobrogea, cunoscută sub denumirea de 
Scythia Minor (Dacia Pontică), fosta provincie romană. El a propovăduit pe 
aceste meleaguri Sfânta Evanghelie chiar de la începutul creştinismului, ca 
toţi ceilalţi Apostoli, care „încep convertirea neamurilor, prin cuvânt, având 
în minte atât pilda, cât şi porunca Învăţătorului lor, de a propovădui în toată 
lumea” 1. Aşadar, cunoaştem din Istoria Bisericii Române că printre popoarele 
evanghelizate de Sfântul Apostol Andrei „se numărau şi sciţii” 2, adică locuito-
rii geto-daco-romani din Scythia Minor, strămoşii noştri. Nedepăşind epoca 
apostolică, trebuie amintit, potrivit unor cercetări mai noi, şi un alt misionar 
creştin, Sfântul Filip, cel de-al doilea apostol care a sfinţit pământul româ-
nesc propovăduind, alături de Sfântul Apostol Andrei, Cuvântul Evangheliei 
Mântuitorului Hristos 3.

Ulterior, la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul celui de-al IV-lea, este 
menţionat ca predicator de către cercetătorii în domeniu şi episcopul daco-ro-
man de origine, Sfântul Niceta de Remesiana, oraş din provincia Dacia 
Mediterranea, aflat pe drumul ce lega Europa Occidentală de Constantinopol, 
aparţinând de Mitropolia din Tesalonic. Dacă despre activitatea acestui ierarh 
devotat cuvântului Domnului au lăsat mărturii preotul Ghenadie de Marsilia 
în lucrarea Liber de viris illustribus, Cassiodor în De institutione divinarum 
litterarum, precum şi episcopul Romei, Inocenţiu I, în Epistola XVI şi XVII 
urmate, cu mult mai târziu, de date sintetizate de învăţatul A. Burn într-o In-
troducere ce precedă ediţia completă a operei Sfântului Niceta, cele ce au fă-
cut cunoscută viaţa şi strădaniile sale sunt reprezentate de poemele XVII şi 
XXVII, compuse de Sfântul Paulin de Nola, care constituie principalul izvor 
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extern. Acestea i-au fost dedicate în urma celor două vizite făcute la Nola, la 
invitaţia prietenului său, „spre a-şi exprima dragostea plină de admiraţie faţă 
de un prieten drag” 4, spre a-l cinsti în mod cu totul deosebit. Aflăm astfel din 
versurile Sfântului Paulin că Sfântul Niceta îşi desfăşura activitatea misiona-
ră în Dacia, acolo unde „barbarii învaţă prin tine să cânte pe Hristos cu inimă 
romană” 5. Întreprinzând totodată prin predicile în limba latină o operă de 
romanizare printre triburile de sciţi, geţi şi daci, considerăm că realizează un 
reviriment cultural şi spiritual în rândul acelora pentru care a devenit un ade-
vărat „părinte”, căci „la predicile tale, scitul se îmblânzeşte”, „aleargă la tine 
geţii şi amândouă felurile de daci” 6.

Părintele profesor de vrednică pomenire, Ioan G. Coman, face următoarele 
precizări cu privire la legătura spirituală a Sfântului Niceta cu daco-romanii 
din acea epocă: „Ortodoxia românească a primit prin strămoşii ei daco-ro-
manii contemporani, şi prin generaţiile lor următoare până azi, credinţa şi 
doctrina teologică fără schimbare de la Sfântul Niceta ... . Claritatea gândirii 
teologice la români vine, în mare măsură de la Sfântul Niceta. Dulceaţa sluj-
belor şi a cazaniilor ortodoxiei româneşti... se prelinge, probabil tot de la el” 7.

Concluziile la care se poate ajunge sunt concis formulate de eruditul Vasile 
Pârvan: a predicat învăţătura creştină „pe cele două maluri ale Dunării, fiind 
apostolul daco-romanilor din dreapta şi din stânga Dunării” 8.

În privinţa predicilor în limba latină ale pasionatului misionar Niceta, 
acestea atrăgeau atenţia prin simplitate, căci el propovăduia creştinismul pe 
înţelesul tuturor, prin claritate, utilizând un vocabular bogat şi divers, din care 
fac parte o serie de termeni creştini latini, rămaşi în patrimoniul nostru le-
xical, chiar în fondul principal lexical, fapt ce dovedeşte vasta sa informaţie 
teologică. 

Secolele ce au urmat aduc puţine dovezi despre predica la români, ce trece 
printr-un anumit declin, însă propaganda religioasă antiortodoxă a fost con-
tracarată prin predicile stareţilor ortodocşi, dar şi a unor boieri şi domni iu-
bitori de ţară şi de legea străbună, precum Vladislav-Vlaicu, urmaş al Basara-
bilor, personaj al dramei istorice a lui Alexandru Davila, care luptă cu energie 
împotriva politicii dominatoare a statului feudal maghiar, a expansiunii ca-
tolicizării Ţării Româneşti prin toate mijloacele. Chiar marele istoric Nicolae 
Iorga sublinia următoarele: „predici în limba românească trebuie să fi existat 
din vremuri foarte vechi” 9. Ca nume de marcă în istoria predicii secolului al 
XV- lea, trebuie amintit Grigorie Ţamblac, preot al Patriarhiei din Con-
stantinopol, care vizitează de două ori Moldova, activând pe aceste plaiuri ani 
îndelungaţi. El este în aceeaşi măsură revendicat de către ruşi, sârbi, bulgari 
sau români, dar memoria, meritele şi eforturile lui îi conferă o aură de „cărtu-



Episcopia Giurgiului

79

rar de anvergură europeană..., cu o biografie aventuroasă şi zbuciumată care 
l-a purtat pe multe meleaguri şi l-a amestecat în evenimente istorice” 10.

În Moldova a sosit ca trimis al Patriarhiei Ecumenice în anul 1401, în vre-
mea domniei luminatului voievod Alexandru cel Bun, când între patriarhul de 
la Constantinopol şi Mitropolia Moldovei au avut loc disensiuni provocate de 
nerecunoaşterea lui Iosif, cel dintâi dintre mitropoliţii acestei ţări. Dar dele-
gaţia din care făcea parte şi Grigorie Ţamblac aducea cu sine solia împăcării. 

Relativ la viaţa religioasă, Ţamblac a fost mai întâi călugăr, la Constanti-
nopol, apoi din 1402 primeşte titlul de „prezviter al Bisericei cei mari a Mol-
dovei” 11, unde a activat ca monah şi predicator la Suceava. În această calitate, 
ieromonahul rostea, la 20 decembrie 1401, o predică la biserica mitropolitană 
din Suceava. Această cuvântare nu constituie un început în istoria predicii la 
români, ci mai degrabă prima mărturie din literatura omiletică ce ni s-a păs-
trat, despre roadele bune ale unei vieţi religioase intens trăite în Biserica noas-
tră la acea vreme 12. Au urmat şi alte cuvinte de învăţătură ale celui despre care 
episcopul Melchisedec Ştefănescu consideră că le-a rostit în limba română, 
căci altfel poporul român din Suceava nu le-ar fi înţeles 13. Menţionăm câteva 
panegirice la sfinţi: Cuvânt de laudă la Sfântul Gheorghe; Cuvânt de laudă la 
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel; Cuvânt de laudă la Profetul Ilie, iar dintre cele 
rostite la comemorarea unor evenimente din viaţa Mântuitorului, vom enu-
mera: La Duminica Floriilor; La Vinerea Mare, La Joia Mare, ultimele fiind 
dintre cele care tratează chestiuni referitoare la învăţătura de credinţă, asce-
za sau morala creştină: Despre milostenie şi săraci; Despre viaţa călugări-
lor. Toate au un numitor comun: pledează pentru apărarea credinţei creştine. 
Dacă tema abordată este aceeaşi, conţinutul este moralizator sau apologetic. 
Pe lângă aceste cuvântări, a redactat şi Mucenicia Sfântului şi Slăvitului Ioan 
cel Nou de la Suceava, care s-a martirizat în Cetatea Albă, ca şi Povestirea 
despre Sfânta Paraschiva, cum s-a adus în slăvita ţară sârbească.

Chiar dacă a fost sau nu mitropolit al Moldovei, problemă controversată, 
dezbătută şi de George Aramă, profesor la Seminarul „Veniamin”, care susţine 
teza referitoare la Grigorie Ţamblac, că „tradiţiunea păstrată în Moldova nu 
confirmă ipoteza de până acum, că a fost mitropolit al Moldovei” 14, predicato-
rul acesta a fost un reprezentant al culturii care considera Ortodoxia o patrie, 
iar cultura ortodoxă, o singură cultură, devenind peste timp o „legendă” în 
cultura română, după cum nota Dan Zamfirescu 15.

Să depăşim graniţele şi timpul şi să ajungem în Ţara Românească a anilor 
1512-1521, când domn era Sfântul Voievod Neagoe, urmaş al Basarabi-
lor, ieşiţi din „umbra sfântă”, care alături de Muşatini sunt astfel prezentaţi 
de M. Eminescu, poetul nepereche: „descălecători de ţară, dătători de legi şi 
datini” 16. Lui îi datorăm cea mai importantă operă a literaturii române în 



Almanah Bisericesc 2010

80

forma slavonă, scrisă în ultimii ani de domnie. Chiar dacă au exitat nenumă-
rate controverse şi în privinţa autenticităţii Învăţăturilor lui Neagoe Basa-
rab către fiul său Theodosie 17, atribuite fie luminatului voievod (N. Bălcescu, 
B. P. Haşdeu, Sextil Puşcariu, Vasile Grecu, G. Călinescu, Ion C. Chiţimia, Al. 
Piru, etc.), fie unui călugăr de la mănăstirea Curtea de Argeş, care a redactat-o 
după aproape un secol de la moartea domnitorului. Cel mai bine credem că 
rezumă argumentele în favoarea autenticităţii vrednicul de pomenire, mitro-
politul Antonie Plămădeală, când explică de ce nu este acceptabilă atribuirea 
paternităţii Învăţăturilor unui monah, fie el şi fervent admirator al domnului 
muntean: „Or, el lasă chiar manuscrisul său să poarte pentru eternitate nume-
le lui Neagoe ca autor, atunci când Neagoe nu mai exista, şi nici nu mai avea 
nevoie de o falsă cinste ca aceasta, şi când lui [...], oricât am presupune că i-a 
fost de devotat, actul său de devotament nu i-ar mai fi servit la nimic altceva, 
decât la legitimarea unei mistificări inutile şi pentru el, şi pentru Neagoe. Şi 
pentru posteritate” 18.

Manuscrisul are un caracter didactic şi reprezintă un manual-testament, 
având ca finalitate educaţia viitorului domn. Prin urmare, prima carte de pe-
dagogie românească este una politică şi religioasă, cu elemente de tratat mi-
litar, dar în esenţă dă o serie de îndrumări în legătură cu felul cum trebuie să 
se comporte şi să conducă un domnitor bun. Dacă prima parte constituie o 
antologie de comentarii, „un conglomerat de texte religioase, identificabile în 
Biblie, în cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe, în cărţile poporului şi în diferiţi 
scriitori religioşi bizantini” 19, cea de-a doua parte, mai valoroasă, este struc-
turată în 13 capitole ce tratează tot atâtea teme: comportarea viitorului dom-
nitor, încă nevârstnic, faţă de boieri şi faţă de popor, primirea solilor, dragos-
tea lui Dumnezeu, dreapta judecată, evitarea războaielor prin abdicarea de la 
orgoliu şi apărarea păcii. Au valoare documentară detaliile despre organizarea 
armatei, tactica militară de început de secol XVI şi un pronunţat caracter filo-
sofic, pasajele lirice pe tema soartei omului, mesajul textului conducându-ne 
către forţa omeniei creştine, a binelui care învinge întotdeauna prin iubirea 
pentru Cel de Sus. Acest domn binecredincios a dezvăluit astfel secretul reali-
zărilor sale - personalitatea lui caracterizată prin echilibru moral. 

Ceea ce ne interesează în mod deosebit în această a doua parte a „întâiului 
nostru tratat de dogmatică, de morală, de spiritualitate creştină” este prezen-
ţa în cuprinsul Învăţăturilor a primei predici în limba română cunoscute şi 
păstrate în literatura noastră omiletică: Cartea lui Neagoe Voevod cătră Chir 
Vlădica Macarie şi cătră alţi egumeni şi ieromonahi şi preoţi şi cătră tot 
clirosul, cându au îngropat a doao oară, în mănăstire la Argeş, oasele mu-
me-sei, Doamnei Neagăi, şi ale coconilor lui, Petru Voevod şi Ioan Voevod, 
şi a Doamnei Anghelini. Cu cuvinte şi învăţături de umilinţă20. Necrologul 
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este străbătut de la un capăt la altul de o durere fără margini pentru pierde-
rea fiului, dar şi de regretul profund că nu a putut lua parte la înmormântarea 
mamei, pentru că se afla în pribegie ori poate pentru că era bolnav pe patul 
de suferinţă sau în calitate de domn, într-o campanie militară. Cu accente 
de bocet popular, descoperim în fiecare paragraf jalea de fiu şi de tată care îi 
pierde rând pe rând pe cei dragi. Mai întâi, el se adresează celor prezenţi la 
ceremonia funerară: „vlădica” Macarie, preoţi, egumeni de la sfintele mănăs-
tiri, „boieri, mireni, bogaţi şi săraci, bărbaţi şi femei”, cărora le cere iertare că, 
smerit, cu un „dor al inimii mele foarte amar şi cu foc” doreşte să cinstească 
„moaştele” mamei, cerându-şi iertare de la aceasta că nu a găsit, în întreaga 
lui viaţă, răgazul de a-şi arăta dragostea filială. Formula de adresare „O, mai-
ca mea şi dulceaţa inimii mele şi roaba Dumnezeului meu!” sugerează duioşia 
sentimentelor, ca şi cea prin care îşi începe tânguirea la căpătâiul fiului răpus 
de moarte: „O, fiul meu, Petre!”; „O, fătul meu!”. Strigându-şi durerea, bocind 
pe cel pentru care „ochii mei au rămas arşi şi pârliţi de jalea înfloririi tale”, re-
alizează, dezarmat, că nu mai au nici un rost „coroana şi diademele” cu care 
îl vor aşeza în mormânt, căci „stâlparea (sprijinul) meu s-a uscat”. Cu accente 
patetice, speră că totul e doar o iluzie: „Scoală, fătul meu, scoală, că au venit şi 
oasele moaşei tale (bunicii) la tine ca să se odihnească!”. Momentele dramati-
ce şi le alină cu credinţa că bunul Dumnezeu va avea milă de ei.

Se observă accentele lirice în redarea profundelor frământări sufleteşti 
prin repetarea invocaţiilor în cadrul monologului adresat, comparaţiile co-
mune: „eu eram înaintea ochilor tăi mai luminat decât razele soarelui”, ample 
enumeraţii, fraze, de asemenea ample, construcţii exclamative spre lauda di-
vinităţii, epitete depreciative: „ascultaţi-mă şi pe mine, ticălosul”. Însă pacea, 
liniştea sufletească vor fi fost greu de dobândit. Prin „dragostea pentru cultură 
şi rafinamentul artistic” 21, prin harul, prin talentul scriitoricesc în redactarea 
Învăţăturilor, „cea dintâi operă de compoziţie şi inspiraţie poetică laică” 22, de 
originalitate, creaţia lui Neagoe Basarab rămâne să înfrunte timpurile. 

Cazaniile ocupă locul cel mai important în literatura omiletică a Ortodoxi-
ei româneşti, datorită prestigiului şi circulaţiei largi de care s-au bucurat cele 
mai multe dintre ele. Cele mai vechi cazanii păstrate în limba română sunt din 
secolul al XVI-lea. Ele au fost traduse din limba slavonă de preoţi sau călugări 
anonimi şi au circulat în diferite părţi ale ţării, în copii manuscrise, din care 
unele se păstrează până azi în diferite codice, alături de alte scrieri religioa-
se. Credem că este firesc să insistăm asupra cărţilor tipărite în limba româ-
nă, graţie cărora neobositul diacon Coresi se bucură de aprecierea tuturor 
filologilor şi istoricilor literaturii române: „deschizător de drumuri” 23, „ctitor 
pururea pomenit între ctitorii de limbă şi cultură românească” 24, „începătorul 
cărţii româneşti tipărite” 25, „părintele limbii române literare” 26, unul „dintre 



Almanah Bisericesc 2010

82

pionierii de seamă ai ridicării limbii române la rangul de limbă de cultură” 27, 
„diaconul Coresi a avut conştiinţa însemnătăţii operei sale ... ceea ce voia el, 
era să facă din cărţile sale un instrument de răspândire a limbii româneşti, 
care să fie înţeleasă de toţi: aceasta înseamnă existenţa unei preocupări pen-
tru limba literară” 28. 

Originalitatea sa nu poate fi pusă în discuţie decât în predoslovii şi în epilo-
guri, cărţile religioase tipărite de el fiind revizuiri ale unor traduceri mai vechi 
ori noi traduceri în colaborare cu preoţii români de la biserica Sfântul Nicolae 
din Scheii Braşovului, fără de care nu şi-ar fi putut îndeplini misiunea. 

Prin răspândirea lor cu ajutorul tiparului, spiritul progresist al diaconului 
Coresi iese la lumină, căci „românii nu mai sunt acum în urma altor neamuri, 
care mai toate îşi aveau traduse cărţile sfinte în limba naţională”29. Oame-
nii simpli, însetaţi de credinţa străbună, puteau înţelege ceea ce se slujea şi 
se predica în biserică. Limba folosită în tipăriturile coresiene fixează graiul 
muntean din sud-estul Ardealului şi din Ţara Românească. Prin strădania di-
aconului Coresi au văzut lumina tiparului două colecţii de cazanii: cea dintâi 
a fost tipărită în 1564, cu titlul Tâlcul Evangheliilor, traducere în româneşte 
după lucrarea lui Petrus Melius Juhasz din 1563. Nu ne-a rămas decât în două 
exemplare, cu foi lipsă. Cartea formează un volum in-folio, nepaginat şi constă 
din două părţi: prima parte cuprinde cuvântări pentru tot anul, începând de 
la Duminica Paştilor, explicând textul pericopelor evanghelice; partea a doua 
cuprinde „molitfelnicul românesc” 30. Cazania cuprinde şi un indice alfabetic, 
din care putem vedea şi conţinutul: chemarea apostolilor, cercetarea bisericii, 
bunătatea lui Dumnezeu, primejdia bogăţiei, viaţa de veci ca dar divin, postul, 
etc. Răspândirea ei a fost destul de redusă, deoarece era suspectată de infiltra-
rea unor învăţături eterodoxe. Ştim că diaconul Coresi a fost tipăritorul şi nu 
editorul ei, în editare fiind implicaţi doi calvini, Forro Miclăuş şi Luca Hrăjilă.

Pentru evoluţia predicii în limba română - vom prezenta o serie de consi-
deraţii asupra ultimei cărţi tipărite de diaconul târgoviştean la Braşov între 14 
decembrie 1580 şi 28 iunie 1581. Este vorba despre Evanghelia cu învăţătură 
sau Cazania II, denumiri prescurtate, Coresi dându-i un titlu explicativ: Car-
tea ce se cheamă Evanghelie cu învăţătură, den tuspatru evangheliştii aleasă 
şi den multe dumnezeieşti scripturi, şi dată bisearicii lui Dumnezeu, în toate 
Duminici a se ceti, aşijdere şi la dumnezeieştile praznice şi la ale altoru sfin-
ţi, spre învăţătură creştiniloru oameni cătră dereptarea sufletului şi trupu-
lui. Exegeţii au considerat-o „cea mai impunătoare dintre lucrările lui Coresi” 
31, căci „ea a fost exact cartea care-i trebuia atunci Ortodoxiei româneşti din 
Transilvania” 32. Publicarea Cazaniei a doua are la bază Evanghelia cu învăţă-
tură de la Zabludov, ce fusese tipărită în 1569 de Ivan Feodorov, rus de la care 
traduce aproape integral şi prefaţa, care subliniază importanţa propovăduirii 
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cuvântului Domnului. În vederea traducerii, braşovenii au împrumutat exem-
plarul de la mitropolitul Târgoviştei, Serafim, sfătuiţi de mitropolitul Ghe-
nadie de AlbaIulia. S-a bucurat de finanţarea primarului Braşovului, Lukas 
Hirschner. Ea conţine omilii din colecţia lui Ioan Caleca, patriarhul Constan-
tinopolului. Aşa cum notau Arnold Huttmann şi Pavel Binder, Evanghelia cu 
învăţătură „şi-a adus contribuţia la înlocuirea limbii slavone în biserică cu 
cea română” 33.

Evanghelia cu învăţătură cuprinde „textul pericopelor evanghelice din 
duminicile de peste an şi din unele sărbători, cu comentariile respective” 34. 
De asemenea, sunt adăugate la finele lucrării rugăciunea Tatăl nostru, apoi 
Crezul şi Decalogul, atât de necesare tuturor credincioşilor în orice moment. 
Cartea a fost editată cu litere latine în anul 1914 la Bucureşti, sub îngrijirea 
filologilor Sextil Puşcariu şi Alexie Procopovici. Volumul debutează cu Evan-
ghelia la Duminica Vameşului şi a Fariseului, încheind ciclul anului liturgic cu 
Duminica a XXXII-a după Rusalii. Lipseşte însă, cum adesea s-a consemnat, 
predica la Duminica Ortodoxiei. Sunt omise, de asemenea, alte pericope evan-
ghelice la cinci duminici din cursul anului bisericesc. În plus, Coresi a introdus 
o predică despre Sfânta Împărtăşanie, una la Sâmbăta lui Lazăr, alte predici 
tematice despre Sfânta Cuminecătură, la Lunea Paştilor şi la Înălţarea Dom-
nului. I s-a imputat lui Coresi faptul că a ignorat sărbătorile închinate sfinţilor, 
şi aceasta tot ca o dovadă a influenţei reformate.

Având un conţinut dogmatic, dar şi unul moral, prin care tinde spre mo-
delarea sufletului în spiritul învăţăturilor biblice şi salvarea lui de la păcat şi 
pierzanie: „Că izvorulu şi rădăcina şi muma a tuturoru realeloru păcatulu ias-
te” 35. De asemenea, este condamnată lăcomia: „Ci omulu, cându se grijeşte de 
avuţie şi de grija aceştii lumi, atunce pre Dumnezeu uită” 36. Nu este surprins 
de iubirea de arginţi, cât mai ales de setea perpetuă pentru îmbogăţire: „că nu 
acela ce se îmbogăţeşte fericitu fi-va, ce cela ce nu-i trebuieşte bogăţiia iaste 
fericitu” 37. Cartea se ridică, de fapt, împotriva tuturor viciilor omeneşti, împo-
triva răului în general. Ea propovăduieşte dragostea ca lege supremă a creşti-
nismului, cea către semeni, prieteni sau duşmani şi către Dumnezeu, pacea şi 
solidaritatea între oameni. Atât din puncte de vedere al conţinutului dogma-
tic, cât şi din punct de vedere moral, textul Cazaniei II scoate la iveală tocmai 
învăţăturile evanghelice, insistând asupra îndatoririlor clericilor ca prin pre-
dică să-i înveţe şi să-i atragă pe calea mântuirii pe credincioşi.

Să ne referim acum şi la stilul utilizat. Traducătorii au păstrat o serie de 
comparaţii plastice, ca de exemplu: „viaţa noastră trece şi piere ca frunza şi 
florile”, limba noastră cea „sfântă”, „limba vechilor cazanii”, cum o definea 
Alexe Mateevici, este limba vie, populară, simplă, „o limbă destul de viguroa-
să şi flexibilă” 38, deşi încă presărată cu termeni de origine slavonă, fapt ce îi 
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conferă acel iz arhaic. Pretutindeni însă, se simte tendinţa de a moderniza lim-
ba prin adaptarea la graiul şi la vremea sa 39.

Marile personalităţi ale veacului al XVII-lea menţin vie ideea continuării 
impunerii limbii române ca unică limbă a vieţii culturale în Ţările Române. 
Moldova primei jumătăţi a acestui secol de Renaştere târzie, de afirmare a 
umanismului, a avut parte, în împrejurări propice pentru dezvoltarea cultu-
rii, limbii şi literaturii române, de o colaborare fericită între domn şi mitro-
polit, între Biserică şi Stat. Perioada în care Sfântul Mitropolit Varlaam 
al Moldovei şi al Sucevei, între 1632-1653, şi-a desfăşurat activitatea, este 
strâns legată de înfloritoarea domnie a lui Vasile Lupu (1634-1653), „om culti-
vat şi bun creştin care ţinea să ridice în Iaşii săi lucrări de artă şi aşezăminte de 
cultură care să-i înveşnicească numele, iar în planul ideilor să sprijine activita-
tea bisericească şi literară” 40. În Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aaron Vodă 
încoace, marele vornic şi logofăt Miron Costin prezintă 65 de ani (1595-1661) 
în care s-au perindat 22 de domni pe tronul Moldovei, cea mai însemnată fiind 
domnia de aproape 20 de ani a celui care îşi ia numele voievodal după tradiţia 
imperială bizantină: Vasile, descris astfel de istoriograful moldovean: domn 
„cu hirea înaltă”, în vremea căruia ţara se bucura de „tot binele şi bivşugul”, 
om mândru şi ambiţios, căruia îi plăcea mai ales viaţa plină de strălucire. În 
aceste vremuri de aparentă linişte, când turcii duceau războaie în Asia, el a pu-
tut, prin dragostea pentru cultură şi evlavia de bun creştin ortodox, să ajungă 
la acele înfăptuiri care l-au făcut de neegalat. 

Dar să revenim la un domeniu în care a strălucit, ca slujitor al crezului 
creştin şi românesc, căci, aşa cum menţiona Nicolae Iorga, „prin Varlaam s-a 
făcut pe deplin, fără sfieli şi fără revenirile lui Teofil din Ungrovlahia, revo-
luţia cărţii româneşti în Moldova lui Vasile Lupu” 41. Accentuăm afirmaţiile 
istoricului, observând că Mitropolitul Varlaam nu a tipărit decât cărţi româ-
neşti. Cazania din anul 1643 este denumită metaforic un „monument unic al 
literaturii noastre care aparţine, deopotrivă, spiritualităţii ortodoxe bisericeşti 
şi patrimoniului literar laic” 42. Lucrarea tipărită la Iaşi, având titlul complet 
„Carte românească de învăţătură la dumenecele preste an şi la praznice îm-
părăteşti şi la svânţi mari, cu dzisa şi cu toată cheltuiala lui Vasilie, Voievo-
dul şi Domnul Ţărăi Moldovei, din multe scripturi tălmăcită din limba slove-
niască pre limba romeniască de Varlaam, Mitropolitul de Ţara Moldovei. În 
tipariul domnesc, în Mănăstire a Trei Svetiteli, în Iaşi, de la Hristos 1643” 43.

Ca izvoare, aşa cum arăta însuşi înaltul cleric ortodox în titlul Cazaniei, 
s-a inspirat „din multe scripturi tălmăcite” sau, cum clarifică în Predoslovie: 
„adunat-am din toţi tâlcovnicii sventei evanghelii, dascăli bisericii noastre”44. 
Deci, lucrarea lui poate fi o compilaţie cu elemente originale, mai întâi după 
Omiliile lui Calist, după cele tipărite anterior de Coresi, colecţii de vieţi ale 
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sfinţilor sau alte opere scrise în neogreacă de Maximos Margunios, Ioanichie 
Cartanos şi cartea numită Tezaurul a lui Damaschin Studitul, dând „impresia 
puternică a unităţii de concepţie şi de personală realizare a formei de expre-
sie, care creează originalitatea Evangheliei cu învăţătură” 45. Cartea are două 
părţi: partea întâi cuprinde 54 de cazanii la duminici din toate cele trei peri-
oade liturgice, Triod, Pentricostar şi Octoih, iar partea doua 22 de cazanii la 
diferite sărbători.

Foaia de titlu este urmată de „Stihuri la stema Moldovei”, în care se explică 
faptul că puterea domnilor era reprezentată de capul de zimbru, aducând tot-
odată elogii lui „Vasilie Vodă”, care prin contribuţia sa devine „nemuritoriu”.

Prima predoslovie aparţine lui „Vasilie Voevod”, Cuvânt împreună că-
tră toată seminţia românească, din care dăm şi noi un citat ilustrativ pentru 
aprecierea deosebită de care se bucura opera lui Varlaam: „Dintru cât s-au 
îndurat Dumnedzău dintru mila sa de ne-au dăruit, dăruim şi noi acest dar 
limbii româneşti, carte pre limba românească” 46. Acesta speră ca strădania 
lor să rămână pentru pomenire: „pre noi pomeniţi şi întru ruga voastră pre 
noi nu uitareţi” 47.

Cea de-a doua prefaţă, un Cuvânt cătră cetitoriu al „smeritului” mitropo-
lit, care reliefează necesitatea tipăriturii pentru binele multor neamuri şi al 
românilor în special: „cu mult mai vârtos limba noastră românească, ce n-are 
carte pe limba sa, cu nevoie iaste a înţelege cartea alţii limbi” 48. Sesizând lipsa 
„dascălilor ş-a învăţăturei” 49, totodată cu conştiinţa harului dăruit de Dumne-
zeu, îşi dăruieşte viaţa, o închină luminării poporului, îndrumării sale pe calea 
moralei creştine, „până nu mă duc în casa cea de lut a moşilor miei” 50. 

Având un pronunţat caracter didactic, autorul urmăreşte la fiecare „în-
văţătură” o anumită structură, o „distribuţie foarte logică şi clară” 51, un scop 
persuasiv: mai întâi o parte introductivă ce se referă la semnificaţia zilei re-
spective, apoi enunţarea temei urmată de redarea pericopei evanghelice şi 
dezvoltarea ei prin acea tehnică a comparaţiei, a demonstraţiei şi a exemplifi-
cării, şi finalul conclusiv ce conţine învăţătura moralizatoare, ce trebuie urma-
tă de ascultători, sfaturi de renunţare la vicii, la viaţa trăită în păcat, îndem-
nuri la săvârşirea de fapte bune, dovadă a dragostei pentru aproapele nostru. 

Ion D. Popa consideră că această „Carte de învăţătură cuprinde toate ge-
nurile omiletice cunoscute în istoria predicii româneşti” 52: omilia exegetică 
(prima cazanie), predica tematică (cazania a şaptea), şi panegiricul, mai ales 
în partea a doua a Cazaniei 53. 

Revenind la lucrarea care are importanţă pentru literatura omiletică, Car-
te românească de învăţătură, să observăm câteva aspecte legate de limba 
folosită de Varlaam, „limba populară pe care el a deprins-o în munţii Putnei 
şi, mai târziu, ca monah, în preajma mănăstirii Secu” 54, o formă îngrijită de 
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exprimare, în acelaşi timp expresivă. Stilul este popular dar, în acelaşi timp, 
cu frumoase calităţi literare. El este totodată simplu, clar, descriptiv, iar une-
ori cu puternice accente de sublimitate. Autorul foloseşte numeroase imagini 
plastice, descrieri din natură, figuri de stil şi frumuseţi literare, în scopul sen-
sibilizării ideilor şi al înţelegerii învăţăturilor. Spre exemplu, acţiunea Sfân-
tului Duh asupra credincioşilor este comparată cu aceea a ploii ce fertilizează 
pământul; Vechiul Testament e comparat cu plugarii care pregătesc terenul 
semănătorului; venirea Mântuitorului este comparată cu venirea primăverii.

Influenţa pe care a avut-o a fost covârşitoare datorită limbajului folosit, 
artei narative ce-l fixează ca predecesor al marilor noştri povestitori, forţei de 
sintetizare a normelor limbii literare a epocii, introducerii limbii române în 
biserică. Pentru a susţine importanţa în consolidarea şi uniformizarea limbii 
române literare, să mai amintim în final că această carte a avut o mare circu-
laţie în toate cele trei ţări române, fiind reeditată, căutată şi citită şi azi cu plă-
cere. Dacă ar fi să consemnăm numai numele lui Eminescu, poet al secolului al 
XIX-lea, care citise Cazania „bietului” Varlaam şi o propunea spre cumpărare 
pentru Biblioteca Centrală din Iaşi, al cărei director a fost 55.

Pentru a face trecerea la un alt predicator, credem că cel mai indicat ar fi 
un citat al lui Ion Dianu, potrivit căruia „Nici un secol n-a mai unit la un loc 
atâtea spirite superioare ca secolul şaptesprezece. Numai pe Ion Neculce, mi-
tropolitul Dosoftei, spătarul Milescu, urmaţi de Dimitrie Cantemir, dacă i-am 
numi pentru Moldova, ar fi suficient pentru a asigura blazonul unui veac”56. 
Iar noi am insera aici şi numele logofătului Udrişte Năsturel, al stolnicului 
Constantin Cantacuzino, al fraţilor Radu şi Şerban Greceanu, al cronicarului 
Radu Popescu şi al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, pentru 
Ţara Românească.

Să ne aplecăm cu evlavie asupra activităţii complexe a mitropolitului ivi-
rean, „această personalitate proeminentă a clerului Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, care s-a identificat pe de-a-ntregul cu interesele Bisericii din Ţara Româ-
nească, al cărei conducător a ajuns, ca şi cu interesele ţării care i-a devenit a 
doua patrie” 57, încercând să evidenţiem coordonatele interne şi externe care 
fac posibilă apariţia sa în spaţiul românesc. Este epoca brâncoveană când 
domniile în Ţara Românească par a avea o oarecare stabilitate: după o dom-
nie de zece ani a lui Şerban Cantacuzino (1679-1688), un protector al culturii, 
urmează mai bine de un sfert de veac, aceea a fostului mare logofăt Ioan Con-
stantin Brâncoveanu Voievod, (1688-1714) din familia Cantacuzinilor şi anu-
me nepot de soră al fostului domn. 

Într-o epocă şi într-un spaţiu de efervescenţă culturală, Constantin Brân-
coveanu a intuit importanţa dezvoltării tiparului, care la noi avea deja o tra-
diţie, şi aduce cu sine de la Constantinopol, pe acela „care din simplu tipograf 
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şi călugăr a ajuns să deţină cele mai însemnate rosturi în viaţa bisericească şi 
culturală a Ţării Româneşti” 58. Faptul că vieţile celor doi, domnitorul Con-
stantin Brâncoveanu şi viitorul mitropolit, s-au intersectat, a avut o copleşi-
toare influenţă asupra dezvoltării culturale în Muntenia.

La moartea mitropolitului Teodosie, în 1708, este ales mitropolit şi înscă-
unat în ziua de duminică, 22 februarie 1709, în prezenţa domnului ţării. În 
cuvântarea ţinută cu acest prilej, despre care vom mai aminti, se angajează ca 
prin faptele sale şi „dimpreună cu dumneavoastră să pătimesc la toate câte va 
aduce ceasul şi vremia pentru care lucru am datorie să priveghez cu osârdie şi 
făr-devlene, ziua şi noaptea şi în tot ceasul, pentru folosul şi spăsenia tuturor 
de obşte, învăţându-vă şi îndreptându-vă ... spre calea cea dreaptă” 59. Şi în vir-
tutea obişnuinţei, noul mitropolit consideră oportun să înfiinţeze o tipografie 
şi la Târgovişte, unde domnul se retrăgea adesea. În tot acest timp, din 1691 
şi până la martiriul său din 1716, a tipărit 64 de cărţi, statistică ce-i scoate la 
lumină strădaniile şi care a fost relevată de numeroşi cercetători. Astfel, tipă-
riturile Ivireanului s-au făcut 30 în limba greacă, 24 în limba română, iar 10 
în slavo-română, greco-arabă sau greco-română.

Revenind la creaţia valoroasă şi originală a lui Antim Ivireanul, aceasta o 
constituie Didahiile care, în pofida pasiunii sale de tipograf, nu au fost tipări-
te, ci ne-au parvenit prin intermediul a trei manuscrise ieşite la lumină după 
dispariţia sa tragică. Acest fapt, aşa cum s-a mai întâmplat ulterior cu creaţia 
altor învăţaţi precum Dimitrie Cantemir, a constituit un impediment frustrant 
în răspândirea şi în special în influenţa covârşitoare pe care ar fi avut-o asu-
pra literaturii noastre bisericeşti şi laice în domeniul lingvistic, al expresivităţii 
limbii, al statisticii. Editate de profesorul Ion Bianu, după un manuscris des-
coperit de episcopul Melchisedec Ştefănescu în anul 1871, de profesorul Con-
stantin Erbiceanu, după o copie descoperită în anul precedent în biblioteca 
mănăstirii Căldăruşani, de episcopul Romanului, Melchisedec Ştefănescu, de 
dr. I. Cornoi, Nicolae Iorga, Petre V. Haneş şi Gabriel Ştrempel, tipărirea şi re-
tipărirea lor succesivă demonstrează preocuparea cercetătorilor pentru opera 
ierarhului „care continuă şi desăvârşeşte chiar, buna tradiţie a pravilelor vechi 
şi a înaintaşilor săi, de a educa şi îndruma pe clerici în toate” 60.

Superioare cazaniilor, citite în biserică de generaţii întregi de preoţi ştiuţi 
şi neştiuţi, dar având un caracter general şi nefiind ancorate la realităţile vre-
mii respective, Didahiile, predicile scrise şi rostite de Antim Ivireanul în cei 
opt ani cât a ilustrat cu prisosinţă „chipul adevăratului păstor care îşi pune su-
fletul pentru oile sale” 61, vor aduce o viziune nouă asupra artei predicatoriale, 
a propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu.

Volumele tipărite conţin 28 de predici expuse de Antim „pentru toate du-
minicile începând de la Duminica fariseului şi pentru toate sărbătorile anuale 
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mari şi mici” 62 şi anume: cinci la Duminica Floriilor, trei la Schimbarea la 
Faţă, două la Sfinţii Constantin şi Elena, două la Adormirea Maicii Dom-
nului, două la Naşterea Domnului,două la Sfântul Dumitru, două la Sfân-
tul Nicolae, două la Duminica lăsatului sec de brânză şi câte una la: Tăierea 
împrejur, Bobotează, Întâmpinarea Domnului, Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului, Sfinţii Arhangheli, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Duminica va-
meşului şi a fariseului, şi un Cuvânt pentru pocăinţă.

Totodată au fost descoperite în „însuşi originalul Didahiilor, aşa cum ele 
au eşit din pana învăţatului mitropolit Ivireanul” 63, alte nouă cuvântări oca-
zionale: predica la înscăunarea sa ca mitropolit Aceasta o am zis când m-au 
făcut mitropolit -, trei cuvântări funebre, urmate de un cuvânt la parastas, 
dar şi de două cuvântări la Spovedanie, alături de cele două întâmpinări în-
tru apărarea sa trimise în ianuarie şi februarie 1712 domnitorului Constantin 
Brâncoveanu, atunci când, invidiat de unii clerici suspuşi şi de mireni, i se 
aduc acuzaţii atât de grave, încât i se cere în mod expres să-şi dea demisia, căci 
căzuse, din această pricină, în dizgraţia voievodului. Întocmindu-şi apărarea 
cu dovezi elocvente, ştie să insereze în acestea apeluri la conştiinţa celui căru-
ia i se adresează, obţinând astfel încheierea supliciului: „Iar măria ta fă ca un 
domn creştin şi milostiv şi nu mă lăsa să ies obidit şi cu lacrimile pe obraz, că 
va fi păcat, şi precum nu te pripeşti la cele politiceşti a face răsplătire pentru 
cinstea domniei, aşa nu te pripi nici la cele bisericeşti, pentru cinstea lui Dum-
nezeu, că răul a face este lesne, iar a să desface iaste cu nevoie” 64.

Ni se pare relevant să cităm şi din pareneza ţinută la ceremonia investirii 
sale ca mitropolit al Ţării Româneşti, din care ni se relevă frumuseţea sa mo-
rală dăruită cu modestie şi smerenie, dar „adânc pătrunsă de sfinţenia şi de 
sublimul rol al preoţiei” 65: „nu este minune, iubiţii mei ascultători şi cinstiţi şi 
de bun neam boieri, de m-au rânduit şi pre mine Dumnezeu şi m-au pus, om 
mic fiind şi smerit, păstor mic la mică turmă, la dumneavoastră, pre care eu 
nu vă am, nici vă ţiu turmă mică, ci mare şi înaltă: mare pentru buna închi-
năciune şi dreaptă credinţă, care o păziţi curată şi nespurcată ; înaltă, pentru 
buna biserică şi către arhiereu: de vreme ce aceste două întemeiază şi întăresc 
biserica, şi măcar că eu am fost mai mic şi mai netrebnic decât toţi, dar Dum-
nezeu n-au căutat la micşorarea şi netrebnicia mea, nu s-au uitat la sărăcia şi 
streinătatea mea; ci, au căutat la bogăţia şi noianul bunătăţii sale; şi au aco-
perit de către oameni toate spurcăciunile şi fărădelegile mele, şi m-au învăţat, 
nevrednic fiind, la această stăpână şi mare vrednicie a arhieriei, şi m-au trimis 
la dumneavoastră să vă fie păstoriu, părinte sufletesc; pentru care lucru am 
datoria să priveghez cu osârdie şi făr de lene, ziua şi noaptea, şi în tot ceasul, 
pentru folosul şi spăşenia tuturor de obşte, învăţându-vă şi îndreptându-vă cu 
frica lui Dumnezeu pe calea cea dreaptă” 66.
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Putem constata că mitropolitul Antim a lăsat posterităţii toate genurile de 
predici: omilii exegetice şi tematice sau sintetice, pareneze, panegirice. Izvoa-
rele utilizate sunt adesea consemnate şi evidenţiază cultura vastă a arhiereu-
lui, ele fiind bisericeşti şi laice. Astfel, el citează nu numai din Sfânta Scriptu-
ră, ci redă pasaje din Sfinţii Părinţi, numiţi „dumnezeieştii dascăli”, precum 
Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai mare orator bisericesc din epoca patristică, 
pe care-l numeşte când „Sfântul Zlataust”, ori „cel cu limba şi cu inima de aur”, 
când „marele Zlataust”, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore Blagoslovul, 
Efrem Sirul, numit şi „lira sfântului duh”, Dionisie Areopaghitul, Sfântul Ioan 
Damaschinul şi în sfârşit, Sfântul Teofilact al Bulgariei. La acestea adăugăm 
cărţile populare: Fiziologul, Alexandria şi bineînţeles cărţile de slujbă. Dar 
marele mitropolit face mereu apel şi la realităţile vieţii, la moravurile păstori-
ţilor, la nevoile şi aspiraţiile poporului. 

Este, de asemenea, remarcabilă alcătuirea predicilor sale, modele de ur-
mat, respectând structura clasică, întrucât „niciuna din didahii, din câte ni 
s-au păstrat, nu începe brusc şi nu sfârşeşte pe neaşteptate, ci începutul este 
întotdeauna, într-un fel sau altul, un apel la atenţia ascultătorilor şi un prelu-
diu la tema a cărei tratare urmează; sfârşitul este de regulă o aplicare a învă-
ţăturii tematice, o rugăciune de cerere sau o doxologie” 67. Textul are la pre-
dicatorul nostru „diferite funcţiuni şi nu numai una singură, aceea de a fixa 
obiectivul vorbirei” 68. El nu este luat întotdeauna din pericopa zilei, dar este 
judicios ales potrivit temei care formează obiectul predicii. Şaisprezece pre-
dici încep cu un text citat din Noul Testament, iar două cu texte din Vechiul 
Testament.

Formulele de adresare îi trădează firea sfătoasă, blândeţea, respectul pen-
tru auditoriu şi tonul părintesc, ele întâlnindu-se şi astăzi în cuvântările pre-
oţilor noştri: „Iubiţii mei” sau „Iubiţii mei ascultători”, „Feţii mei” sau „Feţii 
mei iubiţi” precum şi „Înţelepţia-voastră feţii mei” ori „Blagosloviţilor pă-
rinţi”, în funcţie de cei cărora le propovăduia.

Introducerile sunt scurte, rezumându-se uneori la câteva propoziţii. Dra-
gostea şi datoria de a propovădui, ideea de bază a sărbătorii, enumerarea păr-
ţilor, o împrejurare a vieţii, constituie tot atâtea puncte de plecare în alcătuirea 
introducerilor. 

După enunţarea temei, pentru tratarea acesteia aduce argumente prin in-
termediul textelor biblice sau ale marilor teologi: „Zice de aceasta şi cel cu 
Gura de Aur, Ioan, la tâlcul Psalmului 48, cum că mulţi împăraţi au rădicat ce-
tăţ şi au făcut zidiri minunate şi puindu-ş numele s-au dus, iară nimic nu s-au 
folosit, ce au încetat şi uitării s-au dat pomenirea lor” 69. În dezvoltarea temei 
nu se foloseşte de expuneri prea lungi. În general, autorul îşi păstrează tâlcu-
irea în anumite limite, îndreptîndu-şi efortul în direcţia adâncirii învăţăturii 
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ce şi-a propus s-o împărtăşească ascultătorilor. Scurtimea cuvântărilor predi-
catorului e compensată prin bogăţia de conţinut care le caracterizează. Astfel, 
prima predică la Naşterea Domnului cuprinde şase pagini, dar tâlcuirea dată 
este una dintre cele mai profunde. La întrebarea: De ce Dumnezeu a luat firea 
omenească, nu pe cea îngerească?, Antim răspunde în felul următor: Dumne-
zeu a luat firea omenească întâi pentru că oamenii au căzut toţi, pe câtă vreme 
îngerii n-au alunecat toţi. În al doilea rând, pentru că omul a greşit din slă-
biciune, din neştiinţă; îngerii însă au căzut din firea cea rea, săvârşind astfel 
păcat contra Duhului Sfânt, care nu se iartă lesne. În al treilea rând, oamenii 
au greşit din îndemnul diavolului, îngerii din propria lor iniţiativă. În sfârşit, 
oamenii sunt mai puţin vinovaţi de cădera lor decât îngerii, care fiind mai de 
cinste, erau mai datori să se ferească de păcat 70. 

Chiar dacă este vehement în tratarea temei, în final se arată întotdeau-
na îngăduitor, blajin: „Acestea toate câte am grăit, având datorie le-am grăit, 
iar Dumnezeu cel înţelepţeşte pre orbi şi îndreptează pre cei sfărâmaţ, să vă 
înţelepţească şi pre voi şi să vă îndrepteze spre cele de folos...” 71. Încheierile 
Didahiilor sunt scurte. Ele cuprind aplicaţii la viaţa ascultătorilor, recapitu-
lări urmate de aplicaţii corespunzătoare sau rugăciuni calde, folositoare. Din 
toate se desprinde grija părintelui duhovnicesc, care nu uită să-i încurajeze, 
să-i îmbărbăteze, să le inspire încredere în biruinţa binelui asupra păcatului.

Cât priveşte limbajul predicilor şi în special nivelul sintaxei, „fraza lui An-
tim Ivireanul e când scurtă şi paratactică, în ritm sacadat, când periodică, în 
ritm lin şi unduios; când simplă, potolită şi reţinută, când complexă, amplă, 
plină de căldură” 72. Stilul cuvântărilor este de tip oral, este firesc, variat, nuan-
ţat, direct. Autorul ocoleşte exagerările şi bombasticismele, îşi desfăşoară ex-
punerea fără ocoluri, fără parafrazări inutile, ceea ce denotă un superior simţ 
al limbii şi un remarcabil talent literar. De asemenea, remarcăm caracterul 
popular, concret, colorat al stilului predicilor Sfântului Ierarh Antim Ivirea-
nul. Comparaţia, interogaţia, metafora, dialogul, antiteza, descrierea, ironia şi 
repetiţia sunt folosite cu pricepere pentru a da relief stilului, spre a-l nuanţa şi 
a-l face ascultat mai cu interes şi mai cu plăcere. Ca material ilustrativ, predi-
catorul ivirean foloseşte istorisiri biblice, dar şi profane. 

Profesorul Eugen Negrici a dedicat retoricii lui Antim un volum dens 73 în 
care studiază cu o râvnă deosebită şi cu o competenţă autoritară aspectele elo-
cinţei mitropolitului muntean şi, cu aceasta, a începuturilor genului oratoric 
în literatura română. El începe prin a arăta că ierarhul ivirean „aşează creaţia 
sa pe întreaga reţea de reguli omiletice, excluzând improvizaţia. 

Compoziţional predica e meditată, chibzuită lucid şi, cu toată naturaleţea 
şi vigoarea ei, relevă un caracter scriptic. Ea constituie o revoluţie şi în sens be-
letristic, avansând ideea de public. Stilul cazaniei iese, astfel, din stereotipie şi 
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se subordonează relaţiei predicator-autor. Privită de aproape, opera mitropo-
litului e un dialog trunchiat în care unul din parteneri preîntâmpină obiecţiile 
şi ia asupra sa răspunsurile” 74. 

Situată dincolo de arcul carpatic, cea de-a treia provincie românească, 
Transilvania, a suferit alte influenţe atât la nivel politic, social, cât şi cultural 
şi religios. Mentorii Şcolii Ardelene, istorici şi filologi patrioţi, care conside-
rau istoria o disciplină fundamentală pentru neamul românesc, au fost Samu-
il Micu (1745-1806), Gheorghe Şincai (1745-1816), Petru Maior (1761-1821) şi 
scriitorul Ion Budai-Deleanu (1760-1820), precedaţi de episcopul Inochentie 
Micu, cărturar preocupat de dobândirea drepturilor românilor. Cu argumen-
te istorice, filologice şi democratice ei „au consolidat în conştiinţa colectivă 
originea latină a poporului român” 75, originea etnică comună şi unitatea de 
neam şi de limbă a românilor din Transilvania cu cei de peste munţi, caracte-
rul latin al limbii române, aducându-şi contribuţia şi la formarea limbii noas-
tre literare.

Samuil Micu (1754-1806), cărturar ardelean, primul istoric român în 
această epocă de tranziţie spre epoca modernă, este considerat de Nicolae Ior-
ga „începător al erudiţiei româneşti din Ardeal şi cel dintâi care a învăţat şi 
pentru alţii” 76.

S-a născut la Sad, lângă Sibiu, ca fiu al protopopului Stoica şi nepot al epi-
scopului Inochentie Micu. A studiat la Blaj, iar mai târziu la Viena filozofia şi 
teologia. Călugărindu-se, face o serie de traduceri, începute chiar de la Viena, 
din literatura patristică şi din istoria bisericească. Autor prolific - peste 60 de 
lucrări care nu au fost în totalitate tipărite în timpul vieţii - este un deschiză-
tor de drumuri. Printre altele, publică în 1779 la Viena, unde revenea pentru a 
treia oară ca profesor la Colegiul „Sfânta Barbara”, prima operă românească 
cu litere latine, Carte de rogacioni pentru evlavia homului creştin.

Samuil Micu este autorul Propovedaniilor sau învăţăturilor la îngropă-
ciunea oamenilor morţi, lucrare editată la Blaj în 1784, cu binecuvântarea 
episcopului Vasile Moga, în care se remarcă prin arta narativă în povestirile 
inserate, ce au caracter laic, ca de exemplu referirea la moartea martirică a 
lui Constantin Brâncoveanu, un basm popular, un fragment din Varlaam şi 
Ioasaf, predici scrise fără „măiestrie ritoricească”, pe înţelesul tuturor, dar cu 
credinţă adevărată. Conţinutul cărţii indică tipul acestora: şapte propoveda-
nii, „Ertăciuni la oamenii morţi”, „Cuvânt de moarte” aparţinând Sfântului 
Vasile cel Mare şi „Cuvânt pentru ieşirea sufletului” al lui Chiril al Alexandriei. 
Episcopul Grigorie Comşa al Aradului mai menţionează că de la preotul Sa-
muil Micu „au rămas în manuscris traducerile următoarelor predici: Omiliile 
şi asceticile Sfântului Vasile cel Mare, scrierile Sfântului Chiril al Ierusalimu-
lui (între care şi predici), 88 de omilii ale lui Hrisostom asupra Evangheliei 
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Sfântului Ioan, apoi multe omilii ale Sfântului Grigorie de Nazianz, Epifanie, 
Atanasie, Efrem Sirul, Damaschin, etc.” 77 Prin preocupările de ordin omiletic, 
Samuil Micu poate fi inclus printre precursorii predicii originale. „Caracteris-
tica acestor predici o constituie faptul că sunt cuvântări funebre originale şi 
cuprinsul lor este lipsit de vreo aluzie confesională” 78.

Petru Maior (1760-1821), un alt fruntaş al Şcolii Ardelene, s-a născut, 
ca şi Samuil Micu, într-o familie ce aparţinea micii nobilimi de provenienţă 
recentă, ca fiu al protopopului George Maior, care a dat copiilor săi o educaţie 
aleasă. Studiază la Târgu-Mureş, la Blaj, apoi are şansa de a fi trimis la Roma 
ca bursier la Colegiul „De Propaganda Fide”, împreună cu Gheorghe Şincai, 
unde studiază filozofia şi teologia pe parcursul a cinci ani, fapt ce i-a deschis 
mari orizonturi, înţelegând şi contestând pretenţiile de dominare ale clerului 
catolic şi ale conducătorilor acestora. Studiile le va desăvârşi la Viena, unde 
urmează dreptul canonic, luând contact cu ideile iluministe înscrise în curen-
tul de gândire european din epocă. 

Revenind în Transilvania, Petru Maior va funcţiona ca profesor la Blaj, 
iar din anul 1784 devine preot şi mai apoi protopop al Reghinului, remarcân-
du-se ca sfetnic al oamenilor simpli, stimulând dorinţa acestora de luminare 
prin învăţătură, fără să uite a apăra pe preoţii români supuşi atâtor nedreptăţi. 
Împrejurările potrivnice îl determină să părăsească Reghinul pentru a ocupa 
funcţia de cenzor al Tipografiei de la Buda, în 1809, unde va rămâne până la 
sfârşitul vieţii, menţinând legăturile cu Ardealul şi îndeplinindu-şi cu devota-
ment datoria faţă de cultura românească.

Asemenea lui Samuil Micu şi Gheorghe Şincai, desfăşoară o prodigioasă 
activitate pe tărâmul istoric sau filologic, neuitând preocupările de ordin omi-
letic. Considerăm că dintre preocupările multiple ale profesorului şi protopo-
pului de la Maghiareghin, Petru Maior, activitatea predicatorială ilustrează 
contribuţia la dezvoltarea literaturii omiletice şi a renaşterii transilvănene, ca 
rod al celor peste 20 de ani cât a slujit în biserica poporului său. Publicate în 
timpul când se afla la Buda, în calitate de „crăesc revizor”, Propovedaniile la 
îngropăciunea oamenilor morţi (1809), Didahiile, adică învăţături pentru 
creşterea fiilor la îngropăciunea pruncilor morţi (1809) şi Predichele sau în-
văţăturile la toate duminicile şi sărbătorile anului (1810), alcătuiesc o operă 
voluminoasă. Astfel, volumul Propovedanii este alcătuit din 40 de cuvântări 
şi 11 iertăciuni, Didahiile, din 15 cuvântări, ambele precedate de câte un am-
plu Cuvânt înainte, iar Predichele însumează 63 de cuvântări bisericeşti. De 
menţionat că toate sunt scrise cu litere chirilice, în timp ce ediţia din 1906 a 
protopopului El. Dăianu de la Cluj este tipărită cu litere latine, iar iniţiativa 
sa readuce în prim plan aceste cuvântări funebre elogios prezentate în presa 
bisericească transilvăneană. 



Episcopia Giurgiului

93

Îndrumările omiletice se desprind din prefeţele acestora şi reprezintă o 
adevărată profesie de credinţă adresată clericilor pe care îi îndeamnă să-şi 
facă pe deplin datoria de propovăduitori ai cuvântului dumnezeiesc în funcţie 
de gradul de cultură al ascultătorilor: „Preste toate se cade întru zicerea Pro-
povedaniei a avea privire la ascultători. De sînt aceia oameni proşti, precum 
mai cu seamă sunt pe la sate, pentru aceea trebue sau să alegi Propovedanii 
de cele cu curgere mai de jos, sau de vei vrea a zice materia aceea, care iaste în 
Propovedaniile cele ce sânt după adâncul ritoricesc ţesute, atuncia aceea, care 
vrei a o zice, cu deadins mai nainte o ceteşte întru tine, şi culegând dovedele, 
istoriile ce vor fi într-însa, cu chip de graiu ca acela, carele să-l poată înţelege 
ascultătorii, să cuvintezi: că pentru aceia grăim, ca să ne înţeleagă aceia cărora 
grăim” 79. Izvoare de inspiraţie pentru predicatori, este bine să fie însuşite şi 
rostite liber, conştient fiind că orice preot fără minte „plumbuită”, poate do-
vedi capacitatea de a întocmi o nouă predică, cu modificările de rigoare impu-
se de împrejurări: „Şi ca să spun adevărul acesta a fost scopul nevoinţii mele 
întru culegerea Propovedaniilor acestora, ca fieşte carele preot cu ajutorul lor 
spre aceia să se procopsească, cât să fie destoinic de rost a face învăţătură po-
porului său” 80.

Aceste cuvântări funebre pot constitui un prilej de a educa credincioşii, 
mai ales pe cei ce păşesc rar peste pragul bisericii, reuşind să-i atragă spre râul 
credinţei şi să-i îndrepte: „O, de câte ori s-a întâmplat, cât cela ce au venit să 
asculte Propovedania numai pentru o zăbovire deşartă … au ascultat cu luare 
aminte adevărul cel veşnic, carele pătrunzându-i cele din lountru ale inimii lui 
cu darul Duhului Sfânt, mai îndreptat s-au întors acasă” 81. 

Conştientizându-i pe muritori despre moarte, despre scurtimea şi nesta-
tornicia vieţii omeneşti, despre deşertăciunea lucrurilor veacului acestuia, le 
insuflă ideea de a-şi trăi viaţa în spiritul învăţăturilor creştine. Aşa cum arată 
şi titlul volumului, Petru Maior mărturiseşte că nu toate aceste cuvântări îi 
aparţin lui, predicator cu experienţă, ci au fost culese şi de la alţi preoţi destoi-
nici ardeleni, profunzi cunoscători ai Sfintei Scripturi din care alege cele mai 
potrivite texte, ai istoricilor şi filosofilor antici. Dar el consideră că şi preoţii au 
datoria de a aprofunda textele propuse de predici, să ia notiţe, „însuşi în osebit 
al său catastih să însemneze”82 .

Superioare celor apărute până atunci, căci chiar şi Cuvântul înainte la Pro-
povedanii poate fi considerat o predică destinată atât clericilor cât şi lumină-
rii poporului, ele se disting prin tematică, prin originalitate şi conţinut bogat, 
prin surprinderea aspectelor de ordin social, moral şi religios, prin folosirea 
unei limbi corecte şi mlădioase, prin noutate şi prin faptul că „umpleau un 
mare gol în literatura predicii la români în acea vreme” 83. 
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Datorită valorii literare şi religioase ele au constituit modele de predici, 
„ajungând ele înşile un fel de cazanii pentru bisericile din Ardeal” 84, pentru 
preoţii uniţi şi ortodocşi de aici şi de dincolo de graniţe, contribuind la întă-
rirea unităţii religioase a tuturor românilor şi constituind „un fel de şcoală de 
stilistică şi ritorică” 85. Această realitate l-a îndreptăţit pe Nicolae Brânzeu să 
afirme că predicile lui Petru Maior „au adus o înviorare predicii româneşti, au 
devenit cazaniile cele mai căutate, atât la uniţi cât şi la ortodocşi” 86. Unele idei 
ce se desprind din predici sunt înaintate pentru epoca sa, autorul având cu-
rajul să se ridice împotriva bogaţilor nemilostivi cărora li se adresează astfel: 
„ţineţi grâul vostru, pentru ca să-l mănânce gărgăriţele, ţineţi cărnurile, slă-
ninele, pentru ca să le mănânce viermii mai bine, decât săracii care sunt fraţii 
voştri?” 87. Totuşi, în calitate de preot şi protopop, el se declară împotriva răs-
coalelor, a revoluţiei, fiind de fapt un adept al reformelor.

Numele arhimandritului Eufrosin Poteca (1786-1858) a rămas să în-
frunte veacurile, fiind menţionat printre primii monahi care „cer învăţământ 
de obşte în Ţara Românească” 88 şi „primul profesor de filosofie în şcoala ro-
mânească” 89 de la Sfântul Sava. Viaţa i-a fost presărată cu încercări pe care 
le-a depăşit şi le-a acceptat ca pe ceva firesc. Originea ţărănească modestă nu 
l-a împiedicat să devină un celebru orator al primei jumătăţi a secolului al 
XIX-lea. Provine din satul Nucşoara, judeţul Prahova, de unde va lua drumul 
spre învăţătură şi spre un destin de excepţie. A învăţat, aşa cum şi-a dorit cu 
ardoare, la Şcoala grecească până în 1816, când este numit profesor, iar după 
doi ani s-a transferat la Şcoala românească de la Sfântul Sava, pentru a preda 
geografia şi filosofia. Face parte din grupul de tineri trimişi la studii la Univer-
sitatea din Pisa şi apoi la Universitatea din Paris. Bucurându-se de un bine-
meritat prestigiu, cu un larg orizont cultural şi teologic, se reîntoarce ca pro-
fesor de filosofie la Şcoala românească de la Sfântul Sava. Vremurile tulburi 
îl determină să plece la Budapesta cu scopul de a tipări Filosofia cuvântului 
şi a năravurilor, traducere după J. N. Heineccius, care reprezenta punctul de 
pornire al cursurilor sale de filosofie. Îşi dedicase viaţa monahismului încă din 
1806, fiind hirotonit ierodiacon în 1809 şi ieromonah în 1813. Din cauza idei-
lor sale progresiste, în special cele referitoare la eliberarea robilor, va fi înde-
părtat din învăţământ şi din capitală în 1832 şi trimis ca egumen la Mănăstirea 
Gura Motrului din Mehedinţi.

Pedagog cu vederi ce depăşeau epoca sa, patriot prin cuvânt şi faptă, mo-
nah neobosit, el aparţine „generaţiei iluminiştilor şi enciclopediştilor epocii” 
90, cărturarilor din Principate, alături de fraţii Dinicu şi Iordache Golescu şi de 
ilustrul Gheorghe Lazăr, ctitor al învăţământului din Ţara Românească. 

Arhimandritul Eufrosin Poteca a publicat volumul de predici Cuvinte pa-
nighirice şi moralnice 91, cuprinzând Cuvânt la deschiderea cursurilor de 
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filosofie (1 octombrie 1825), Cuvânt zis la ziua Naşterii Domnului nostru Ii-
sus Hristos (25 decembrie 1825), Cuvânt zis la ziua Învierii Domnului Iisus 
Hristos (18 aprilie 1826). Publicate în timpul vieţii sau postum, sunt de reţi-
nut următoarele cuvântări: Cuvânt către Înălţimea sa Grigorie Ghica prinţ 
împărăţitoriu Valahiei (1827), Cuvânt rostit la examenul public la Şcoala 
de la Sfântul Sava (20 iulie 1827), Cuvântarea la deschiderea Seminarului 
teologic din Buzău (15 august 1836), Cuvântul sfinţiei sale Părinelui Eufro-
sin spus la blagoslovenia oastei pământeşti, Cuvânt rostit către Domnitorul 
Gheorghe Bibescu cu prilejul vizitării judeţului Dolj (1847), Cuvânt pentru 
întâmpinarea Episcopului Calinic al Râmnicului, cu prilejul vizitării mănăs-
tiriiGura Motrului (25 iunie 1858) şi cuvântările funebre rostite la înmormân-
tarea unor personalităţi bisericeşti şi laice: Dumitrache Bărcănescu (1827), 
arhiereul Ioanichie Stratonichia (1839), Catinca Băneasa Filipeasca, născută 
Balş, Constandin Bălăceanu.

Această enumerare scoate în relief faptul că în ceea ce priveşte activitatea 
predicatorială, Eufrosin Poteca a abordat mai multe genuri omiletice predici 
la praznice şi sărbători bisericeşti şi pareneze , dar şi teme religioase şi altele 
extrase din realitatea imediată, în special cele sociale. Revenind la temele re-
ligios-morale, neobositul predicator a propovăduit învăţătura creştină, având 
credinţa că poporul se poate apropia de Dumnezeu, Părintele şi Proniatorul 
nostru. El pleda pentru unitatea creştinilor în Hristos, pentru a dezvolta în 
rândul participanţilor la slujbele religioase trăsături morale deosebite precum 
iubirea faţă de aproapele, milostenia, îndepărtarea de păcate şi practicarea 
rugăciunii.

Tematica socială vizează aspecte diverse: dragostea de ţară ce l-a călăuzit 
până la sfârşitul vieţii, alături de ideile înaintate ale epocii referitoare la drept-
atea socială, educaţia prin şcoală şi tema pe care a abordat-o cu o cutezanţă ce 
i-a îndârjit pe marii boieri, cea a eliberării robilor.

Predicile la praznice şi sărbători bisericeşti conţin aceste idei novatoare 
ale arhimandritului. Iată ce susţine într-una din predicile la Învierea Dom-
nului: „Deci, dar, adaugă Domnul Hristos, de doreşte cineva slavă, viaţă veş-
nică, arate rodurile dreptăţii despre cei de aproape şi de departe ai săi, şi va 
trăi fericit. Apoi, îngroape-se pentru dreptate împreună cu Mine, şi va fi viu 
în vecii vecilor...Şi aceste zice Domnul: Luminează-te, luminează-te şi tu Va-
lahia, pentru că slava Mea şi peste tine străluceşte. Dar unde este întru tine 
cel ce urmează Mie, ca să fie slăvit în veci?” 92. Tot în această predică susţine 
ideea că omul devine bun creştin prin educaţie: „Înălţimea Ta, fiind cumpăna 
dreptăţii, apărând filosofia, întemeind şcoale, în toată Valahia, teologhiceşti şi 
politiceşti, şi îngrijind de buna educaţie, încât se poate, nu numai a feciorilor, 
ci şi a fetelor” 93.
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Dascăl cu experienţă, înalţă un imn limbii române printr-o descriere su-
biectivă a naturii patriei căreia i s-a dăruit: „Primăvara, în clima noastră a Va-
lahiei, este frumoasă şi dulce, ca aurora unei frumoase zi în care lumina soare-
lui nu este nici întunecoasă de aburi groşi, ca într-alte părţi, nici prea iute, ca 
în arşiţa chinească. Aceasta, la noi, este o lumină curată şi blândă care umple 
de dulceaţă toată făptura şi să aseamănă cu lumina lui Dumnezeu în ceriu” 94. 
Abundă aici exclamaţiile retorice: „O! Lumină a primăverii. O, frumuseţe!”, 
comparaţiile: „Tu alergi ca o biruitoare toate câmpurile noastre”, metafore: 
„hlamida cea strălucitoare a stelelor”, prin intermediul cărora face să răzbată 
dragostea de viaţă, strânsa comuniune a omului cu natura, asemănarea aces-
tuia cu iarba şi cu pomii.

Predicatorul nostru consideră că iubirea de oameni este un sentiment 
nobil: „O! Iubire de oameni, înclinaţie vitează şi înaltă”, de aceea nu uită să 
amintească despre renunţarea la robie, aşa cum Sfântul Împărat Constantin 
i-a iertat pe robi în ziua Sfintelor Paşti: „Fericit şi Sfânt este Constantin, în-
tâiul împărat al hristianilor, pentru că a cunoscut câtă milă a arătat Dumne-
zeu oamenilor, scoţându-i din tirănie şi făgăduindu-le vecinica împărăţie, prin 
moartea şi învierea iubitului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos! Această 
milă, pătrunzând inima Sfântului Constantin, l-au hotărât să erte pe robi în 
ziua Paştilor, aşezând încă o lege împărătească, tot spre ertare robilor în ziua 
de Paşti” 95.

Întreg secolul al XIX-lea este dominat de personalitatea înaltului ierarh 
Andrei Şaguna (1808-1873), care a făcut din Biserică o forţă socială activă. 
Oricare dintre ipostazele în care s-a aflat - vicar, episcop, mitropolit - a eviden-
ţiat condiţia conducătorului românilor ortodocşi în zbuciumatul secol amintit 
din „înstrăinatul Ardeal”, el reuşind să simbolizeze o epocă şi o generaţie care 
a trăit plenar, a realizat enorm pentru viaţa naţională a celor ce-i păstorea. 

S-a născut la 20 decembrie 1808 în oraşul Mişcolţ din Ungaria, în familia 
unui negustor macedonean. Datorită credincioasei sale mame, Anastasia, ră-
mâne devotat credinţei străbune. Învaţă la şcoala greco-valahă şi la gimnaziul 
din localitatea natală, apoi la gimnaziul superior şi la Universitatea din Pesta, 
filosofia şi dreptul. Aici a avut şansa de a întâlni, în casa unchiului său, mulţi 
cărturari iluminişti ardeleni, ceea ce a constituit un climat propice cultivării 
culturii şi limbii române pe care şi-a însuşit-o. La Vârşeţ face studii de teologie 
ortodoxă şi ia decizia de a intra în viaţa monahală la doar 25 de ani, deşi putea 
profita de mai multe alte oportunităţi. Funcţionează ca profesor la Seminarul 
din Carloviţ simultan cu munca de secretar al Consistoriului arhidiecezan. În 
1846 începe, pentru cel cu o activitate atât de bogată, o altă etapă, desfăşurată 
în mijlocul poporului său. Acest tânăr arhimandrit este numit vicar general al 
eparhiei greco-răsăritene din Ardeal în 1846, hirotonit episcop de mitropolitul 
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sârb Iosif Raiacici în catedrala din Carloviţ în 1847, numit în 1864 arhiepiscop 
şi mitropolit în reînfiinţata Mitropolie Ortodoxă Română a Transilvaniei, pen-
tru care a făcut atâtea demersuri. 

Preocupările omilitice sunt cele care îi desăvârşesc opera. Astfel, Circu-
larele sale „cuprind un adevărat program de muncă social-pedagogică”96, în 
centrul cărora se află, cum era şi firesc, preoţimea: „de la preot să pornească 
toate îndemnurile bune, supravegherea lui părintească să îndrepte toţi paşii 
poporului, să-i ferească din calea ispitelor şi să-i conducă pe cărările înaintării 
în cultură şi în bună stare” 97. 

Tot în scopul promovării acestei misiuni bisericeşti, publică în 1855 un 
număr de 58 de predici ale arhiepiscopului Astrahanului, Nichifor Teotoche, 
Chiriacodromion adecă Cuvântări bisericeşti pentru fiecare duminică a anu-
lui, cel mai important volum de predici apărut până atunci, însoţit de un Ada-
os, ce constă din 26 de cuvântări personale ale lui Andrei Şaguna, la sărbăto-
rile de peste an. Foaia de titlu are pe verso un citat scripturistic: „Cuvintele 
acestea să fie în inima ta şi în sufletul tău şi le spune fiilor tăi, şi le grăieşte lor, 
când şezi acasă şi când mergi pe cale, şi când te culci şi când te scoli, şi le scrieţi 
pe pragurile caselor voastre, şi a uşilor voastre” (Deuteronom 6, 6-9). Adao-
sul este precedat de o Înainte cuvântare, adevărată mărturisire de credinţă a 
convingerilor autorului în domeniul literaturii omiletice: „Cuvântările acelea 
le-am compus nu numai după duhul cel adevărat al Bisericii noastre Ortodoxe 
răsăritene spre mântuirea veşnică a credincioşilor, ci totodată am adus în ele 
şi nişte poveţe folositoare despre aceea cum să se poarte creştinul în lucrurile 
sale lumeşti, ca petrecerea sa în lumea aceasta să-i fie desfătătoare ... şi toate 
aceste le-am dovedit din Sfânta Scriptură” 98. Aceasta dovedeşte valoarea pre-
dicilor sale, „datorită conţinutului profund realist, fundamentat pe Revelaţia 
divină cuprinsă în Sfânta Scriptură şi pe opera Sfinţilor Părinţi, dar legate în 
acelaşi timp de realităţile concrete ale vieţii credincioşilor” 99. 

Presa vremii prezenta elogios apariţia Chiriacodromionului: „aceasta e 
cartea de care bisericile noastre aveau cea mai mare trebuinţă spre a învăţa 
pe poporul lor; aceasta e cartea care n-ar trebui să lipsească din casa fiecărui 
creştin” 100, repetiţie prin care se subliniază atât necesitatea, cât şi valoarea ei 
practică pentru propovăduirea moralei creştine.

Pe lângă cele 26 de predici din Adaos, pe lângă Pastoralele sale, s-au mai 
păstrat: Predica ţinută în catedrala de la Carloviţ la 18 aprilie 1848, în Du-
minica Tomii, când a fost hirotonit episcop, rostită în limba sârbă şi transcri-
să de Nicolae Popea, vicarul său, precum şi alte predici tematice la duminici: 
Cuvânt la duminica a douăzeci şi una după Rusalii, cu subtitlul Despre rodi-
rea şi nerodirea Cuvântului lui Dumnezeu, Cuvântarea la duminica a trei-
zeci şi treia după Rusalii, în care vorbeşte despre nemulţumire şi Cuvânt la 
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duminica fariseului şi a vameşului, despre evlavie, acestea din urmă rostite 
în biserica grecească veche din Sibiu. Este important de remarcat traducerea 
în germană din 1856 a patru dintre predicile cuprinse în Adaos, Predigten, de-
dicate baronului Gheorghe Sina din Hodoş, consul general al Greciei la Viena, 
rudă şi prieten apropiat cu Şaguna. Predicile dezvoltă o tematică generoasă, 
de ordin religios-moral, cultural-educativ şi social-economic, „te instruiesc în 
adevărurile Evangheliei lui Hristos, îţi îndreptează viaţa, năravurile, obiceiu-
rile spre tot ce este bineplăcut lui Dumnezeu şi îţi arată (...) ce este bun (...) şi 
ce este rău” 101. 

În ceea ce priveşte educaţia religios-morală, intenţia vădită era aceea ca 
prin intermediul predicilor să instruiască poporul în conformitate cu virtuţi-
le credinţei creştine: îndurarea lui Dumnezeu către neamul cel căzut, despre 
mântuirea sufletului, despre moartea drepţilor, minunile lui Dumnezeu, mă-
rirea omului faţă de celelalte vieţuitoare, statornicia creştinului în Legea lui 
Dumnezeu.

Îndemnurile în plan cultural-educativ au dat roade, căci idealul şaguni-
an, care nu s-a dovedit o utopie, a fost permanent, aşa cum a propovăduit de 
atâtea ori din amvon: înălţarea poporului prin cultură, prin educaţie creşti-
nă, spre câştigarea drepturilor sociale şi naţionale. În acest sens, aşa cum am 
arătat, o prioritate a fost înfiinţarea sutelor de şcoli, convingerea părinţilor de 
a-şi da copiii la învăţătură, efort salutar pentru ridicarea neamului din negura 
ignoranţei: „neamul omenesc niciodată n-a avut mai mare lipsă de creştere şi 
de luminare, adică de şcoli, ca în vremurile noastre şi în viitor, nu pentru alt-
ceva ci, pentru ca, întâiu să-şi îndeplinească dorinţa creştinească cu ascultarea 
şi păzirea învăţăturii lui Hristos (...); iar în al doilea rând, ca să nu ajungă în 
lipsa pâinii şi a hranei de toate zilele” 102.

Izvoarele utilizate în redactarea predicilor sunt multiple, începând cu 
Sfânta Scriptură, Vechiul şi Noul Testament, căci aşa cum arată acesta, „Sfân-
ta Scriptură ne dă dovezi sigure, că rodirea cuvântului dumnezeiesc învăţat 
şi propovăduit prin Hristos a fost bogată şi îmbelşugată” 103. Altele sunt căr-
ţile bisericeşti de ritual precum Sinaxarele şi imnologia, cărţile de predici ale 
mitropolitului Teotoche şi istoria bisericească, despre care scria că „ne încre-
dinţează, că prea mult a rodit cuvântul lui Dumnezeu prin învăţăturile Sfinţi-
lor Părinţi, pentru că nici goanele împăraţilor păgâni, nici omorurile de acolo 
purcezătoare asupra Mucenicilor n’au putut împiedica pe Sfinţii Părinţi dela 
propoveduirea cuvântului lui Dumnezeu, nici că au putut înneca lucrarea în-
văţăturei creştine în inimile ascultătorilor şi pentru aceea rodirea cuvântului 
dumnezeiesc pe vremile Sfinţilor Părinţi era cu mare îmbelşugare”104.

Stilul predicilor şaguniene este cel bisericesc, apropiat de limba cazanii-
lor, pe care o aprecia atât de mult, preferând limbajul cu iz arhaic şi popular 
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abundenţei neologismelor şi mai ales tendinţelor latinizante impuse de Ti-
motei Cipariu. Credem că cea mai competentă apreciere este cea a asesorului 
consistorial de la Oradea, Gheorghe Tulbure, care afirmă că admiraţia pentru 
mitropolitul Andrei Şaguna provine din faptul că se străduieşte să vorbească 
credincioşilor pe înţelesul tuturor, făurindu-şi un stil al său personal, amestec 
fericit al graiului bisericesc cu cel popular, întrebuinţând un limbaj părintesc, 
simplu şi curat, sincer şi călduros al părintelui, care-şi îndreaptă cuvântul de 
povaţă, de mustrare, de bucurie şi de întristare către fiii săi 105, un adevărat 
limbaj „sărbătoresc”, de adâncă cugetare şi frumuseţe. Cu regretul că nu pu-
tem reproduce textul integral, iată, spre exemplificare, un fragment de artă a 
cuvântului şi de devotament faţă de Biserica Ortodoxă, într-una din predicile 
şaguniene: „Doamne Dumnezeul meu! Dăruieşte mie, ca din toată inima mea 
să te doresc pe tine, dorindu-te să te caut, căutându-te să te aflu, aflându-te să 
te iubesc, şi iubindu-te de răutăţile cele ce sunt întru mine să mă mântuiesc, 
şi mântuindu-mă să nu mă mai întorc iarăşi la aceleaşi! Doamne Dumnezeul 
meu! Dă pocăinţă sufletului meu, dă umilinţă inimei mele, dă izvor de lacrimi 
ochilor mei şi mâinilor mele necruţată dare de milostenie” 106. 

Şi ruga aceasta fierbinte şi altele asemenea i-au fost ascultate. A fost prin 
nobleţea faptelor şi a cuvântului, un adevărat apostol al veacului. De aceea, 
atât noi, cât şi viitorimea putem afirma, odată cu mitropolitul Ardealului, Ni-
colae Mladin: „...Andrei, tu n-ai murit!” 107, ci ai rămas să înfrunţi timpul, în 
memoria celor ce te-au cunoscut, dar şi în cea a „urmaşilor urmaşilor” lor . 

Între personalităţile marcante ale secolului al XIX-lea, un loc de frunte îl 
ocupă şi marele mitropolit al Moldovei, Iosif Naniescu (1818-1902), bărbat 
de cinste, evlavios şi împodobit cu virtuţile ce se potrivesc cu vrednicia arhie-
rească. Datorită excepţionalelor sale însuşiri precum şi multiplelor activităţi 
desfăşurate cu pasiune şi devotament faţă de idealurile prioritare ale poporu-
lui român într-o continuă afirmare, mitropolitul Iosif a rămas în istoria Biseri-
cii Ortodoxe Române ca o icoană înconjurată cu evlavie şi recunoştinţă, ca un 
pom răsădit lângă izvoarele apelor, menit de Dumnezeu poporului drept cre-
dincios, patriot înflăcărat, care a ştiut să formeze şi în sufletele ucenicilor săi 
sentimente statornice pentru ţară şi popor, cultivator al conştiinţei naţiona-
le, monah smerit consacrat rugăciunii, misionar milostiv şi părinte ocrotitor.

Mitropolitul Iosif a fost şi un om al luminii. Studia zi şi noapte cărţi, pre-
dici şi manuscrise, exersa la psaltică şi liniară. Pregătea cu pricepere atunci 
tezaurul Patrimoniului cultural de mai târziu, organizând biblioteci şi înzes-
trându-le cu cărţi bisericeşti şi cu lucrări ziditoare de suflet din înţelepciunea 
lumii, punându-le apoi la îndemâna celor ce doreau să primească lumina şi să 
se ferească de secularizarea vremii. Pentru apărarea dreptei credinţe, a înfiin-
ţat „Revista teologică” cu banii săi 108. S-a remarcat prin traduceri şi tipărituri, 
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prin descifrarea unor manuscrise şi prin diortosiri şi prozodie la scrierile mu-
zicale. Demn de remarcat este faptul că a dăruit Academiei Române bibliote-
ca sa, compusă din peste 10.000 de cărţi şi 300 de tipărituri vechi româneşti. 

Totodată, era un bun vorbitor, cu voce catifelată şi plăcută, controlată cu 
inteligenţă şi simţ artistic. Avea imaginaţie bogată şi era un bun cunoscător 
al Sfintei Scripturi şi al Sfinţilor Părinţi. Cărturar cu preocupări vaste, Iosif 
Naniescu a consacrat mare parte din activitatea sa misiunii predicatoriale, 
afirmându-se ca remarcabilă personalitate a cuvântului rostit din amvonul bi-
sericii strămoşeşti. Astfel, însufleţit de ideile înaintate ale timpului, foloseşte 
predica drept mijloc de educaţie religioasă, morală şi socială a credincioşilor, 
fiind un misionar înainte de apariţia problemelor misionare şi combătând tot-
odată numeroase nedreptăţi a căror victimă erau cu precădere păstoriţii săi.

La înălţătoarele slujbe oficiate în măreaţa catedrală, care acum strălucea 
prin podoaba ei, ierarhul Moldovei avea o deosebită grijă ca amvonul pe care 
îl ridicase să strălucească prin râvna vestiţilor predicatori. Pe cât timpul îngă-
duia, adesea predica el, dar pentru ca izvorul cel viu al învăţăturii sfinte să se 
reverse mereu în sufletele însetate de adevărul sfânt, întotdeauna s-a îngrijit 
ca în postul de predicator al catedralei să aibă preoţi destoinici. Astfel, la în-
ceput a avut pe arhimandritul Isaia Teodorescu, profesor şi director al Semi-
narului „Veniamin Costachi”, pe arhiereul Varlaam Răileanu, iar după acesta, 
pe tânărul ierodiacon Nicodim Munteanu, cel mai scump fiu sufletesc al său, 
viitorul patriarh al României (1939-1948). Pentru o serioasă pregătire a predi-
cii, mitropolitul a hotărât ca predicatorul, sâmbătă seara, să-i prezinte predica 
scrisă pentru a o citi. De aici, ne putem convinge de preţuirea cea mare pe care 
o acorda el predicii. Temeinica ei pregătire şi controlul ierarhului însuşi sunt 
cele două mărturii despre felul în care a strălucit amvonul catedralei mitropo-
litane în vremea lui Iosif Naniescu.

Pe lângă predicile rostite în catedrala mitropolitană şi în bisericile în care a 
slujit, mitropolitul era invitat să rostească în momentele festive, ocazionate de 
marile evenimente din viaţa bisericească şi naţională, cuvântările solemne în 
prezenţa intelectualităţii şi a marilor boieri, unde locurile de frunte le ocupau 
domnitorul şi mitropolitul ţării.

De-a lungul timpului, viaţa şi activitatea lui Iosif Naniescu au constitu-
it obiectul mai multor studii şi cercetări, care au reliefat diferite aspecte. De 
aceea, în cele ce urmează, vom încerca prezentarea succintă a preocupărilor 
omiletice ale marelui mitropolit, analizând selectiv câteva dintre cuvântările 
ocazionale. Întrucât o privire de ansamblu asupra tuturor predicilor ierarhului 
nostru ar necesita un spaţiu editorial extins, în continuare vom avea în vedere, 
spre exemplificare, numai două pareneze:
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 Sfinţirea bisericii Mănăstirii „Sf. Ioan Rusul” din localitatea Slobozia, 
Protoieria Giurgiu - 27 mai 2009

Sfânta Liturghie Arhierească săvârşită în altarul de vară 
al Mănăstirii „Sf. Ioan Rusul” din localitatea Slobozia, 

în ziua ocrotitorului său - 27 mai 2009
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1. Cuvânt funebru pentru răposatul întru fericire Chesarie, Episcopul Bu-
zăului, răposat la 30 Noiembrie, anul 1846 şi pus la pomenirea de 40 de zile, 
de Ierodiaconul Iosif Naniescu, care cuvânt s-a tipărit atunci cu cheltuiala 
casei Episcopiei Buzăului, în tipografia pitar. Zaharia Carcalechi în Bucu-
reşti, la începutul anului 1847 109.

Planul acestui necrolog este clasic: text biblic, introducere, tratare şi înche-
iere. Ceea ce observăm este faptul că lipsesc formulele de adresare. Predica are 
următoarea structură: 

Textul biblic (motto-ul): „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au 
grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, şi privind la săvârşirea vieţii lor, să le ur-
maţi credinţa” (Evrei 13,7). Aşa cum prevăd regulile utilizării textului, mitro-
politul Iosif anunţă de la început tema propusă pentru tratare.

Introducerea porneşte de la ideea că Dumnezeu este Stăpânul cerului şi al 
pământului şi exprimă adevărul că viaţa şi moartea sunt în mâna Lui. Invo-
când cuvintele psalmistului David: „Întru început, Tu Doamne l-ai întemeiat 
şi lucrurile mâinilor Tale sunt cerurile, acelea vor pieri şi se vor schimba, iar 
Tu acelaşi eşti, şi anii Tăi nu se vor împuţina” (Psalmul 101, 25), autorul face 
următoarea constatare: „Toate aşadar, în lume sunt pentru ca să fie; se arată 
în puţin, pentru ca să piară şi să se schimbe; aceasta este soarta tuturor făptu-
rilor în lume, aceasta este asemenea şi a omului, acest zeu al pământului: a se 
naşte, a trăi şi a muri, iată deviza lui. Da, fraţilor, noi ne naştem numai ca să 
murim şi petrecem în lume ca nişte călători, care vin, trec şi se duc” 110. 

Tratarea cuprinde cuvinte de laudă la adresa părintelui său duhovnicesc, 
episcopul Chesarie al Buzăului, care constituie o pildă vrednică de urmat prin 
„petrecerea sa modestă, înfrânată şi sfântă, râvna sa înfocată, atât întru cele 
bisericeşti şi sporirea bunelor moravuri, cât şi pentru înaintarea şi fericirea 
Naţiei sale; iar mai presus de toate stăruirea ce cu dinadinsul punea întru a 
îndemna la moralitate cu cuvântul şi a da exemplu cu fapta” 111. 

După ce evocă personalităţile episcopilor Damaschin al Râmnicului, Che-
sarie al Râmnicului, Filaret şi Iosif al Argeşului, autorul face o scurtă schiţă bi-
ografică a episcopului Chesarie, în care prezintă şi înfăptuirile sale chiriarhale 
de mare valoare, apoi, ca un fin psiholog, ne înfăţişează următoarea caracteri-
zare: „Modestia purtării sale şi cumpătarea traiului cu adevărat monahică, fi-
losofică; străşnicia moralului evanghelic păstrat cu stăruire şi cu cuvântul şi cu 
pilda; regula şi pompa slujbei dumnezeieşti întru toată maiestatea sa; îngriji-
rea cea cu dinadinsul pentru buna orânduială a bisericilor şi purtarea preoţilor 
întru împlinirea cu scumpătate a datoriilor lor. Toate acestea au fost lucrurile 
acelea însemnate la care Preasfinţia Sa a jertfit, mai cu seamă, cu mulţumire 
şi entuziasm mulţimea anilor ce a ocupat Scaunul păstoresc...Dorinţele sale, 
pentru o mai bună stare a Bisericii Române şi a clerului ei; râvna cea înfocată 
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pentru a ajunge mai curând înfiinţarea acelui ideal al său, atât de favorit, îl sfâ-
şia ziua şi noaptea; şi dacă o putere mai presus de om ar fi fost în dispoziţia sa, 
atunci s-ar fi văzut a se înfiinţa acele lucruri ce numai inimile cele sincere, abia 
cutează a ura omenirii, patriei şi naţiei sale. Dar puterile omului fiind mărgi-
nite şi împrejurările felurite, el nu poate mai mult decât a lucra aşa mărginit, 
a dori şi a se ruga. Aşa a făcut fericitul: ceea ce a fost în puterea sa a lucrat, ce 
nu a putut a dorit, pentru ce a dorit s-a rugat” 112. 

Încheierea are două momente: o scurtă sinteză a celor dezvoltate anterior 
şi următorul îndemn adresat celor de faţă: „Tot care e român adevărat, bine 
simţitor şi bine cugetător, verse astăzi o lacrimă asupra mormântului aceluia 
ce nimic n-avea mai presus de tot ce e român, virtuos, cinstit, adevărat. Verse, 
zic, o lacrimă asupra aceluia ce faptele sale îi arată învederat simţămintele, şi 
strigă repetându-i vorbele: neinteresare, jertfă, credinţă, dreptate, îndrepta-
re.... Deşteaptă-se toată răutatea, pizma şi stricăciunea, şi afle că noi plângem 
pe un arhiereu cuvios, un patriot virtuos, un bărbat rar în felul său” 113. 

2.Cuvântul făcut de Înalt Prea Sfinţitul Arihiepiscop Mitropolitul Moldo-
vei şi Sucevei şi exarh al Plaiurilor, D. D. Iosif Naniescu cu ocaziunea sfinţirii 
bisericii celei mari Catedrala Mitropoliei din Iaşi 114.

Predica aceasta, cu un bogat conţinut teologic a fost rostită în prezenţa 
regelui Carol I, a reginei Maria, a 12 arhierei, nenumăraţi preoţi, diaconi şi 
credincioşi, în ziua de 23 aprilie 1887. Planul cuvântării este următorul: text 
evanghelic, introducere, tratare şi încheiere. 

Textul biblic (motto-ul): „Doamne, iubit-am bunăcuviinţa casei Tale şi locul 
locaşului slavei Tale”(Psalmul 25, 8); „După aceea m-a dus pe calea porţii de 
la miazănoapte, în faţa templului, şi am privit şi, iată, slava Domnului umplea 
templul Domnului, şi am căzut cu faţa la pământ”(Iezechiel, 44, 4). Din aceste 
două texte se vede clar tematica abordată de predicator pe parcursul predicii.

Introducerea cuprinde evocarea personalităţii primului ctitor al catedra-
lei, mitropolitul Veniamin Costachi, care prin înfiinţarea Seminarului, prin 
tipărirea multor cărţi pe cheltuiala sa proprie, prin împodobirea tuturor mă-
năstirilor, începând cu cele mari şi terminând cu cele mai mici schituri „de 
prin cătune şi de pe dealurile şi câmpiile ţării”, în tot timpul arhipăstoririi 
sale a stat în fruntea învăţământului public 115. Apoi arată importanţa Bisericii 
pentru spiritualitatea şi unitatea neamului românesc, precum şi atotprezen-
ţa şi purtarea de grijă alui Dumnezeu: „Atunci când profeţii Iezechiel şi Isaia, 
referindu-se la Biserică, spun Casa Domnului, din aceste cuvinte ale profeţi-
lor noi învăţăm a cunoaşte gloria cea mare şi nedescrisă a puterii şi măririi lui 

Dumnezeu...Trebuie să înţelegem dar, că această numire nu este decât un 
pogorământ pentru natura cea muritoare şi mărginită a omului şi trebuie să 
o înţelegem în sens figurat, tot aşa cum înţelegem şi când zicem împreună cu 
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psalmistul: «Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o ves-
teşte tăria». Care este dar casa lui Dumnezeu Cel ce este nemărginit şi atot-
puternic? Căci de ne vom închipui că Dumnezeu locuieşte în casă mărginită, 
făcută de om, atunci păcătuim. Dar marele profet Isaia nu ne lasă să greşim 
în această privinţă. El zice, ca din partea lui Dumnezeu: Ce casă îmi veţi zidi 
Mie, zice Domnul? Care este locaşul Meu? Oare nu cerul îmi este Mie scaun 
şi pământul aşternut picioarelor Mele? (Isaia 66, 1) şi adaugă profetul: Că cel 
Atotputernic nu în casă făcută de mâini omeneşti locuieşte, fiindcă El prin fi-
inţa Sa este nemărginit” 116.

Tratarea cuprinde o descriere a rolului Bisericii în viaţa poporului roman, 
scopul ei fiind acela de a „uni pe toţi binecredincioşii în aceeaşi cugetare, în 
aceeaşi credinţă, în aceleaşi simţăminte şi chiar în aceleaşi aspiraţiuni, prin 
iubire şi devotament pentru binele comun” 117. După o succintă descriere a 
eforturilor depuse pentru ridicarea şi împodobirea impunătoarei catedrale, 
mitropolitul Iosif arată mai departe că Biserica, pe lângă scopul de a-i călău-
zi pe credincioşi spre mântuire, de a-i apropia de Dumnezeu, a avut şi un rol 
social-caritativ, acela de a-i ajuta pe cei suferinzi şi întristaţi, întrucât „ne-
muritorii noştri domni din vechime au împodobit pământul patriei cu aceste 
monumente religioase, biserici şi mănăstiri, înzestrându-le şi cu averi îndes-
tulătoare pentru întreţinerea şi conservarea lor perpetuă în toate generaţiile 
următoare, pentru existenţa celor ce vieţuiesc într-însele, servitori ai Biseri-
cii şi pentru adăpostirea săracilor, neputincioşilor şi văduvelor, care alergau 
la aceste limanuri de mântuire fugind de viforele şi nevoile vieţii lumeşti” 118. 

Mitropolitul cărturar nu omite să arate adevărul că Biserica strămoşească 
este cea care a păstrat fiinţa naţională, ea a fost „în toate veacurile trecute nava 
care, ca şi arca lui Noe, din timpul diluviului universal, a salvat existenţa nea-
mului românesc, rezistând cu putere în contra furiei valurilor noianurilor de 
ginţi năvălitoare şi cotropitoare, din veacurile trecute şi ne-a conservat nouă 
până astăzi limba, istoria şi naţionalitatea prin unitatea credinţei religioase” 119.

Încheierea cuprinde sfaturi practice, deosebit de actuale: „Să menţinem 
credinţa în Dumnezeu împreună cu tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, căci 
bătrânii noştri cu acestea au trăit, cu acestea au înfruntat toate nevoile stră-
bătând veacurile până-n zilele noastre şi conservându-ne nouă ţara, biserica 
şi naţionalitatea, nedespărţite una de alta. Şi Dumnezeul părinţilor noştri va 
fi totdeauna şi cu noi, precum a fost cu ei, căci numai astfel vom păstra patri-
moniul strămoşesc, care este depozitul cel mai sacru pe care ei ni l-au încre-
dinţat, şi pentru care ei ziceau că, podoaba şi fericirea unui neam este paza 
legilor strămoşeşti” 120.

Parcurgând textele acestor predici, am constatat că mitropolitul Iosif Na-
niescu a desfăşurat o activitate deosebită şi în domeniul omiletic, însufleţit 
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de marea sa pasiune şi conştiinţă a datoriei pentru transformarea amvonului 
Bisericii într-o adevărată tribună de slujire a păstoriţilor săi, prin intermediul 
căruia le transmitea cunoştinţe religioase, morale, culturale şi patriotice. 

Observăm că limbajul predicilor este simplu, ales cu grijă, cu bogat fond 
biblic, adaptat ascultătorilor şi împrejurărilor unde vorbea. Este necesar să 
scoatem în evidenţă bogăţia vocabularului şi a mijloacelor literare folosite de 
autor în slujba propovăduirii sale, precum şi strânsa legătură şi preţuirea în-
altă a autorului pentru graiul viu şi colorat al poporului. În cuvântările sale, 
vrednicul ierarh foloseşte şi diferite figuri retorice. Dintre acestea amintim: 
epitetul: „soarta atât de fatală”, „întristarea noastră adâncă”, „plângerea cu-
viincioasă”, „limba îmbelşugată în vorbire”, „chemare înaltă”, „ceasuri subli-
me”, „lumina cea neînserată”; metafora: „este modelul păstorilor şi fala arhi-
ereilor”, „un nou câmp de lupte se deschide acum pentru luptătorul cel bun”, 
„se odihneşte în sânul veşniciei”, „umbre respectuoase şi sfinte”, „faptele tale 
ai adus jertfă la altarul Patriei”; personificarea: „a reînviat limba subjugată”, 
„deşteptând aducerea aminte a timpului trecut…Biserica strigă”, „schiturile 
de prin munţi plâng astăzi, bisericile, casele şi alte lucruri strigă şi vor striga 
până la timpii cei mai depărtaţi”, „inimile cele mai sincere abia cuteză a ura 
omenirii”; prosopopeea: „Ferice ţie suflete îndumnezeit, laudă şi vouă, sufle-
te fericite!”; comparaţia: „şi lumea seamănă cu un teatru care înfăţişează tot 
felul de scene”, „aceştia ca nişte luceferi ce înfrumuseţează tăria cerului stră-
lucesc în templul naţional prin luminile virtuţilor lor”, „astfel, ca un alt Zoro-
babel s-a apucat a rezidi acest Ierusalim”; interogaţia retorică: „pentru ce ne 
mâhnim atâta, ne întristăm şi plângem pre cei ce mor?”, „Dar pentru fericitul 
Grigorie Mitropolitul, acest din urmă ce voi zice?”; antiteza: „ca unda răului 
pe care apusul soarelui nu o mai vede a uda acelaşi ţărm unde a văzut-o în ră-
săritul său”, „neştiinţa de a trăi şi de a muri”, „îl sfâşia ziua şi noaptea”; excla-
maţia retorică: „Laudă şi vouă, suflete fericite!”, „Însă, o, umbre respectuoase 
şi sfinte…!”;invocaţia retorică: „Dumnezeule al bunătăţii şi al înţelepciunii!”, 
„O, pământean binecuvântat! O, Arhiereu cuvios! O, muritor fericit!...O, suflet 
virtuos!”; sinecdoca: „mai toate schiturile au cunoscut mâna sa cea făcătoare 
de bine şi ajutătoare”. 

Stilul gramatical se caracterizează prin: corectitudine, puritate, precizie, 
proprietate, oralitate, claritate, fineţe, naturaleţe, demnitate şi armonie. Pre-
dica sa realistă, bazată pe Sfânta Scriptură şi pe Sfinţii Părinţi, dar adânc în-
rădăcinată în problemele vieţii, constituie cea mai grăitoare pildă despre cum 
trebuie să fie o cuvântare. Numai urmând această cale, ea îşi va atinge scopul: 
fericirea credincioşilor pe pământ şi dobândirea mântuirii în viaţa veşnică. De 
asemenea, remarcăm că toată osteneala oratorică a mitropolitului Iosif Na-
niescu, stareţul de odinioară al mănăstirii Găiseni (Strâmbu), de la un capăt 
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Sfinţirea capelei „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din cadrul 
Penitenciarului de maximă siguranţă din Giurgiu - 27 iunie 2009
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 Manifestări religios-culturale dedicate 
Zilei Internaţionale a copilului, desfăşurate în incinta 

Centrului Eparhial pentru copii şi tineret “Sf. Ioan Valahul” - 1 iunie 2009

Slujba Prohodului Adormirii Maicii Domnului în 
Catedrala din oraşul Bolintin - 14 august 2009
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la celălalt, este străbătută de smerenie şi simplitate, virtuţi ce i-au caracterizat 
pilduitoarea viaţă. 

Printre marii predicatori formaţi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
prin iniţiativa şi sprijinul efectiv al ilustrului mitropolit Andrei Şaguna, se nu-
mără şi distinsul preot Zaharia Boiu (1834-1903), care a împletit în mod 
strălucit activitatea nobilă de profesor cu cea de propovăduitor al cuvântului 
lui Dumnezeu în atât de mult încercata Transilvanie. Iată o succintă biografie 
a acestuia: născut în 1834 la Sighişoara, ca fiu de protopop ortodox, urmează 
Şcoala Ortodoxă şi Gimnaziul evanghelic-luteran din localitatea natală, obţi-
nând cu succes bacalaureatul în 1854. Face istorie, fiind primul român care 
susţine şi promovează acest examen la instituţia respectivă. Ca urmare, în 
anul şcolar 1854-1855 va funcţiona ca învăţător la Săcele. În 1855, cu intenţia 
de a îmbrăca haina preoţească, se înscrie la o instituţie de învăţământ superi-
or, „Seminarul Ortodox din Sibiu”, unde frecventează cursurile doi ani, până 
în 1857, când, datorită foarte bunei pregătiri teologico-pedagogice, este numit 
de marele ierarh Andrei Şaguna profesor al institutului, între 1857-1859. 

Aşa cum se instituise, mitropolitul îl trimite la studii la Universitatea din 
Lipsca, alături de Ioan Popescu, personalitate marcantă în pedagogia româ-
nească, unde va rămâne până în 1861 şi se va pregăti pentru munca didactică 
de la Institut. Calităţile intelectuale şi morale, vasta cultură achiziţionată de-a 
lungul anilor în importantele şcoli prin care a trecut, îl îndreptăţesc să obţină 
definitiv funcţia de profesor al Seminarului amintit până în anul 1870. În pagi-
nile publicaţiei periodice „Telegraful Român” desfăşoară o muncă de cultura-
lizare a poporului, ca redactor şi director, în perioada 1862-1865 şi după ace-
ea. Dorinţa de a sluji biserica de la amvon i s-a îndeplinit când, în 1863, devine 
titular al parohiei ortodoxe române din Sibiu-Cetate, de care se va îngriji până 
în 1885. Activitatea publicistică se completează cu cea de redactor la revista 
„Transilvania”, în paginile căreia publică articole vizând probleme sociale şi 
naţionale. Şi-a dăruit viaţa luminării minţilor şi sufletelor atât ca profesor, cât 
şi ca preot iar ca o supremă apreciere a susţinutei sale munci a fost ales mem-
bru corespondent al Academiei Române în anul 1877. 

Corolarul tuturor acestor strădanii constă în predicile originale, tipărite 
şi dăruite preoţilor ca modele. Amintim cu admiraţie următoarele volume de 
cuvântări bisericeşti: Seminţe în agrul (= ogorul, n.n.) lui Hristos: Tom I. Cu-
vântări la duminicile de preste an - 56 de predici (1898); Tom. II. Cuvântări 
la praznicile şi sărbătorile de preste an precum şi la casuale bisericeşti - 50 
de predici (1898); Tom. III. Cuvântări bisericeşti la înmormântări, parasta-
se şi alte festivităţi funebrale 46 de predici (1899), toate publicate la Sibiu şi 
elogios prezentate în paginile publicaţiei „Telegraful Român”, care aminteş-
te sursa de inspiraţie - izvorul nesecat al Sfintei Scripturi, cât şi calităţile de 
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orator ale preotului profesor Zaharia Boiu: „bine cunoscut cu meşteşugirea 
retorică, adânc pătrunzătoare a spiritului omenesc, binecumpănitor al situa-
ţiunii date, maestru în manuarea limbii române, distins orator bisericesc” 121, 
iar volumele de literatură omiletică sunt metaforic numite comori ale minţii şi 
inimii sale, a căror finalitate este zidirea sufletească a credincioşilor ortodocşi, 
cu aplicabilitate practică întrucât „preoţimea noastră are acum modele de cu-
vântări pe care cu succes le poate aplica şi exploata” 122. Autorul explică titlul 
atât de inspirat al acestei antologii în prefaţa primului volum: „Atât de mare 
este agrul acesta, încât puterile unui om nu ajung a-l parcurge, a-l cultiva, a-l 
secera şi a-l cultiva din nou. Fiecare spre dintrînsul cuprinde material abun-
dent pentru o cuvântare” 123. 

Volumul Cuvântări funebrale şi memoriale 124 cuprinde şi un Adaos struc-
turat în două secvenţe care înmănunchează o suită de texte biblice necesare 
preoţilor la întocmirea cuvântărilor funebre (434 de texte biblice), căci inten-
ţia autorului era aceea de a concepe o lucrare cuprinzând în totalitate „viaţa 
bisericească a unei comunităţi ortodoxe române” 125.

Trilogia de cuvântări bisericeşti Seminţe din agrul lui Hristos a fost pre-
miată de cea mai înaltă instituţie culturală, Academia Română, în anul 1903, 
prilej cu care autorul este apreciat drept „fala amvonului român de peste Car-
paţi” 126. 

Caracterizate prin originalitatea ce derivă din talentul literar, cuvântările 
bisericeşti ale lui Zaharia Boiu acordă în mod egal atenţie fondului şi formei, 
aflate în armonie şi echlibru. Ele „impresionează prin bogăţia conţinutului lor 
dogmatic şi moral” 127 şi au ca izvor principal Revelaţia dumnezeiască: Sfân-
ta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, remarcându-se prin biblicitatea lor 128. Dintre 
genurile asupra cărora s-a aplecat amintim omiliile exegetice, predicile tema-
tice, alături de pareneze şi panegirice. Partea introductivă o constituie textul 
biblic sugestiv, nerezumându-se, adesea, la o singură temă. În tratarea lor se 
remarcă numeroasele aplicaţii la viaţa practică, iar încheierea propune o rugă-
ciune selectată cu grijă. Limbajul simplu, deloc sofisticat, era utilizat pentru a 
ajunge uşor la sufletele şi puterea de înţelegere a ascultătorilor, neînţelegând 
prin aceasta că era lipsit întru totul de podoabe stilistice de o frumuseţe ne-
întrecută 129. 

În concluzie, părintele Zaharia Boiu rămâne pentru secolul al XIX-lea o fi-
gură proeminentă, prin ţinuta demnă, prin nobleţea sufletească, prin aspiraţii 
şi prin tot ceea ce a rămas să dăinuie peste timp, căci a dat sfaturi atât de în-
ţelepte tuturor slujitorilor Sfintei Biserici: „prin rostul tău, preotule, vorbeşte 
către poporul timpului tău” 130.

Alături de aceştia, am mai putea aminti şi alţi predicatori importanţi care 
au lăsat posterităţii cuvântări scrise preotul Ioan Zoba din Vinţ, mitropolitul 
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 Slujba Acatistului Maicii Domnului săvârşită la biserica 
„Sf. Maria şi Sf. Apostol Andrei” din municipiul Giurgiu, cu prilejul aducerii

Icoanei făcătoare de minuni de la Parohia Letca Nouă - 15 august 2009

Procesiune pe străzile oraşului cu Icoana făcătoare de minuni 
a Maicii Domnului de la Parohia Letca Nouă - 15 august 2009
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Veniamin Costachi, episcopul Dionisie Romano, arhiereii Neofit şi Filaret 
Scriban, episcopul Melchisedec Ştefănescu, părintele profesor Vasile Mitro-
fanovici însă ne oprim aici cu surprinderea imaginii evoluţiei cronologice a 
ostenelilor omiletice. Merită să reţinem că am putut constata o continuitate în 
această privinţă, deoarece în toate cele trei provincii româneşti a existat ace-
eaşi preocupare pentru predică, ţelurile fiind comune: apărarea şi promovarea 
credinţei străbune, dezvoltarea limbii şi a culturii, dar şi menţinerea conştiin-
ţei unităţii naţionale a tuturor românilor. Astfel, prin predicile lor, aceştia au 
aşezat o trainică temelie care fără îndoială, rămâne în veac. 
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MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ 
A BISERICII ÎN PRIMELE DOUĂ SECOLE 
- O ABORDARE ISTORICO-TEOLOGICĂ -

Pr. Adrian CAZACU,
Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul” - Giurgiu

Mărturisirea de credinţă sau Crezul, aşa cum este îndeobşte cunoscut de că-
tre credincioşi, ocupă un loc aparte în viaţa Bisericii Ortodoxe. Formularea lui, 
introducerea în cadrul Sfintei Liturghii, interpretarea şi apărarea lui reprezintă 
puncte fundamentale în înţelegerea şi trăirea Ortodoxiei. Născut din nevoia fi-
rească a legitimării primilor creştini ca mărturisitori ai lui Iisus Hristos - Fiul lui 
Dumnezeu întrupat, Crezul a primit de-a lungul timpului diferite forme, menite 
să răspundă atât cerinţelor Bisericii cât şi provocărilor venite din sfera antichi-
tăţii târzii şi a filosofiei elenistice. Nu în ultimul rând, Crezul s-a afirmat şi ca 
o mărturisire cu vădite valenţe apologetice şi antierentice, în special împotriva 
numeroaselor curente gnostice apărute în primele secole creştine.

Prezentul articol nu îşi propune o analiză exhaustivă a resorturilor ce au 
dus la apariţia Crezului niceo-constantinopolitan, ci, mai degrabă, să identifi-
ce principalele motive ce au determinat formularea lui, sursele biblice, litur-
ghice şi dogmatice folosite în acest sens, precum şi implicaţia pe care acesta a 
avut-o şi o are în viaţa eclesială.

I. „Domnul meu şi Dumnezeul meu” - mărturisirea 
nou-testamentară a credinţei

Se cuvine să precizăm de la bun început că primele mărturisiri de cre-
dinţă atestate în Noul Testament reprezintă mai degrabă răspunsul credin-
ţei apostolilor şi al ucenicilor acestora la realitatea mântuitoare a întrupării, 
morţii şi învierii Fiului lui Dumnezeu, decât rezultatul unei dorinţe acute de 
sistematizare a credinţei propovăduite de Mântuitorul Iisus Hristos. Această 
precizare este cu atât mai importantă cu cât creştinismul se afirmă în spaţiul 
lumii greco-romane ca o religie profund kerigmatică şi mai puţin ritualistică. 
Jaroslav Pelikan subliniază foarte bine faptul că spre deosebire de religiile pă-
gâne, unde accentul cade pe ceremonie, creştinismul se axează pe realitatea 
cuvântului revelat ce se cere mărturisit 1. Totodată, mărturisirea creştină vine 
să împlinească porunca vetero-testamentară, astfel că imperativul „ascultă 
Israele” (šema Ishrael) din Deuteronom 6, 4 se confirmă în mărturisirea cre-
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dinţei în Iisus Hrisos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, calea către viaţa veşnică 
(cf. In. 17, 3) 2. 

Este foarte important să subliniem faptul că această mărturisire este una 
publică, implicând mai multe aspecte ce merg de la simpla declarare a cre-
dinţei în Iisus Hristos cel mort şi înviat, până la acte radicale cum este cel al 
martiriului în numele credinţei. Aceast aspect mărturisitor este, fără îndoia-
lă, unul dintre principalii factori ce au dus la răspândirea creştinismului în 
întreaga lume 3. Mai mult decât atât, propovăduirea creştină vizează în per-
manenţă actualul, vorbind nu despre un simplu personaj istoric, ce a trăit şi 
activat illo tempore, ci despre „Iisus Hristos ieri, azi şi în veci acelaşi” (Evr. 13, 
8) 4. Din această perspectivă, credinţa creştină nu poate fi încadrată sau asi-
milată vreunui sistem filosofico-religios, ci trăită la adevărata ei dimensiune 
în spaţiul eclezial.

Revenind la Sfânta Scriptură a Noului Testament, colecţiile mărturisirilor 
de credinţă recente inventariază le inventariază în mod diferit, ţinând cont fie 
de cronologie, fie de conţinutul acestora. În colecţia realizată de Philip Schaff, 
probabil cea mai folosită, textele biblice sunt inventariate după numele celor 
care le-au formulat dar şi după poziţionarea acestora în cronologia evangheli-
că şi epistolară. Prima dintre ele este cea a lui Natanael (In. 1, 49 ), urmată de 
cea a lui Petru (Mat. 16, 16), a lui Toma (In. 20, 28) şi de formula baptismală 
din Mat. 28, 19 5. Ediţia realizată, în 2003, de către Jaroslav Pelikan şi Valerie 
Hotchkiss nu ia în calcul, dintre textele existente în evanghelii, decât pe cel din 
Mat. 28, 19, însă adaugă o listă cuprinzătoare de mărturisiri de credinţă pre-
zente în epistolele pauline dar şi în cele soborniceşti6. O foarte completă dar şi 
foarte interesantă prezentare ne este oferită de studiul Liuwei Westra. Domnia 
sa optează pentru o împărţire teologică a mărturisirilor biblice, pornind de la 
formulele simple „monopartite”, de tipul Iisus este Domnul Iēsous Kyrios (cf. 
FA 11, 17, 20; 16, 31; Rom. 1, 3; 8, 34; 10, 9; I. Cor. 12, 3; 15, 3; Fil. 2, 11; Col. 
2, 6; I. Tim. 3, 8), adăugând formulele „bipartite” în care este evidenţiată re-
laţia dintre Tatăl şi Fiul (cf. I. Cor. 8, 6; I. Tim. 2, 5 ş. u.; 6, 13 ş. u.; II Tim. 4, 1 
precum şi toate salutările epistolelor pauline) şi încheind această listă cu for-
mulele „tripartite”, în care sunt amintite toate persoanele Sfintei Treimi (Mat. 
28, 19; I. Cor. 6, 11; 12, 4; 13, 14; II. Cor. 1, 21 ş. u.) 7.

Aceste forme au evoluat în direcţie trinitară, chiar dacă nu avem de-a face 
cu mărturisiri explicite 8. De altfel, nu putem înţelege în niciun fel dumnezei-
rea Fiului sau a Duhului Sfânt fără raportarea lor la Tatăl. Ne putem întreba, 
fără îndoială, de ce textele nou-testamentare, cu excepţia celui din Mat. 28, 
19, nu fac o referire explicită la Sfânta Treime? Chiar dacă în multe dintre 
aceste mărturii, în special în cele pauline, sunt amintite toate cele trei persoa-
ne, ele sunt legate mai degrabă de hristologie sau de eclesiologie, decât de o 
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învăţătură clară trinitară. O astfel de abordare a fost generată în primul rând 
de conţinutul propovăduirii apostolice, axată pe demonstrarea dumnezeirii 
lui Iisus Hristos, iar în al doilea rând de fondul aperceptiv al ascultătorilor şi 
al primilor creştini. Nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că aceştia fac încă 
parte din comunităţile iudaice şi doar foarte puţini provin dintre neamuri. Cu 
toate acestea, în ambele cazuri prezentarea învăţăturii despre Sfânta Treime 
ar fi ridicat atât probleme de înţelegere, cât şi de asumare a acesteia. În primul 
caz, creştinii proveniţi dintre evrei ar fi considerat că Treimea distruge ideea 
unicităţii lui Dumnezeu (cf. Deut. 6, 9), iar în al doilea caz ea ar fi putut fi aso-
ciată şi confundată cu o seamă de alte divinităţi grupate în triade, contestând 
astfel unitatea şi universalitatea învăţăturii creştine 9.

Aşa se explică faptul că primele mărturisiri scripturistice, formulate fie de 
către apostoli, fie de către persoane care vin în contact direct cu aceştia, sunt 
axate pe dumnezeirea Fiului şi pe relaţia indestructibilă dintre acesta şi pati-
ma Sa. Paradigmatic, în acest sens, este textul din Marc. 8, 29, reluat în Mat. 
16, 15 - 16: Tu eşti Hristosul (Fiul lui Dumnezeu ceui viu). Îndată după această 
mărturisire a lui Petru, Mântuitorul le indică ucenicilor calea pe care El tre-
buie s-o urmeze: patimile, moartea şi învierea (Mc. 8, 31, Mat. 16, 21). Simplu 
spus, Hristos nu poate fi separat în niciun fel de patima Sa, fapt ce explică re-
curenţa formulei Iisus (Hristos) cel mort şi înviat din epistolele pauline 10. În 
completarea imaginii lui Hristos din evangheliile sinoptice, evanghelia după 
Ioan mută accentul de pe învierea lui Hristos, pe dumnezeirea acestuia, pe 
identitatea dintre El şi Logos şi pe faptul că El este Cel prin care toate s-au 
făcut (cf. In. 1, 1 - 3). Totodată, textul ioaneic are şi profunde accente antido-
chetiste, punctând decisiv umanitatea hristică şi relaţia sa indestructibilă cu 
dumnezeirea 11.

Nu putem trece cu vederea formula baptismală din Mat. 28, 19, poate cel 
mai important text în identificarea surselor scripturistice pe care se funda-
mentează crezul ortodox. Este textul cel mai clar în care se indică precis fap-
tul că apartenenţa la comunitatea şi credinţa creştină este posibilă doar în 
urma botezului în numele Sfintei Treimi. Această formulă nu este, însă, decât 
finalul unui proces ce începe cu explicarea „scripturilor”, se continuă cu măr-
turisirea credinţei că Hristos cel mort şi înviat este Fiul lui Dumnezeu şi abia 
apoi cel ce trece prin aceste etape preliminare primeşte botezul 12. Cel mai bun 
exemplu ne este oferit de botezul famenului etiopian, descris în F.A. 8, 27 - 39. 
Mărturisirea famenului este una hristologică - cred că Iisus Hristos este Fiul 
lui Dumnezeu (F.A. 8, 37) însă nu avem niciun motiv să credem că formula 
botezului nu ar fi fost una trinitară. Deşi interpretarea nou-testamentară a 
botezului este şi ea tot una hristologică (cf. Rom. 6, 1 - 5), ne este indicată în 
mod clar dimensiunea trinitară a credinţei celui ce se alipeşte trupului tainic al 
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Bisericii. Hristos înviază prin slava Tatălui şi prin aceeaşi slavă putem umbla 
şi noi întru înoirea vieţii (Rom. 6, 4). Mulţumim lui Dumnezeu că am devenit 
din robi ai păcatului, robi ai dreptăţii (Rom. 6, 17 - 18) şi primind astfel ha-
rul dumnezeiesc, viaţa veşnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru (Rom. 6. 23). 

Revenind la problema mărturisirii credinţei în Noul Testament, se cuvi-
ne să luăm în consideraţie încă un aspect foarte important: credinţa primilor 
creştini nu se opune Legii Vechiului Testament, ci o împlineşte. Aşa se explică 
nu doar resorturile teologice prin care famenul etiopian se converteşte, ci şi un 
număr impresionant de texte evanghelice sau pauline13. Iisus Hristos nu este 
numit doar Fiul lui Dumnezeu, Domnul sau Mântuitorul, ci şi plinirea legii şi 
a profeţilor (cf. Mat. 5, 17). Prin aceste mărturisiri, primele comunităţi creşti-
ne îşi arată pe de-o parte statutul diferit în raport cu celelalte religii existente 
în spaţiul greco-roman, inclusiv faţă de iudaism, iar pe de altă îşi argumentea-
ză legătura spirituală cu Legea vetero-testamentară, considerată ca umbră a 
bunurilor viitoare (Evr. 10, 1) şi ca pedagog către Hristos (Gal. 3, 24). 

Scurta prezentare a diferitelor mărturisiri de credinţă atestate de Sfânta 
Scriptură a Noului Testament ne conduce către formularea câtorva concluzii, 
credem noi, importante pentru înţelegerea ulterioară a dezvoltării Crezului 
ortodox în forma sa actuală:

1. Caracterul mărturisirilor de credinţă prezente în Noul Testament este 
unul hristologic;

2. Scopul lor este deopotrivă kerigmatic, baptismal şi apologetic;
3. Deşi nu există mărturisiri de credinţă cu conţinut evident trinitar, sun-

tem îndreptăţiţi să credem (cf. Mat. 28, 19 ş. a.) că exista o formulă trinitară, 
rostită de regulă înaintea primirii botezului. 

2. Mărturisirile de credinţă în epoca apostolică 14

Faptul că textul biblic nu ne oferă nicio mărturisire de credinţă în mod clar 
trinitară nu a constituit un obstacol pentru Biserica primară, care a formulat 
o serie de texte unde este indicată în mod clar credinţa tuturor credincioşi-
lor ei în taina de necuprins a Sfintei Treimi. Deşi formele pe care le au aceste 
mărturisiri sunt departe de a oferi o prezentare completă a credinţei, se poate 
observa că autorii acestei perioade sunt mult mai preocupaţi să ofere un crez 
unitar, comun pentru întreaga Biserică, în care să se mărturisească învăţătura 
de credinţă a acesteia. De asemenea, se poate observa că acum apar primele 
formule trinitare, ca părţi ale unei mărturisiri de credinţă rostită înainte de 
primirea botezului 15. 

Prima şi, poate cea mai importantă, este cea din Învăţătura celor doispre-
zece apostoli sau Didahia, capitolul şapte. Autorul anonim al lucrării ne oferă 
date preţioase cu privire la săvârşirea tainei botezului şi la ceremonialul ce-l 
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însoţea. Ritualul baptismal presupunea întreita afundare în apă sau turnarea, 
în cazuri excepţionale, însoţită de rostirea formulei trinitare: în numele Ta-
tălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh 16. Capitolul al IX-lea al aceleiaşi lucrări 
ne oferă o formulă analogă, ce trebuie în mod obligatoriu corelată cu textul 
referitor la botez. Vorbind despre cei ce pot să primească euharistia, Didahia 
îi indică doar pe cei ce au fost botezaţi în numele Domnului 17. Analizând lim-
bajul teologic folosit în această perioadă, putem concluziona că expresia a fi 
botezat în numele Domnului nu este decât o variantă prescurtată a formulei 
trinitare consacrate. 

Mult mai precisă şi mai sugestivă este mărturisirea din prima epistolă că-
tre Corinteni a Sfântului Clement Romanul. Reluând formula din Efes. 4, 4 - 
6, el îi ceartă pe adresanţii scrisorii, amintindu-le că nu avem oare un singur 
Dumnezeu şi un singur Hristos şi un singur Duh al harului, revărsat peste 
noi şi o singură chemare în Hristos 18. Citită în context, formula este cât se 
poate de relevantă în sensul afirmării credinţei trinitare a primilor creştini. 
Sfântul Clement îi mustră pe corinteni pentru dezbinările ce apăruseră în co-
munitatea lor. Accentul pe care părintele bisericesc îl pune asupra cuvintelor 
mai sus prezentate ne oferă o imagine plastică a contextului în care acesta au 
fost rostite. Autorul lor pare să fi avut în minte tocmai formula baptismală şi 
poate chiar liturgică folosită de către creştini. Disensiunile apărute între aceş-
tia pot duce la ruperea unităţii Bisericii şi la ignorarea fundamentului trinitar 
al acesteia. De aceea avem un singur Dumnezeu şi un singur Hristos şi un sin-
gur Duh, prin aceasta arătându-se că mărturisirea Dumnezeului tri-unic tre-
buie să constituie pentru toţi cei ce o rostesc, temelia vieţii lor în Hristos, uniţi 
indestructibil în trupul Său eclesial. În sprijinul acestei idei vine un alt text 
clementin, în care este reafirmată realitatea Sfintei Treimi şi faptul că aceasta 
constituie temelia vieţii creştine: viu este Dumnezeu şi viu este Domnul Iisus 
Hristos şi Duhul cel Sfânt, credinţa şi nădejdea celor aleşi 19.

Aceste două formule par să fi constituit părţi ale cultului divin, fapt remar-
cat de marea majoritate a cercetătorilor textelor clementine 20. Apelul la aces-
tea este unul cât se poate de justificat, dată fiind importanţa pe care liturghia 
şi botezul o aveau în viaţa creştinilor din epoca apostolică. La fel de posibil este 
ca aceste texte să fi reprezentat chiar părţi ale unei mărturisiri de credinţă sau, 
mai bine zis, partea centrală a acesteia. Este singur însă faptul că învăţătura 
despre Sfânta Treime devine, începând cu această perioadă, fundamentul te-
ologic al crezului creştin. 

Alături de mărturisirile cu vădite accente liturgice, perioada apostolică ne 
oferă şi o abordare catehetică foarte bine fundamentată. Este ştiut faptul că 
primul secol creştin este dominat, din punct de vedere liturgic, de taina bo-
tezului, în timp ce partea doctrinară este asigurată de cateheze rostite în faţa 
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celor ce urmau să intre în comunitatea Bisericii. Dovada cea mai clară ne este 
oferită de Păstorul lui Herma, lucrare extrem de complexă din punct de vede-
re teologic. Înainte de toate trebuie să subliniem faptul că autorul scrierii nu 
este străin de învăţătura trinitară a Bisericii. Mai mult decât atât, el dezvoltă 
o triadologie incipientă în care Dumnezeu Tatăl este creatorul întregii lumi 21, 
Fiul este cel prin care ne vine mântuirea 22, iar Duhul Sfânt este cel ce sfinţeşte 
trupul şi lumea 23. Mai mult decât atât, capitolul 59 al Păstorului ne prezintă 
o veritabilă explicaţie perihoretică a relaţiei existente între persoanele Sfintei 
Treimi. Chiar dacă termenii sunt imprecişi, nu putem scăpa din vedere faptul 
că teologia primului secol creştin conţine deja fundamentele viitoarei dogme 
trinitare 24. 

Pe lângă teologia trinitară, Păstorul formulează o ecleziologie complexă 
pentru epoca despre care vorbim. Duhul Sfânt este cel care grăieşte în Bise-
rică25, descoperindu-se prin proroci şi prin alţi oameni aleşi 26 şi manifestân-
du-se plenar doar în sânul comunităţii celor credincioşi. Totodată, Biserica 
este întreaga lume 27, ca rod binecuvântat al iubirii dumnezeieşti şi izvor al 
descoperirilor divine 28. O atare ecleziologie pregăteşte drumul formulării unei 
mărturisiri de credinţă unitare, care să reflecte atât kerigma apostolică cât şi 
asumarea acesteia în Biserică. 

Toate aceste trăsături doctrinare şi modul în care sunt prezentate, ne tri-
mit către un evident demers catehetic ce a stat la baza formulării lor. Detaliile 
folosite, numărul mare al textelor evanghelice explicate în special al pildelor 
-, structura dialectică, fac din Păstorul lui Herma unul dintre cele mai impor-
tante texte în înţelegerea modului în care primii creştini au înţeles să trans-
mită şi să păstreze învăţătura de credinţă a Bisericii. Putem considera că în-
văţământul catehetic al epocii apostolice reprezintă primul reper teologic în 
conturarea şi fundamentarea mărturisirii de credinţă creştine. 

Dacă Păstorul lui Herma ne trimite către dimensiunea pedagogică a măr-
turisirii de credinţă, Sfântul Ignatie al Antiohiei revine, în scrierile sale, asupra 
aspectului kerigmatic al acesteia. Cuvintele şi stilul folosit sunt asemănătoa-
re celor folosite de către apostoli şi păstrate în textul Sfintei Scripturi. Cerce-
tătorii au insistat asupra acestui aspect considerând că scopul predicilor şi 
epistolelor ignatiene nu este acela de a explica învăţătura apostolilor, ci de a 
o continua. Aşa se explică faptul că epistolele sale conţin un număr foarte mic 
de citate scripturistice, în ciuda faptului că fondul lor este unul profund biblic 
29. Descoperirea Scripturii înţelegând aici textele vetero-testamentare este una 
şi aceeaşi cu descoperirea venită prin Mântuitorul Iisus Hristos. Hristos este 
dovada cea mai bună a veridicităţii mesajului scripturistic, confirmarea şi îm-
plinirea acestuia 30. 
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Aşa cum am văzut în capitolul anterior, kerigma apostolică este structura-
tă hristologic. Sfântul Ignatie nu face excepţie de la regulă, oferindu-ne o serie 
de „mărturisiri” centrate pe persoana Fiului lui Dumnezeu întrupat. John. N. 
D. Kelly consideră 31 că în spatele acestora există totuşi o bază trinitară, sus-
ţinându-şi ideea cu textul Epistola către Magnezieni 13: Străduiţi-vă să fiţi 
tari în dogmele Domnului şi ale apostolilor, pentru ca în toate câte faceţi să 
sporiţi cu trupul şi cu duhul, în credinţă şi în dragoste, în Fiul şi în Tatăl şi 
în Duhul 32. Cu toate acestea, reputatul istoric al Bisericii Primare nu este de 
acord cu ideea că în textele ignatiene se poate reconstitui o mărturisire de cre-
dinţă oficială a Bisericii 33. 

Primul text adus în discuţie este cel din Epistola către Efeseni 18: Dumne-
zeul nostru Iisus a fost zămislit de Maria, după rânduiala lui Dumnezeu, din 
sămânţa lui David şi din Duhul Sfânt; s-a născut şi a fost botezat ca, prin pa-
tima Lui, să curăţească apa” 34. În completarea lui sunt citate fragmentele din 
Epistola către Tralieni 9 şi către Smirneni 1, 1 - 2. Ambele au structură hris-
tologică, insistând pe divino-umanitatea Mântuitorului Hristos şi, mai ales, 
pe realitatea întrupării sale. Acest ultim aspect ne determină să susţinem că 
cele două texte au un caracter anti-eretic, fiind îndreptate împotriva interpre-
tărilor de tip dochetic. Totodată, este foarte probabil ca aceste texte să fi fost 
preluate din cultul divin, dată fiind folosirea în ambele situaţii a unor formule 
clasice liturgice 35. 

Nu putem fi însă de acord cu J. N. D. Kelly, atunci când afirmă că aceste 
trei texte nu se pot constitui într-o regula fidei, fiecare dintre ele acţionând în 
mod independent. În susţinerea afirmaţiei noastre aducem drept argument 
fragmentul din Epistola către Efeseni 7, 2. Premiza de la care pornim este 
aceea că Sfântul Ignatie nu putea să nu fixeze o astfel de normă, câtă vreme 
majoritatea scrierilor sale au un profund caracter anti-eretic. De vreme ce con-
damnă opiniile greşite ale celor ce negau fie dubla descendenţă, divino-uma-
nă a Mântuitorului Hristos, fie realitatea umanităţii sale, este firesc să ofere 
adresanţilor săi şi mărturia adevăratei credinţe. Aceasta porneşte tocmai de 
la faptul că există unii oameni care obişnuiesc să poarte numele (n.n. de creş-
tin) cu viclenie condamnabilă, făcând şi alte fapte nevrednice de Dumne-
zeu36. Cuvintele lor sunt asemenea muşcăturilor pentru care cu greu se poate 
găsi leac. Pentru a contracara aceste atacuri există o singură soluţie, un singur 
doctor. Termenii folosiţi de Sfântul Ignatie sunt extrem de precişi, indicând o 
hristologie diofizită indiscutabilă: un singur doctor este, trupesc şi duhovni-
cesc, născut şi nenăscut, Dumnezeu în trup, în moarte viaţă adevărată, din 
Maria şi din Dumnezeu, mai întâi pătimitor şi apoi nepătimitor, Iisus Hris-
tos, Domnul nostru 37. 
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O atare abordare, fundamentată pe antinomii de tipul trupesc / duhovni-
cesc; născut / nenăscut; pătimitor / nepătimitor; om / Dumnezeu ne con-
duce către posibilitatea existenţei unui crez folosit atât în cateheză cât şi în 
liturghie, fundamentat scripturistic şi mărturisit de Biserică. Este prematură 
să vorbim despre un limbaj tehnic, trinitar la Sfântul Ignatie şi, cu atât mai 
mult, despre o terminologie hristologică ignatiană, însă este evident faptul că 
Bisericile creştine din epoca apostolică aveau deja un crez mărturisit şi trăit. 
Numărul redus al abordărilor trinitare nu ştirbeşte cu nimic din autenticitatea 
şi valabilitatea acestor mărturisiri, ci explică, mai degrabă, legătura strânsă 
dintre aceste comunităţi şi kerigma apostolică. Deşi nu ni s-a păstrat un crez 
integral, nu avem motive să afirmăm, alături de Kelly, că un astfel de text nu 
exista în epoca apostolică. Este mult mai probabil ca fiecare comunitate creş-
tină să-şi fi dezvoltat propriul crez, păstrând însă cu celelalte Biserici unitatea 
doctrinară. Chiar dacă nu avem o „declaraţie” oficială a credinţei, acest fapt 
este mai puţin important în comparaţie cu numărul mare al mărturisirilor cu 
caracter catehetic, liturgic, anti-eretic sau martiric din epocă. 

Analiza noastră asupra mărturisirilor de credinţă din epoca apostolică nu 
ar fi completă fără a aminti de un document, pe cât de controversat, pe atât de 
important în înţelegerea dezvoltării crezului creştin: Epistula Apostolorum. 
Documentul, redactat în limba greacă, s-a păstrat integral doar într-o tradu-
cere etiopiană, la rândul ei efectuată din limba arabă 38. În 1895 reputatul pa-
trolog şi orientalist Carl Schmidt descoperă la Cairo un manuscris în dialectul 
copt akhmimic din secolul al IV-lea sau al V-lea, ce conţinea fragmente ale 
acestei scrieri 39. De asemenea, textul cunoaşte şi o traducere fragmentară în 
latină, păstrată într-o filă palimpsest, aflată actualmente la Viena 40. Pornind 
de la conţinutul şi stilul abordat, se consideră că această scriere ar fi fost re-
dactată în jurul anului 150 p. Chr. 41, fapt ce o include în literatura epocii apos-
tolice. Textul este extraordinar de complex, scoţând în evidenţă conţinutul 
elaborat al mărturisirii de credinţă.

Cunoaştem că Domnul nostru, Mântuitorul Iisus Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu, Cel ce a fost trimis de către Domnul Cel Atotputernic, făcătorul 
tuturor lucrurilor numite şi nenumite, Cel ce este mai presus de toate pu-
terile, Domnul domnilor şi Regele regilor, Puterea cea mai presus de orice 
putere; Cel ce este mai presus de cele cereşti, de heruvimi şi de serafimi, Cel 
ce stă de-a dreapta tronului Tatălui. Prin cuvântul său, Domnul a porun-
cit cerurilor, a făurit pământul şi tot ceea ce este în el, a pus margine mării 
peste care aceasta să nu treacă. El este cel ce a făcut adâncurile şi râurile ce 
izvorăsc şi curg pe pământ, ziua şi noaptea, soarele şi luna şi stelele de pe 
cer; Cel ce, cu o clipire a ochilor, porunceşte ploii de vară, ninsorii şi gerului, 
grindinii, zilelor, fiecăreia după vremea ei, Cel ce face să se cutremure şi să se 
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ridice pământul, Cel ce l-a făcut pe om după chipul şi după asemănarea Sa. 
El este Cel ce a vorbit cu patriarhii şi profeţii prin pilde şi s-a vădit pe sine, 
El, Cel pe care l-au propovăduit apostolii şi pe care ucenicii l-au atins. El este 
Domnul, fiul lui Dumnezeu, despre care noi credem că este Cuvântul, devenit 
trup, din Sfânta Fecioară Maria, cea care L-a purtat la sân; zămislit de la 
Duhul Sfânt, nu din plăcerea cărnii, ci prin voia lui Dumnezeu. El este ce ce 
S-a născut, a fost înfăşat la Betleem şi S-a arămat, S-a ridicat şi a sporit, ca 
noi să vedem toate acestea 42.

Această mărturisire este îndreptată împotriva curentelor gnostice, cu pre-
cădere împotriva adepţilor lui Simon Magul şi Cerint, pe care îi numeşte apos-
toli mincinoşi 43. Aşa se explică elaborata abordare a hristologiei în relaţie cu 
întreaga creaţie, păstrându-se totodată relaţia justă dintre Tatăl Atotputernic 
şi Fiul întrupat. Este îndeobşte cunoscut faptul că toate miturile de factură 
gnostică insistă asupra faptului că Dumnezeu nu este creatorul lumii, ci aceas-
tă lucrare aparţine unui Demiurg limitat şi ignorant, identificat cu Dumnezeul 
Vechiului Testament. Iisus Hristos şi opera Sa de mântuire au ca scop, potrivit 
sistemelor gnostice, salvarea luminii dumnezeieşti ţinută prizonieră de mate-
rialitatea acestei lumi. Mărturisirea din Epistula Apostolorum vine să infirme 
toate aceste teorii, susţinând că întreaga creaţie este rodul lucrării unui Dum-
nezeu Atotputernic şi Iubitor. Chiar dacă nici în acest text nu avem formulată 
o triadologie clară, din rândurile sale transpare în mod clar credinţa într-un 
Dumnezeu, întreit în persoane: Tatăl Atotputernic, cel ce prin Fiul creează în-
treaga lumi şi îşi manifestă puterea în ea. Fiul este cel ce îl descoperă lumii pe 
Tatăl şi puterea fără margini a Acestuia, mai întâi prorocilor şi profeţilor, prin 
intermediul parabolelor, apoi, în mod direct, apostolilor. Duhul Sfânt este cel 
din care se zămisleşte Hristos, nu prin plăcerea cărnii, ci prin voia lui Dum-
nezeu. Datorită conţinutului cât şi a terminologiei folosite, putem considera că 
mărturisirea de credinţă din Epistula Apostolorum constituie un document de 
tranziţie de la formulele simple din perioada apostolică, la structurile comple-
xe, cu bază trinitară ce încep să se contureze încă din cea de-a doua jumătate 
a secolului al II-lea.

Cu acest document încheiem prezentarea mărturisirilor de credinţă trans-
mise de scrierile Părinţilor Apostolici. Principalele concluzii ce rezultă din 
analiza acestor documente sunt următoarele:

1. Mărturisirile de credinţă din această perioadă au un profund carac-
ter kerigmatic, fiind foarte apropiate de textele nou-testamentare cu acelaşi 
conţinut;

2. se poate observa o evoluţie a mărturisirilor de credinţă şi într-o direcţie 
trinitară, cu toate că fondul principal este unul hristologic;
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3. marea majoritate a acestor texte sunt preluate fie din cateheza Bisericii, 
fie din cultul acesteia;

4. scopul pentru care sunt formulate este unul anti-eretic, vizându-se cu-
rentele dochetiste şi gnostice;

5. evoluţia acestor mărturisiri este în direcţia unificării şi uniformizării în 
vederea constituirii unei regula fidei.

3. Primele sistematizări

Epoca apostolică nu a adus cu sine o formulare clară şi totodată oficială a 
mărturisirii de credinţă, însă a pregătit calea pentru sistematizarea ce îşi va 
găsi împlinirea în secolele al IV-lea şi al V-lea. Aşa se explică faptul că după 
anul 150 p. Chr. încep să apară o serie de scrieri în care accentul este mutat de 
pe observarea kerygmei apostolice pe apologie şi pe încercarea de afirmare a 
credinţei creştine în spaţiul religios şi cultural al lumii greco-romane. Aborda-
rea eshatologică a teologiei creştine este din ce în ce mai mult trecută în plan 
secundar, lăsând locul unei noi direcţii, de această dată trinitară, hristologică 
şi eclesiologică deopotrivă. Cu toate acestea aspectul eshatologic continuă să 
ocupe un rol important în gândirea părinţilor Bisericii din această perioadă. 
Nu întâmplător, Ernst Käseman afirma că „viziunea apocaliptică a fost mama 
întregii teologii creştine” 44. Aceasta a dus la dezvoltarea unei hristologii sis-
tematice, mărturisită de către Biserică, fundamentată în Liturghie şi păstrată 
prin intermediul crezurilor. Speranţa milenaristă, indiferent de factura aces-
tuia, a continuat în cadrul Bisericii post-apostolice, însă de această dată imagi-
nea „înflăcărată a Fiului omului, biruind puterea demonilor şi începând veacul 
cel nou cu judecata divină”, a fost înlocuită de cea a Logosului, mult mai sobră 
însă cu o mai bună raportare la contextul istoric în care comunitatea creştină 
îşi desfăşura activitatea 45. 

Aşteptarea Fiului Omului a fost valorificată în Euharistie, înţeleasă nu ca 
„o compensaţie pentru amânarea Parusiei, ci ca pe un mod de a celebra pre-
zenţa celui care făgăduise că se va întoarce” 46. Datorită acestei abordări, tema 
celei de-a doua veniri devine una secundară, legată întru totul de dezvoltarea 
hristologiei şi a doctrinei trinitare. În mod firesc, ea capătă noi dimensiuni, 
accentuând aspectul istoric şi pe cel soteriologic. Aşteptarea parusiei este in-
tegrată într-un lung proces eclezial şi înţeleasă nu doar ca act general mântu-
itor, ci ca punct final al eformturilor personale ale fiecărui creştin în vederea 
mântuirii. Aşa se explică faptul că cele mai vechi mărturisiri de credinţă situ-
ează învăţătura despre Parusia în ultimul articol, ca punct final şi culminant 
al devenirii creştine.

Totodată, hristologia, în special teologia Logosului dumnezeiesc a fost 
corelată cu tradiţia filosofică preluând de la aceasta atât terminologia cât şi 
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maniera de abordare a raportului existent între divinitate şi Logos, înţeles 
ca legătură sau amprentă a lui Dumnezeu pusă asupra lumii 47. O asemenea 
apropiere nu trebuie înţeleasă ca o preluare necritică a tradiţiei filosofice, ci 
ca pe rezultatul unei sinteze între tradiţia filosofică propriu-zisă, între filosofia 
iudaică, mai precis philoniană şi învăţătura creştină, aşa cum fusese ea deja 
dezvoltată de în scrierile Părinţilor Apostolici.

În ceea ce priveşte primele sistematizări ale crezului, cercetătorii sunt de 
acord că o primă formă a fost oferită de aşa numitul Crez apostolic roman. 
Tradiţia şi receptarea sa este pe cât de fascinantă, pe atât de controversată. Po-
trivit unei legende relatate de Rufinus, în 404, această mărturisire de credinţă 
i-ar fi avut ca autori chiar pe cei doisprezece apostoli care, înainte de a pleca în 
misune, s-au adunat la Ierusalim unde, sub inspiraţia Duhului Sfânt, ar fi ros-
tit fiecare unul dintre articolele ce-l compun 48. Cert este că prima menţiune a 
acestui crez este făcută în 390, de către Sfântul Ambrozie al Mediolanum-ului, 
în epistola 42, către papa Syricius: credatur Symbolo apostolorum, quod Ec-
clesia Romana intemeratum semper custodit et seruat (Să creadă în simbo-
lul aposolilor pe care Biserica romană în păzeşte şi îl păstrează neatins) 49. 
Textul acestui crez a cunoscut o serie de variante locale, culminând cu varianta 
hispano-galică, oficializată şi impusă de Carol cel Mare ca mărturisire baptis-
mală 50. La originea acesteia ar sta o mărturisire descoperită într-o scrisoare 
din 337 a episcopului Marcel de Ancyra către papa Iuliu I (337 - 352), păstrată 
de Sfântul Epifanie de Salamina, în Panarion II. 72:

Cred într-un singur Dumnezeu, Atotputernic şi în Iisus Hristos, fiul Său 
unul născut, Domnul nostru, care s-a născut din Duhul Sfânt şi din Fecioara 
Maria, a fost răstignit sub Ponţiu Pilat, a fost îngropat şi a treia zi a înviat 
din morţi, înălţându-se la ceruri şi şezând de-a dreapta Tatălui, de unde va 
veni să judece viii şi morţii. 

Asemenea, cred în Duhul Sfânt, în Sfânta Biserică, în iertarea păcatelor, 
în învierea trupurilor şi în viaţa viitoare 51. 

Părerile în ceea ce priveşte originea acestui text şi legătura lui cu cel descris 
de Rufinus sunt împărţite. Analiza termenilor identifică două diferenţe majo-
re între Rufinus şi scrisoarea lui Marcellus. Astfel, la Rufinus apare termenul 
path,r, adăugat la formula qeo.n pantokrato,ra, în timp ce textul lui Marcellus pare 
să adauge un element ce nu ar fi existat până la data redactării documentului 
în crezul roman, anume formula zwh.n aivw,nion. Aceste diferenţe ne condunc 
către ideea că la începutul secolului al IV-lea formula crezului nu este încă 
bine stabilită, fiecare comunitate creştină dezvoltându-şi propria mărturisire 
de credinţă. De asemenea, o investigare a posibilelor surse ale crezului aposto-
lic ne adânceşte în spaţiul ipotezelor mai mult sau mai puţin plauzibile. Dacă 
pornim de la analiza strictă a formulelor uzitate în crezul roman şi recurenţa 
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lor în scrierile anterioare, putem stabili ab quo începutul secolului al II-lea. 
Este însă puţin probabil ca la această dată să avem deja un crez bine stabilit în 
Biserica creştină. Existenţa lui ar fi eliminat orice discuţie teologică de factu-
ră monahianistă sau subordinaţionistă. Mai mult, scrierile apologeţilor greci, 
în special cele ale Sfântului Justin Martirul şi Filosoful sau ale lui Atenagora 
Atenianul, nu fac referire la crezul apostolic. Astfel, este mult mai probabil ca 
acesta să fi fost redactat la începutul secolului al III-lea 52. 

Mult mai interesantă este disputa în jurul conţinutului doctrinar al acestui 
document. La începutul secolului al XX-lea, în 1919 respectiv 1921, trei studii 
fundamentale, semnate de Karl Holl 53, Adolf von Harnack 54 şi Hans Lietz-
mann 55, au deschis o nouă perspectivă asupra Crezului apostolic. Holl por-
neşte de la ipoteza existenţei unei duble hristologii, deduse din formulele to.n 
gennhqe,nta şi to.n evpi. Ponti,ou Pila,tou, ambele marcate de prezenţa articolului 
hotărât cu valoare demonstrativă to.n. Prima formulă corespunde unei hristo-
logii a filiaţiei, a legăturii dintre Fiul întrupat şi Tatăl, iar cea de-a doua formu-
lă trimite către o hristologie chenotică, axată pe misiunea Fiului lui Dumnezeu 
în lume. De altfel, Holl asociază hristologia filiaţiei cu textul din Luca 1, 35 în 
timp ce hristologia chenotică pare a fi fundamentată de textul din Filipeni 2, 
6 - 9. Harnack mută accentul pe finalul mărturisirii de credinţă, mai precis pe 
expresiile av,fesin a‘martiw/n şi sarko,j avna,stasin. Ea ar corespunde apelativelor 
de fiu şi domn, asociate celei de-a doua persoane a Sfintei Treimi. Părerea lui 
Harnack nu a fost împărtăşită de Hans Lietzmann care consideră că formula 
av,fesin a‘martiw/n nu îşi găseşte locul în crezul apostolic. Principalele sale ar-
gumente sunt aduse din formula mărturisirii de credinţă, redactată în limba 
coptă, în papirusul de la Der Balyzeh, precum şi din Tradiţia apostolică atri-
buită lui Ipolit Romanul. Dincolo de toate aceste diferenţe, încercarea comună 
a celor trei savanţi germani a fost aceea de a stabili textul original al aşa-numi-
tului crez apostolic, urmând o structură trinitară la care se adaugă o dezvoltare 
hristologică iniţial independentă 56.

Problema conţinutului doctrinar al mărturisirii de credinţă nu a generat 
discuţii doar în ceea ce priveşte crezul apostolic. Textele apologeţilor repre-
zintă cele mai bune exemple ale modului în care dezvoltarea învăţăturii de 
credinţă a Bisericii a cunoscut transformări şi reformulări adesea radicale. Ei 
utilizează atât fondul doctrinar existent din perioada apostolică, axat încă pe 
conţinutul kerygmei, dar şi pe cel filosofic, cu precădere platonic şi stoic. De 
aici vor lua naştere pe de-o parte terminologia teologică utilizată ulterior în ex-
punerea credinţei, iar pe de altă parte metodologia şi mijloacele de formulare 
a aspectelor doctrinare majore. S-ar putea concluziona, pornind de la aceste 
premize, că teologia creştină nu este decât rezultatul unui proces de incultu-
raţie, însă problema este mult mai delicată. 
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Apologia, în întregul ei este mai degrabă un demers argumentativ şi iden-
titar, decât o simplă încercare de a polemiza cu lumea păgână şi de a răspunde 
criticilor acesteia. Miza pe care o pun în joc apologeţii este uluitoare. Ei încear-
că să demonstreze că învăţătura creştină nu este nicidecum o noutate doc-
trinară, ci este mai veche decât întreaga cugetare de până la acea dată. Altfel 
spus, nu creştinii au preluat de la păgâni multe dintre ideile şi practicile lor, ci 
invers, păgânii au moştenit într-o formă sau alta învăţătura pe care Dumnezeu 
a descoperit-o oamenilor săi aleşi 57. O atare schimbare a poziţiilor transforma 
creştinismului într-un partener egal de dialog în raport cu elenismul în special 
şi cu lumea păgână în general. Un loc cu totul special în acest demers îl ocupă 
Sfântul Justin Martirul şi Filosoful. Trecutul său filosofic îl recomandă ca pe 
unul dintre cei mai redutabili polemişti în disputele cu lumea greco-romană. 
În altă ordine de idei, acuitatea gândirii şi precizia logică a demonstraţiilor îl 
recomandă ca pe unul dintre cei mai importanţi apologeţi ai creştinismului. 

În ceea ce priveşte crezul Bisericii, mărturia Sfântului Justin este extrem 
de importantă. Studiul Apologiilor şi al Dialogului cu iudeul Tryphon a scos 
la iveală un tipar pe care apologetul creştin l-a folosit în expunerea învăţăturii 
de credinţă, fie că este vorba de asocierea mărturisirii acesteia cu liturghia sau 
cu botezul. Modelul despre care vorbim este tripartit, abordând problema Ta-
tălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt şi a legăturii existente între persoanele Sfintei 
Treimi. Dintre numeroasele exemple ce cuprind scurte formulări ale mărturi-
sirii de credinţă, ne vom rezuma la cel din Apologia I. 13. 1 - 10 58:

Nefiind, deci, atei, ca unii care venerăm pe Creatorul acestui univers, 
spunând, aşa precum am fost învăţaţi, că El nu are trebuinţă de jertfe sân-
geroase, de libaţiuni şi de tămâieri, noi Îl lăudăm, pe cât ne stă în putinţă, cu 
cuvinte de rugăciune şi de mulţumită, pentru toate cele ce ni le oferă... Noi vă 
vom dovedi că, pe bună dreptate cinstim pe Cel ce a fost Învăţătorul nostru 
cu privire la toate acestea şi Care pentru aceasta S-a născut, Iisus Hristos, 
Cel răstignit sub Pontius Pilat, guvernatorul din Iudeea de pe vremea cae-
sarului Tiberius, care aflase că acest Iisus Hristos a fost Fiul adevăratului 
Dumnezeu, iar noi Îl aşezăm în rândul al doilea, precum şi Duhul cel profetic, 
pe Care Îl socotim în rândul al treilea 59. 

Pe lângă acest text, trebuie să luăm în consideraţiile şi numărul mare de 
precizări de factură hristologică, ce accentuează importanţa întrupării Fiului 
lui Dumnezeu, cadrele acesteia şi implicaţiile sale soteriologice. 

După cum se poate observa, mărturisirea este generată de acuzele de ate-
ism aduse creştinilor care refuzau să venereze vreo zeitate a lumii antice. Pro-
blema tatălui şi creatorului divin, cel ce aduce la existenţă întregul univers, 
nu era o noutate. Textele lui Platon, precum Republica 506 E sau Timaios 
28 C, creaseră deja cadrul conceptual necesar creării unui concept universal, 
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a unui „loc comun”. Sfântul Justin nu are nicio problemă în a utiliza această 
idee, adaptând-o însă contextului creştin şi, mai ales, textului scripturistic 60. 
Eric Francis Osborn este de părere că utilizarea unui asemenea împrumut ar 
fi oferit o soluţie în descrierea relaţiei dintre Dumnezeu şi lume. În timp ce în 
Vechiul Testament Dumnezeu apare mai degrabă ca stăpân şi judecător, de-
cât ca părinte, în Noul Testament paternitatea nu pare a avea nicio legătură 
cu actul creaţiei 61. Prin urmare, utilizarea conceptului platonic de paternitate 
completa exegeza textelor biblice, în vederea conturării unei învăţăturii creş-
tine bine argumentate despre persoana Tatălui - părinte şi creator al întregii 
lumi. Există însă numeroase contra-argumente, dintre care îl amintim pe cel 
din Efes. 3, 9, în care Tatăl este numit în mod clar părinte şi creator al lumii 
prin Iisus Hristos. Este mult mai probabil că aceste demers să fi fost determi-
nat de actul apologetic în sine şi nu neapărat de vreo pretinsă lipsă de claritate 
a textelor scripturistice. În sprijinul ideii noastre vine şi faptul că paternitatea 
divină fusese afirmată deja nu doar în Sfânta Scriptură, ci şi în mărturiile pă-
rinţilor din epoca apostolică 62. De altminteri, Sf. Justin nu face decât să reia 
kerygma apostolică, reconfigurând-o în funcţie de fondul cultural şi de capa-
citatea aperceptivă a adresanţilor apologiei sale. 

Discuţia cu privire la influenţa filosofiei asupra teologiei Sfântului Justin 
Martirul şi Filosoful este extinsă şi asupra persoanei Fiului, a Logosului dum-
nezeiesc veşnic. Noţiunea Logosului - Cel întâi născut, trebuie pusă în legătură 
în primul rând cu prologul Evangheliei după Ioan şi cu textul din Coloseni 1, 15 
- 16. În al doilea rând, nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că Logosul veş-
nic reprezenta unul dintre principalele aspecte ale filosofiei stoice şi neo-pla-
tonice, moştenit din sistemul lui Heraclit 63. Potrivit lui B. Seeberg, „doctrina 
iustiniană a Logosului manifestă marele efort de a îngloba istoria grecităţii şi a 
iudaismului în creştinism şi de a da o justificare pretenţiei religiei creştine de 
a fi religie a întregii lumi. Astfel, apologetica lui Justin, care culmina cu con-
ceptul Logosului, este exact teologia istoriei” 64.

Ceea ce frapează însă în text este expresia noi Îl aşezăm în rândul al doi-
lea. Aceasta trebuie corelată cu formula Cel întâi născut sau Primul născut, 
pentru a avea o imagine clară asupra poziţiei pe care Logosul o ocupă în raport 
cu Tatăl. Sfântul Iustin Martirul si Filosoful este tranşant atunci când afirmă 
că Logosul este Dumnezeu65 şi totodată cel ce, prin întrupare, reface legătura 
dintre Creator şi creaţie. S-ar putea deduce din acest context că Sfântul Jus-
tin afirmă o relaţie clară de subordonare între persoanele Sfintei Treimi 66. 
Într-adevăr fragmente precum cele din Apologia II. 6 sau Dialog cu iudeul 
Tryphon 61 ne trimit către o astfel de concluzie:

Iar Fiul Său, Care singur este numit în chip propriu Fiu, Cuvântul, Care 
a fost împreună cu El şi S-a născut mai înainte de toate celelalte făpturi şi 
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prin Care, la început, a zidit şi a împodobit toate, se numeşte Hristos, pentru 
faptul că este uns şi că Dumnezeu a împodobit toate prin El 67.

Dumnezeu a născut din El un principiu şi o putere oarecare raţională, 
care se mai numeşte de către Duhul Sfânt şi Slavă a Domnului, alteori Fiu, 
alteori Înţelepciune, alteori înger, alteori Dumnezeu, alteori Domn şi Cuvânt 
şi alteori Se numeşte pe Sine Conducător principal de oaste, atunci când S-a 
arătat în chip de om lui Iosua Navi. Căci întotdeauna El îşi are numirea după 
felul cum slujeşte voinţei părinteşti şi din aceea că este născut din Tatăl, prin 
voinţă 68.

O serie de alte texte prezintă însă această subordonare aparentă într-o ma-
nieră ce pregăteşte distincţiile majore pe care teologia secolului al IV-lea le-a 
făcut între fiinţă şi persoane. Explicând teofania de la stejarul Mamvri, Sfântul 
Justin afirmă că:

Cel ce S-a arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov este un alt Dumnezeu, 
decât Dumnezeu Creatorul tuturor şi, când zic aşa înţeleg că este un altul cu 
numărul, iar nu cu voinţa personală. Căci vă spun că El nu a făcut niciodată 
altceva decât a făcut, a voit şi a vorbit Acela care a făcut lumea şi, mai presus 
decât care nu există alt Dumnezeu 69.

Distincţia număr - voinţă, raportată la terminologia trinitară, este singu-
lară. De altfel, multitudinea sensurilor pe care le-ar fi putut lua fiecare dintre 
cei doi termeni i-a determinat pe părinţii Bisericii să apeleze la raportul mult 
mai clar fiinţă ipostas. În ciuda imperfecţiunii sale, explicaţia pe care Sfântul 
Justin o dă în Dial. Tryph. 56 este o bună dovadă a faptului că subordinaţi-
anismul său este mai degrabă unul formal, decât unul ontologic. Logosul nu 
este o putere a-personală a divinităţii 70, ci o persoană reală distinctă de a Ta-
tălui şi, totodată legată intrinsec de acesta 71. Cu toate acestea, trebuie să re-
cunoaştem că teologia trinitară a Sfântului Justin Martirul şi Filosoful este în 
multe puncte neclară şi ambiguă.

Acest fapt este confirmat nu doar de docrina despre Logos ci şi de cea 
despre Duhul Sfânt. Erwin Goodenough afirmă că aceasta este „cea mai de-
rutantă dat fiind faptul că nu putem preciza clar dacă Duhul este o persoană 
în sine sau doar o putere a Logosului” 72. Simpla lectură a a Apologiilor şi a 
Dialogului ne demonstrează clar că Sfântul Justin nu avea o părere clară des-
pre cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, pe care o leagă cel mai adesea de 
problema inspiraţiei. Într-adevăr, toţi oamenii aleşi de Dumnezeu au grăit sub 
ispiraţia Duhului Sfânt, însă denumirile pe care Sfântul Justin le foloseşte în 
legătură cu acesta sunt contradictorii din punct de vedere relaţional. Astfel, 
el este numit uneori Duh 73, alteori Duh profetic 74, alteori Logos 75 şi alteori 
Dumnezeu 76. 
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Spre exemplu, în Apol. I. 33. 9, Sfântul Justin afirmă că profeţia s-a făcut 
prin Logos, însă atunci când vorbeşte despre formula baptismală şi explică 
natura fiecăreia dintre cele trei persoane treimice, Sfântul Duh este descris ca 
cel ce a vestit prin profeţi toate cele despre Iisus 77. De asemenea, pornind de la 
fragmentul din Apol. I. 33. 6, se poate considera că Duhul nu este decât o pu-
tere a Logosului. Goodenough leagă aceată idee de episodul întrupării. Sfântul 
Justin considera că cel ce se pogoară peste Fecioara Maria este Logosul. De 
vreme ce acesta este deopotrivă şi Duh şi putere a lui Dumnezeu, o asemenea 
identificare - Logos - Sfântul Duh - este perfect legitimă 78. Cu toate acestea, o 
atare relaţionare nu influenţează în niciun fel ideea că Sfântul Justin ar fi pu-
tut crede într-un alt Duh, adevăratul Duh. În sprijinul afirmaţiei noastre vine 
în special textul din Apol. I. 13. 10, unde Duhul Sfânt sau Duhul profetic este 
în mod clar considerat ca cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi.

Pornind de la aceste premize teologice, s-a afirmat adesea că teologia Sfân-
tului Justin Martirul şi Filosoful nu se integrează în tradiţia doctrinară a Bise-
ricii. Nici doctrina Logosului, nici încercarea de a realiza o legătură solidă între 
creştinism şi gândirea filosofică nu au cunoscut o rezolvare fericită în teologia 
justiniană, astfel că aceasta nu a putut fi asumată de comunitatea eclezială. 
Mai mult, s-a adus în discuţie şi faptul că „Sfântul Justin Martirul şi Filoso-
ful nu a vorbit în spaţiul slujirii Bisericii, ci în propria sa şcoală, care semăna 
morfologic cu multe şcoli filosofice” 79. Pretinsa lipsă a racordării la tradiţia 
Bisericii nu poate fi justificată însă prin faptul că teologia Sfântului Justin se 
deosebeşte de cea a părinţilor apostolici sau de cea a Sfântului Irineu de Lug-
dunum, spre exemplu. Încercările sale teologice sunt la fel de bine racordate 
la tradiţia Bisericii, ca ale oricărui altui apologet din secolul al II-lea p. Chr. În 
ceea ce priveşte faptul că Sfântul Justin vorbeşte de pe poziţia filosofului şi nu 
de pe cea a slujitorului, el este complet nefondat. Apropierea formală de viaţa 
Bisericii nu garantează ortodoxia unei persoane anume, ci asumarea şi impli-
carea reală în acest mod de a fi în lume. Martiriul Sfântului Justin este cel mai 
bun exemplu al faptului că teologia sa, deşi ambiguă în multe privinţe este ro-
dul cugetării din interiorul comunităţii ecleziale şi nu doar o simplă încercare 
de asociere a teologiei cu filosofia. 

Dacă Sfântul Justin Martirul şi Filosoful este cel dintâi care încearcă să re-
alizeze o apropiere între mărturisirea creştină şi cultura antică, pornind de la 
premiza existenţei unui adevăr comun, propovăduit de Biserică şi prezent în 
spaţiul filosofic prin iconomia tainică a descoperirii divine, cel care realizea-
ză cu adevărat prima sistematizare a crezului Bisericii este Sfântul Irineu de 

Lugdunum. Într-un fragmentul celebru din Aduersus haereses I. 10. 1 - 2 
Sfântul Irineu porneşte pe la ideea că Biserica mărturiseşte aceeaşi credin-
ţă, deşi îşi desfăşoară activitatea până la marginile pământului 80. Pe baza 
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mărturisiri ecleziale universale, întreaga lume creştine mărturiseşte urmă-
toarea credinţă:

Credem întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Făcătorul cerului, al 
pământului şi al apelor, al tuturor lucrurilor care sunt întru ele (F. A. 4, 
24); şi întru unul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a întrupat pentru 
mântuirea noastră; şi întru Duhul Sfânt, Care a vestit prin proroci voia lui 
Dumnezeu, venirea, naşterea din Fecioara, pătimirea, învierea din morţi, 
înălţarea la cer cu trupul a preaiubitului Său Fiu Iisus Hristos, Domnul nos-
tru şi venirea Sa din ceruri întru slava Tatălui, ca „să adune toate lucruri-
le întru una” (Efes. 1, 10) şi învierea cu trupul a întregului neam omenesc, 
pentru ca lui Iisus Hristos, Domnul, Dumnezeul, Mântuitorul şi Împăratul 
nostru, după voinţa Tatălui celui nevăzut, „fiecare genunchi să I Se plece, al 
celor cereşti, al celor pământeşti şi al celor de dedesubt şi pe acesta să-L măr-
turisească toată limba” (Filip. 2, 10-11); şi că Acesta va judeca pe toţi, căci 
El poate trimite „răutatea spirituală” (Efes. 6, 12) şi pe îngerii care au căzut 
şi au devenit apostaţi, împreună cu necredincioşii, nedrepţii, oamenii răi şi 
fără nicio legătură cu credinţa, în focul cel veşnic 81.

La baza acestei mărturisiri stă puterea sau substanţa tradiţiei (h‘ du,namij 
th/j parado,sewj). Conţinutul acesteia formează canonul adevărului prin aces-
ta înţelegându-se învăţătura de credinţă propovăduită de Biserică. Trebuie 
precizat, de asemenea, că acest canon al adevărului nu reprezintă o structură 
statică, restrânsă la un crez universal acceptat, ci implică un dinamism firesc, 
derivat din faptul că Dumnezeu a grăit şi grăieşte lumii în „multe feluri şi în 
multe chipuri” 82. Noţiunea de canon nu este o noutate pentru creştinismul 
secolului al II-lea. Filosofia stoică şi cea epicureică foloseau deja acest termen 
pentru a analiza raportarea unei concepţii anume la adevărul obiectiv. Sfântul 
Irineu este însă primul dintre părinţii Bisericii care utilizează şi explică noţi-
unea de canon, de regulă a adevărului în raport cu mărturisirea de credinţă 
creştină 83. Ea reprezintă adevărul original şi cunoaşterea sigură a revelaţiei 
dumnezeieşti, păstrată de Biserică. Îndepărtarea de acest criteriu conduce că-
tre terenul periculos al ereziei şi al speculaţiei de tip sofist 84. 

Sfântul Irineu nu condamnă în bloc demersul raţional, ci precizează fap-
tul că mărturisirea credinţei este rezultatul unui anumit mod de viaţă, a unui 
fel de a fi împreună cu Dumnezeu, fapt mărturisit de întreaga Scriptură85. Ea 
însumează deopotrivă mărturia scripturistică şi pe cea a tradiţiei într-un cor-
pus teologic pe care cel ce păşeşte pentru prima dată în viaţa Bisericii îl măr-
turiseşte mai întâi la botez, apoi avansează în această cunoaştere teologică, pe 
care o desăvârşeşte în fiecare clipă. Doar astfel integraţi, putem mărturisi cu 
adevărat credinţa creştină.
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Târnosirea bisericii Parohiei „Letca Nouă”, 
cu hramurile „Naşterea Maicii Domnului şi Sf. Nifon, 
Patriarhul Constantinopolului” din com. Letca Nouă, 

Protoieria Mihăileşti - 8 septembrie 2009
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Primul stâlp al acestei mărturisiri îl constituie credinţa într-un singur 
Dumnezeu, unul în fiinţă şi întreit în persoane: „un singur Tată, un singur Fiu 
şi un singur Duh” 86. Mai mult, Sfântul Irineu este cel dintâi care descrie relaţia 
dintre Sfânta Treime şi lume din perspectiva iubirii dumnezeieşti. Dumnezeu 
creează lumea din iubire, pentru a-i împărtăşi acesteia darurile Sale. Diversi-
tatea creaţiei este chemată către armonie şi către continua desăvârşire87.

Iconomia îndumnezeirii, cel de-al doilea pilon al teologiei Sfântului Irineu, 
porneşte de la un fapt esenţial: „ea este calea prin care Dumnezeu, înţeleptul 
Orânduitor, ne înalţă pe noi toţi pe temelia mântuirii” 88. Ea începe de la crea-
ţie, continuă prin Lege şi Profeţi şi se împlineşte prin întruparea Fiului lui Dum-
nezeu. Acum, „întreaga creaţie îşi vede Împăratul şi, prin strălucirea trupului 
Domnului, omul descoperă şi primeşte lumina Tatălui” 89. Planul mântuirii este 
definit astfel ca un urcuş în recapitularea fiecăruia dintre noi în Hristos 90.

Recapitularea, în viziunea Sfântului Irineu, are o dimensiune cosmică, în-
globând dintru început alpha şi omega, trecerea noastră, a tuturor, de la moar-
te la viaţă. Printr-o astfel de abordare, se rezolvă vechea problemă a integrării 
istoriei în iconomia mântuirii. Simplu spus, recapitularea presupune mai în-
tâi îndreptarea tuturor erorilor istoriei, transformarea acesteia dintr-o istorie 
a păcatului într-o istorie a desăvârşirii 91. Al doilea aspect al recapitulării îl 
constituie revenirea întregii lumi la starea primordială de desăvârşire, în care 
„începutul, starea de mijloc şi sfârşitul sunt toate strânse laolaltă” 92. În fine, al 
treilea şi ultimul aspect în reprezintă inaugurarea unei noi stări a umanităţii93. 
„Noul om trăieşte întru slava lui Dumnezeu spune Sfântul Irineu -, iar viaţa 
lui constă în vederea Domnului” 94. Adam cel vechi a fost slab, nedesăvârşit, 
asemenea unui copil, posedând asemănarea cu Dumnezeu, pe care a pierdut-o 
însă în urma neascultării. De aceea, Domnul îl conduce pe Adam către pocăin-
ţă 95, către viaţa cea adevărată 96, către nemurire97 şi către comuniunea cu El98. 
Puterile acestuia sunt restaurate prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, mai 
mult, sunt desăvârşite de Acesta. Noua viaţă poartă marca nemuririi şi a apro-
pierii tot mai mari de Dumnezeu 99. În fine, recapitularea conduce către învi-
ere. Sfântul Irineu insistă asupra importanţei învierii trupurilor, în contrast 
cu nenumăratele opinii gnostice, potrivit cărora învierea trebuie înţeleasă ca 
o revenire a spiritelor în lumea pleromatică de unde căzuseră. Astfel învierea 
noastră, asemenea învierii lui Hristos, trebuie să fie o înviere totală, a sufletu-
lui şi a trupului, prin lucrarea Duhului Sfânt.

La această stare se ajunge numai prin participarea noastră liberă, conştient 
asumată. Fundamentul teologic al acestei participări îl reprezintă canonul ade-
vărului sau regula de credinţă despre care vorbeam în rândurile de mai sus. 
Garanţia ei ne este oferită de faptul că ea s-a transmis prin descoperire dumne-
zeiască 100, primită mai întâi de apostoli, apoi păstrată prin succesiune, în cadrul 
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Bisericii 101. În baza acestei norme fundamentale pentru întreaga comunitate 
eclezială, fiecare pătrunde în viaţa împreună cu Dumnezeu, aducând cu sine nu 
doar particularităţile propriei sale personalităţi ci şi aplecarea către comuniu-
nea iubitoare cu toţi ceilalţi. Modelul acestei relaţii ne este oferit de imaginea 
crucii, prin care Hristos îmbrăţişează întreaga lume, înfăţişând-o curată, „făra 
pată sau zbârcitură” înaintea lui Dumnezeu 102. Prin aceste consideraţii, Sfântul 
Irineu face trecerea de la teologia Bisericii primare, axată în principal pe keryg-
ma apostolică şi pe demersul apologetic, la teologia sistematizată, ce începe încă 
de la începutul celui de-al treilea secol, se dezvoltă în epoca Părinţilor Capadoci-
eni şi cunoaşte apogeul prin scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul. 

Privită în ansamblu, epoca primelor sistematizări, circumscrisă secolului 
al II-lea creştin, prezintă următoarele trăsături distinctive:

1. trecerea de la o teologie fundamentată pe iminenţa parusiei, la o teolo-
gie istorică;

2. abordarea critică a filosofiei antice şi valorizarea ei din perspectiva în-
văţăturii creştine;

3. apariţia primelor texte ale crezului, legate de viaţa şi activitatea princi-
palelor centre creştine ale lumii greco-romane;

4. formularea sistematizată în învăţăturii de credinţă, urmând un dublu 
tipar cel treimic şi cel al iconomiei mântuirii.

Concluzii

Istoria teologiei creştine a primelor două secole este pe cât de fascinantă, 
pe atât de greu de prezentat într-o manieră unitară. Formele variate pe care 
aceasta le ia în scrierile Sfinţilor Părinţi din această perioadă ne determină 
adesea să vorbim despre o acută lipsă de sistematizare doctrinară. Această 
ipoteză survine însă doar în urma unei abordări strict istorice, fie că aborda-
rea noastră este sincronică sau diacronică. Atuci când la analiza realităţilor 
istorice, se adaugă cercetarea principalelor aspecte ale teologie creştine, per-
spectiva se schimbă, având de-a face nu cu un conglomerat doctrinar, ci cu 
o mărturisire de credinţă, unitară, în ciuda diversităţii formelor, ce încearcă 
permanent să se sistematizeze. Mai mult, nu trebuie să scăpăm din vedere că 
resorturile ce au generat un efort atât de susţinut de uniformizare, nu sunt 
de natură istorică sau conceptual-filosofică, ci profund spirituale. O credin-
ţă afirmată şi asumată în mod ferm este garanţia apartenenţei creştinului la 
viaţa Bisericii şi a integrării lui în iconomia mântuirii. De aceea, considerăm 
că doar citirea şi analiza eclezială a scrierilor din primele două secole ne poa-
te conduce către o concluzie pertinentă asupra dezvoltării doctrinei creştine 
în această perioadă. Mărturisirea de credinţă reprezintă în această etapă nu 
doar o simple formulări liturgice sau baptismale, cum se afirmă adesea, ci o 
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continuare a kerygmei apostolice, o descriere a vieţii creştine şi, mai presus de 
toate, norma, criteriul adevărului că întreaga istorie este circumscrisă în ico-
nomia mântuirii şi în recapitularea fiecăruia dintre noi în Hristos. 
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DINAMISMUL CREAŢIEI ÎN VECHIUL TESTAMENT 
- O PERSPECTIVĂ ECLEZIALĂ -

Pr. Prof. Marius Constantin JICA,
Director al Seminarului Teologic „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu

Imaginea biblică a creaţiei a suferit începând cu a doua jumătate a seco-
lului al XIX-lea o schimbare radicală, mai ales în mediile creştine occidenta-
le, influenţate mai mult decât trebuie de o atitudine critică şi deconstructivă 
la adresa Bisericii ce-şi are originile în programul anti-religios al Revoluţiei 
Franceze. Nu este cazul să realizăm în aceste rânduri o prezentare a momen-
telor reprezentative în toată această acţiune de discreditare a creştinismului. 
Vom spune numai că cei care au iniţiat acest demers au pornit de la încerca-
rea de subminare a autorităţii Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii, socotite a fi 
simple rămăşiţe retrograde ale unei concepţii de viaţă de multă vreme depăşi-
tă. Dacă în cazul Tradiţiei criticile fuseseră formulate deja de artizanii Refor-
mei, în cazul Sfintei Scripturi atitudinea critică ce dominase mediile umaniste 
ale Renaşterii, s-a transformat într-un veritabil conflict în urma căruia auto-
ritatea textului biblic trebuia să fie anulată. Nu aş fi vorbit despre toate aceste 
lucruri triste din istoria creştinismului ultimelor secole, dacă atitudinea criti-
că a acelei perioade nu s-ar fi transmis până în ziua de astăzi. Dacă la început, 
principalele puncte de conflict erau bazate pe problema autorităţii Scripturii 
şi pe autenticitatea ei, acum reperul este dat de discuţiile ce se poartă în jurul 
Genezei. 

Mediile ştiinţifice nu au putut face abstracţie de referatul biblic al Creaţi-
ei, după cum nu au putut trece cu vederea nici celelalte mituri cosmogonice 
ale lumii. În urma acestei preocupări s-au creat două tendinţe: una care, pe 
filiera vechiului criticism, neagă orice realitate a actului creaţiei aşa cum este 
el prezentat în Sfânta Scriptură şi alta care încercă să împace datele ştiinţifice 
cu cele biblice. La prima vedere această ultimă tendinţă pare a manifesta un 
interes real, ba chiar şi respect faţă de informaţia oferită de Biblie. În spatele 
acestei acţiuni binevoitoare, însă, se ascunde o tendinţă mult mai destructivă 
decât aceea a criticismului direct. 

Acceptând datele biblice, cei ce încearcă să le împace cu informaţiile şti-
inţifice nu precizează de la bun început care sunt criteriile după care acestea 
vor fi interpretate şi ce anume se încearcă să se afle. Cei ce cred în sincerita-
tea şi eficienţa obiectivă a acestui curent vor fi din ce în ce mai dezamăgiţi să 
observe, de la o analiză la alta, îndepărtarea tot mai evidentă de realitatea şi 



Episcopia Giurgiului

143

relevanţa creştină a textului şi apropierea de un sincretism neutru nu face de-
cât să arunce totul într-un întuneric şi mai mare. Sunt mulţi dintre cercetătorii 
contemporani care nu ezită să combine referatul biblic al Genezei cu o seamă 
de texte aparţinând celor mai variate regiuni şi religii de la budism la religiile 
animiste, totemiste sau fetişiste ale populaţiilor primitive în numele unui uni-
versalism prost înţeles. 

Cei ce au o atitudine mai moderată în această discuţie preferă să facă ob-
servaţii anumitor aspecte şi date pe care le oferă textul Genezei, fără ca prin 
această atitudine să fie mai aproape de adevăr decât cei ce preferă să priveas-
că totul în acea viziune nouă, sincretică şi depersonalizată, în ultimă instanţă, 
despre care am vorbit în rândurile de mai sus. Unul dintre principalele puncte 
de discuţie în acest sens este cel legat de dinamica Creaţiei, aşa cum este ea vă-
zută din perspectiva descoperirilor ştiinţifice şi din cea oferită de textul vechi 
şi nou-testamentar. Cu alte cuvinte: Biblia şi ştiinţa pot ajunge la un numitor 
comun atunci când vine vorba despre evoluţia lumii, despre transformările ce 
au loc în ea şi despre viitoarele mutări ce vor avea loc? 

Foarte mulţi nu ar ezita să introducă această discuţie în sfera disputei mult 
mai largi a disputei dintre evoluţionism şi creaţionism, dispută care schimbă, 
însă, datele problemei dacă avem pretenţia că o situăm pe un plan creştin. În 
acest sens se impune o precizare foarte importantă: creaţionismul şi evoluţi-
onismul sunt două gândiri parazitare pe învăţătura autentică a Bisericii, fără 
nici o relevanţă în viaţa autentică în Hristos. Este, prin urmare, greşit să ne 
facem apologeţi ai unuia sau altuia dintre aceste curente de gândire, atâta vre-
me cât ne considerăm creştini autentici. 

Revenind la dialogul credinţei cu ştiinţa, trebuie făcută o precizare: fiecare 
dintre ele îşi are obiective, criterii de interpretare, atitudini proprii. A încerca 
să realizăm o împăcare între cele două domenii mi se pare o veritabilă luptă 
cu morile de vânt. Nimeni nu va ieşi câştigat, dar toţi vor pierde. Ceea ce ştiin-
ţa descoperă pe calea experimentului, credinţei i se revelează. Rezultatele nu 
pot fi contestate pentru că altele sunt modalităţile de apreciere. Prin aceas-
ta nu înseamnă că cele două spaţii sunt ireconciliabile, dimpotrivă. Această 
conciliere, însă, trebuie să se bazeze mai degrabă pe respect reciproc şi nu pe 
împroşcări de insulte şi invective care nu fac decât să destabilizeze legătura şi 
aşa şubredă dintre cele două. 

Acestea sunt principalele motive pentru care m-am decis să abordez tema 
dinamismului în Creaţie. Nu ar avea rost să vorbesc despre importanţa unui 
asemenea subiect, nici să încerc imposibilul acelei împăcări despre care vor-
beam mai sus.

Prezentul studiu vine să investigheze, la nivel teologic, realitatea acestei 
dinamici, elementele, semnificaţiile sale şi mai ales relevanţa pe care o are 
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pentru viaţa în Hristos şi în Biserică. Premisa de la care pornesc este aceea că 
textul biblic cu privire la Creaţie nu se poate explica decât luând în considera-
re întreaga Sfântă Scriptură. Limitarea doar la primele trei capitole din cartea 
Genezei sau, în cel mai bun caz, la corpusul scrierilor Vechiului Testament, 
ne-ar arăta doar un fragment al imaginii globale a Creaţiei. De asemenea, nu 
am putea sesiza relevanţa creaţiei aşa cum ne-a fost ea evidenţiată în cărţile 
Noului Testament, prin predica Mântuitorului Iisus Hristos şi a Apostolilor. 

Această premisă nu este, însă, una nouă. Ea este premisa Bisericii, formu-
lată în scrierile Sfinţilor Părinţi şi transmisă până astăzi. Dinamica Creaţiei 
este, în esenţă, dinamica mântuirii noastre, cu toate etapele ei, etape în care 
este înglobată lumea întreagă, cu tot ceea ce o compune. De aceea nu putem 
vorbi despre lume fără să vorbim despre Hristos, despre om şi despre Biserică. 
Acestea sunt realităţile imovabile ale existenţei şi în afara lor nu poate exista 
o normă de interpretare cu eficienţă reală în viaţa umană. 

I. Creaţia ex nihilo

Problema creaţiei ex nihilo nu fusese străină gândirii iudaice. Am putea chiar 
afirma că această idee este proprie iudaismului şi, ulterior, creştinismului. Nouta-
tea sa este cu atât mai mare cu cât principalele teorii cosmologice din antichitate 
erau fie panteiste, fie dualiste. A vorbi despre o creaţie ex nihilo înseamnă nu doar 
a face un pas extrem de important în evoluţia gândirii umane, în general, dar ea 
denotă şi o înaltă concepţie despre Dumnezeu şi despre rolul său în actul creaţiei. 
Chiar dacă şi astăzi există voci, în special în lumea ştiinţei, care afirmă absurdita-
tea unei astfel de teorii, nu trebuie să uităm că aceste medii ştiinţifice neagă de cele 
mai multe ori existenţa lui Dumnezeu şi, cu atât mai mult, prezenţa Sa în creaţie.

Textul Facerii a fost comentat de numeroşi Părinţi ai Bisericii, încercându-se 
astfel un răspuns la problemele arzătoare ce ţin de teologia creaţiei. Părinţii apo-
logeţi, confruntându-se cu concepţiile antice despre lume, care erau tributare fie 
dualismului (separarea dintre divinitate şi materie), fie panteismului (coexisten-
ţa din eternitate a materiei cu divinitatea, aceste realităţi având aceeaşi identitate 
ontologică) s-au străduit să impună doctrina creaţiei din nimic, distincţia onto-
logică dintre Creator şi creaţie. Concepţia despre creaţia din nimic este specifică 
gândirii iudaice şi este un mare câştig păstrat în Revelaţie prin poporul evreu. 
Trebuie, de asemenea, să subliniem, că ea nu există în nici o altă religie sau sistem 
filosofic. În acest sens avem precizarea clară de la Macabei, în rugăciunea mamei 
Macabeilor pentru fiii săi: „Rogu-te, fiule, ca, la cer şi la pămât căutând şi văzând 
toate ce sunt într-însele, să cunoşti că din ce n-au fost le-a făcut pe ele 

Dumnezeu şi pe neamul omenesc aşijderea l-a făcut” (II Macabei VII. 28).
Creştinismul a nuanţat această doctrină insistând pe dragostea extinsă la 

creaţie printr-un Dumnezeu al comuniunii - Sfânta Treime. Părinţi precum 
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Iustin Martirul şi Filosoful, Clement Romanul, Atenagora, Tertulian, Taţi-
an, Clement Alexandrinul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, 
Sfântul Grigorie de Nyssa au insistat asupra depăşirii concepţiei filosofiei ele-
ne despre univers. Nu e cazul acum să mai detaliem această problemă şi să 
prezentăm textele patristice respective 1. 

Voi prezenta ca text patristic ceea ce a scris Sfântul Ioan Damaschinul (cel 
care a sintetizat teologia patristică de până la el) despre creaţie: „Însuşi Du-
menzeul nostru, proslăvit în Treime şi Unime, a făcut cerul şi pământul şi toa-
te câte sunt în ele, aducând pe toate de la neexistenţă la existenţă. Pe unele, 
cum e este cerul, pământul, aerul, focul şi apa, nu le-au făcut din o materie 
preexistentă; pe altele, cum sunt vieţuitoarele, plantele, seminţele le-a făcut 
din cele care au fost create de El. Acestea s-au făcut la porunca Creatorului din 
pământ, apă, aer şi foc” 2. 

Deci materia nu e coeternă cu Dumnezeu, dar totodată în dinamica creaţi-
ei observăm o complexificare treptată, elementele creaţiei fiind înrudite între 
ele. Această legătură între elementele creaţiei nu poate fi înţeleasă ca o dovadă 
a evoluţionismului în forma lui ideologizată. Deşi Sfântul Ioan Damaschinul 
menţionează că vieţuitoarele, plantele şi seminţele au fost făcute din materia 
creată înainte de apariţia lor, precizează că acestea au apărut la porunca lui 
Dumnezeu. Esenţial în acest act este cuvântul creator de viaţă al lui Dumne-
zeu, prezenţa permanentă a lui Dumnezeu în actul creaţiei. Relaţia dintre păr-
ţile creaţiei nu poate fi înţeleasă ca o evoluţie autonomă a unora din altele, de 
la formele simple la cele complexe.

Versetul cu care începe Sfânta Scriptură este „La început a făcut Dumne-
zeu cerul şi pământul” (Fac. 1,1). Primul cuvânt, bereschit (în varianta origina-
lă ebraică) deşi este tradus prin cuvântul „la început” el nu are o semnificaţie 
temporală. Deoarece textul plin de simbolism al Facerii nu poate fi înţeles ca 
o descriere a creării lumii într-un timp natural, cuvântul bereschit nu sublini-
ază existenţa unui moment temporal iniţial. Poate o traducere mai potrivită 
ar fi redat alt sens al cuvântului ebraic, care mai poate fi tradus prin „în ge-
neral”, „în principiu”. Această traducere ne plasează într-o altă perspectivă ce 
nu se lasă subjugată de mentalitatea condiţionată temporal. Traducerea lui 
bereschit prin „în general” sau „în principiu” ne relevă nu atât actul creator 
în desfăşurare al Dumnezeirii ci sfatul de taină al acţiunii profund lăuntrice 
intratreimice în care Dumnezeu gândeşte toată creaţia în general (la Dumne-
zeu gândul, bineînţeles având o putere creatoare). Trebuie să amintim în acest 
context şi varianta pe care o oferă textul biblic al lui Aquila care traduce pe 
berechit prin en kephale pentru a elimina orice tendinţă de temporalitate în 
acest verset. Pornind de la aceeaşi versiune, probabil, Sfântul Ieronim optează 
să traducă începutul Genezei prin in principio. 
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O astfel de perspectivă ne obligă să renunţăm la o hermeneutică baza-
tă exclusiv pe ştiinţa omenească, în întregime condiţionată de legile naturale 
ale existenţei temporale şi ne cere un efort pentru a contempla duhovniceşte 
taina originilor. „Bereschit nu ne plasează deci la începutul timpurilor sau al 
timpului, indiferent cărei categorii i-ar aparţine, ci în faţa a ceva cu totul altă 
natură. Astfel bereschit nu este încă creaţie. Este actul divin în sine însuşi care 
are în vedere creaţia. Să spunem de la bun început că primele trei cuvinte ale 
Facerii ne transpun întru contemplarea de negrăit a acţiunii dumnezeieşti. 
Creaţia propriu zisă este pomenită abia în cuvintele care urmează: cerul şi pă-
mântul” 3.

Sfântul Vasile cel Mare arată că există numeroase înţelesuri ale primului 
cuvânt din Sfânta Scriptură: berschit. Dar în nici una dintre variante nu inter-
pretează cuvântul bereschit cu o origine ce poate fi depistată printr-o crono-
logie naturală 4. E vorba de o stare mai presus de timpul natural. Din această 
perspectivă pare fadă orice încercare de a identifica prin mijloace ştiinţifice 
(ce studiază legea naturală aşa cum o cunoaştem noi astăzi) o origine plasată 
în temporalitate. Bereschit poate semnifica o indivizibilitate a cosmosului şi o 
instantaneitate a gândirii lui Dumnezeu în sfatul Său de a concepe creaţia ca 
întreg (cer şi pământ).

Sfântul Vasile cel Mare menţionează în acest sens: „Poate că s-a zis: Întru 
început a făcut din pricină că facerea cerului şi a pământului s-a făcut într-o 
clipită şi în afară de timp, deoarece începutul este ceva indivizibil şi fără di-
mensiune. După cum începutul căii nu e calea, iar începutul casei nu e casa, 
tot aşa şi începutul timpului nu e timpul, dar nici cea mai mică parte din timp. 
Iar dacă cineva s-ar ambiţiona să spună că începutul este timp, ştie acela că 
împarte începutul în părţile timpului, adică în început, în perioada de la mijloc 
şi în perioada de la sfârşit. Este însă cu totul de râs să te gândeşti la un început 
al începutului” 5.

Al doilea verset al Sfintei Scripturi precizează: „Şi pământul era netocmit 
şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe 
deasupra apelor” (Gn. I. 2). Faptul că pământul era neîntocmit şi gol, iar apele 
erau copleşite de întuneric exprimă o unitate nediferenţiată a creaţiei, o lip-
să de rânduială care nu mai înseamnă nonfiinţa, dar încă nici existenţa bună 
şi frumoasă. Totuşi această expresie arată dorinţa lui Dumnezeu de a rândui 
un cosmos în care a sădit un potenţial de devenire ce poate fi actualizat într-o 
conformitate cu voia dumnezeiască, dar numai prin împărtăşirea de Cuvân-
tul creator al lui Dumnezeu. Această posibilitate de înălţare către asemănarea 
dumnezeiască evidenţiază încă dintru început un sens eshatologic al creaţiei, 
ce nu poate fi actualizat autonom, ci teonom.
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Suntem în prezenţa unei realităţi ce poartă în sine fermentul viu ce o poate 
configura din ce în ce mai mult cu voia divină. „Haosul grecesc, tohu wa bohu 
ebraic, apele lipsite de formă semnifică toate dorinţa de fiinţă, aspiraţia către 
asemanare, posibilitatea de transformare cuprinzând potenţialul întregului 
cosmos, dar, să precizăm, toate sunt neputincioase, incapabile să se transfor-
me prin ele însele, să se delimiteze, să se adeverească. Aici este necesară inter-
venţia hotărâtoare a Cuvântului. La crearea lumii participă Persoanele Sfintei 
Treimi. Nu doar Tatăl creează lumea ci şi Fiul şi Duhul Sfânt6. Sunt mai multe 
versete din Sfânta Scriptură care arată participarea lui Hristos şi a Duhului 
Sfânt la facerea lumii. Astfel Evanghelistul Ioan ne mărturiseşte: „Toate prin 
El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” (Ioan I. 3). Apoi 
există mai multe texte pauline care evidenţiază calitatea de Logos Creator şi 
Proniator a lui Hristos, Alfa şi Omega creaţiei. Astfel avem următoarele ver-
sete: „Pentru că de la El şi prin El şi întru El sunt toate” (Rom. XI. 36); „Mie, 
celui mai mic decât toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta, ca să binevestesc 
neamurilor bogăţia lui Hristos, de nepătruns, şi să descopăr tuturor care este 
iconomia tainei celei din veci ascunse în Dumnezeu, Ziditorul a toate, prin Ii-
sus Hristos” (Efes. III. 8-9).

Calitatea de Logos Creator şi Mântuitor a lui Hristos este prezentată exem-
plar în textul epistolei către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel: „Pentru că în-
tru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi 
cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au 
făcut prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate şi toate prin El sunt aşe-
zate…Căci în El a binevoit Dumnezeu să sălăşluiască toată plinirea. Şi prin-
tr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, 
făcând pace prin El, prin sângele crucii Sale” (Colos. I. 16-20).

Întreaga Treime participă la crearea lumii. Faptul că Sfântul Duh era dea-
supra apelor ne arată puterea creatoare a Duhului, dar şi disponibilitatea cre-
aţiei de a fi transfigurată de energia necreată a harului. Sfântul Efrem Sirul 
scrie: „Se cuvenea ca Duhul Sfânt să se poarte, ca o dovadă că în ce priveşte 
puterea ziditoare El este asemenea cu Tatăl şi cu Fiul. Căci Tatăl a grăit, Fiul a 
zidit, şi se cădea ca şi Duhul să-şi aducă lucrarea. Şi aceasta a făcut-o purtân-
du-Se, arătând prin aceasta în chip vădit că totul a fost adus întru fiinţare şi 
săvârşit de către Treime” 7. 

Disponibilitatea materiei create de a primi energia necreată a Duhului Sfânt 
e subliniată de versetul din Gn. I. 2. „Aceste cuvinte arată că în ape era o ener-
gie plină de viaţă; nu era simplu o apă stătătoare şi nemişcătoare, ci mişcătoare, 
care avea putere de viaţă în ea. Că ceea ce-i nemişcător este negreşit nefolositor, 
pe când ceea ce se mişcă este capabil să facă multe”8. Puterea de viaţă din apă 
nu este autonomă de Dumnezeu, nu e o capacitate naturală de a produce viaţă 
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prin ea însăşi, ci e vorba de puterea harului care străbate materia creată încă de 
la începutul creaţiei, de energia necreată ce susţine întreaga creaţie.

Despărţirea luminii de întuneric nu e un proces care evoluează de la sine, 
ci o rânduială dumnezeiască care trebuie să ne facă să ne umplem de uimire. 
„Ai văzut împărţire nespus de bună, creaţie minunată, care depăşeşte orice 
înţelegere, făcută numai prin cuvânt şi poruncă? Ai văzut de cât pogorământ 
s-a folosit acest fericit prooroc, dar, mai bine spus, iubitorul de oameni Dum-
nezeu, prin gura profetului, ca să înveţe neamul omenesc să cunoască ordinea 
celor create, să cunoască cine este Creatorul universului, să ştie cum a fost 
adus la fiinţă fiecare?” 9.

Sfântul Ioan Gură de Aur arată că Dumnezeu ar fi putut să facă întrea-
ga creaţie într-o clipă, dar a creat-o treptat din nemărginita Lui iubire faţă 
de om, pentru ca ştiind bine despre cele create, să nu rămânem la gândurile 
noastre, ci să ne înălţăm mintea spre Dumnezeul Creator al universului. „Nu 
putea, oare, mâna Lui cea atotputernică şi nesfârşita Lui înţelepciune să adu-
că la fiinţă pe toate şi într-o singură zi? Dar pentru ce spun eu într-o singură 
zi? Putea să le aducă într-o clipită! Dar pentru că Dumnezeu n-a adus la fiinţă 
pentru trebuinţa Lui nimic din cele ce sunt, că El nu are nevoie de nimic, fi-
ind desăvârşit, ci a făcut totul din pricina iubirii Sale de oameni şi a bunătăţii 
Lui-pentru aceea le creează treptat, iar prin gura fericitului profet ne învaţă 
lămurit despre cele ce s-au făcut, pentru ca, ştiindu-le bine, să nu cădem în 
greşelile celor ce judecă mânaţi de gânduri omeneşti” 10. La baza creaţiei nu 
stau, aşadar, tenebrele, apa sau vreo altă materie primordială. Sfântul Atana-
sie cel Mare este foarte tranşant în această problemă şi nu lasă loc de contra-
argumente în favoarea postulării vreunei materii preexistente. „Nu de la sine 
s-a produs lumea spune el căci nu este lipsită de providenţă; nici dintr-o ma-
terie mai dinainte existentă pentru că Dumnezeu nu este slab” 11. Importanţa 
acestei afirmaţii este cu atât mai mare cu cât ea reprezintă norma de la care se 
porneşt în interpretarea textului Genezei. Întreaga tradiţie patristică acceptă 
această idee şi, aşa cum am văzut, o coroborează cu problema timpului şi, mai 
ales, cu învăţătura despre participarea întregii Sfinte Treimi la opera de creare 
şi orânduire a lumii, nu doar a lui Dumnezeu Tatăl. 

II. Omul şi responsabilitatea sa faţă de creaţie

Ideea de responsabilitatea a omului faţă de creaţie este aproape sinoni-
mă cu constituţia sa de chip al lui Dumnezeu, ce tinde spre asemănarea cu 
El. Antropologia ortodoxă nu a făcut niciodată excepţie de această realitate în 
abordarea problemelor concrete ale lumii în care trăim. Resortul ultim al res-
ponsabilităţii este însăşi porunca îndumnezeirii omului. Mai mult, trebuie să 
precizăm faptul că teologia ortodoxă vorbeşte despre chipul lui Dumnezeu din 
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om ca despre chipul Sfintei Treimi. În chip logic, dacă Treimea împreună lu-
crează la facerea lumii şi-i poartă de grijă în permanenţă, tot astfel, omul chip 
al Treimii este dator să manifeste aceeaşi responsabilitate. 

Punctul de plecare în teologia chipului şi asemănării este textul de la Gn. 
I. 26: „şi a zis Dumnezeu : să facem om după chipul şi asemănarea noastră” 
după care adaugă „şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul 
lui Dumnezeu l-a făcut”. Să fie oare o inadvertenţă gramaticală, o corupere a 
textului, o eroare de subiect sau să aibă un sens mai profund?

Soluţionarea ne-o dau spusele Mântuitorului : „Lucrurile pe care le fac în 
numele Tatălui Meu, acestea mărturisesc despre mine” (Ioan X. 25) pentru că 
„Eu şi Tatăl una suntem”(Ioan X. 30), „Tatăl este în mine şi Eu sunt în Tatăl” 
(IoanX. 38). „Cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl… Nu crezi tu că Eu 
sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc 
de la Mine, ci Tatăl, care rămâne întru Mine, face lucrurile Lui. Credeţi Mie 
că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine” (Ioan XIV. 9 -10). Cuvintele Mân-
tuitorului se explică şi mai bine prin scrierile Sf. Ap. Pavel: Iisus este Fiul lui 
Dumnezeu, „chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată 
făptura” (Coloseni I. 15), El este începătură (Coloseni I. 18), „în El a binevoit 
Dumnezeu să sălăşluiască toată plinirea” (Coloseni I. 19).

Prin aceste texte discordanţa de număr a subiectului (Dumnezeu) cu pre-
dicatul (să facem) dispare pentru că Dumnezeu nu este singur, inaccesibil, ci 
îl are pe Fiul cel de o fiinţă cu El şi nu numai: Dumnezeu este unul în fiinţă 
şi întreit în persoane, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Nimeni nu va putea să depă-
şească prin el însuşi condiţia mortalităţii, a cărnii, ci numai cel ce se va naşte 
din Duh Sfânt şi foc (Ioan III. 6). Lucrarea Fiului nu este despărţită de cea a 
Duhului: „Iată Fiul Meu spune Tatăl, prin gura profetului Isaia pe care l-am 
ales, iubitul Meu întru care a binevoit sufletul Meu; pune-voi Duhul Meu peste 
El şi judecată neamurilor va vesti” (Isaia XLII. 1; Matei XII. 18), „Duhul însuşi 
mărturiseşte împreună cu duhul nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu”(Rom.
VIII. 16) pentru că El este Mângâietorul, Duhul Adevărului care de la Tatăl 
purcede” (Ioan XIV. 17, 26; XV. 26); este în acelaşi timp Duhul lui Dumne-
zeu (Matei III. 16; Marcu I. 20; Rom.VIII. 14), Duhul Tatălui (Ioan III. 6), dar 
şi Duhul Domnului (Luca IV. 18; FA.V. 8), Duhul lui Hristos (Ioan VIII. 9). 
Toate aceste denumiri demonstrează unitatea de fiinţă şi în acelaşi timp tre-
imea persoanelor şi, mai mult, sensul verbului să facem se lămureşte deplin. 
Atunci când Dumnezeu îl foloseşte în textul Genezei se referă tocmai la cele-
lalte persoane ale Sfintei Treimi. Aceasta este interpretarea unanim acceptată 
de Sfinţii Părinţi.

Sfântul Vasile cel Mare explicând aceste cuvinte spune: „cunoaşte dar 
vrednicia ce ţi s-a dat! Nu ţi-ai pricinuit obârşia prin poruncă, ci sfat a ţinut 
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Dumnezeu, spre a şti cum să aducă la viaţă această fiinţă vrednică de cinstire…
de ce oare nu a zis Dumnezeu Fă ci să facem om? A zis aşa ca să poţi cunoaşte 
stăpânirea. Că voieşte ca tu, luând aminte la Tatăl, să nu tăgăduieşti pe Fiul; 
voieşte să cunoşti că Tatăl a zidit prin Fiul, iar Fiul a zidit cu voia Tatălui, şi că 
ţi se cade să slăveşti pe Tatăl în Fiul şi pe Fiul în Sfântul Duh.” 12

Fiind creaţi după chipul lui Dumnezeu putem spune că suntem creaţi după 
chipul Sfintei Treimi sau, mai bine zis, prin sfatul şi lucrarea Tatălui, Fiului şi 
Sfântului Duh. De aceea nu este de mirare că în viziunea Sfinţilor Părinţi omul 
este fie „fiu al lui Dumnezeu”, fie „chip al Chipului”, adică al lui Hristos, fie că 
are ca părţi constitutive trupul, sufletul şi Duhul Sfânt. Diversitatea numirilor 
nu implică o distincţie la nivelul Creatorului şi nici la nivelul lucrării. După 
cum mărturisim unitatea fiinţei dumnezeieşti dar şi treimea persoanelor, la fel 
crearea omului este un rezultat unic şi nu multiplu al lucrării Sfintei Treimi, 
iar această lucrare este rodul iubirii intratrinitare. În acelaşi timp, purtarea de 
grijă a Sfintei Treimi faţă de creaţie este transmisă şi omului şi legată indiso-
lubil de desăvârşirea lui.

Părinţii Răsăriteni explică admirabil crearea omului ca act al iubirii prin 
care creatul se împărtăşeşte de bunătăţile dumnezeirii. „Prin firea sa spune 
Sfântul Grigore de Nyssa Dumnezeu este pentru noi cel mai mare bine care se 
poate concepe cu mintea…Aşa fiind şi pentru că tocmai de aceea S-a hotărât să 
ne aducă la viaţă, Dumnezeu nu-şi arată bunătatea doar pe jumătate, dăruind 
omului numai o parte din bunătăţile Sale şi păstrând pentru Sine, în chip invi-
dios, cealaltă parte, ci îşi arată suprema bunătate prin aceea că l-a adus pe om 
din nefiinţă la viaţă şi l-a copleşit cu tot felul de daruri.” 13 „Aşadar…El (Dum-
nezeu) a zidit firea omenească nu pentru că ar fi fost silit la aceasta de ceva, 
ci l-a adus pe om pe lume numai dintr-o revărsare a dragostei Sale.”14 Această 
acţiune este văzută ca lucrare a Sfintei Treimi pentru că „Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh împreună sfinţesc, împreună dau viaţă, împreună luminează, mângâie şi 
desăvârşesc în acelaşi mod toate lucrurile asemănătoare.” 15

Ideea omului operă a Sfintei Treimi nu este o învăţătură a secolului al 
IV-lea ci o întâlnim, încă din secolul al II-lea, la Sfântul Irineu. Pentru acesta 
Dumnezeu este „Cauza cea Mare” 16, Fiinţa raţională care creează totul prin 
Cuvântul Său şi în acelaşi timp care dă frumuseţe lucrurilor. Într-o adevăra-
tă expunere trinitară Sfântul Irineu afirmă următoarele: „întrucât Cuvântul 
pune temelie, adică dă substanţă şi conferă puterea existenţei, iar Duhul for-
mează şi modelează diversele puteri, Cuvântul este numit pe drept şi potrivit 
Fiul, iar Duhul, Înţelepciunea lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel bine 
zice „Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, care este peste toate şi prin toate şi întru 
toţi” (Efes. IV. 7) . Căci Cel este peste toate este Tatăl, Cel care este prin toate 
este Cuvântul, căci prin El au venit toate de la Tatăl, iar cel care este întru toţi 
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este Duhul Sfânt care strigă Avva, Părinte (Gal. IV. 6) şi îl armonizează pe om 
întru asemănarea cu Dumnezeu.” 17

Pe baza lucrării Logosului omul este creat ca fiinţă raţională prin care de-
vine conştient de sine. Prin aceasta omul vrea să ştie nu numai cine l-a adus 
la existenţă, ci şi în ce calitate şi în ce scop. 18 Concluzia la care se ajunge este 
aceea că „nu oamenii sunt ultima origine a oamenilor ce se nasc, ci în adâncul 
lor toţi au calitatea de fii ai Tatălui suprem şi de fraţi ai Fiului Lui. De aceea şi 
în calitatea de chipuri ale Fiului ei reflectă şi trăiesc şi o simţire filială faţă de 
Tatăl suprem împreună cu El. Astfel, ei nu trăiesc numai relaţia frăţească cu 
Fiul Tatălui ci şi relaţia Fiului cu Tatăl. Şi vom vedea că şi o relaţie cu Duhul 
Sfânt. Fiecare persoană este astfel şi un chip al Sfintei Treimi.” 19

Relaţia pe care omul chip al lui Dumnezeu o are cu Sfânta Treime nu este 
una statică ci este caracterizată prin dinamism. Ca fiinţă raţională omul tinde 
spre Raţiunea Supremă potrivit căreia este creat, chipul îi dă mişcarea con-
tinuă către Arhetipul său. „Cel ce a adus la subzistenţă toată firea cu înţelep-
ciune spune Sfântul Maxim Mărturisitorul şi a sădit în chip ascuns, în fiecare 
dintre fiinţele raţionale, ca primă putere, cunoaşterea Sa, ne-a dat şi nouă, 
umiliţilor oameni, ca un Stăpân prea darnic, după fire, dorul de El, împletind 
cu acesta în chip natural puterea raţiunii, ca să putem cunoaşte cu uşurinţă 
modurile împlinirii dorului şi ca nu cumva, greşind, să nu nimerim la ceea ce 
luptăm să ajungem.” 20

Dorul acesta este transpunerea umană a iubirii treimice proprie persoane-
lor dumnezeieşti. Prin aceasta, responsabilitatea sa faţă de creaţie nu este una 
de domeniul juridicului, al obligaţiei, ci una firească, ontologică. „Dacă fiinţa 
dumnezeiască spune Părintele Dumitru Stăniloae ar fi într-o unică persoană, 
n-ar fi bună sau iubitoare din eternitate, deci n-ar fi dumnezeiască. Dar şi dacă 
ar fi într-o mulţime de persoane, valoarea demnă de iubire şi capabilă de iubirea 
infinită s-ar relativiza, deci nici această mulţime n-ar fi dumnezeiască. Numai 
existând în trei persoane, aceste trei persoane sunt dumnezeieşti pentru că au o 
valoare şi o relaţie între ele care le face demne şi capabile de iubirea absolută.”21 
Paradigma iubirii Sfintei Treimi este transpusă în viaţa omului prin familie fără 
de care iubirea capătă un caracter egoist. „O persoană trebuie să aibă ca eu un 
tu, ca să comunice întreolaltă şi un el care să-i cunoască din nou, în interesul 
pentru al treilea. O persoană trebuie să vorbească cu o alta şi în modul cel mai 
interesant şi unificator de un al treilea, pentru a se simţi fiecare fericită.”22

Revenind la scrierile Sfinţilor Părinţi, Sfântul Atanasie ne reţine încă o 
dată atenţia prin faptul că el consideră Sfânta Treime „creatoare şi făcătoare 
a toate”23. Apărând consubstanţialitatea Tatălui cu Fiul şi explicând noţiunea 
de naştere demonstrează că relaţia Fiu Tată „nu este pătimire şi împărţire a 
acelei fericite fiinţe” 24, ci o relaţie de egalitate privind fiinţa pornind tocmai de 
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la actul creaţiei: „dacă Dumnezeu este Făcător şi Ziditor dar creează făpturile 
prin Fiul şi nu se pot cunoaşte cele făcute decât ca făcute prin Cuvântul, cum 
nu e blasfemie ca odată ce Dumnezeu este Făcătorul, să se spună despre Cu-
vântul Lui ziditor şi Înţelepciunea Lui că nu au fost cândva? Căci aceasta este 
egal cu a zice că nici Dumnezeu nu e Făcător, neavând din sine pe Cuvântul 
creator în care creează, ci a veni din afară şi e străin Lui şi neasemenea Lui 
după fiinţă.” 25 Explicând acest pasaj Părintele Stăniloae afirmă că „dacă Dum-
nezeu nu are o raţiune ipostatică, n-a putu face lumea prin ea. În acest caz este 
făcută după o raţiune nedumnezeiască, fiind un fel de realitate total străină, 
adică nu e propriu-zis opera lui Dumnezeu. Nici nu se poate şti dacă mai există 
propriu-zis Dumnezeu sau dacă El mai are vreo legătură cu lumea.” 26

Un lucru foarte interesant în viziunea Sfântului Atanasie este sensul pe care 
îl are înţelepciunea lui Dumnezeu. Pe de o parte înţelepciunea reprezintă per-
soana Logosului, caracterul raţional al acestuia, pe de altă parte înţelepciunea 
este sinonimul Sfântului Duh aşa cum o vede şi Sfântul Irineu. Viziunea lor se 
leagă pe de o parte de teologia filoniană a Logosului, iar pe de altă parte provine 
din tradiţia apostolică care era vie în mintea şi cugetarea lor. Verbul plural n-au 
fost (Contra arienilor I. 17) citat în textul de mai sus întăreşte acest lucru. Mai 
mult, înţelepciunea are un caracter ipostatic, de persoană pe care marea majo-
ritate a Sfinţilor Părinţi au identificat-o cu persoana Duhului Sfânt.

Atât crearea cât şi restaurarea omului sunt văzute de marele alexandrin 
ca operă a Sfintei Treimi. „Tatăl fiind izvorul spune Sfântul Atanasie iar Fiul 
numindu-se râul, se spune de noi că bem Duhul. Iar adăpându-ne din Duhul 
bem pe Hristos. Şi iarăşi, Hristos fiind Fiul adevărat, noi, primind pe Duhul 
suntem făcuţi fii. Căci zice: n-aţi luat iarăşi duhul robiei spre temere, ci aţi luat 
Duhul înfierii (Rom.VIII. 15). Iar fiind înfiaţi prin Duhul, e vădit că suntem fii 
ai lui Dumnezeu în Hristos.” 27 Participarea Sfintei Treimi la creaţia lumii şi, 
mai ales, a omului salvează învăţătura creştină atât de influenţa filoniană a Lo-
gosului creat cât şi de cea gnostică în care universul este opera unui demiurg, 
iar omul rezultatul închiderii raţiunilor divine în corpuri de către forţele de-
monice. Omul este coroana creaţiei realizată de o Treime personală prin care 
el însuşi capătă caracterul personal putând astfel intra în legătură intimă atât 
cu semenii cât şi cu Creatotul său.

Actul de creare şi răscumpărare văzut ca lucrare a Sfintei Treimi îl întâlnim 
şi la Sfântul Grigore de Nazianz: „Duhul acesta lucrează împreună cu Fiul la 
zidirea şi la învierea lumii. Şi despre aceasta să te încredinţeze locul: cu Cu-
vântul Domnului s-au întărit cerurile şi cu Duhul gurii Lui toată puterea lor.” 
28 Împreuna lucrare a creaţiei se bazează pe relaţia iubitoare dintre persoanele 
Sfintei Treimi, relaţie ce nu poate rămâne într-un spaţiu izolat, ci tinde să atra-
gă întregul univers în comuniune cu iubirea lui Dumnezeu. „Fiindcă nu-i era 
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de ajuns bunătăţii lui Dumnezeu să se mişte numai în faţa propriilor ei priviri 
spune Sfântul Grigore ci trebuia ca binele să se reverse şi să se răzgândească, 
ca tot mai multe cele părtaşe la binefacere să fie, căci aceasta este firea bună-
tăţii supreme.” 29 Întreaga iconomie are la bază modul de existenţă şi lucrare 
a Sfintei Treimi: când zic Dumnezeu, zic Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Dumne-
zeirea de altfel nerevărsându-se nici dincolo de acestea, spre a nu introduce 
noi o puzderie de dumnezei şi nemărginindu-se nici în fiecare dintre acestea, 
spre a nu ne osândi de sărăcie de dumnezeire, căutând noi fie în socotinţele 
iudaice pentru credinţă într-o singură putere în dumnezeire, fie în socotinţele 
păgâneşti pentru credinţa într-o spuză de dumnezei.” 30

Sintetizând gândirea primelor şapte veacuri creştine, Sfântul Ioan Damas-
chin afirmă că „Însuşi Dumnezeul nostru, proslăvit în Treime şi Unime a făcut 
cerul şi pământul şi toate cele câte sunt în ele, aducând pe toate de la neexisten-
ţă la existenţă” 31, apoi specfică faptul că „Dumnezeu creează pe om cu mâinile 
Sale proprii din natura văzută şi nevăzută,după chipul şi asemănarea Sa.” 32 Ex-
presia a creat cu propriile sale mâini indică tocmai lucrarea Sfintei Treimi aşa 
cum o vedea cu mult timp în urmă Sfântul Irineu. Lumea este rezultatul bună-
tăţii lui Dumnezeu Treimic care „în timp ce gândeşte creează; iar gândul se face 
lucru,realizându-se prin Cuvântul şi desăvârşindu-se prin Duhul.” 33

Imaginea omului chip al Sfintei Treimi este strâns legată, aşa cum am vă-
zut, de responsabilitatea sa faţă de lume. Pe de o parte, fiinţa umană face par-
te din creaţie şi, prin urmare, nu poate face abstracţie de dezvoltarea ei, pe 
de altă parte, el este chemat către dumnezeire, ceea ce presupune şi unirea 
tuturor eforturilor pentru transformarea şi transfigurarea spirituală a spaţiu-
lui în care trăieşte. Responsabilitatea pe care o are faţă de lume nu se reduce, 
aşadar, la simple norme de conduită sau la o politică ecologică, aşa cum mulţi 
tind să expedieze problema, ci la transformarea ei interioară. Prin aceasta nu 
putem fi acuzaţi de un panteism latent, pentru că teologia ortodoxă a formulat 
şi apărat din totdeauna învăţătura despre energiile necreate ce se răsfrâng nu 
numai asupra omului, ci asupra întregii naturii, ca spaţiu prin care şi în care 
Dumnezeu se poate descoperi şi face din ce în ce mai mult cunoscut. Aceasta 
nu este o simplă teorie a spaţiului teologic bizantin, ci ea îşi are profunde ră-
dăcini în Sfânta Scriptură izvorul scris al Revelaţiei.

Nu trebuie să uităm că lumea a fost creată pentru om şi nu omul pentru 
lume. În faţa unui asemenea dar, nu putem rămâne impasibili, după cum nu 
putem abuza la nesfârşit de el. Responsabilitatea faţă de creaţie înseamnă, în 
ultimă instanţă, responsabilitatea faţă de propria noastră persoană şi faţă de 
chipul lui Dumnezeu pe care-l purtăm fiecare dintre noi. 
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III. Iisus Hristos - semnul către care converg 
speranţele iudeului şi creştinulu

Fără îndoială, mesianismul iudaic nu se poate confunda cu cel creştin. 
Mai mult, nu se poate vorbi despre o succesiune firească a percepţiei sensu-

rilor mesianice de la comunitatea iudaică la cea creştină, nici măcar de aceeaşi 
interpretare a textelor mesianice. Este foarte interesant faptul că textul biblic 
a fost asumat de către tânăra comunitate creştină nu pe filieră ebraică, ci grea-
că, prin intermediul Septuagintei. Desigur, se pot aduce argumente legate de 
răspândirea cuvântului la neamuri, de circulaţia limbii greceşti la acea vreme 
în mai tot spaţiul civilizat. Cu toate acestea, nu trebuie uitat că predica Mântu-
itorului a fost rostită în limba aramaică, cu conotaţii şi sensuri mult diferite de 
sensibilităţile spirituale şi culturale proprii spaţiului grec 34. Dacă Septuaginta a 
reprezentat un punct important de referinţă pentru dezvoltarea creştinismului, 
oare textul ei a reprezentat o lectură mesianică ce va fi jucat un rol esenţial în 
aplicarea a numeroase profeţii lui Iisus? Marguerite Harl este de părere că, în-
tr-adevăr, „marile afirmaţii teologice cu privire la Dumnezeul unic, la Cuvântul 
(Verbul, Logos-ul) şi Duhul Său (pneuma), la mântuirea adusă neamurilor şi la 
constituirea unei Biserici universale, se bizuie pe formule din Septuaginta. Tot 
ea le-a furnizat primilor creştini limba lor religioasă, chiar dacă sensul cuvinte-
lor este de acum deturnat de convingerea lor că prevestirile mesianice au fost 
împlinite prin venirea lui Iisus şi că învierea Lui le dă tuturor speranţa unei vieţi 
de apoi. Unitatea celor două testamente se realizează aşadar prin unitatea de 
limbă”35. Savanta franceză lansează deja, prin acest text, o afirmaţie interesantă: 
textul Scripturii nu poate fi considerat unitar decât prin intermediul limbii. Cât 
priveşte unitatea de sens, ea nu este una reală, ci una forţată, datorată percep-
ţiei diferite pe care creştinii au avut-o asupra „povestirilor mesianice”. Putem 
vorbi, astfel, de o mesianizare creştină a textului Septuagintei 36. Ne putem lovi, 
astfel, de problema textului, a autenticităţii şi receptării lui în funcţie de origina-
lul ebraic. Din prisma textului, atitudinea Bisericii pare să fi realizat cel puţin o 
derogare dacă nu o impostură asupra lui. Hugues Cousin dă o rezolvare, admi-
rabilă, spunem noi, cu privire la problema mesianizării. „Biserica veche spune el 
nu are nevoie de un text mesianizat. Încă o dată: punctul de pornire al reflecţiei 
credincioase în secolul I, fie ea evreiască sau creştină, nu este textul scripturistic, 
ci credinţa comunităţii cititoare; sprijinirea şi ilustrarea acestei credinţe prin ra-
portarea la Scriptură sunt un lucru secund (dar nu şi secundar). Pentru lectura 
bisericească nu contează ce versiune a Bibliei i-a stat la bază, iar tradiţia creşti-
nă s-ar fi putut foarte bine dezvolta începând de la un text mai apropiat de cel 
ebraic recept. Cu toate acestea, ea s-a putut dezvolta nestingherită pornind de 
la un text grecesc, fidel celui ebraic, pe care-l citim astăzi.” 37 Asemenea asumare 
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a textului concordă întru totul cu universalismul creştinismului. Depăşirea li-
terei pentru duh, permite abordări nu mesianizate ci mesianice ale Vechiului 
Testament. Afirmaţia că ideea mesianică parcurge Vechiul Testament aseme-
nea unui fir roşu este, din punct de vedere creştin, perfect valabilă, împlinită în 
persoana Mântuitorului Hristos. Identificarea unor imagini vechi-testamentare 
cu imaginea lui Iisus este posibilă tocmai prin depăşirea spaţiului iudaic, prin 
formularea unei învăţături despre mântuire a întregii creaţii. 

Dintre aceste imagini, cea mai semnificativă este, desigur, cea a lui Mesia. 
Convergenţa iudeului şi creştinului în Iisus este legată tocmai de identitatea 
lui existenţială cu Mesia. Unul şi multiplul, particularul şi universalul se împa-
că tocmai în persoana Fiului lui Dumnezeu. Imaginea complexă a figurii me-
sianice fusese deja conturată în Vechiul Testament. Jacob Neusner vorbeşte 
despre trei imagini-simbol reprezentative pentru iudaism: înţeleptul, preotul 
şi mesia 38. În timp ce înţeleptul şi preotul indică lumea concretă, apropiată, 
poporul lui Israel, Mesia este cel ce indică viitorul, lumea universală. El poate 
salva totul sau poate distruge totul 39. Depăşirea binomului unul-multiplu pare 
să fie indicată şi în tradiţia iudaică tocmai prin aceste tipologii. „Atunci când 
toate vin împreună afirmă acelaşi Neusner formând creaţia desăvârşită dintru 
început, atunci va veni ultimul şi deplinul Sabat, corespondentul Sabatului de 
la începutul creaţiei: Mesia şi epoca sa.”40 A reprezentat oare întruparea Mân-
tuitorului Hristos venirea lui Mesia, noua creaţie? Se poate identifica imagi-
nea lui Iisus cu imaginea lui Mesia? 

Oscar Culmann propune, ca mijloc de soluţionare a acestor întrebări, co-
mentarea textelor din Marcu XIV. 61 ş.u; XV. 2 ş.u, paralel cu VIII. 27. Marcu 
XIV. 61 ş.u descrie lucrurile în modul cel mai clar: Iarăşi l-a întrebat arhie-
reul şi i-a zis: eşti tu Hristosul, fiul celui Binecuvântat? Iar Iisus i-a zis: Eu 
sunt, şi-l veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta Puterii şi venind pe 
norii cerului. Iar arhiereul, sfâşiindu-şi hainele, a zis: ce trebuinţă mai avem 
de martori? Textul pare să arate clar că însuşi Mântuitorul şi-a afirmat me-
sianitatea. O astfel de atitudinea reprezenta, desigur, un argument suficient 
pentru a fi predat romanilor şi condamnat pentru nesupunere faţă de imperiu 
41. Marcu XV. 2 pare, însă, să susţină contrariul: Şi Pilat l-a întrebat: Tu eşti 
împăratul iudeilor? Iar El, răspunzându-i, a rostit: tu o spui. Acelaşi răspuns 
îl găsim şi în celelalte evanghelii sinoptice. În Matei XXVI. 64, la întrebarea 
arhiereului, Mântuitorul nu răspunde cu „eu sunt” ci cu „tu ai zis”. Aplicând 
acest sens la afirmaţia Mântuitorului, atunci răspunsul său ar fi „tu eşti cel ce 
ai spus, nu Eu 42. Mai mult, imaginea Fiului Omului venind pe norii cerului nu 
este o imagine care să concorde cu cea a lui Mesia politic, aşteptat de evrei 43. 
Analiza lui Culmann ne sugerează un fapt clar: Iisus nu se identifică imaginii 
lui Mesia, aşteptat de evrei, ci vorbeşte, în spiritul profeţilor Isaia şi Daniel, 
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despre o împărăţie mesianică spirituală, complet diferită de imaginea politi-
zată iudaică. Evanghelia după Luca indică acelaşi răspuns evaziv al Mântuito-
rului în faţa arhiereului, conservând sensul aramaic: Spune-ne nouă dacă tu 
eşti Hristosul. Şi el le-a zis: dacă vă voi spune nu veţi crede; dar dacă vă voi 
întreba nu-Mi veţi răspunde şi nici nu Mă veţi elibera. De acum, însă, Fiul 
Omului va şedea de-a dreapta puterii lui Dumnezeu (Luca 22, 67-69). Încă 
o dată, Mântuitorul refuză a se numi pe sine Mesia, dar nu ezită să-şi asume 
numele de Fiul Omului. Iisus ştia că ideile mesianice evreieşti erau întru to-
tul politice şi că nimic nu-i era mai străin ca această manieră de a-i percepe 
misiunea 44. Asumarea terminologiei profetice rezolvă disensiunea aparentă 
ce s-a creat între imaginea vechi-testamentară al lui Mesia şi cea întrupată în 
persoana Mântuitorului Hristos. 

Aceeaşi metodă este preluată în cărţile Noului Testament. Multe texte 
vechi-testamentare sunt puse în paralel cu momente din viaţa Mântuitorului, 
îşi găsesc în ea împlinirea. De la naşterea până la moartea pe cruce, viaţa Dom-
nului Iisus Hristos îşi găseşte corespondenţe în cărţile Legii Vechi 45.

Genealogia Mântuitorului din Evangheliile lui Matei şi Luca. Prima are în 
vedere identitatea dintre Iisus şi Unsul lui Dumnezeu, Fiul lui David. În încer-
carea de a dovedi că evenimentul naşterii lui Iisus Hristos a împlinit deja pro-
rociile Vechiului Testament, evanghelistul Matei ţine să arate, încă de la înce-
putul scrierii sale, care sunt legăturile acestei personalităţi ilustre cu bărbaţii 
mari ai timpurilor trecute. Înainte de a prezenta genealogia lui Iisus, Matei 
arată din capul locului cui aparţine acesta, afirmând, cât se poate de simplu că 
el prezintă cartea naşterii (biblos geneseos 46) lui Iisus Hristos. Observăm 
că, în chiar primul verset, evanghelistul consemnează numele lui Iisus, care în 
traducerea ebraicului Jeshuach înseamnă Dumnezeu este mântuirea. Matei 
ţine să mai adauge lângă numele ebraic şi pe cel grecesc de Χριστός, tradu-
cerea cuvântului ebraic Mashiach. Inserarea acestor două nume la începutul 
genealogiei mateene arată clar intenţia evanghelistului era aceea de a demon-
stra că Iisus Hristos nu era altul decât cel de veacuri aşteptat, Mesia vestit de 
proroci, Regele noii împărăţii mesianice 47.

În Evanghelia după Luca (III. 23-38) genealogia Mântuitorului trebuie 
pusă în legătură cu versetul 15 al aceluiaşi capitol: iar cum tot poporul era în 
aşteptare şi toţi se întrebau în inimile lor despre Ioan: nu cumva el este Hris-
tosul? Intenţia evanghelistului este de a demonstra nu doar identitatea dintre 
Iisus şi Mesia, ci şi evidenţa sa ca persoană istorică. Dacă Matei porneşte de la 
Avraam, adresându-se evreilor, Luca ia în calcul precizia istorică, datele con-
crete pentru că el se adresează lui Teofil, nobil roman, a cărui cultură este una 
elină şi nu iudaică. Genealogia sa porneşte de la Iosif şi se termină la Adam de-
monstrând, astfel, universalitatea misiunii lui Iisus şi a Bisericii, ca spaţiu prin 
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excelenţă al Duhului Sfânt 48. Ceea ce Matei doar sugerează, Luca indică în 
chip precis: imaginea lui Iisus este una tipologică, ea împlineşte universal nă-
zuinţele evreului dar şi ale creştinului şi păgânului49. Aceasta este înţelegerea 
pe care tradiţia Bisericii a dat-o relaţiei dintre Vechiul şi Noul Testament 50. 

Revenind la subiectul convergenţei, trebuie spus că mesajul Mântuitorului 
şi înţelegerea lui a fost cel care a dat naştere la adevărate conflicte în sânul Bi-
sericii primare din care făceau parte atât iudei cât şi păgâni, susţinători acerbi 
ai tradiţiilor Legii, dar şi persoane pentru care preceptele vechi-testamentare 
nu aveau nici o relevanţă. Practic, disputa dintre iudaizanţi şi ceilalţi creştini, 
rezolvarea acestui conflict, reprezintă cheia pentru înţelegerea Evangheliei în 
Duhul şi nu în litera ei. Pot fi botezaţii păgânii fără a mai trece prin ritualul cir-
cumciziei, trebuie să respecte oare prescripţiile de curăţie prevăzute de lege? 
Supunerea creştinilor faţă de lege ar fi anulat însăşi Evanghelia, nu ar repre-
zentat decât o altă sectă cu tentă moralizator-mesianică din spaţiul periferic al 
iudaismului. Neacceptarea Legii, pe de altă parte, ar fi scandalizat, după cum 
bine se poate vedea în Faptele Apostolilor şi în epistolele Sfântului Apostol 
Pavel, pe creştinii proveniţi dintre iudei. Deşi, cel mai adesea, apostolului Pa-
vel îi este acordat apelativul de apostol al neamurilor, primul evanghelizator 
printre păgâni este Petru. Misiunea sa este deja anunţată în FA, cap. II, prin 
cuvântarea ţinută înaintea neamurilor adunate la sărbătoarea Cincizecimii, 
în Ierusalim şi concretizată în botezul centurionului Corneliu (FA, cap. X) 51. 
Viziunea ce precedă convertirea lui Corneliu (FA X. 10-16) constituie argu-
mentul cel mai clar al chemări la mântuire nu doar a evreilor, ci şi a păgânilor. 
Botezul lui Corneliu nu mai este doar un simplu act de iniţiere, ci este lucra-
re pnevmatică prin care el intră în comuniunea Bisericii 52: oare poate cineva 
opri apa să-i boteze pe aceştia care-au primit Duhul Sfânt ca şi noi?(FA X. 
47). Capitolul XI din FA vine să clarifice situaţia încordată ce se crease între 
creştinii proveniţi dintre iudei şi păgânii proaspăt botezaţi între care Corne-
liu reprezenta cazul reprezentativ prin excelenţă. Părtăşia reală a păgânilor la 
roadele Duhului este sugerată de capacitatea acestora de a recepta şi asuma 
Cuvântul. „Îngerul îi spune lui Corneliu că Petru îi va grăi cuvinte dumneze-
ieşti prin care se va mântui el şi casa sa (FA. XI. 4). La Sinodul din Ierusa-
lim apostolul istoriseşte că neamurile au ascultat cuvântul Evangheliei şi au 
crezut (FA. XV. 7). De fapt, în istoria convertirii lui Corneliu şi a familiarilor 
săi Sfântul Luca insistă mult asupra atitudinii docile în ascultarea Cuvântului 
care precede şi suscită credinţa în Domnul Iisus. De altfel, trebuie notat faptul 
că în FA. XV. 7 verbul a crede (πιστεύειν) este folosit în sens absolut pentru a 
indica convertirea păgânilor la credinţa creştină.” 53 

Situând atitudinea lui Petru în context strict iudaic, aceasta ne apare totuşi 
extrem de gravă 54. De aceea atitudinea conaţionalilor săi este cel puţin una 
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de uimire: În timp ce Petru încă grăia cuvintele acestea, Duhul cel Sfânt s-a 
pogorât peste toţi cei ce ascultau cuvântul. Iar credincioşii tăiaţi împrejur, 
care veniseră cu Petru, au rămas uimiţi că darul Duhului Sfânt s-a revărsat 
şi peste păgâni (FA. X. 44-45). În botezul păgânilor se ciocnesc două mentali-
tăţi: cea tradiţională, iudaică şi cea creştină. Discuţiile din jurul respectării sau 
nerespectării legii l-au făcut chiar pe Petru să şovăie şi să-şi atragă mustrarea 
apostolului Pavel (cf. Gal. II. 11-12). 

În conflictul cu privire la respectarea sau nerespectarea legii întrezărim 
relevanţa operei mântuitoare a lui Hristos. Soluţia oferită de Sinodul de la 
Ierusalim (cf. FA. cap. XV) a fost cea care a nu doar a aplanat conflictul, dar 
ea a arătat că în Hristos converg speranţele şi ale iudeului şi ale păgânului. 
Misiunea ulterioară a lui Pavel printre neamuri, credinţa sa nestrămutată că 
Hristos este ţinta, telos-ul, vieţii creştine a dovedit cu prisosinţă valabilitatea 
universală a mântuirii în Biserică, dobândită prin patimile, moartea şi învie-
rea Mântuitorului. El este nu doar Mântuitor, Mesia ci este însuşi Domnul 55, 
cel ce ne conduce spre Împărăţia lui Dumnezeu.

IV. Geneza şi Apocalipsa: sensul eshatologic al creaţiei

O teologie a creaţiei, în mod obligatoriu, trebuie să se bazeze pe Tradiţia 
în duhul căreia a fost scrisă Sfânta Scriptură. În tradiţia biblică a Vechiului 
şi Noului Testament experienţa lumii ca şi creaţie este determinată prin cre-
dinţa în revelaţia unui Dumnezeu Creator în istoria lui Israel. Alianţa dintre 
Dumnezeu şi Avraam ne arată o experienţă personală dar în acelaşi timp stă 
şi la baza alegerii unui popor în care se va manifesta cu profunzime această 
conştiinţă mesianică.

În lumina acestei experienţe a unei izbăviri aşteptate, în exodul către pă-
mântul promis, Israel va trăi şi va înţelege lumea ca o creaţie a lui Dumnezeu. 
Experienţa istorică, precum şi cea personală a evreilor le vor impune acestora 
conştiinţa istorică că Dumnezeul lui Israel este Creatorul întregii lumi, că este 
unicul Dumnezeu, total diferit de dumnezeii idoli ai celorlalte popoare. Astfel 
între istoria mântuirii şi experienţa lumii ca şi creaţie există o dublă relaţiona-
re: experienţa lumii ca şi creaţie ne arată că Dumnezeul care a făcut alianţa cu 
Israel este unicul Domn şi Creator al lumii, iar pe de altă parte tot universul, 
toţi oamenii, întreaga creaţie intră în lumina mântuirii.

Astfel, creaţia devine un cadru general şi universal al experienţei persona-
le şi istorice trăite în vederea mântuirii. Nu doar că istoria este relaţionată cu 
cosmosul, ci mai mult, aceste realităţi sunt asumate şi trăite într-o perspectivă 
eshatologică, pentru că mântuirea depăşeşte limitele naturale ale unei creaţii 
şi istorii care nu-şi sunt autosuficiente şi nu-şi găsesc împlinirea decât într-un 
Dumnezeu transcendent.
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În aceste condiţii Gn. I. 1 (crearea cerului şi pământului) se leagă cu Isaia 
LXV. 17 şi cu Apocalipsa XXI şi XXII (cer nou şi pământ nou), deoarece mân-
tuirea implică o transfigurare a întregii creaţii. Cosmosul şi istoria sunt trăite 
eshatologic prin prisma împărăţiei lui Dumnezeu. Istoria promisiunilor din 
Vechiul Testament se descoperă şi în istoria mesianică a Evangheliei lui Hris-
tos şi ambele istorii ne trimit către o împărăţie a lui Dumnezeu eshatologică, 
dar totodată prezentă în istorie. Împărăţia lui Dumnezeu structurează dinlă-
untru istoria, o transfigurează, articulând eshatonul cu istoria. 

Paralelismul - inclusiv cel formal - care există între primele cuvinte ale Ge-
nezei şi capitolele XXI şi XXII din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul nu este 
întâmplător. Canonul eclezial, norma explicită (literal vorbind) şi implicită 
(duhovniceşte vorbind) a Bisericii, impune ca orice discuţie despre lume cre-
aţie a lui Dumnezeu să ţină seama de cei doi termeni între care se desfăşoară 
istoria relaţiilor dintre Dumnezeu şi poporul său: „la început a făcut Dumne-
zeu cerurile şi pământul” (Gn I. 1) şi „am văzut cer nou şi pământ nou” (Ap 
XXI. 1). În acest context, trebuie spus, Apocalipsa nu este doar textul situat 
de Biserică drept simetric al Genezei, ci cheia eclezială pentru descifrarea mul-
tor umbre ale referatului creaţiei şi ale dramei umanităţii pe pământ (inclusiv 
ale umbrelor conştiinţei contemporane), în acelaşi timp expunerea singurei 
soluţii ecleziale pentru aceste umbre şi pentru această dramă. Ştiind, dinspre 
luminările Apocalipsei, care este sensul creaţiei, ascuns în cutele metaforelor 
din Cartea Facerii, devin posibile o făptuire şi o vieţuire pe măsură56. Este 
ceea ce spune Sfântul Ioan Hrisostom, descriind maniera în care Dumnezeu 
a rânduit lumea: „Dacă ne vom ordona astfel viaţa, ne vom bucura de mare 
ajutor de sus şi vom putea trece în linişte viaţa aceasta, iar pentru viaţa ce va 
să fie, vom dobândi multă îndrăznire înaintea lui Dumnezeu”57.

Sfântul Ioan începe prin a spune că primul cer şi primul pământ au trecut 
şi că „marea nu mai e” (XXI. 1) 58. Afirmaţia este reluată în diverse forme: „cele 
dintâi au trecut” (XXI. 4), „noapte nu va mai fi” (XXII. 5). În schimb, Hristos 
însuşi afirmă: „le fac noi pe toate” (XXI. 5). Profesorul Savvas Agouridis obser-
vă că în Apocalipsă nu se vorbeşte niciodată de ceruri şi că nu-i nici o legătură 
între cerul nou şi lumea cerească sau angelică a capitolelor precedente; e vor-
ba, deci, de „transfigurarea bolţii cereşti”, în care el vede, asemenea Sfântului 
Ioan Hrisostom despre ziua a patra a creaţiei 59, indiciul abolirii idolatriei, le-
gată de o anumită interpretare a funcţiei obişnuite a aştrilor, funcţie înlocuită 
aici de slava divină 60.

Capitolele Apocalipsei discută două teme: (1) a încheierii periplului crea-
ţiei („marea nu mai e”, „cele dintâi au trecut”, „noapte nu va mai fi” 61) şi (2) a 
restaurării creaţiei rănite de păcatul omului („le fac pe toate noi”, „blestem nu 
va mai fi”). Acesta e cadrul în care apostolul plasează istoria raporturilor între 
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Biserică şi imperiul roman, şi chiar istoria, potrivit interpretărilor vulgare ale 
Apocalipsei, luptei între bine şi rău. Această istorie nu este decât transpunerea 
în plan uman, social, a luptei pe care creaţia o dă între pământul netocmit şi 
gol / întuneric / ape şi lumină / cer nou şi pământ nou. Vorba românească, „să 
faci un lucru ca lumea”, indică foarte bine ceea ce vrea Scriptura să ne înveţe: 
faptul că, în luptele sale, omenirea trebuie să urmeze logosul, raţiunea de a fi a 
creaţiei, fără de care aceste lupte sunt duse în latura şi în umbra iraţionalului. 
Comunitatea umană şi istoria sa particulară (o sumă de istorii particulare, de 
altfel), trebuie interpretată în context cosmologic, din perspectiva eshatologi-
că a unei creaţii desăvârşite. Nu există un sens al istoriei care să facă abstracţie 
de sensul creaţiei lui Dumnezeu.

Reiterând, dar în cheie pozitivă, imaginea cetăţii Babilon (tipul lumii că-
zute, dominată de rău), antihristică, apostolul descrie coborârea din cer (tip al 
perfecţiunii; cf. Mt. VI. 10: să se împlinească voia Domnului pe pământ, aşa 
cum se împlineşte în cer), „de la Dumnezeu”, a cetăţii sfinte, noul Ierusalim 
(XXI. 2). 

Imaginea este puternică: Babilonul era o construcţie „autonomă”, ome-
nească şi diabolică, realizată semeţ de jos în sus, chip al uitării sensului rân-
duit de Dumnezeu creaţiei; Ierusalimul este construcţie divină (coboară de la 
Dumnezeu) şi umană (XXI. 17) deopotrivă, corespunzând Logosului creaţiei. 
Ierusalimul coboară ca o supraformă asupra materiei lumii, spre revelarea 
adevăratei naturi şi destinaţii a acesteia, taina modului teandric 62. Aş zice, 
în spiritul cugetării sfântului Maxim, că este vorba de aducerea la suprafaţă, 
de revelarea structurii raţionale interne a universului, adecvarea materiei cu 
forma, a fiinţei cu raţiunea sa de a fi. Dacă imaginea este una a coborârii, e 
pentru a nu exista vreun echivoc privind compatibilitatea acestei construcţii 
cu proiectul dumnezeiesc elaborat mai înainte de lume (acum se împlineşte, 
de altfel, ceea ce Dumnezeu privind creaţia în întreg parcursul său între Alfa 
şi Omega a anunţat de la început; cf. Gn. I. 31) 63.

În altă ordine, dar despre imaginea descendentă, prof. Savvas Agouridis 
observă la sfântul Ioan Teologul o viziune apocaliptică tradiţională, bazată pe 
o serie de imagini şi simboluri precedente creştinismului şi prezente cu precă-
dere în literatura apocaliptică de formă şi expresie vechitestamentară (cf. Is. 
LXV. 17-19) şi, mai mult, o perspectivă radical creştină: a întrupării Cuvântu-
lui. Aşadar, redarea eshatologiei vechitestamentare într-o cheie hristologică 
(fapt evident în imaginea atotprezentă a Mielului) 64. 

„Deşi provenienţa cetăţii este cerească spune profesorul , aceasta nu e ceva 
care, în cele din urmă, să urce de pe pământ la cer, ci, dimpotrivă, ceva care 
coboară din cer pe pământ. Această tendinţă biblică spre om şi spre istorie, 
ca şi concepţia despre mântuire ca transfigurare a lumii, care are în centru 
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Vizita Excelenţei Sale, Domnul Traian Băsescu, 
Preşedintele României, 

la Mănăstirea Comana - 20 septembrie 2009
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Domnul Traian Băsescu în sala Tronului a Mănăstirii Comana
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omenirea, rămâne una din învăţăturile fundamentale ale creştinismului, ori-
cât de mult, mai târziu, gândirea teologică creştină s-a aflat sub presiunea te-
ologiei şi a filosofiei greceşti, care văd mântuirea ca urcare de la cele de jos la 
cele de sus, în timp ce coborârea de la cele de sus la cele de jos este considera-
tă cădere de gândirea greacă” 65. De reţinut ideea evaluării pozitive a creaţiei 
văzute, împotriva oricărei gnoze maniheice şi a oricărei viziuni a psihanodiei 
(urcuşul sufletului, dincolo de trup şi de univers).

Metafora Ierusalimului, a lumii îmbrăcată în forma cetăţii de sus, se di-
namizează în genul paulin şi tradiţional biblic al relaţiei dintre Hristos şi Bi-
serică (Ef. V. 21-27) , prinzând expresie comunională: cetatea se înfăţişează 
ca mireasa înaintea mirelui, gătită, împodobită de nuntă. Aş vrea să remarc, 
şi sper să nu pară o naivitate, că termenul „împodobită” (kekosmene) are 
o consonanţă evidentă cu spiritul interpretării mele: cetatea este frumoasă 
precum lumea (kosmos). Cetatea este lumea, creaţia ajunsă/adusă la forma 
ultimă, desăvârşită, divină; lumea îmbrăcată duhovniceşte, în formă compa-
tibilă cu Dumnezeu, devenită asemenea Domnului/ Mielului 66, umanizată şi 
îndumnezeită. Lumea în forma Bisericii, de vreme ce „mireasă” este numele 
prin excelenţă al „trupului Domnului” (cf. Ef. V. 22-27).

Acum se revelează faptul că, ab initio, sensul lumii a fost comuniunea cu 
Creatorul. Faptul e confirmat de proclamarea solemnă a locuirii lui Dumne-
zeu - în cort, simbolul alianţei, al relaţiei 67 - cu oamenii (XXI. 3), o trimitere 
la profeţia despre Emmanuel („Dumnezeu cu noi”) din Is. VII. 14. Rezultatul 
acestei locuiri e desfiinţarea morţii (XXI. 4; cf. Is. LXVI. 22). 

Un creştin vede aici, desigur, generalizarea stării lui Iisus cel înviat, dar şi 
depăşirea celor două probleme ale creaţiei: natura pieritoare şi natura căzută. 
În tradiţia patristică, moartea e inerentă creaţiei, de vreme ce, având un înce-
put al existenţei, lumea nu-şi are în sine nici raţiunea de a fiinţa, nici resortu-
rile unei fiinţări autonome. Cu toate acestea, creaţia a fost chemată să fiinţeze 
peste moarte, omului revenindu-i marele rol de a ridica lumea, o dată cu sine, 
la nivelul vieţuirii nepieritoare, în comuniunea dumnezeiască. Păcatul, căde-
rea omului nu a însemnat, de aceea, doar un eşec personal, ci ratarea şansei 
creaţiei de a sălta în ritmul zilei a opta. Dumnezeu anunţase, în Gn. III. 16-19 
şi putem spune că e prima veste proastă dată omului că toate vor avea de su-
ferit, om şi lume. Acum, Domnul anunţă marea veste bună a biruirii definitive 
a morţii (tema va fi reluată de apostol în capitolul XXII). În cer nou şi pământ 
nou, numai păcătoşii (cei neconformi Mielului şi creaţiei desăvârşite) au să 
trăiască în modul morţii ca şi cum moartea nu a fost înfrântă, ca şi cum uni-
versul nu a ajuns la forma desăvârşită , în „lacul de foc”, în „moartea a doua” 
(XXI. 8 şi 27, de asemenea în XIII. 8 şi XXII. 15; cf. XX. 11-15) 68.
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Acum se aude glasul Cuvântului (XXI. 6), care mărturiseşte că iconomia 
s-a încheiat: „a venit”/”s-a făcut”! Alfa şi Omega, arche şi telos s-au întâlnit 
în Hristos, cel ce este bereshit, în care sunt recapitulate toate cele din ceruri 
şi de pe pământ, văzute şi nevăzute, de vreme ce în el şi pentru el toate au fost 
făcute (Col. I. 15-18). Auzim, în acest „s-a făcut”, ecoul puternic şi perfect al 
lui „săvârşitu-s-a!” de pe cruce (poate nu întâmplător, consemnat numai de 
apostol; cf. In. XIX. 30). Semnul împlinirii e înfierea deplină a omului (XXI. 

7), descifrată de sfântul Ioan în întruparea Fiului (In. I. 12-13) şi descrisă 
de sfântul Pavel ca aşteptare a întregii creaţii (Rom. VIII. 21). Cei înfiaţi, care 
au acces în cetate, la pomul vieţii (XXII. 14), sunt faţă de păcătoşi, care nu sunt 
(vide XIII. 8) deja scrişi în „cartea vieţii Mielului” (XXI. 27), termeni ce trimit 
la afirmaţia paulină din Rom. VIII. 29-30, în care-i vorba de cei hotărâţi din 
veci de Dumnezeu a fi „asemenea chipului Fiului său”, în virtutea precunoaş-
terii vieţii lor.

Textul profetic evidenţiază apoi efectele locuirii lui Dumnezeu cu oamenii 
prin descrierea miresei, a cetăţii sfinte (XXI. 9). Ioan, condus de un înger - în 
duh / extatic - într-un munte „mare şi înalt” (XXI. 10), contemplă noul Ieru-
salim, plin de slava Domnului (XXI. 11 şi 23). E vorba de adevăratul chip al 
creaţiei (pe care apostolii l-au privit deja pe Tabor, anticipat în umanitatea 
transfigurată a lui Hristos; de altfel, v. 23 arată că „făclia” cetăţii este Mielul), 
nu cel al slavei deşarte, pe care diavolul i l-a arătat lui Iisus tot de pe un munte 
înalt (Mt. IV. 8) 69. Astfel de expresii reprezintă nu doar o simbolistică aparte, 
dezvoltată de Sfântul Ioan, ci şi un răspuns şi chiar o împlinire a materialului 
spiritual, prezent în literatura apocaliptică iudaică.

Imaginea e redată prin simboluri, prin metafora unei construcţii transfi-
gurate: chiar zidurile sunt transparente (XXI. 11). Nu-i nimic opac în cetatea 
Domnului. Aşa cum zidul este „asemenea sticlei curate” (XXI. 18), „piaţa ce-
tăţii e de aur curat, ca de sticlă străvezie” (XXI. 21). În interiorul acestui chip 
dominant, al creaţiei înnoite, se desfăşoară imaginea formei ecleziale a lumii, 
imagine preluată adeseori în cultul creştin, încă din cele mai vechi timpuri. 
Practic, aşa cum avea să observe tradiţia Părinţilor, Biserica, acum, nu-i decât 
anticiparea şi premisa ultimei forme a lumii 70. Că este vorba de lumea însăşi 
e indicat de forma cubică a cetăţii, ale cărei laturi sunt orientate după axele 
rozei vânturilor (XXI. 13).

Aceste metafore vor să ne încredinţeze că, împotriva oricărei viziuni ca-
tastrofice, creaţia va ajunge la o formă de stabilitate şi transparenţă de ne-
imaginat azi. Faptul e confirmat de absenţa oricărui templu în cetate (XXI. 
22). Templul, naos, este, în limba greacă, prin înrudirea cu corabia, naus, 
icoană a drumului, a călătoriei, a lui a fi întru, şi de asemenea prefigurare a 
lumii perfecte, cum observă Părinţii: „totalitatea celor aduse de Dumnezeu la 
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existenţă prin facere se împarte spune sfântul Maxim în cosmosul inteligibil, 
care constă din fiinţe spirituale şi netrupeşti, şi în [cosmosul] acesta sensibil 
şi corporal, ţesut grandios din multe forme şi esenţe. Prin aceasta [lumea] este 
un fel de biserică [templu] a lui Dumnezeu, nefăcută de mâini, dar indicată cu 
înţelepciune de aceasta, care e făcută de mâini. Această totalitate are ca altar 
cosmosul de sus, destinat puterilor de sus [e vorba de îngeri şi, poate, de sfin-
ţi], iar ca navă pe cel de jos, la îndemâna celor sortiţi să trăiască o viaţă legată 
de simţuri” 71. Din această perspectivă Biserica este pregustarea bucuriei de-
săvârşiri ce-i va fi hărăzită la cea de-a doua venire. 

Conform acestei imagini Geneza şi Apocalipsa exprimă canonul conştiin-
ţei ecleziale, care înscrie toată această istorie între „ceruri şi pământ” şi „cer 
nou şi pământ nou”. Aşa cum mântuirea nu poate fi înţeleasă deplin fără di-
mensiunea cosmică a lucrării lui Hristos şi în afara Bisericii care este forma 
ultimă a creaţiei, lărgirea şi actualizarea chipului lui Hristos în toate , făptui-
rea omenească în ziua a şaptea nu poate avea un mai potrivit model pentru a 
se desfăşura cu rod.

V. Dinamismul creaţiei şi viaţa Bisericii

Pentru ortodoxie, tradiţia nu este un depozit constituit autonom al învă-
ţăturii şi al practicilor creştine, ci însăşi viaţa Bisericii în Duhul Sfânt. Această 
înţelegere ridică problema cadrului în care tradiţia se manifestă cu adevărat, 
dincolo de achiziţiile sale istorice în plan doctrinar şi practic, ca viaţă a Bi-
sericii. Din perspectivă ortodoxă, răspunsul este evident: acest context este 
sfânta liturghie 72. Aici, în acest context, Biserica vie se articulează dinamic - 
iar şi iar - cu Evanghelia vie. Aici, în liturghie, Evanghelia încetează a mai fi 
un text, fiind pusă în relaţie cu Hristos, izvorul său, aşa încât citirea sa devine 
chiar predica lui Hristos. Ceea ce face posibilă această transfigurare a textului, 
transpunerea sa în predică vie, este faptul că liturghia reiterează mistic taina 
întrupării Cuvântului (liturghia este evenimentul Logosului întrupat). Sfântul 
Irineu al Lyonului afirmă de aceea ca orice opinie eclezială trebuie să fie con-
formă euharistiei, aceasta din urmă confirmând/ certificând opinia Bisericii73. 

În aceste condiţii, tradiţia privită ca viaţă a Bisericii se dezvăluie ca viziune 
eclezială asupra lumii, asupra valorilor, un sistem de referinţă în care Biserica 
îşi poate rosti judecata asupra lucrurilor. Exact această înţelegere a tradiţiei 
permite cercetarea liturghiei nu doar sub aspectul unui laborator în care se re-
alizează permanenta constituire şi înnoire a Bisericii, ci şi ca spaţiu în care se 
construieşte şi se proclamă viziunea Bisericii despre sensul creaţiei. Liturghia 
descoperă taina creaţiei, adevărata natură a acesteia 74. Mai mult, tradiţia vie 
apare în liturghie ca laborator al împlinirii acestui sens. 
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Faptul ca liturghia, tradiţia vie, implică şi o viziune asupra lumii este evi-
dent de la un capăt la celălalt al ritualului. Intrarea comunităţii în sfântul lo-
caş, îndemnul spre abandonarea „grijii lumeşti”, iar la sfârşit trimiterea po-
porului lui Dumnezeu către lume („în pace să ieşim!” 75), toate acestea indică 
faptul că, în liturghie, Biserica deopotrivă rememorează datele esenţiale ale 
viziunii sale asupra lumii şi îşi exprimă conştiinţa de colaboratoare cu Dum-
nezeu în marea operă a desăvârşirii creaţiei. Biserica, în liturghie, se manifestă 
cosmologic şi eshatologic, pentru că îi oferă lui Dumnezeu creaţia întreagă şi 
pentru că descoperă sensul ultim al acesteia 76. În dimensiunea cosmologică 
şi eshatologică a mesajului său, liturghia eclezială întrupează trimiterea din 
Mc. XVI. 15; liturghia este trimiterea Bisericii spre toată lumea, pentru a vesti 
Evanghelia către întreaga făptură. S-ar spune că întreg ritualul liturghiei con-
stituie o atitudine teoretică şi practică faţă de lume 77.

Pentru tradiţia apostolică, aşa cum se manifestă aceasta în liturghia orto-
doxă, Biserica, deşi nu este „din lume” (In. XVII. 16), nu abandonează nicioda-
tă lumea 78. Trecerea pragului este simbolul chemării întregii creaţii cosmice 
şi umane la deplina unificare în Dumnezeu 79, prin ieşirea din ritmurile des-
compunerii, ale morţii. Dacă taina adunării poporului lui Dumnezeu implică 
o despărţire de lume, observă părintele Schmemann, ieşirea din liturghie „se 
săvârşeşte în numele lumii, pentru mântuirea ei”, spre a o face părtaşă la viaţa 
dumnezeiască 80.

Lăsând afară „grija lumească”, aşadar delimitându-se de „lumea aceasta” 
şi de pornirile ei (1 In.II. 16), Biserica nu părăseşte creaţia lui Dumnezeu, de 
vreme ce Hristos s-a dat pe sine pentru viaţa şi mântuirea lumii (1 In. II. 2). 
În fapt, Biserica părăseşte o anumită viziune şi, derivând din această viziune, 
un anumit tip de raportare faţă de lume. În termeni ioaneici, ceea ce aban-
donează Biserica este canonul acestei lumi pofta trupului, a ochilor şi trufia 
vieţii , pretenţia autosuficienţei, a bucuriei egoiste. Utilizând metafora biblică 
a deschiderii ochilor, se poate spune că Biserica, în liturghie, învaţă să închi-
dă ochiul trupesc, pătimaş (Gn. III. 7), deschizându-şi ochiul mental, ochiul 
contemplativ, asemenea ucenicilor care au participat la euharistia din Ema-
us (Lc. XXIV. 30-31). Frângerea pâinii rămâne de aceea pentru Biserică taina 
deschiderii ochilor duhovniceşti spre înţelegerea naturii şi a sensului creaţiei. 

Biserica aşadar, urmând cuvântul Domnului (Mt. VI. 22-23), învaţă să-şi 
cureţe ochiul şi inima pentru a vedea corect (ortodoxie) şi pentru a se situa 
corect în mijlocul creaţiei (ortopraxie). Semnificativ în această privinţă, chiar 
în ectenia / litania care deschide liturghia ortodoxă, poporul lui Dumnezeu 
se roagă „pentru buna-întocmire a văzduhului, pentru îmbelşugarea roadelor 
pământului”. Părintele Schmemann observă, în legătură cu acest moment, că 
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„rugăciunea se extinde şi cuprinde în sine toată lumea, natura toată, omenirea 
toată, cuprinde viaţa întreagă” 81.

Interesant în liturghie este faptul că ea descrie atitudinea Bisericii faţă de 
lume fără ca textele şi ritualul să specifice vreodată ce formă are lumea şi fără 
să exprime vreo preferinţă a Bisericii pentru o cosmologie sau alta. Prin aceas-
ta, liturghia consună perfect cu mesajul referatului biblic despre creaţie (Gn. 
I), care nu-şi propune să descrie lumea după o oarecare ştiinţă, ci să arate ce 
este lumea faţă de Dumnezeu. Asemenea Scripturii, şi liturghia se poate arti-
cula cu orice tip de cosmologie, pentru simplul motiv că ea revendică o viziune 
teologică asupra universului, o privire dinspre, înspre şi în Hristos (cf. FA. 1, 
8) asupra creaţiei, nu consacrarea vreunei ştiinţe sau a alteia. 

În deplină continuitate, liturghia, tradiţia vie a Bisericii, descifrează lumea 
ca dar al lui Dumnezeu către om (cosmosul este creat) şi ca dar al omului că-
tre Dumnezeu (cosmosul este recreat). Ceea ce determină mişcarea şi viaţa 
lumii este un principiu al divino-umanităţii, care se exprimă pretutindeni în 
lume, în Scriptură şi în liturghie prin procesul conjugării sinergice a puterilor 
necreate şi create. Paradigma şi principiul acestui proces sinergic este Hristos, 
Dumnezeu şi om, Logosul prin care şi spre care toate sunt (cf. In. I. 1-3; Col. I. 
16). Consensul desăvârşit al Scripturii şi al liturghiei se manifestă în faptul că 
ambele surprind creaţia în devenirea sa către forma desăvârşită, eshatologică. 
Este vorba despre o viziune care se delimitează de orice acosmism 82. 

„Lumea a fost făcută din nimic numai prin voinţa lui Dumnezeu aceasta 
este originea ei. Lumea a fost creată pentru a participa la plinătatea vieţii dum-
nezeieşti aceasta-i este vocaţia. Ea este chemată să săvârşească în libertate 
această unire, în acordul liber al voinţei create cu voinţa lui Dumnezeu aceas-
ta este taina Bisericii nedespărţită de creaţie. Universul întreg este chemat să 
intre în Biserică, să devină Biserică a lui Hristos, pentru a fi prefăcut, după 
sfârşitul veacurilor, în veşnică împărăţie a lui Dumnezeu. Creată din nimic, 
lumea îşi regăseşte împlinirea în Biserică, unde făptura dobândeşte un temei 
neclintit, împlinindu-şi vocaţia” 83. 
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Chiar dacă părintele Kovalevsky aplică ulterior o adevărată kabală creştină pentru a interpreta 
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primele cuvinte ale Genezei, în abordarea patristică a problemei este întru totul de acord cu 
părintele Serafi m Rose. 
4 Nu de aceeaşi părere sunt interpreţii iudaici ai acestui cuvânt, care-l consideră drept element 
introductiv al unei propoziţii temporale. EJ, vol. V, col. 1059. 
5 Sf. VASILE cel MARE, Comentarii la Hexaimeron, traducere Pr. Dumitru Fecioru, în PSB, 
vol. 17, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986. , p. 77.
6 Serafi m ROSE, op. cit., p. 72. În iconografi a ortodoxă tradiţională a facerii lumii, nu vedem 
un bătrân care-l face pe Adam, ca în fresca lui Michelangelo, ci pe Hristos. Fără îndoială 
că întreaga Treime creează : Tatăl porunceşte, Fiul zideşte şi Duhul ia parte la lucrare, 
purtându-se pe deasupra apelor. Trebuie să menţionăm, totuşi că celebra frescă este unică 
în lume, nu doar prin marea artă a autorului, ci şi prin maniera în care expune actul facerii 
omului. Teologia romano-catolică nu a considerat această reprezentare drept normativă şi, ca 
atare nu a inserat-o, în erminia sa.
7 Sf. EFREM SIRUL, Tâlcuire la Facere, apud Serafi m ROSE, op. cit. , p. 72.
8 Sf. IOAN GURĂ de AUR, Omilii la Facere, traducere Pr. D. Fecioru în Sfântul Ioan Gură de 
Aur, Scrieri, Partea I, PSB, vol. 21, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 47.
9 Ibidem, p. 49.
10 Ibidem, p. 50.
11 Sf. ATANASIE cel MARE, Tratat despre întruparea Cuvântului I. 3, în Scrieri. Partea I, 
traducere Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, PSB, vol.15, Ed. IBMBOR, Bucureşti,1987.
12 Sf. VASILE cel MARE, Despre obârşia omului I. 3-4, apud ROSE, op. cit., p. 96.
13 Sf. GRIGORE de NYSSA, Despre facerea omului, XVI , în „Scrieri”, partea II, traducere Pr. 
Teodor Bodogae, PSB vol. 30, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998. p. 49.
14 Idem, Marele cuvânt catehetic, V , p. 294.
15 Ibidem, VI, p. 434.
16 Sf. IRINEU de LUGDUNUM, Demonstraţia propovăduirii apostolice IV, traducere, 
introducere şi note Prof. Remus Rus, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2001, p. 68.
17 Ibidem, V , p. 69 - 70
18 Pr. Prof. Dumitru STĂNILOAE, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, Ed. Mitropoliei 
Olteniei, Craiova, 1991, cf. p. 157.
19 Ibidem, p.159.
20 Sf. Maxim MARTURISITORU, Ambigua.CXXIV, traducere Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, în 
PSB , vol. 80, Ed. IBMBOR, Bucureşti, p. 306.
21 Pr.Prof.Dumitru STANILOAE, Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1993, p. 26.
22 Ibidem, p. 33. Nu trebuie să uităm că relaţia aceasta dintre eu şi tu a fost preluată şi 
transformată de părintele Dumitru Stăniloae din literatura contemporană evreiască, în special 
de la Martin Buber şi ulterior, pe fi lieră protestantă, din dogmatica lui Emin Brunner. Această 
precizare nu este o acuză, ci subliniază, mai degrabă capacitatea gândirii evreieşti de a se plia 
pe valori creştine, chiar dacă nu în mod direct. Relaţia creştină dintre eu şi tu împlinită într-o 
a treia persoană, face distincţia netă între ea şi mentalitatea iudaică.
23 Sf.ATANASIE cel MARE, Contra arienilor I.18 , în op. cit., p.176.
24 Ibidem, I.16, p. 174.
25 Ibidem, I.17, p. 175.
26 Ibidem, vezi nota 31, p.175.
27 Sf. ATANASIE cel MARE, Epistola I către Serapion, XIX, traducere Pr.Prof.Dumitru 
Stăniloae în, „Scrieri”, partea a II-a, PSB vol. 16, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988, p. 45.
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28 Sf.GRIGORE de NAZIANZ, Cuvântare la Cincizecime XIV, traducere Pr. Dr. Gheorghe 
Tilea în „Opere dogmatice”, Ed. Herald, Bucureşti, 2002, p. 108.
29 Idem , Cuvântare al Sfi ntele Paşti . V , p. 65.
30 Ibidem, IV, p. 65.
31 Sf.IOAN DAMASCHIN, Dogmatica V , p.50.
32 Ibidem XII, p.70.
33 Ibidem II, p.46.
34 N. T. WRIGHT, Jesus and the Victory of God, Fortress Press, Minneapolis, 1996, cf. pp. 29 sq. 
35 Marguerite HARL, Cecilé DOGNIEZ, Septuaginta s-a născut la Alexandrian, în AA. VV., 
„Originile Creştinismului”, pp. 102 - 103
36 Hugues COUSIN, Creştinii şi Septuaginta, în AA. VV., „Originile Creştinismului”, p. 110, 
comentează citatul din Deuteronom 28. 66 aşa cum apare el la Origen (Contra lui Cels II. 75) 
afi rmând că mesianizarea pasajului nu provine de la Septuaginta; ea ţine în întregime de 
cititorul-receptor creştin. 
37 Ibidem, p. 110
38 Jacob NEUSNER, op. cit., p. 37
39 Ibidem, cf. pp.38, 39
40 Ibidem, p. 43
41 Aşteptarea evreilor nu era îndreptată neapărat spre un reformator spiritual, ci spre un 
conducător politic şi militar. Ei încearcă să-l determine pe Iisus să afi rme despre sine că ar 
fi  Mesia, adică acel conducător despre care vorbeam. El ar fi  reprezentat astfel o ameninţare 
pentru siguranţa romană din zonă şi, în consecinţă, ar fi  trebui eliminat. Textele evangheliilor 
sunt unanime în acest sens. Pilat nu-l întreabă dacă el este Hristosul (asemenea iudeilor), 
ci dacă este regele iudeilor (Luca XXIII. 3; Marcu XV. 2; Ioan XVIII. 33; Matei XXVII. 11). 
Eliberarea lui Baraba trebuie pusă în acelaşi context. El reprezintă dorinţa de eliberare a 
evreilor de sub stăpânirea romană, încât el va fi  eliberat în detrimentul lui Iisus. 
42 Oscar CULMANN, Christologie du Nouveau Testament, Delachaux et Niestle, Neuchatel, 
1968, p. 103. 
43 Ibidem, cf. p. 103. Asemenea, Vladimir PETERCĂ, Mesianismul în Biblie, Polirom, Iaşi, 
2003, p. 188 identifi că motivaţia acuzelor evreilor cu însăşi imaginea venirii pe nori a Fiului 
Omului: a te declara fi e Mesia, fi e Fiul lui Dumnezeu, în sensul textelor şi tradiţiilor evreieşti 
vechi, nu constituia o blasfemie adusă lui Dumnezeu. Dar a sta de-a dreapta lui Dumnezeu 
sau a veni pe norii cerului, lucru pe care Iisus îl afi rmă despre sine, putea aduce o atingere 
a prerogativelor lui Dumnezeu.
44 Ibidem, p. 104. Culmann afi rmă că Refuzul titlului de Mesia nu semnifi că faptul că Iisus a 
renunţat la misiunea sa mântuitoare. Din contră. Fiul omului în sensul pe care i-l dă cartea 
lui Daniel este fi inţa cerească ce vine pe norii cerului, depăşeşte şi transcede fi gura unui 
Mesia pur politic. Ceea ce respinge Iisus este doar acest rol politic al regelui mesianic. p. 105
45 Dr. Nicolae NEAGA, N-am venit să stric Legea! Consideraţii generale privitoare la 
însemnătatea Vechiului Testament, „Seria Teologică”, nr. 17, Sibiu, 1940, pp. 76 81 realizează 
o listă a paralelelor mesianice între Vechiul şi Noul Testament. 
46 Există mai multe interpretări ale acestei expresii. Raymond BROWN, An Introduction to the 
New Testament, New York, 1997, p. 174 identifi că pe βίβλος γενέσεως cu sepher tōledōt din 
Geneza V. 1 dându-i sensul de „înregistrarea generaţiilor anterioare lui Iisus. Acelaşi biblist 
acceptă traducerea extinsă a termenului εγέννησεν cu sensul de origine, încât începutul 
evangheliei ar putea începe cu expresia istoria originii. Alţi exegeţi tind să asocieze folosirea 
cuvintelor egenesen, genesis cu titlul grecesc dat primei Scripturi a lui Israel. Astfel, pentru 
a înlocui cuvintele lui Marcu - „începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu” 
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- Matei ar fi  folosit un titlu pentru întreaga istorie a lui Israel: „Cartea originii oglindită în 
Iisus Hristos, fi ul lui david, fi ul lui Avraam”. În fi ne, după alţi specialişti, expresia βίβλος 
γενέσεως ar putea avea chiar un sens polivalent: ea prefaţează originea ancestrală, naşterea 
şi începuturile vieţii pământeşti a lui Iisus, dar ar putea cuprinde, de asemenea, şi o privire 
asupra întregii istorii a vieţii lui Iisus, înţeleasă ca o nouă creaţie a umanităţii, mult superioare 
primei geneze.
47 Stelian TOFANĂ, Introducere în Studiul Noului Testament - Evangheliile după Matei şi 
Marcu, vol II (Documentul Quelle), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, cf. pp. 
143 - 144. 
48 Xavier Léon-DUFOUR, Les évangiles et l’histoire de Jésus, Seuil, Paris, 1963, cf. p. 209
49 John BRECK, Sfânta Scriptură în Tradiţia Bisericii, Patmos, Cluj Napoca, 2003, p. 40: 
în cadrul istoriei mântuirii, evenimentele alese ce au loc în experienţa unui popor, în mod 
particular a evreilor, constituie tipuri sau fi guri profetice de persoane, instituţii ce vor veni şi 
se vor împlini în vremea mesianică. Relaţia dintre cele două testamente este una tipologică.
50 Nicolae NEAGA, op. cit., p. 82: între vechiul şi noul testament există o deosebire, aceea care 
există între presimţire şi realitate, între făgăduinţă şi plinire. Vechiul Testament este lampa 
aşezată în trecutul omenirii ca să lumineze calea spre Acela, care învaţă că a ierta mai mare 
lucru este decât a pedepsi. Dacă n-ar fi  fost acel far luminos, omenirea s-ar fi  pierdut în bezna 
întunericului ucigător de sufl ete. Vechiul Testament aparţine Noului. Ambele formează 
Sfânta Scriptură a Bisericii: fără Vechiul n-ar exista Noul, ne-ar lipsi Hristos. 
51 Etienne NODET, Cine sunt primii creştini la Ierusalim? În AA. - VV., „Originile 
Creştinismului”, p. 203 face o interesantă comparaţie între Înălţare şi Cincizecime din 
perspectiva năzuinţelor mesianice iudaice, dar şi creştine: În momentul Înălţării ucenicii 
aşteaptă în mod manifest să fi e reaşezată împărăţia lui Israel…Cincizecimea prezintă cu 
totul altceva: percepem o comuniune a tuturor neamurilor, Petru intervine cu cutezanţă şi 
face ca scriptura să vorbească la prezent; sunt cele două efecte ale Duhului. Asemenea N. T. 
WRIGHT, op.cit., pp. 62 sq. 
52 Constantin PREDA, Credinţa şi viaţa Bisericii Primare - O analiză a Faptelor Apostolilor, 
Ed.IBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 66. Analiza lui Constantin Preda urmăreşte în manieră 
extrem de precisă implicaţiile pe care le are botezul unui păgân luând în considerare atât 
mediul semit-iudaic în care acesta are loc, precum şi noua realitate hristologică în numele 
căruia Petru operează actul baptismal.
53 Ibidem, p. 67.
54 Etienne NODET, Cine sunt primii creştini la Ierusalim? , cf. pp. 201 - 207.
55 Frances M. YOUNG, Sacrifi ce and the death of Christ, The Westminster Press, Philadelphia, 
1978, p. 9, observă cum numele de Domnul purtat de Hristos s-a refl ectat la nivelul mentalităţii 
păgâne. Pentru bisericile neamurilor un sens profund îl găsim în numele de Domnul dat lui 
Hristos, care era pentru ei expresia unică a autorităţii asupra vieţii lor, comparat cu celelalte 
autorităţi politice sau religioase.
56 Pr. Doru COSTACHE, Forma ultimă a lumii în apocalipsa sfântului Ioan teologul:Creaţie, 
istorie, mântuire şi biserică - încercare asupra capitolelor 21 şi 22 în Buletinul Centrului 
pentru dialog între ştiinţe şi teologie, Universitatea Craiova, Programul SReDOC, ed. 
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2002, p. 117. Chiar dacă nu împărtăşesc întru totul părerea 
părintelui Doru Costache cu privire la relaţia ce există între Geneză şi Apocalipsă, nu pot trece 
cu vederea intuiţia pe care a avut-o punând în paralel cele două texte. 
57 Sf, IOAN GURĂ de AUR, Omilii la Facere, 2, 5. 
58 Prof. Savvas AGOURIDIS consideră că semnifi caţia dispariţiei mării este aceea a stârpirii 
răului, elementul lichid având de la început, în Biblie, un caracter negativ (cf. Comentariu 
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la Apocalipsă, ed. Bizantină, traducerea Pr. Constantin Coman, 1997, p. 384). Pentru 
comparaţie, Maurice COCAGNAC, Simboluri biblice. Lexic teologic, Humanitas, 1997, p. 85. 
Episcopul Jean KOVALEVSKY observă că apele din Gn I. 2 rămân o imagine pentru situaţia 
existenţială numită iad/infern (cf. Taina originilor, Anastasia, p. 30).
59 Sf. IOAN GURĂ de AUR, Omilii la Facere, 6, 4. 
60 AGOURIDIS, cf. pp. 380-381.
61 Expresiile se afl ă în imediată continuitate cu observaţia paulină potrivit căreia „forma acestei 
lumi” este trecătoare (1 Co VII. 31).
62 Sfântul MAXIM MARTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie, 60, în Filocalia III, 
traducere, comentariu şi note Pr. Dumitru Stăniloae, Humanitas, Bucureşti, 2000, cf. p. 231. 
Sf. Maxim este unul dinte puţinii autori creştini de după secolul al IV-lea care apelează la 
analogii de tipul Ierusalim / Lume / Biserică.
63 Pr. Doru COSTACHE, op. cit., cf. p. 119 sq. 
64 Cf. Comentariu la Apocalipsă, pp. 389 şi 392. Este erminia tradiţională a interpretării 
hristologice a VT, cum observăm la In 5, 39; FAp 8, 26-38. În aceeaşi linie, sfântul Chiril 
al Alexandriei afi rmă că „nu poate ajunge cineva la viaţa veşnică, de nu va scormoni ca pe o 
comoară litera Legii, căutând în ea mărgăritarul ascuns, adică pe Hristos” (Glafi re la Facere, 
1, traducere Pr. Dumitru Stăniloae, PSB, vol. 39, EIBMBOR, Bucureşti, 1992).
65 Ibidem, p. 382. 
66 Henry Vander GOOT, Christ as Pattern and Agent of Creation, în vol. „Christology. The 
Center and the Periphery”, ed. by Frank K. Flinn, Paragon House, New York, 1989, p. 35, 
observă că, de la bun început, forma creaţiei este hristică .
67 Simbolul e mai complex, de vreme ce cortul semnifi că în acelaşi timp universul (cf. sfântul 
Grigorie Teologul, A doua cuvântare teologică, 31): este o alianţă între Dumnezeu şi omenire, 
dar în spaţiul creaţiei întregi, implicând-o.
68 Există o similitudine evidentă a iadului cu pământul neformat din Gn. I. 2. Aceeaşi 
similitudine se poate vedea în ce-a de-a doua relatare a facerii omului (Gn. II) unde se afi rmă 
că acesta a fost creat mai întâi, din ţărână, într-o zonă aridă, deşertică. Imaginarul iudaic a 
identifi cat, de altfel, deşertul cu spaţiul demonilor, neorânduit şi plin de pericole. Semnifi cativă 
este, în acest sens, jertfa ţapului ispăşitor, care ducea în pustiu toate păcatele evreilor. 
69 AGOURIDIS observă paralela cu ispitirea Domnului (cf. p. 390), dar nu şi relevanţa 
cosmologică a faptului; de asemenea, nici faptul că viziunea lui Ioan despre lume este 
impregnată de slava Taborului. Oricum, muntele înalt este mereu în Scriptură o metaforă a 
iniţierii; rămâne de sesizat dacă e vorba de mistagogia care-l are ca părinte pe Dumnezeu (care 
conduce către slava netrecătoare), sau de falsa iniţiere, care-l are drept părinte pe diavol (care 
conduce către slava mincinoasă şi inconsistentă; In. VIII. 44).
70 Vladimir LOSSKY observă: „Lumea a fost făcută din nimic numai prin voinţa lui Dumnezeu 
aceasta este originea ei. Lumea a fost creată pentru a participa la plinătatea vieţii dumnezeieşti 
aceasta-i este vocaţia. Ea e chemată să săvârşească în libertate această unire, în acordul liber 
al voinţei create cu voinţa lui Dumnezeu aceasta este taina Bisericii nedespărţită de creaţie. 
[…] Universul întreg e chemat să intre în Biserică, să devină Biserică a lui Hristos, pentru 
a fi  prefăcut, după sfârşitul veacurilor, în veşnică împărăţie a lui Dumnezeu. Creată din 
nimic, lumea îşi regăseşte împlinirea în Biserică, unde făptura dobândeşte un temei neclintit, 
împlinindu-şi vocaţia” (Teologia mistică a Bisericii Răsăritului, traducere Pr. Vasile Răducă, 
Anastasia, pp. 139-140). La fel, ieromonahul Alexander GOLITZIN observă că „forma Bisericii 
în această lume nu este forma ei permanentă. Mai degrabă, această formă serveşte ca un 
indicator al realităţii eshatologice care o modelează” (Mistagogia. Experienţa lui Dumnezeu 
în Ortodoxie. Studii de teologie mistică, traducere Ioan Ică Jr., Deisis, Sibiu, 1998, p. 65).
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71 Sf. MAXIM MĂRTURISITORUL, Mistagogia II, traducere, introducere şi note Pr. Dumitru 
Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, cf. pp. 15 sq. 
72 Vezi, spre exemplu, observaţia lui Paul EVDOKIMOV, potrivit căruia totul, în liturghie, 
exprimă dorinţa poporului lui Dumnezeu de a se articula cu tradiţia apostolică (cf. Rugăciunea 
în Biserica Răsăritului, traducere Ioan Buga, Polirom, Iaşi, 1996, p. 173).
73 Sf. IRINEU de LYON, Împotriva ereziilor, 4, 18, 5, în Ante Nicene Fathers, vol. 1, The 
Apostolic Fathers. Asemenea, Pierre GISEL, La Création. Essai sur la liberté et la nécessité, 
l’histoire et la loi, l’homme, le mal et Dieu, Labor et fi des, 1987, p. 22).
74 Alexander SCHMEMANN, Euharistia, taina Împărăţiei, Ed. Anastasia, f.a., p. 39.
75 Despre semnifi caţia misionară a trimiterii, vezi P. EVDOKIMOV, Rugăciunea în Biserica 
Răsăritului, p. 201. De asemenea, cu sens exclusiv social, pr. Ion BRIA, Liturghia după 
liturghie. Misiune apostolică şi mărturie creştină azi, Ed. Athena, Bucureşti, 1996, pp. 65-67. 
76 Al. SCHMEMANN, Euharistia, pp. 40-41. 
77 Ioannis ZIZIOULAS, Creaţia ca Euharistie, traducere Maricel Popa, Ed. Bizantină, 
Bucureşti, 1999, mai ales cap. „Euharistia ca anafora a lumii” (pp. 14-17).
78 P. EVDOKIMOV, Rugăciunea în Biserica Răsăritului, pp. 179-180.
79 Dumitru STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune în liturghia ortodoxă, Ed. Mitropoliei 
Olteniei, Craiova, 1986, p. 14.
80 SCHMEMANN, op. cit., pp. 58-59.
81 Ibidem, p. 62.
82 P. EVDOKIMOV, Arta icoanei. O teologie a frumuseţii, Ed. Meridiane, Bucureşti,1992, p. 
96.
83 Vladimir LOSSKY, Teologia mistică a Bisericii Răsăritului, pp. 139-140. 
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Biserica şi Şcoala

CONSILIEREA EDUCAŢIONALĂ ŞI 
DUHOVNICEASCĂ ÎN CADRUL PROCESULUI DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT

Conf. Univ. Dr. Vasile TIMIŞ

1. Consilierea educaţională

În ultimul deceniu, evoluţiile sociale, rapide şi imprevizibile, au impus o 
reconsiderare a rolului şi funcţiilor profesorului. Profesorii competenţi sunt 
conştienţi de necesitatea utilizării strategiilor şi materialelor instructive auxi-
liare, necesare depăşirii obstacolelor cognitive. Este imperios necesar să in-
corporăm în activităţile practice rezultatele teoriilor recente ale cogniţiei şi 
inteligenţei; este necesară motivarea elevilor pentru învăţare, precum şi men-
ţinerea interesului chiar şi în situaţii de eşec temporar; se impune ca activităţi-
ile didactice „să vină în sprijinul diversităţii şi dinamicii rapide a vieţii sociale, 
să fie centrate pe soluţionarea de situaţii-problemă din viaţa reală” 1, având ca 
scop reducerea ponderii eşecului şcolar.
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Reforma învăţământului în România subliniază importanţa comutării 
accentului de pe latura informativă a procesului educaţional pe cea forma-
tivă. Învăţământul de tip tradiţional se focalizează pe aspecte cognitive ale 
elevului, urmărind pregătirea lui secvenţială în cadrul disciplinelor şcolare. 
Astfel, se ignoră armonizarea laturii cognitive a persoanei cu cea afectivă şi 
comportamentală. 

Una dintre orientările principale în cadrul reformei în învăţământ este 
aceea a necesităţii optimizării relaţiei profesor elev. Dacă în cadrul didacticii 
tradiţionale2 predomină formaţia livrescă şi orientarea intelectualistă, didac-
tica modernă pune în centrul atenţiei îmbinarea învăţăturii cu activităţi apli-
cative şi de investigaţie. În consensualitate cu principiile didactice moderne, 
procesul de predare învăţare îmbină un act de comunicare şi apropiere, elevul 
trece drept partener în derularea actului didactic. Credem că învăţământul 
românesc trebuie să aibă ca scop nu doar formarea unor specialişti bine infor-
maţi, ci şi formarea de persoane cu putere de adaptare la solicităriile sociale şi 
psihologice ale vieţii, şcoala fiind o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă 
să răspundă nevoilor sociale şi psihologice ale elevilor.

Observăm o creştere a eşecului şi abandonului şcolar; aceşti indicatori 
atenţionează asupra faptului că şcoala este obligată să observe mai atent pro-
blemele legate de consiliere şi orientare. Disciplina de consiliere şi orientare 
„oferă cadrul formal în care profesorul poate să lucreze nu doar cu dimen-
siunea raţional-intelectuală a elevului, ci şi cu cea afectivă şi motivaţională, 
atitudinală şi socială” 3. Prin consilerea şcolară, instituţiile de învăţământ îşi 
urmează scopul primordial de proces formativ centrat pe elev şi totodată răs-
pund nevoilor comunităţii, dând societăţii persoane competente pentru viaţa 
privată, profesională şi publică.

Consilierea implică o formare specifică a profesorilor în scopul abordării 
corecte şi flexibile a tematicilor. Relaţia dintre consilier şi persoana consiliată 
este una de alianţă, de participare şi colaborare reciprocă. Există mai multe 
tipuri de consiliere 4, printre care enumerăm:

* Informaţională: oferire de informaţii pentru anumite domenii
* Educaţională: oferă anumite repere psiho-educaţionale pentru sănăta-

tea mentală, socială, spirituală a elevilor;
* De dezvoltare profesională: formarea de abilităţi şi atitudini;
* Suportivă: oferirea de suport emoţional şi apreciativ;
* Vocaţională: dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei;
* De criză: asistarea psihologică a persoanelor în dificultate;
* Pastorală: consiliere din perspectivă religioasă.
Aceste tipuri de consiliere nu se exclud unul pe celălalt. Este important să 

reţinem faptul că în şcoală profesorul abilitat pentru consiliere educaţională 
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nu are competenţe în cadrul consilierii de criză. Consilierea de criză reprezintă 
un domeniu de intervenţie ce ţine de competenţa psihologului. 

Obiectivul orelor de consiliere nu este doar cunoaşterea elevului de către 
profesor, ci şi acela de a facilita autocunoaşterea. Ideea de transdisciplinari-
tate, ideea de interdisciplinaritate atât de vehiculate în zilele noastre pledea-
ză pentru acest echilibru între cunoaştere şi autocunoaştere.”Stilul de lucru, 
experienţa de cunoaştere a elevului, cultura dascălului au influenţe forma-
tive puternice” 5.

În acest sens, se cere o concretizare a spectrului consilierii. Definirea con-
silierii impune accentuarea anumitor caracteristici care o diferenţiază vizavi 
de asistenţa psihologică. După A. Băban, o primă caracteristică este dată de 
tipul de persoane cărora li se adresează. Consilierea vizează persoane normale 
ce nu prezintă tulburări psihice. Consilierea le ajută să facă faţă mai eficient 
sarcinilor vieţii cotidiene.

O a doua caracteristică definitorie pentru consiliere este aceea de asisten-
ţă pe care o oferă utilizarea unui model educaţional şi un model al dezvoltării 
şi nu unul clinic curativ. Sarcina consilierului este de a-i învaţa pe elevii să-şi 
valorizeze propriul potenţial.

Cea de-a treia caracteristică a consilierii este preocuparea pentru preve-
nirea problemelor ce pot afecta dezvoltarea şi funcţionarea armonioasă a per-
soanei. Astfel spus, procesul de consiliere pune accentul pe dimensiunea de 
prevenţie a tulburărilor emoţionale şi comportamentale, pe cea a dezvoltării 
personale şi a rezolvării de probleme. Acest proces presupune valorificarea ex-
perimentelor didactice şi de viaţă a elevilor, precum şi necesitatea de adaptare 
la nou; „procesul didactic este supus schimbărilor, înnoirilor permanente” 6. 
Scopul fundamental al consilierii educaţionale este funcţionarea psihologică 
optimă a elevului şi a grupului de elevi. Procesul de consiliere postulează exis-
tenţa a trei obiective 7:

- promovarea sănătăţii şi a stării de bine, adică funcţionarea optimă din 
punct de vedere somatic, emoţional, social;

- dezvoltarea personală, cunoaşterea de sine, imaginea de sine, capacita-
tea de decizie responsabilă, controlul stresului;

- prevenţia dispoziţiei afective negative, a neîncrederii în sine, a compor-
tamentelor de risc, a dificultăţilor de învăţare, a situaţiilor de criză.

Principala sarcină a consilierului este de a-i ajuta pe elevii să parcurgă paşii 
unui demers de conştientizare, clasificare, evaluare şi actualizare a sistemului 
personal de valori. Profesorul consilier poate facilita reducerea riscului apari-
ţiei şi dezvoltării de probleme care solicită în mod obligatoriu expertiza psiho-
logului specializat. Se impune ca activităţile de consiliere să fie realizate astfel 
încât să-i ajute pe elevi să înţeleagă că o bună parte din orele de consiliere le 
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aparţine. Prin consiliere, elevul este ajutat să-şi asigure un mediu sănătos în 
care să poată face faţă stresului, conflictelor de creştere şi dezvoltare.

După Steliana Eliade 8, consilierea se va confrunta cu rezolvarea proble-
melor legate de: violenţa în şcoli; problema prejudecăţilor; primele experi-
enţe în legătură cu alcoolul şi drogurile; găştile; abuzul fizic şi sexual; nevoia 
educaţiei sexologice; creşterea influenţei computerului; schimbarea valorilor; 
educaţia precară pentru sănătate; sărăcia; instabilitate în structura familiei; 
modalităţi de tratare a temerilor din copilărie.

Consilierea ca formă de asistenţă psihopedagogică are în vedere păstra-
rea şi refacerea echilibrului psihic al elevilor aflaţi în dificultate. Interacţiunea 
profesor elev şi mai ales elev elevi reprezintă principiul fundamental al meto-
delor de consiliere, eficiente fiind cele care vizează interactivitatea, problema-
tizarea şi mai ales motivaţia.

Uneori „motivaţia se contopeşte cu însăşi acţiunea la care dă naştere” 9 
(elevul care învaţă pentru că-i face plăcere mamei sale, deşi materia respecti-
vă îi displace). Concluzionăm prin a susţine că eficienţa orelor de consiliere va 
fi asigurată de modul în care profesorul reuşeşte să îmbine motivaţia şi tactul 
pedagogic cu cunoaşterea psihologică a elevilor săi.

2. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească
Tot mai mult se vorbeşte despre consiliere „ca modalitate de sprijin a per-

soanei care întâmpină dificultăţi în existenţa cotidiană” 10. Prin consiliere se 
pot clarifica anumite probleme, se poate da o speranţă, se pot găsi unele so-
luţii adecvate.

Între diferitele tipuri de consiliere: educaţională, profesională, informaţi-
onală, vocaţională, de dezvoltare profesională, consilierea duhovnicească are 
un loc privilegiat. La prima vedere termenul de consiliere duhovnicească ne 
trimite la o consiliere pastorală pe care o realizează preotul în relaţia cu enori-
aşii săi. Totuşi, consilierea duhovnicească are un spectru mult mai larg.

O consiliere duhovnicească susţinută o pot face atât părinţii, cât şi profeso-
rul de religie, care, împreună cu duhovnicul poate contribui atât la dezvoltarea 
capacităţii elevilor de a înţelege unele realităţi duhovniceşti cât şi la sprijinirea 
elevilor în vederea rezolvării anumitor probleme.

Zi de zi, elevii au parte de conflicte unii cu alţii, în familie şi în societate. 
Prin consiliere, „elevilor li se pot dezvolta anumite competenţe specifice pen-
tru rezolvarea conflictelor, elevii pot analiza situaţii sociale, pot decide asu-
pra căilor înţelepte de acţiune şi pot deveni responsabili pentru consecinţele 
acţiunii lor” 11. Modul în care rezolvăm anumite conflicte sau situaţii delica-
te este influenţat de ceea ce simţim faţă de noi înşine, de relaţiile pe care le 
avem cu semenii, de valorile la care ne raportăm, de felul cum vedem lumea. 
Ca oameni, fiecare dintre noi avem experienţe unice şi percepem lumea din 
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unghiuri de vedere diferite, iar „aceste diferenţe influenţează modul în care 
acţionăm, gândim, simţim şi reacţionăm” 12. 

Pregătirea universitară a viitorilor profesori de religie nu oferă suficiente 
cursuri care să furnizeze suport informaţional şi formativ relevant pentru con-
siliere. La disciplina religie, mai mult ca la oricare disciplină, avem obligaţia 
de a consilia şi îndruma elevii atât sub aspect educaţional cât şi duhovnicesc.

Pentru a consilia şi îndruma pe altul se impune cunoaşterea unor strategii, 
a unor procedee şi tehnici de consiliere şi totodată se impune să ne cunoaştem 
pe noi înşine. Dictonul cunoaşte-te pe tine însuţi a rămas celebru peste 
veacuri deoarece el are valenţe duhovniceşti, axiologice, pragmatice şi mai 
ales ontologice. Ca proces psihologic, cunoaşterea am putea să o percepem ca 
pe una din finalităţile existenţei. A trăi întru cunoaştere înseamnă a trăi în-
tru adevăr. Cunoaşterea realităţilor naturale, precum şi a semenilor noştri a 
constituit o preocupare permanentă atât pentru marii gânditori, cât şi pentru 
oamenii simpli.

Cunoaşterea de sine presupune o abordare mult mai profundă. Dictonul 
mai sus amintit are o încărcătură semantică complexă, deoarece toate forme-
le pronominale (te pronume reflexiv; pe tine pronume personal; însuţi adjec-
tiv de întărire), folosite într-o aparentă tautologie, trimit insistent la propria 
persoană. Interesant, în ciuda faptului că imperativul trimite întotdeauna la 
celălalt, aici asistăm la un paradox. 

Fiecare dintre noi avem pretenţia că ne cunoaştem foarte bine, dar în re-
alitate ne cunoaştem foarte puţin, unii cercetători susţinând că asistăm la o 
superficializare a cunoaşterii de sine. Nu greşim dacă afirmăm că angoasele 
existenţiale, crizele de identitate, tulburările de personalitate, dificultăţile de 
autosituare reprezintă tot atâtea forme de a răspunde acestei provocări.

Problematica cunoaşterii a făcut de-a lungul timpului, obiectul unor re-
flecţii în rândul filosofilor, pedagogilor, psihologilor, sociologilor, artiştilor, 
oamenilor de ştiinţă etc. În lumina doctrinei creştine, cunoaşterea este un act 
teandric, un act de împreună lucrare (Dumnezeu-om), un act interferenţial 
(transcendent-imanent). Din perspectivă ontologică, cunoaşterea de sine are 
valenţele infinităţii, ale veşniciei. Percepând cunoaşterea de sine ca fiind un 
proces ce interferează cu cunoaşterea adevărului, deducem că acest fapt ţine 
şi de domeniul revelaţiei. Mântuitorul Iisus Hristos proclamă: „Eu sunt Calea, 
Adevărul şi Viaţa” (In 14,6).

Consilierea duhovnicească a elevilor se poate focaliza atât pe identificarea 
unor soluţii pentru problemele cu care se confruntă elevii, cât şi pe cunoaşte-
rea de sine ca ipostază a cunoaşterii şi aprecierii de Dumnezeu.

Prin consilierea duhovnicească elevii pot fi conştientizaţi de faptul că: 
„toate relele pe care le suferă omul ca urmare a păcatului strămoşesc au drept 
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primă cauză necunoaşterea lui Dumnezeu, pentru că omul, creat să-L contem-
ple şi să-L cunoască pe Dumnezeu şi-a întors mintea de la El” 13. Omul înnoit 
în şi prin Iisus Hristos are puterea, prin credinţă, de a găsi soluţii la probleme-
le şi conflictele cu care se confruntă.

Cunoaşterea noastră înşine, precum şi a surselor problemelor cu care ne 
confruntăm se face prin lucrarea Sfântului Duh; „numai când harul lui Dum-
nezeu prin propria noastră lucrare luminează sufletul cunoaştem cu exactitate 
fiecare subtilitate a fiinţei noastre” 14. Vindecarea şi iluminarea minţii noastre 
dezvăluie existenţa patimilor şi a nejunsurilor noastre şi, luminaţi fiind de Du-
hul Sfânt, putem să luptăm împotriva acestora.

Îndreptarea, prin consiliere, a unor devieri comportamentale la elevi pre-
supune cunoaşterea cauzelor acestora. O asemenea abordare este absolut ne-
cesară în vederea unei consilieri eficace care să ducă la vindecare.

Dincolo de legile biologice şi fizice care reglează viaţa, există şi legile du-
hovniceşti. De multe ori suntem fascinaţi de legile exterioare şi ignorăm legi-
le duhovniceşti, iar „nerecunoaşterea acestora din urmă constituie boala du-
hovnicească, în timp ce cunoaşterea lor constituie sănătatea duhovnicească” 
15. Cine are sănătate duhovnicească priveşte fenomenele şi aspectele vieţii din 
altă perspectivă, omul sănătos şi matur duhovniceşte raportează totul la Dum-
nezeu. Omul supus patimilor nu se poate privi înlăuntrul său şi îi este greu 
să se separe de patimi, trăind în ele şi prin ele. Însă „atunci când harul lui 
Dumnezeu începe să lucreze asupra omului, omul poate să distingă între ce 
este pătimaş şi păcătos” 16, recunoscându-şi greşelile şi căutând soluţii pentru 
îndreptare.

Acesta este motivul pentru care elevii trebuie să fie consiliaţi că „singurul 
lucru de care trebuie să se teamă este moartea spirituală, adică păcatul” 17. 
Luptând împotriva păcatului putem accede spre fericire, atât pentru viaţa de 
aici, cât şi pentru viaţa veşnică.

Consilierea duhovnicească oferă elevilor şansa de a conştientiza că viaţa 
nu trebuie trăită cu nepăsare şi indiferenţă, că nu trebuie să ne pierdem „în că-
utări şi preocupări fără rost sau în plăceri vremelnice şi deşarte, care în puţin 
timp se prefac în dureri ale morţii” 18. Îi vom învăţa pe elevi că patimile robesc 
şi distrug sufletul, şubrezesc şi distrug personalitatea şi caracterul.

Atitudini fundamentale în cadrulrelaţiei de consiliere

1. Crearea unei atmosfere degajate de dialog
Atmosfera psihologică de studiu sau dialog creată de profesor constituie 

un factor decisiv pentru reuşita actului pedagogic. Ne imaginăm doi profesori, 
amândoi cu acelaşi plan de lecţie, identic până la ultimul cuvânt, care îşi pro-
pun să predea acelaşi conţinut didactic folosind aceleaşi strategii, tehnici şi 
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procedee şi chiar aceiaşi elevi. Se pune întrebarea: oare lecţia va ieşi la fel? Ma-
joritatea vom răspunde că nu, invocând personalitatea şi competenţele celor 
doi profesori 19. Dincolo de anumite compatibilităţi şi calităţi profesionale, re-
uşita unui act pedagogic ţine şi de calităţile sufleteşti ale unui dascăl, precum 
şi de concepţiile şi atitudinile acestuia. Pentru a demonstra acest lucru, Adri-
an Underhill, într-un discurs despre perfecţionarea profesorilor 20, propune 
următorul experiment mental: amintirea celui mai bun profesor pe care l-am 
avut vreodată. Încercăm să reconstituim locul unde ne aflam pe vremea aceea, 
vârsta pe care o aveam … Se pune întrebarea: care erau calităţile speciale ca-
re-l deosebeau pe profesorul nostru favorit de ceilalţi? De obicei se amintesc o 
serie de calităţi cum ar fi: performanţa profesională, compatibilitatea, respec-
tul, dar mai presus de toate impresia favorabilă se datorează calităţii relaţiei 
cu acel profesor. Măcar din când în când este indicat ca profesorul şi elevii să 
se găsească de aceeaşi parte a catedrei: în timp ce elevii învaţă anumite lucruri 
despre materia profesorului, profesorul să înveţe ceva despre elevii săi.

2. Informarea
O bună informare asupra problemelor cu care se confruntă elevii ne ajută 

foarte mult în alegerea strategiilor şi a tehnicilor de consiliere. Informarea se 
poate face prin discuţii directe cu elevii, prin discuţii cu alţi colegi profesori 
despre problemele elevilor, prin teste şi chestionare anonime.

3. Reflecţia
Încercând să observăm în profunzime problemele elevilor putem să înţe-

legem starea celui în cauză. Este contraproductivă etichetarea imediată a unui 
tip de comportament sau a unei atitudini. Orice problemă mai gravă sau mai 
puţin gravă a unui elev trebuie privită şi prin prisma mediului familial şi social 
din care provine elevul.

4. Dialogul
A avea un dialog cu cineva nu înseamnă doar a sta de vorbă, ci şi a ştii să-l 

asculţi pe acesta, înseamnă a încerca să-l cunoşti mai profund. Un dialog de-
gajat şi deschis poate inspira încredere, ba mai mult, elevul îl va considera pe 
profesor ca fiind o persoană în care poate avea încredere, o persoană la care 
poate apela la nevoie.

5. Încrederea
S-ar putea ca la un moment dat să apară senzaţia de ineficienţă a activităţii 

de consiliere. Totuşi, nu este indicat să-i întoarcem spatele celui care nu ne as-
cultă. Manifestând încredere în activitatea noastră, nu vom dramatiza situaţia 
şi până la urmă există şanse de reuşită.

6. Păstrarea calmului
Dacă vom dramatiza o situaţie pe parcursul consilierii există riscul ca 

persoana consiliată să nu ne mai asculte. Elevul va încerca să evite anumite 
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discuţii sau va minţi în unele privinţe. Orice discuţie trebuie purtată cu calm 
şi bunăvoinţă. Este recomandabil să se pornească de la identificarea şi antici-
parea cauzelor care le creează probleme elevilor noştri.

7. Apelul la rugăciune şi la ajutorul lui Dumnezeu
De fiecare dată când încercăm să ajutăm un elev ca acesta să-şi rezolve 

problemele nu trebuie să uităm cuvintele Mântuitorului care spune: Fără 
Mine nu puteţi face nimic (In 15,5). Îmi amintesc cu drag o discuţie între mai 
mulţi profesori (de religie şi de alte discipline) care erau profund nemulţumiţi 
de faptul că elevii unor clase din liceul în care predau sunt de nestăpânit. În 
acelaşi timp erau nedumeriţi cum unul dintre profesori, cel de religie, reuşeş-
te să comunice foarte bine cu elevii acelor clase, să-i stăpânească şi să se facă 
ascultat. Întrebat în legătură cu strategiile şi metodele folosite, profesorul în 
cauză a răspuns cu multă discreţie: … ştiţi, pe lângă strategii şi metode didac-
tice cunoscute, eu mai am una, mă rog pentru ei.

Aspecte ale consilierii duhovniceşti

În general, prin consiliere înţelegem rezolvarea unor probleme sau sfătu-
irea cuiva în privinţa carierei etc. Consilierea şi îndrumarea duhovnicească 
vizează nu doar rezolvarea problemelor, ci urmăreşte şi dobândirea de către 
elevi a unor deprinderi şi practici religioase. Profesorul de religie poate in-
fluenţa elevii în ceea ce priveşte felul lor de a se raporta la Dumnezeu, de a-şi 
asuma calitatea de creştin. Din aceste considerente, consilierea duhovnicească 
trebuie focalizată pe mai multe aspecte. Amintim câteva dintre ele:

1. Viaţa duhovnicească
Experienţa duhovnicească viaţa în Hristos nu este un simplu refugiu pen-

tru neştiutori şi neputincioşi. Dimpotrivă, elevii pot fi conştientizaţi de faptul 
că: „în cel mai autentic înţeles, viaţa duhovnicească este o alternativă dina-
mică şi plenară de existenţă, un mod sănătos şi viguros de a gândi şi acţiona, 
într-o perspectivă optimistă, entuziastă şi de pace sufletească” 21. Viaţa duhov-
nicească nu trebuie concepută doar ca un mod de reprimare a pornirilor, ci ca 
izvorul unor bucurii perpetue.

2. Descoperirea unui sens al existenţei
Remarcăm că mulţi dintre părinţi sunt preocupaţi realmente de cariera 

copiilor lor, învăţându-i pe copiii lor „modalitatea de a sluji vieţii trecătoare şi 
cheltuiesc pentru acest scop sume care nu sunt mici, dar sunt indiferenţi faţă 
de învăţătura creştină şi neglijează să-i înveţe pe copiii lor să trăiască precum 
nişte creştini. Astfel de părinţi îşi nasc copiii pentru viaţa de aici, dar le închid 
poarta spre veşnicie” 22. Buna educaţie dată copiilor vizează nu numai pregă-
tirea lor pentru viaţa de aici ci şi pentru viaţa de dincolo.
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Sfântul Ioan Gură de Aur îi îndemna pe părinţi spunând: „fiecare din voi, 
părinţi şi mame, aşa cum îi vedem pe pictori făcându-şi tablourile şi statuile 
cu multă luare-aminte, tot aşa să ne îngrijim şi de aceste minunate statui (care 
sunt copiii). Căci pictorii, punându-şi în fiecare zi tabloul înaintea lor, întind 
culorile cum se cuvine. Iar sculptorii în piatră fac şi ei acelaşi lucru, îndepăr-
tând ce e de prisos şi adăugând ce lipseşte. Aşa şi voi, ca nişte făcători de sta-
tui să aveţi spre aceasta toată zăbava făcând statui minunate lui Dumnezeu: 
suprimaţi ce e de prisos şi adăugaţi ce lipseşte; şi priviţi la ele în fiecare zi să 
vedeţi ce înzestrare prisositoare au din fire, ca să o sporiţi, şi ce deficienţă din 
fire, ca să o suprimaţi” 23.

3. Mărturisirea credinţei
Lucrarea misionar-pastorală şi pedagogico-catehetică ne antrenează pe 

toţi: ierarhi, preoţi, călugări, profesori de religie, laici. Credinţa este păstrată 
şi transmisă de toţi cei ce formează poporul lui Dumnezeu. De aceea „fiecare 
preot, fiecare credincios, bărbat sau femeie, după rânduiala proprie fiecăruia 
în locul şi la timpul lor, sunt obligaţi să înveţe şi să mijlocească credinţa co-
mună care leagă mădularele între ele pentru ca astfel să ajungem toţi la uni-
rea credinţei şi la cunoaşterea Fiului lui Dumnezeu (Efes. 4,13)” 24. Elevii vor 
fi învăţaţi şi conştientizaţi asupra faptului că prin cunoaşterea lui Dumnezeu, 
prin trăirea şi mărturisirea credinţei, ajungem la un mod de viaţă care cores-
punde cu Adevărul: „Eu pentru aceasta am venit, ca oamenii să aibă viaţă şi 
s-o aibă din belşug” (In. 10,10). Credinţa constituie o „experienţă conştientă şi 
personală a tainei lui Dumnezeu celui viu şi veşnic” 25: „Viaţa veşnică aceasta 
este: să Te cunoască pe Tine, Singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hris-
tos pe Care L-ai trimis” (In. 17,3). Aşadar, există o legătură strânsă între cre-
dinţă, trăirea credinţei prin cult şi modul de a vieţui printr-o anumită formă 
de spiritualitate. Mărturisirea şi trăirea cultică a credinţei şi raportarea vieţii 
şi a faptelor noastre la credinţa mărturisită constituie o datorie sfântă pentru 
fiecare dintre noi.

4. Împărtăşirea cu Sfintele Taine
Biserica nu poate ignora faptul că mulţi dintre tineri nu se mai apropie de 

Sfintele Taine. Trebuie accentuat faptul că apropierea de Sfintele Taine se cere 
a fi făcută din fragedă copilărie. Experienţele religioase se deprind în cadrul 
celulei familiale. Profesorul de religie va monitoriza şi îndruma elevii să parti-
cipe sistematic la împărtăşirea cu Sfintele Taine. De mici, elevii vor fi deprinşi 
cu faptul că viaţa religioasă se înscrie ca o componentă sau ca o latură de foarte 
mare importanţă în contextul general al vieţii 26.

O mai mare apropiere a tinerilor faţă de Sfintele Taine va conduce indubi-
tabil către o cunoaştere spirituală a tineretului Părintele Schmemann aprecia 
că „renaşterea adevărată a Bisericii va începe cu renaşterea euharistică” 27.
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5. Citirea Sfintei Scripturi
Cu toţii cunoaştem puterea transformatoare şi educativă a Sfintei Scrip-

turi. Străduinţa de a înţelege marile adevăruri ale revelaţiei dă prospeţime 
şi vigoare tuturor capacităţilor noastre. Citirea sistematică a Sfintei Scripturi 
luminează mintea, ascute înţelegerea, maturizează judecata şi facilitează ie-
rarhizarea valorilor. Citirea şi meditarea la textul biblic dă elevilor curaj, răb-
dare şi tărie, le întăreşte caracterul şi le înnobilează sufletul. De aceea, orice 
profesor de religie are obligaţia de a consilia elevii să citească sistematic din 
Sfânta Scriptură.

6. Practicarea postului şi a rugăciunii
Având în vedere vulnerabilitatea şi inconsecvenţa tinerilor, trebuie acor-

dată o atenţie deosebită călăuzirii lor. Tinerii întâmpină mari probleme de 
viaţă, de dragoste, de luptă pentru supravieţuire, de luptă pentru reuşite etc. 
Lipsa de orientare şi dificultăţile întâmpinate de elevi nu pot să nu-i îngrijore-
ze pe preot şi profesorul de religie. Orice tânăr trebuie îndrumat şi învăţat că 
postul şi rugăciunea ajută atât în ceea ce priveşte problemele de zi cu zi, cât şi 
în ceea ce priveşte formarea personalităţii, modelarea caracterului, felul de a 
fi. Prin asceză, „omul cel vechi se răstigneşte cu Hristos, astfel încât omul nou 
să învieze cu El şi să trăiască pentru Dumnezeu”(Romani 6,5-11).

7. Conştientizarea apartenenţei la comunitatea parohială
Fiecare membru al Bisericii, cleric sau mirean, avem datoria de a-L măr-

turisi pe Hristos, de a-l întoarce pe aproapele nostru de la întuneric la lumi-
nă, de la necunoaştere la cunoaşterea lui Hristos. Încă de mici, elevii vor fi 
consiliaţi spre înţelegerea faptului că au datoria şi responsabilitatea de a se 
angaja în viaţa parohiei, de a participa şi sprijini activităţile parohiei. Mereu 
vom conştientiza faptul că „ortodoxia credinţei, îmbibată cu comportamentul 
evanghelic, constituie condiţiile adevăratei mărturii evanghelice” 28, mărturie 
dată şi de către laici. Parohia este o comunitate disciplinată care păstrează 
atât coeziunea internă, cât şi comuniunea cu celelalte parohii, cu Eparhia şi 
celelalte Biserici. 

Expresia şi garantul acestei comuniuni este episcopul. Iată motivul pentru 
care considerăm că ar fi bine ca tinerii să-şi cunoască bine preotul paroh, să-l 
cunoască pe episcopul locului. Pentru o apropiere a tinerilor de parohie şi de 
activităţile acesteia se impune realizarea unor activităţi comune ale preotului 
şi profesorului de religie. Aceste activităţi pot fi foarte variate, în funcţie de 
contextul dat. Ar fi binevenită organizarea unor seri duhovniceşti (pot fi or-
ganizate o dată pe lună) în care tinerii parohiei să fie invitaţi la rugăciune, la 
meditaţie, la discuţii. Nu trebuie neglijate nici pelerinajele, excursiile, activi-
tăţile de binefacere. S-ar putea organiza şi unele concursuri pe anumite teme 
religioase, iar participanţii (elevii) să fie răsplătiţi măcar cu o diplomă.
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Aceste activităţi nu impun costuri ridicate din partea comunităţii parohi-
ale, în schimb eficienţa lor ar fi remarcabilă. Elevii ar simţi că fac parte din 
familia parohiei, ar fi deprinşi să sprijine activităţile parohiei şi, de ce nu, să 
aibă un sentiment de mândrie pentru faptul că fac parte din acea parohie. Prin 
unele activităţi concrete şi susţinute ale parohiei, realităţile şi valorile Evan-
gheliei, mijlocite prin cult, trec în atitudinea credincioşilor, în felul lor de a fi, 
în obiceiurile şi creaţiile lor artistice şi culturale.

Desigur, aspectele îndrumării şi consilierii duhovniceşti pot fi mult detali-
ate. Ne-am mărginit la a da câteva sugestii, la a face unele provocări. Fiecare 
preot paroh sau profesor de religie îşi poate selecta sau propune anumite ac-
tivităţi prin care elevii să se simtă ajutaţi, să se simtă atraşi, să simtă că au un 
loc în cadrul comunităţii parohiale. 

Mai mult ca oricând, problemele elevilor trebuie să fie şi problemele noas-
tre. Observăm că „problemele omului contemporan s-au modificat în mod 
evident, situaţie ce-i poate bulversa echilibrul lăuntric, astfel încât găsirea so-
luţiilor la micile şi marile dileme ale sale a devenit o necesitate” 29. Nu putem 
rămâne indiferenţi la bucuriile şi durerile tinerilor, dacă vrem să fim ascultaţi 
de ei, să le arătăm şi să le demonstrăm iubirea noastră, „nu acea iubire de mai-
muţă, care-şi drăgăleşte puiul şi este gata să-l omoare cu dulciuri, ci o iubire 
din inimă, raţională, îndreptată spre binele copilului” 30. Copilul care simte 
o astfel de iubire manifestă respect şi ascultare nu de frică, ci din dragoste şi 
apreciere. 

Atunci când ne propunem să îndreptăm, prin consiliere, un anumit com-
portament, ne definim intenţiile cu mare precizie şi administrăm aprecieri şi 
întăriri pentru fiecare reacţie a elevului. De regulă, „cei mai mulţi copii răs-
pund pozitiv când profesorul le zâmbeşte, când încuviinţează din cap, când le 
comunică remarci de genul bravo, grozav, ai făcut o treabă bună” 31.

Preotul sau profesorul de religie, folosindu-se de unele tehnici şi procedee 
propuse de către unii specialişti în domeniul învăţării comportamentului, pot 
determina unele modificări comportamentale ale elevilor cu probleme. Cât 
timp un comportament poate fi indus, poate fi învăţat, de multe ori el poate 
fi şi dezvăţat: „orice învăţ are şi dezvăţ”. În multe cazuri „fiecare comporta-
ment are anumite antecedente şi anumite consecinţe. Fără să nege importanţa 
acestora, terapia comportamentală se centrează mai ales pe comportamentul 
curent (direct observabil şi măsurabil), nu doar pentru că adesea el este de 
neacceptat, dar şi pentru că el reprezintă singurul segment din comporta-
metul trecut - prezent - viitor asupra căruia putem acţiona. Nu putem şterge 
episodul morţii unei persoane dragi sau episodul în care am fost muşcaţi de 
un câine, dar putem acţiona asupra stării depresive prezente sau asupra fricii 
faţă de câini” 32. 
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Îndrumarea duhovnicească a elevilor, cum spuneam mai sus, se focali-
zează pe mai multe aspecte. Spre exemplu: îndrumarea elevilor să participe 
la Sfănta Liturghie. Preotul sau profesorul de religie s-ar putea să constate că 
mulţi elevi nu participă la Sfânta Liturghie sau participă doar la sărbătorile 
mari. În cadrul consilierii elevilor pentru participarea la Sfânta Liturghie, pre-
otul sau profesorul de religie va urmări cel puţin două aspecte:

1. Comportamentul în deficit, când elevul nu este obişnuit (nu s-a de-
prins) să participe cu regularitate la Sfânta Liturghie.

2. Comportamentul refractar, când elevul şi-a făcut un obicei din a 
avea o atitudine reticentă faţă de participarea la Sfânta Liturghie. În acest caz 
elevul poate da răspunsuri de genul: am fost dus cu forţa când eram mai mic, 
dar nu mi-a plăcut, drept urmare nu voi participa la Sfânta Liturghie; este plic-
tisitoare slujba şi prea lungă; te poţi ruga şi acasă etc.

Activitatea de îndrumare duhovnicească trebuie să plece de la premisa 
conform căreia un anumit tip de comportament al elevului poate fi schim-
bat dacă vom folosi mijloacele şi tehnicile adecvate. Când ne propunem să 
schimbăm un anumit tip de comportament sau o anumită atitudine a elevi-
lor, se impune ca prin acţiunile noastre să-i determinăm pe elevi să-şi aleagă 
priorităţile, să-şi găsească un rost în tot ceea ce fac. O intervenţie pragmatică 
propune o radiografiere clară a idealurilor, a propunerilor şi a simţămintelor 
elevilor: ce-şi doresc de la viaţă, cum gândesc, care le sunt bucuriile, care le 
sunt împlinirile şi lipsurile etc.

O dată cu venirea democraţiei, în ultimul deceniu, la noi s-au produs 
schimbări mari în atitudinea şi felul de a gândi al tinerilor. Pentru mulţi tineri 
şi tinere, dorinţa de a fi în centrul atenţiei, de a fi vedetă, este mai mare decât 
dorinţa de a fi bine instruit. Părintele Boris Niciporov, citat de dr. Dmitri A. 
Avdeev, scrie pe drept cuvânt că „idealurile pe care le cultivă conştiinţa socială 
astăzi sunt următoarele: primul ideal al societăţii de consum este fata ca fo-
tomodel. Sunt necesare o înfăţişare plăcută, dinţi albi, şarm ş.a.m.d. În gene-
ral, punctul de plecare pentru orice nu este inima sau mintea, ci coapsa. Totul 
trebuie să fie de la coapsă şi nu mai sus de coapsă: şi gândurile, şi dorinţele, şi 
simţămintele” 33. Trist, dar din păcate adevărat.

În urmă cu şapte opt decenii, idealul pentru o fată era să devină o mamă 
bună, o soţie respectată, o femeie cu bună rânduială, o creştină devotată. Un 
băiat era îndemnat să fie un credincios respectat, un tată responsabil. Pentru 
mulţi tineri, aceste idealuri sunt de domeniul trecutului. Mai mult, medicina, 
psihologia, educaţia civică nu întotdeauna fac diferenţă între bolile trupeşti, 
bolile de factură psihică şi bolile duhovniceşti. Psihoterapeuţii nu prea vorbesc 
despre concepte cum sunt credinţa în Dumnezeu, duhovnicia, îmbisericirea, 
păcatele sau patimile. 
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Zygmund Baumand, făcând o diagnoză a stării morale a societăţii contem-
porane, afirmă că „în zilele noastre ideea de sacrificiu de sine a fost delegitimi-
zată; oamenii nu sunt stimulaţi sau nu doresc să facă eforturi pentru a atinge 
idealuri morale şi pentru a păstra valorile morale …, modernismul a început 
cu despărţirea dintre familie şi afacere” 34. Bulversările din societăţile noastre 
decurg şi din faptul că „o dată cu divizarea precisă a muncii, aproape fiecare 
acţiune implică mulţi oameni şi fiecare dintre ei face doar o mică parte din 
lucrarea generală …, nimeni nu-şi poate revendica paternitatea pentru rezul-
tatul final” 35. În plan spiritual constatăm: păcate fără păcătoşi, crime fără cri-
minali, decizii iresponsabile fără ca cineva să fie tras la răspundere. 

O lume în care adevăratele valori lipsesc tot mai mult, „o lume căreia va-
lorile îi sunt adăugate prin opţiunea oamenilor… este o lume fără om” 36. Teh-
nologizarea excesivă presupune fragmentarea vieţii într-o succesiune de pro-
bleme. Viaţa duhovnicească reprezintă una dintre victimele tehnologizării; eul 
moral nu poate supravieţui fragmentării şi izolării. 

Iată motivele pentru care preotul şi profesorul de religie au obligaţia de a 
face din ora de religie o oră de consiliere şi îndrumare a elevilor spre 
viaţa cu şi în Hristos, spre împărtăşirea cu Sfintele Taine, spre o viaţă respon-
sabilă şi mai plină de sens. O educaţie responsabilă a copiilor nu se poate face 
în afara unei dimensiuni duhovniceşti a acesteia. Într-o lume care îşi zice a fi 
creştină, nu putem face educaţie fără credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos şi 
fără ajutorul lui Dumnezeu. 

Toţi tinerii îşi doresc să reuşească în viaţă, să aibă o carieră, să obţină o di-
plomă, să fie împliniţi. Pentru aceste lucruri îi pregăteşte şcoala. Dar pentru a 
reuşi mai au nevoie de ceva: de echilibru, de asumarea responsabilităţii fapte-
lor lor, de linişte sufletească. Aici, Biserica, prin orele de religie, are un cuvânt 
de spus. Pe parcursul desfăşurării orelor de religie elevii vor fi conştientizaţi 
că în viaţă, pe lângă succese, mai apar unele greutăţi, piedici şi ispite. Pentru a 
învinge greutăţile vieţii este nevoie de o trezvie duhovnicească. Dimensiunea 
duhovnicească a vieţii presupune un permanent război nevăzut, război în care 
noi suntem în postura unui soldat care stă mereu de veghe. 

Sfântul Nicodim Aghioritul ne învaţă că „adăpostul nostru este neîncrede-
rea în sine; scutul este încrederea şi ferma nădejde în Dumnezeu; povăţuitorul 
nostru este meditarea la suferinţele Domnului; încingătoarea este abţinerea 
de la patimile trupeşti; încălţămintea este umilinţa şi cunoaşterea propriilor 
neputinţe; pavăza, lupta în ispite; sabia este sfânta rugăciune; hrana care ne 
întăreşte împotriva inamicilor este continua participare la dumnezeiasca îm-
părtăşire; iar ocheanul cu care se poate vedea inamicul este continua formare 
a minţii de a recunoaşte faptele în chip just şi deprinderea continuă a voinţei 
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de a dori să fim bineplăcuţi lui Dumnezeu, precum şi pacea şi liniştea deplină 
a minţii” 37.

Prin răbdare şi tact pedagogic elevii vor fi învăţaţi că multe dintre obice-
iurile şi tradiţiile lumii de azi nu sunt compatibile cu tradiţiile şi obiceiurile 
Bisericii. Sunt unii care-şi doresc ca Biserica să se adapteze obiceiurilor cultu-
rii moderne. Să nu uităm că „Biserica Ortodoxă are ca primă responsabilitate 
adaptarea tradiţiilor culturale la Sfânta Tradiţie” 38, înlocuind anumite cul-
turi şi obiceiuri decăzute cu cultura universală a învăţăturilor şi preceptelor 
creştine.

Să încercăm, în măsura posibilităţilor, să ajungem la inima tinerilor, chiar 
dacă uneori trebuie să le vorbim pe limba lor. Oare nu ne învaţă Sfântul Apos-
tol Pavel în acest sens: deşi sunt liber faţă de toţi, rob tuturor m-am făcut, 
pentru ca pe cei mai mulţi să-i dobândesc … Tuturor toate m-am făcut pen-
tru ca-n orice chip să-i mântuiesc pe unii. Dar pe toate de dragul Evangheliei 
le fac (I Cor. 9,19-23).
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BISERICA ŞI ŞCOALA 
- DEMERS PENTRU O PROPEDEUTICĂ ASUMATĂ -

Prof. Cornel BOGDAN,
Inspector Şcolar General al jud. Giurgiu 

Prof. Carmen Ioana MUŞAT,
Şc. Nr. 4 „MIHAI EMINESCU” 

Istoria învăţământului religios este sinonimă cu înfiinţarea primelor co-
munităţi creştine. Dezvoltat mai întâi în sânul Bisericii, ca formă de pregăti-
re a celor ce doreau să primească Taina Botezului, el a câştigat ulterior teren, 
luând încetul cu încetul locul vechilor academii antice. Chiar dacă a păstrat 
multe dintre caracteristicile acesteia, inclusiv principiile pedagogice folosite 
în aceste instituţii, ea le-a dezvoltat şi le-a reconfigurat în funcţie de cerinţele 
culturale, politice sau sociale ale Bisericii. Multă vreme învăţământul religios 
a reprezentat principalul mijloc de formare intelectuală al tinerilor. Pe lângă 
informaţiile strict ştiinţifice, aceştia primeau o educaţie morală, fundamenta-
tă pe adevărurile evanghelice păstrate şi aplicate în cadrul comunităţii eclezi-
ale. Mai mult, chiar conţinutul unor discipline precum aritmetica, astronomia, 
medicina sau muzica era analizat din perspectiva acestei morale, devenind 
astfel mijloace de afirmare şi consolidare a credinţei. Evul Mediu şi perioada 
Renaşterii sunt dominate profund de această formare religioasă, sistemul de 
învăţământ, dezvoltat fie în cadrul comunităţilor monahale, fie în marile cen-
tre culturale precum Constantinopolul, Padova, Parisul sau Oxfordul, ca veri-
tabile academii cunoscând acum cea mai intensă dezvoltare 1. 

Schimbările de mentalitate produse odată cu Revoluţia franceză au schim-
bat oarecum direcţia vechiului sistem de învăţământ, fundamentat în primul 
rând pe studiul teologiei. Bazele sale au fost repuse pe fundamentele ştiinţei 
naturale, bazată pe experienţa strict empirică şi pe demonstraţia logică a tu-
turor fenomenelor existente în lume. Într-un cadru atât de ostil, Biserica s-a 
văzut nevoită să revină la apologie, în încercarea de a demonstra că actul cre-
dinţei nu afectează cu nimic demersul ştiinţific, însă acesta, rupt de realita-
tea religioasă, se poate transforma într-un proces steril a cercetării de dragul 
cercetării, fără efecte globale asupra persoanei umane. Această stare de fapt 
persistă şi astăzi, când societatea postmodernă nu se sfieşte să-şi reafirme in-
dependenţa faţă de orice formă religioasă 2. 

Învăţământul religios a continuat să se dezvolte în ciuda izolării sale tot 
mai acute. Evoluţia societăţii a contribuit şi ea decisiv la aceste transformări, 
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determinând Biserica să utilizeze mijloacele cele mai potrivit în păstrarea şi 
eficientizarea propriului deziderat pedagogic. Spre exemplu, liberalismul tot 
mai desacralizat a produs, paradoxal, un veritabil reviriment la nivelul învăţă-
mântului religios, determinându-i pe cei implicaţi în acest proces să-şi adapte-
ze metodele şi direcţiile de cercetare după noile cerinţe ale epocii. Atitudinea 
critică faţă de obiectul de cercetare a dus la crearea unei contra-critici creştine, 
care urmărea nu doar refacerea vechiului prestigiu al învăţământului teologic, 
ci şi oferirea de soluţii alternative la pseudo-axiomele modernităţii. Astfel au 
luat naştere marile centre universitare germane, precum Göttingenul, Tübin-
genul sau Heidelbergul, veritabile bastioane ale studiului teologiei în deplină 
armonie cu cerinţele cercetării moderne 3. 

Spaţiul ortodox nu a rămas nici el insensibil la aceste prefaceri. Academia 
atonită, Marea şcoală grecească din Constantinopol, Academia duhovniceas-
că de la Kiev sau Şcoala românească de la Iaşi au preluat modelul occiden-
tal, adaptându-l la nevoile lumii ortodoxe. Astfel, învăţământul religios şi-a 
păstrat în spaţiul răsăritean nu doar identitatea, ci a putut evolua respectând 
atât tradiţia venerabilă a şcolilor bizantine, cât şi imperativele pedagogice ale 
contemporaneităţii. Din aceste instituţii au luat naştere actualele sisteme de 
învăţământ moderne în întregul areal ortodox, fapt ce ne îndreptăţeşte să sus-
ţinem ideea că „şcoala s-a născut în pridvorul bisericilor”4. 

Prezentul articol nu îşi propune să realizeze o istorie a învăţământului re-
ligios, ci să contureze mai degrabă o propedeutică absolut necesară în înţele-
gerea importanţei pe care o are astăzi formarea tinerei generaţii într-un spirit 
autentic creştin. Ca în orice demers propedeutic, obiectivul nostru îl va repre-
zenta conturarea principalelor jaloane pe care pedagogia religioasă trebuie să 
le urmeze în vederea creării unui sistem de învăţământ religios viabil. 

I. Starea de fapt

O cercetare a istoriei învăţământului religios în Biserica Ortodoxă ar fi difi-
cil de abordat prin intermediul unui singur articol. De aceea ne vom rezuma la 
învăţământul religios românesc şi mai ales la direcţiile de dezvoltarea pe care 
acesta le-a urmat după evenimentele din 1989. Corecta delimitare a acestora 
ne va putea oferi cadrele necesare structurării propedeuticii noastre. 

Se ştie îndeobşte că până la apariţia Legii învăţământului din 3 august 
1948 religia figura în programa obligatorie pentru toate învăţământului ro-
mânesc. Legea instrucţiunii publice din 1864, revizuită ulterior prevederea 
ca studiul ei să înceapă din clasele primare, aprofundând mai întâi textul bi-
blic, în gimnaziu aceste cunoştinţe erau completate cu noţiuni de catehism 
şi morală creştină, urmând ca în liceu toate noţiunile să fie amplificate. Este 
important să reamintim faptul că educaţia religioasă ocupa un loc important 
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nu doar în şcolile strict teologice, ci şi în şcolile normale destinate pregătirii 
cadrelor didactice 5. 

Schimbările la nivel bisericesc survenite în urma venirii la putere a regi-
mului comunist a distrus acest sistem pedagogic, aşezând în locul lui un învă-
ţământ structurat după principii proprii, deja aplicate în Uniunea Sovietică. 
Studiul religiei nu şi-a mai putut afla locul într-un stat ce se dorea întemeiat 
pe principiile ateismului marxist-leninist. În toată această perioadă, pe lângă 
eliminarea religiei din şcoli, au avut de suferit şi şcolile teologice, un exemplu 
concludent fiind transformarea tuturor facultăţilor de teologie în institute de 
grad universitar 6. În ciuda numeroaselor greutăţi provocate de noul regim, 
Biserica a reuşit să se adapteze la această situaţie, continuând să pregătească 
slujitori de nădejde. Pedagogia religioasă a continuat să fie predată în forma 
cursurilor de catehetică sau omiletică de profesori cu o extraordinară ţinută 
morală şi cu o dăruire pe măsură. La eforturile cadrelor didactice se cuvine să 
adăugă pe cele depuse de întâistătătorii Bisericii Române, în special de Patri-
arhul Justinian Marina cu a cărui binecuvântare s-au tipărit cele mai multe 
dintre manualele folosite şi astăzi atât la nivel universitar cât şi liceal. 

Căderea comunismului, în decembrie 1989, a creat premizele revenirii stu-
diului religiei în sistemul de învăţământ românesc. Mai multe personalităţi 
marcante ale lumii culturale şi bisericeşti au militat atunci pentru reintrodu-
cerea educaţiei religioase în şcoli. Biserica a luat cunoştinţă de această dorinţă, 
propunând o introducere bine organizată a religiei la toate nivelurile de stu-
diu, ţinând cont de vârsta şi de confesiunea elevilor. O primă soluţie, nu toc-
mai fericită, a fost aceea a studiului opţional şi facultativ al acestei discipline. 
De la începutul anului şcolar 1990 - 1991 s-a introdus în învăţământul primar 
şi gimnazial câte o oră de educaţie moral religioasă, ţinută la două săptămâni 
în primul trimestru, apoi, din cel de-al doilea urmând ca această oră să se ţină 
săptămânal 7. 

Pentru ca religia să-şi recapete locul binemeritat în şcoala românească, în 
anii ce au urmat Patriarhia Română a făcut noi demersuri pentru ca această 
disciplină să devină obligatorie. Acest statut a fost parţial dobândit prin Legea 
84 / 1995, articolul 9, aliniatul 1, în care se preciza ambiguu că predarea religi-
ei în şcolile de stat (primare, gimnaziale şi liceale) este obligatorie, dar rămâne 
facultativă pentru elevi 8. Subiectul a fost amplu discutat în presa bisericeas-
că şi laică, insistându-se asupra faptului că religia trebuie să fie obligatorie, 
făcând parte din trunchiul comun al disciplinelor predate în şcolile din ţara 
noastră. După doi ani, Ordonanţa nr. 36 / 1997, articolul 5 a modificat Legea 
84, prevăzându-se ca religia să devină disciplină obligatorie în învăţământul 
primar, gimnazial şi liceal, dar elevul, cu acordul părintelui sau al tutorelui 
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legal alege pentru studiu religia sau confesiunea 9. Această prevedere a fost ul-
terior confirmată prin Legea 489 / 2006, articolul 32, aliniatul 4. 

Primele ore de religie au fost ţinute de preoţii parohiilor la care şcolile erau 
arondate, ulterior stabilindu-se ca ocuparea acestor posturi să se facă prin 
concurs organizat de forurile competente. În paralel s-au stabilit mai mult 
programe şcolare, modificate aproape în fiecare an în funcţie de noile cerin-
ţe ale procesului pedagogic modern. Actualmente, programa cadru conţine 
obiective cadru, obiective de referinţă, exemple de activităţi de învăţare, conţi-
nuturi şi anexe, astfel structurate încât pe parcursul anilor de studiu să se par-
curgă 6 domenii de învăţare 10. Unele dintre acestea rămân domenii de studiu 
pe tot parcursul învăţământului obligatoriu, cum ar fi noţiunile de catehism, 
morală creştină şi liturgică, iar altele sunt introduse pe parcursul unui singur 
ciclu de învăţământ, cum ar fi Studiul biblic al Vechiului şi Noului Testament, 
Slujire şi Misiune, Apostolat şi Spiritualitate, Istoria Bisericească Universală 
şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române 11. 

Începuturile au fost timide, dat fiind că nici cadrele didactice, nici elevii 
nu mai avuseseră o astfel de experienţă. Predarea religiei se deosebeşte în 
mod clar de toate celelalte materii nu numai prin conţinuturile de cunoştinţe 
predate, ci mai ales prin implicaţia morală pe care o are fiecare astfel de oră. 
Cu toate acestea, ora de religie s-a bucurat de un real succes în şcoala româ-
nească, fapt dovedit nu doar de prezenţa şi participarea copiilor la oră, ci şi de 
efectele spirituale pe care aceasta le-a produs în viaţa lor. Pe de altă parte, in-
troducerea religiei în trunchiul comun a provocat critici din partea celor care 
nu văd cu ochi buni introducerea religiei în şcoli. Principala obiecţie a fost 
aceea a confesionalizării în situaţia în care ţările Uniunii Europene au optat 
pentru o pregătire religioasă neutră, axată pe transmiterea neutră a informa-
ţiilor12. Acestei poziţii i s-a adăugat disputa deja celebră referitoare la prezen-
ţa icoanelor în şcoli. În noiembrie 2006, la solicitarea profesorului buzoian 
Emil Moise, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a decis ca 
prezenţa icoanelor şi a simbolurilor religioase în şcolile de stat. Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie a decis însă că icoanele nu reprezintă o discriminare la 
adresa persoanelor a-religioase sau de altă confesiune decât cea ortodoxă sau 
romano-catolică, punând punct astfel discuţiilor. 

Patriarhia a răspuns prompt la aceste provocări, argumentându-şi poziţia 
nu doar teologic, ci şi din punctul de vedere al legislaţiei şi al legilor învăţă-
mântului în vigoare în Uniunea Europeană. În declaraţia intitulată Predarea 
religiei în sistemul de învăţământ public, un act de dreptate şi o necesitate 
permanentă, Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Româ-
ne a expus clar poziţia Bisericii în această chestiune: „Integrarea ţării noas-
tre în structurile europene nu poate reprezenta un motiv pentru excluderea 
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Religiei din învăţământul public, sub pretextul armonizării legislaţiei româ-
neşti cu normele comunitare. În primul rând, Religia constituie parte inte-
grantă şi definitorie a culturii europene. Fără cunoştinţele oferite de acest 
domeniu, nu putem înţelege istoria şi cultura acestui continent şi nu putem 
preţui catedralele, mănăstirile, bisericile, operele de artă vizuală şi muzicală în 
marea lor majoritate inspirate de credinţa religioasă. Nu este drept să ştergi, 
în numele laicităţii, secole de istorie şi cultură inspirate de credinţa religioa-
să. Nu putem mutila sufletul Europei, ignorând capodoperele din arhitectură, 
pictură, sculptură, literatură sau muzică, pentru a susţine o pretinsă emanci-
pare bazată pe vidul spiritual al secularizării. Nu putem înlocui niciodată va-
lorile constante ale Religiei cu modele efemere ale umanismului autosuficient 
şi antireligios. Aceasta explică de ce în marea majoritate a ţărilor europene, 
Religia se predă în cadrul sistemului de învăţământ public, având un rol recu-
noscut şi apreciat în societate, cu implicaţii profunde în dezvoltarea socio-cul-
turală. În ţara noastră nu s-a promovat un „model românesc”, incompatibil 
cu legislaţia europeană”. De asemenea, „Uniunea Europeană încurajează prin 
principiul „unităţii în diversitate” păstrarea identităţii naţionale, a tradiţiilor 
locale şi a valorilor formate de-a lungul secolelor şi nu urmăreşte o nivelare 
artificială şi sterilă, o distrugere a specificului cultural din acest continent. 
Astfel, anul 2008 a fost proclamat, în cadrul instituţiilor europene, anul di-
alogului inter-cultural. În acest context, precizăm că, fără excepţie, cultul re-
ligios şi morala socială religioasă au marcat cultura tuturor popoarelor euro-
pene. Biserica propune, nu impune, valori, Patriarhia Română respinge orice 
formă de presiune prin care elevii sunt obligaţi să urmeze orele de Religie sau 
să participe la slujbe şi manifestări religioase. Cu alte cuvinte, întrucât liber-
tatea reprezintă un mare dar oferit de Dumnezeu omului, educaţia religioasă 
trebuie asumată în mod liber, respectându-se dorinţa părinţilor şi a copiilor. 
În acest sens, Biserica a respectat deciziile comunităţilor locale, în conformi-
tate cu articolul 26. (3) din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care 
prevede că „părinţii au dreptul de prioritate în alegerea modului de educaţie 
acordată copiilor lor. 

Pe de altă parte, libertatea nu este simplă indiferenţă spirituală, ci capaci-
tatea omului de a alege valori spirituale care îmbogăţesc viaţa persoanei şi a 
comunităţii umane. În acest sens, valorile oferite de educaţia religioasă sunt 
extrem de necesare, mai ales în această perioadă de secularizare a societăţii 
româneşti, întrucât ele reprezintă pentru tineri un reper spiritual esenţial şi 
un liant existenţial între toate cunoştinţele teoretice, dobândite prin studiul 
celorlalte discipline. Valorile cultivate şi virtuţile încurajate în cadrul orelor de 
Religie sunt necesare sănătăţii spirituale a persoanei şi a comunităţii. Religia 
îl învaţă pe copil şi pe tânăr iubirea faţă de Dumnezeu şi de oameni, credinţa, 



Episcopia Giurgiului

195

speranţa şi solidaritatea, dreptatea şi recunoştinţa faţă de părinţi şi faţă de bi-
nefăcători, dărnicia şi hărnicia, sfinţenia vieţii, valoarea eternă a fiinţei uma-
ne, adevărul prim şi ultim al existenţei, binele comun şi frumuseţea sufletului 
profund uman, cultivat şi îmbogăţit prin virtuţi” 13.

Dincolo de aceste comunicate, trebuie să recunoaştem faptul că predarea 
religiei în şcoală are nevoie de noi reglementări, nu atât de ordin legal, ci pe-
dagogic. Multe dintre criticile aduse au fost legate tocmai de modul de preda-
re, de materia parcursă şi mai ales de impactul pe care aceste cunoştinţe l-ar 
putea avea asupra copiilor.

II. Ce este de făcut?

Educaţia este unul dintre factorii determinanţi care concură la evoluţia 
unei societăţi, a unei ţări, în general. Ea este aceea care poate furniza ingi-
neri, cercetători, întreprinzători, medici, profesori, manageri, etc., categorii 
socio-profesionale atât de necesare oricărei societăţi contemporane. In ulti-
mii ani au existat diverse schimbări în sistemul de învăţământ. Acest fapt a 
determinat şi o modificare a percepţiei în care cadrele didactice înţeleg să îşi 
exercite profesia, mai ales că în noile condiţii este nevoie de o legătură tot mai 
puternică între şcoală şi societate. 

Cadrul didactic poate afla ceea ce trebuie să schimbe în modul său de a-şi 
exercita profesia, doar prin contact permanent cu elevii, ceilalţi colegi cadre 
didactice, directorul unităţii şcolare, inspectori şcolari, părinţi. Dar şcoala nu 
înseamnă doar predarea de la catedră. Realităţile din instituţiile de învăţă-
mânt, realităţi pe care ni le oferă actorii şcolii, ne duc la această concluzie. 
Este nevoie de o repunere în discuţie a valorilor pe care trebuie să le transmită 
şcoala şi modul în care trebuie transmise. Acest fapt ar reprezenta de fapt în-
ceputul unei schimbări reale in educaţie pentru că realitatea din teren ne arată 
câteva chestiuni care trebuie să dea de gândit oricărui dascăl:

- Elevii nu mai sunt foarte interesaţi să înveţe;
- Mulţi dintre ei nu mai arată faţă de profesori respectul cuvenit; 
- Metodele pedagogice active nu pot fi utilizate tot timpul şi la toate disci-

plinele, deoarece acestea cer timp, iar programa trebuie parcursă;
- Chiar daca dascălul încearcă să introducă inovaţii în modul de organizare 

al învăţării, standardele de evaluare de multe ori nu îl avantajează;
- Unele manuale alternative nu sunt realizate corect;
- Mulţi părinţi nu au timp sau chiar nu vor să se preocupe de situaţia şcola-

ră a copiilor lor, iar multe dintre cele mai importante cauze ale eşecului şcolar 
sunt cele familiale.

Toate aceste consideraţii legate de carenţele învăţământului românesc în 
general sunt valabile şi pentru învăţământul religios. O predare axată exclusiv 
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pe transmiterea cunoştinţelor, fără o abordare practică şi interactivă a acesto-
ra nu poate da rezultate de lungă durată. Mai mult, ora de religie îşi propune 
nu doar informarea, ci şi formarea elevilor în spirit autentic creştin. Pentru 
aceasta este nevoie de o abordare mult mai atentă a acestei probleme, insis-
tând nu neapărat asupra aspectelor practice, ci şi asupra modului în care orice 
elev poate cunoaşte adevărurile de credinţă, le poate asuma şi aplica în viaţa 
de zi cu zi. În cadrul unei societăţi aflate în schimbare si în contextul unei scoli 
care se schimbă, fiecare cadru didactic, inclusiv profesorul de religie, se poate 
confrunta cu nevoia de a-ţi modifica propriile valori, atitudini şi/sau compor-
tamente în ceea ce priveşte actul şi stilul de predare.  

Aşa cum fiecare elev are un stil propriu de învăţare, fiecare cadru didac-
tic are propriul stil de predare. Stilul de predare înseamnă „personalizarea” 
modalităţilor de acţiune ale cadrului didactic în situaţiile specifice de lucru cu 
elevii. Stilurile de predare au un caracter unic, personal, cu o anumită domi-
nantă, pentru fiecare cadru didactic în parte. Se recomanda adaptarea stilului 
de predare stilurilor de învăţare ale elevilor, deoarece într-o singură clasă de 
elevi există mai multe „personalităţi”, mai mult sau mai puţin dezvoltate în 
ceea ce priveşte capacitatea de receptare a noilor informaţii pe care profeso-
rul le aduce în fata elevilor. Tocmai de aceea, nevoia dezvoltării profesionale 
continue trebuie să fie un obiectiv pentru fiecare cadru didactic. 

Stilul de predare se dezvoltă în timp, cunoaşte diferite schimbări. Dar ori-
care ar fi stilul de predare, acesta trebuie să promoveze eficienta în învăţare şi 
succesul elevilor. Caracteristicile unui astfel de stil de predare sunt:

- Implicarea participării active a elevilor
- Interacţionarea cu fiecare elev
- Pregătirea conştiincioasă pentru fiecare activitate cu elevii
- Adaptarea predării diverselor stiluri de învăţare
- Respectarea programului şi a termenelor stabilite
- Oferirea feedback-ului
- Manifestarea încrederii în elevi şi aşteptări înalte din partea cestora
- Dezvoltarea unui mediu pozitiv de învăţare, de cooperare
- Încurajarea exprimării elevilor
- Folosirea noilor tehnici informaţionale. 
O abordare modernă a învăţământului religios nu presupune, aşadar, o 

reducere substanţială a materiei predate sau o abordare exclusiv practică, în 
detrimentul celei teoretice, ci o asumare integrală a actului pedagogic. Nu pu-
tem obţine rezultate de lungă durată printr-o abordare rigidă, ci printr-o di-
namizare permanentă a procesului de învăţământ, în care elevul şi profesorul, 
deopotrivă, sunt implicaţi în tot ceea ce presupune cunoaşterea şi formarea 
personalităţii. 
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Om 5097 / 09. 09. 2009 pentru clasele V - VIII şi Om 5230 / 01. 09. 2008 pentru clasele IX - VII. 
11 Vasile Timiş, Misiunea Bisericii şi educaţia - Atitudini, Convergenţe, Perspective, Presa 
universitară clujeană, Cluj-Napoca, 2004, p. 94. 
12 http://www.inpolitics.ro/invatamantul-religios-confesional-criticat-art17891.aspx#
13 http://www.patriarhia.ro/ro/administratia_patriarhala/mpfdnvlfd.html
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ROLUL FAMILIEI, AL ŞCOLII, AL BISERICII ŞI AL 
MASS-MEDIA ÎN FORMAREA ŞI CONSOLIDAREA 

COMPORTAMENTULUI CIVIC LA TINERI

Pr. Drd. Popa Edmond NICOLAE, 
Consilier Social

Familia reprezintă primul loc unde începe educaţia. În familie, copilul 
începe să-şi formeze vocabularul şi modul de a se comporta cu cei din apropi-
erea sa, aici învaţă acele expresii şi moduri de manifestare care îi vor servi în 
educaţia ulterioară sau, dimpotrivă, acelea de care va putea scăpa cu greu sau 
deloc. Copiii fiind foarte receptivi la tot ce văd şi ce aud, familia trebuie să fie 
foarte atentă cum se manifestă în prezenţa lor.

Calitatea educaţiei primite în familie, acei „şapte ani de acasă”, depinde 
îndeosebi de nivelul educaţiei părinţilor şi al celorlalţi membri ai familiei ce 
vin în contact cu copilul, în special sub aspect moral, comportamental. Atunci 
când copilul aude că se înjură, va înjura şi el, dacă vede că se fură, va fura şi 
el, dacă vede că se minte, va minţi şi el; dacă cei din jur se poartă respectuos, 
tot aşa va face şi el.

Convingerile şi, mai ales, educaţia religioasă ale familiei sunt foarte im-
portante. Un creştin care ştie de frica lui Dumnezeu şi care cunoaşte cel puţin 
poruncile sale (să nu furi, să nu ucizi, să nu mărturiseşti strâmb, să cinsteşti 
pe tatăl şi pe mama ta, să nu doreşti ceea ce aparţine aproapelui tău, etc) îşi va 
educa propriul copil în acest spirit. 

Până la trei ani copilul învaţă „ce este bine” şi „ce este rău”, dar aceasta o 
face în mare parte prin imitaţie (reproduce comportamente ale adultului). De 
foarte multe ori, la această vârstă pot apărea manifestări de încăpăţânare şi 
protest, adultul, prin tactul lui, poate influenţa conduita copilului. Mai târziu, 
în perioada preşcolară (3-6 ani), evoluţia fiinţei umane, prin multiplicarea re-
laţiilor ei cu adulţii, necesită modelarea personalităţii. La această vârstă, co-
pilul este mai impulsiv, capabil de emoţii şi sentimente, deseori îşi manifestă 
dorinţa în contradicţie cu posibilităţile sale şi cu cerinţele adulţilor. Nu trebuie 
uitat că acum copiii îşi pot însuşi noţiunile de adevăr, dreptate, dragoste de 
neam, dragoste de aproape, credinţă, încrederea în sine, etc.

Funcţiile familiei:
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* funcţia biologică: constă în perpetuarea speciei umane prin procrea-
rea şi creşterea copiilor, condiţie primordială a existenţei societăţii. Capacita-
tea fiinţei umane de a avea urmaşi este singura ei revanşă asupra morţii;

* funcţia psiho-afectivă - potrivit acestei funcţii, familia conferă indivi-
dului sentimentul de siguranţă, îl ajută să depăşească obstacolele, să dobân-
dească echilibrul emoţional. În familie individul găseşte căldura sufletească 
de care atâta nevoie.

* funcţia economică constă în crearea condiţiilor materiale necesare 
vieţii şi dezvoltării membrilor familiei. Familia trebuie să acumuleze bunurile 
şi veniturile necesare membrilor ei. 

* funcţia educativă se referă la faptul că familia are un rol foarte im-
portant în transmiterea limbii, a obiceiurilor, a modelelor comportamentale, 
urmaşilor ei. În familie, copilul învaţă să se aprecieze pe sine şi pe ceilalţi, de-
prinde un anumit mod de viaţă, vine în contact cu valorile şi normele societă-
ţii. Familia joacă un rol important în educaţia civică a copiilor.

În societatea contemporană familia, în sens tradiţional, se află în declin. 
În multe societăţi ea reprezintă doar 7-10 % din totalul grupurilor familiale şi 
sunt reprezentate prin :

- celibatul a început să se extindă rapid după 1970. În unele societăţi 
ponderea lui s-a dublat în decurs de 20 de ani (SUA, Europa de Vest); 50% din 
populaţia cartierelor centrale din New York este reprezentată de celibatari;

- cuplul consensual nu se deosebeşte prea mult de familia nucleară 
obişnuită. El are aceleaşi funcţii şi se confruntă cu aceleaşi probleme cu care 
se confruntă cuplurile căsătorite, doar că nu şi a oficializat relaţia printr-un act 
de căsătorie.

- coabitarea consensuală poate fi un stil de viaţă rezultat dintr-o 
opţiune de lungă durată (chiar definitivă) sau poate fi o etapă premergătoare 
căsătoriei;

- familia migrantă, când soţii lucrează şi locuiesc în localităţi dife-
rite, dar se vizitează periodic. Ea este determinată de situaţia în care soţii nu 
pot găsi locuri de muncă conform dorinţelor lor, în aceeaşi localitate. 

Şcoala este locul unde tânărul începe să trăiască zilnic o parte din timpul 
său, în cadrul unei comunităţi ce depăşeşte cadrul familial. În şcoală copilul 
trebuie să înceapă să respecte reguli de comportament pentru a- şi continua 
educaţia civică. Rolul educatorilor - învăţători şi profesori în formarea ca ce-
tăţean a elevului este foarte mare şi trebuie ca aceştia să-şi cunoască menirea. 
În şcoală se clarifică noţiunile de drepturi şi îndatoriri civice, de respect şi su-
premaţie a legii, de democraţie, de societate civilă, de patriotism şi sentiment 
naţional, de cult al eroilor, de prietenie, etc. Calitatea educaţiei civice în şcoală 



Episcopia Giurgiului

201

depinde de educaţia primită de copil în familie şi de comportamentul grupului 
de învăţători sau profesori. 

Prin inversarea valorilor, în comunism s-au răsturnat şi adevăratele înţele-
suri pentru unele noţiuni ca: dreptate, adevăr, patriotism, monarhie, eroi, etc. 
Un cadru didactic educat civic poate deveni şi devine de regulă un exemplu de 
urmat pentru elevi. 

În perioada şcolară mică (6-10 ani) apar elemente de socializare a copilu-
lui (relaţii interumane, spirit de echipă), se dezvoltă sentimentul culpabilităţii, 
apar manifestări negative ca minciuna şi superficialitatea, cu efecte în viaţa ci-
vică ulterioară. Vârsta şcolară de 10-14 ani este o perioadă contradictorie, cu 
manifestări deosebite Care nu trebuie ignorate de părinţi şi profesori. Acum 
tânărul devine conştient de propria identitate şi independenţă. În grup, com-
portamentul este diferit; copiii cu personalitate slabă, dacă nu sunt acceptaţi 
de grup se interiorizează, devin timizi sau certăreţi, ceea ce le va influenţa 
viaţa civică ulterioară. Apare liderul, şeful care se impune prin iniţiativă şi în-
drăzneală. În această perioadă sunt importante modelele de conduită, deoa-
rece acum apare idealul de viaţă.

Vârsta şcolară mare (14-18 ani) este hotărâtoare pentru formarea indivi-
dului. Tânărul poate manifesta dispreţ faţă de familie, dar şi sensibilitatea la 
judecata adultului. Comportamentul adolescentului este contradictoriu: timi-
ditate sau agresivitate. În această perioadă este foarte important comporta-
mentul adultului (profesori, părinţi) care nu trebuie să fie de o indulgenţă ex-
tremă, dar nici de o rigiditate crescută care ar întreţine starea de tensiune. La 
această vârstă pot apărea comportamente ca: ostilitate, nonconformism, cât 
şi încălcarea normelor sociale.

Din cele de mai sus, rezultă că socializarea copilului se face de timpuriu. 
Copilul trebuie să fie educat altfel încât să nu i se impună anumite lucruri şi să 
nu fie pedepsit des. Numai sentimentul de libertate stimulează reflecţia pen-
tru responsabilitatea faţă de decizia luată. Autoritarismul şi disciplina excesi-
vă declanşează comportamente de nesupunere. Copilul, şi mai târziu tânărul, 
se confruntă cu situaţii în care recompensele se repartizează întâmplător, deci 
societatea nu oferă întotdeauna modele pozitive. Se impune deci ca autorita-
tea exterioară a adulţilor să fie înţeleasă de copil astfel ca acesta să-şi asume 
responsabilitatea în relaţie cu grupul social. 

Cuvântul „moral” semnifică obiceiuri, mentalităţi şi moduri de comportare 
integrate ulterior în norme sociale. Moralitatea se formează şi se consolidează 
de a lungul întregii copilării. Ea se învaţă după norme care dobândesc valoare 
pentru existenţa omului. Modelele de viaţă care rezultă din relaţiile cu părinţii, 
fraţii, profesorii şi colegii sunt înţelese de tânăr, evaluate şi astfel însuşite. În 
raport cu respectarea sau nerespectarea acestor norme apar sentimente noi, de 
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Conferinţa preoţească a preoţilor 
din protopopiatul Bolintin - 22 noiembrie 2009

Conferinţa preoţească a preoţilor 
din protopopiatul Mihăileşti - 28 noiembrie
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ruşine şi culpabilitate. Pentru aceasta este necesar să ştie „ce este bine” şi „ce 
este rău”, corect şi incorect, să-şi asume responsabilităţi proprii. Din acest punct 
de vedere dobândeşte importanţă accesul copilului la valorile sociale (democra-
ţie, demnitate civică şi naţională, respect faţă de lege şi instituţii, etc .).

Metodele autoritare, rigiditatea educaţională şi opresiunea cresc disponi-
bilitatea pentru revoltă. Astfel, apar fenomene de inadaptare care conduc la 
infracţiuni de la delicte infantile specifice vârstelor, până la acte de violenţă 
ale adolescenţilor şi tinerilor. Aceasta se datorează unui slab control al impul-
surilor rezultat din lipsa educaţiei, frustrărilor copilăriei (frustrare înseamnă 
sentimentul de nerealizare a unei dorinţe, imposibilitatea omului de a deţine 
ceea ce i se cuvine), conflictelor nerezolvate, conduitei agresive din dorinţa de 
a atrage atenţia, ataşamentului faţă de un grup care manifestă violenţă, ado-
lescentului de către familie.

Violenţa (ca exces de forţă şi brutalitate) se poate manifesta faţă de: inte-
gritatea fizică (maltratare corporală), integritatea psihică (bruscarea şi altera-
rea sănătăţii psihice şi intelectuale), integritatea morală(calomnie, condamnări 
nedrepte)şi faţă de identitatea etnică, culturală şi socială. Formele pe care le 
îmbracă violenţa sunt: - violenţa fizică (bătaia, războiul); - violenţa materială 
(distrugerea unor bunuri); - violenţa morală (nedreptatea, injuria); - violenţa 
privată (făcută de o persoană particulară); - violenţă asupra informaţiei (cenzu-
ra unei cărţi, a unui ziar, a unei emisiuni radio şi TV); - violenţa indirectă (ordin 
de ucidere a unei persoane); - violenţa publică (făcută de o instituţie).

Violenţei i se opune raţiunea (nonviolenţa şi toleranţa). Toleranţa pre-
supune propria hotărâre de a nu interzice („ tratează-i pe alţii aşa cum ţi-ar 
conveni să fii tratat tu însuţi”). Comportamentul uman are forme diferite: de 
la intoleranţă (împiedicarea sau eliminarea unor comportamente prin con-
strângere, persecuţie, crimă), la indiferenţă şi indulgenţă (toleranţă dusă la 
extrem). Toleranţa faţă de opiniile celorlalţi include accepţiunea că trebuie să 
ascultăm şi să luăm în consideraţie opiniile altora, să ne argumentă propriile 
opinii, să nu-i considerăm pe cei care gândesc diferit de noi ca pe nişte inamici 
şi că, înţelegându-i pe alţii, ne înţelegem pe noi.

Adultul, reprezintă modelul pe care copilul încearcă să-l urmeze. De ace-
ea, părinţii şi profesorii trebuie să organizeze acţiunile copilului: să se împo-
trivească, dar cu tact, impulsurilor, să amâne unele satisfacţii, să nu recom-
penseze imediat acţiunile meritorii, să manifeste toleranţă şi afecţiune. Astfel, 
adultul va cultiva prioritar las fete: blândeţea, generozitatea, tandreţea, năzu-
inţa spre frumuseţe, iar la băieţi: curajul, hotărârea şi atitudinea cavalerească.

Biserica este locul unde se adună creştinii pentru a-şi celebra cultul. Ea 
este casa Domnului şi în ea vin oameni de toate vârstele şi toate categoriile 
sociale. Învăţăturile religiei sunt încărcate de pilde şi de îndemnuri care te 
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învaţă cum să te comporţi în relaţiile cu semenii. Fiecare predică este o lecţie 
de educaţie creştină, dar şi civică. Rolul Bisericii ca instituţie în formarea ce-
tăţeanului din punct de vedere moral în societate este foarte important şi noi 
credem că însănătoşirea societăţii şi formarea conştiinţelor depind foarte mult 
de Sfânta Biserică şi de slujitorii ei. 

Biserica creştină a stabilit, în anul 325 d. Hr., „Crezul”, adică mărturisirea 
de credinţă ce se rosteşte şi în biserică la Sfânta Liturghie şi cuprinde, pe scurt, 
învăţătura creştină despre Sfânta Treime, despre scopul întrupării Fiului lui 
Dumnezeu, despre răstignirea, patimile, moartea, învierea şi înălţarea Sa la 
ceruri. „Crezul” anunţă revenirea lui Hristos la Judecata din urmă a tuturor 
oamenilor şi mărturiseşte credinţa creştină într-o Biserică, într-un botez, aş-
teptarea învierii morţilor şi viaţa veacului ce va veni.

Mass-media a fost deseori considerată „cea de-a patra putere” în stat 
(alături de executiv, legislativ şi justiţie), iar democraţiile moderne au fost po-
reclite „democraţii mass-media”. Dar ce se ascunde în spatele acestor conside-
raţii? Care este puterea reală de care dispune mass-media? Cum pot fi descri-
se funcţiile acesteia în contextul cooperării cu celelalte organisme din cadrul 
sistemului intermediar şi mai ales cu partidele politice?

Funcţia de control, de critică şi de stimulare nu revine însă doar opoziţiei 
parlamentare, ci întregii opinii publice. Caracterul public este determinat în 
primul rând de faptul că oricine îşi poate aduce aportul la formarea opiniilor. 
Toţi trebuie să aibă posibilitatea să strângă informaţii şi să contribuie la for-
marea opiniei publice. Pe de altă parte, conceptul de „opinie publică” presu-
pune şi că obiectul acesteia este de natură publică, şi nu privată. Obiectul ei 
este, aşadar, „res publica” în sensul cel mai larg al termenului. De sfera publică 
aparţin prin urmare toţi cetăţenii unui stat sau asociaţiile de cetăţeni dintr-un 
stat preocupaţi de soarta societăţii care îşi exprimă preocupările în mod pu-
blic sub formă de critici şi atitudini de respingere sau de aprobare, încercând 
astfel să influenţeze procesul de formare a voinţei politice. Ei constituie opinia 
publică. Dar pentru că într-o societate pluralistă există de regulă mai multe 
opinii în ceea ce priveşte sfera publică, nu va exista niciodată o singură opinie 
publică general valabilă, ci mai multe.

Libertatea presei nu este asigurată doar de blocarea intervenţiilor puterii 
sau de interzicerea cenzurii. Instanţele publice trebuie să se asigure şi de faptul 
că nici o parte a societăţii nu va prelua monopolul asupra opiniei publice. Pentru 
că pericolul ascuns de mijloacele moderne de comunicare în masă este evident. 
Ele permit ca informaţiile să fie transmise unui număr mare de telespectatori, 
ascultători sau cititori, fără ca toată populaţia să aibă accesul asigurat la aceste 
mijloace de comunicare în masă. Există oameni care nu au bani nici de un ziar. 
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Datorită progreselor tehnologice s-a ajuns la o concentrare crescută a tirajelor 
ziarelor, astfel încât diversitatea opiniilor s-a limitat în mod sensibil.

Iar acest proces nu prea mai poate fi inversat. Ziarele „bune” trebuie să se 
bucure de o anumită amploare. Organele legislative au rolul să împiedice for-
marea monopolurilor; acolo unde aceste monopoluri există, ele trebuie ţinute 
sub control. Statul trebuie să se asigure că în redacţiile ziarelor este respectat 
prin statut dreptul la liberă exprimare al ziariştilor. Din fericire, aceleaşi noi 
procedee de tipărire şi multiplicare au dus şi la creşterea numărului diversităţii 
publicaţiilor regionale şi locale, lucru care a condus la creşterea posibilităţilor de 
răspândire a informaţiilor şi comentariilor cu iz politic. Răspândirea aparatelor 
de multiplicat a devenit astfel un factor politic de prim rang. Diversitatea medi-
ilor este astăzi foarte variată. Putem distinge trei categorii de medii: 

1. mediile autonome: cărţi, ziare, reviste, magnetofon, cameră video etc. ce 
pot fi utilizate individual;

2. mediile de comunicare: telefon, mobil, etc. ce măresc libertatea 
utilizatorului;

3. mediile de difuzare: radioul, televiziunea, ce permit transmiterea infor-
maţiei la mare distanţă, unui public numeros.

Funcţiile mass-media sunt:
- funcţia de educaţie: mass-media contribuie la transmiterea moşteni-

rii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă;
- funcţia de informare: mass-media asigură colectarea şi preluarea in-

formaţiilor, difuzarea cunoştinţelor şi opiniilor, facilitează transparenţa rela-
ţiilor sociale;

- funcţia de socializare: mass-media face posibilă participarea grupuri-
lor şi colectivităţilor la viaţa publică, elaborarea şi luarea deciziilor. Schimbul 
de informaţii favorizează interacţiunea socială şi permite unui număr mare de 
oameni să ia parte activă la soluţionarea problemelor care îi privesc;

- funcţia de divertisment: mass-media oferă variate modalităţi de di-
vertisment şi de petrecere a timpului liber.

De asemenea, mass-media îndeplineşte trei funcţii democratice:
1) ea furnizează o varietate de informaţii obiective, pe baza cărora fiecare 

individ îşi poate forma propria opinie;
2) ea stimulează împotrivirea în faţa abuzului unui individ sau grup;
3) ea oferă cetăţenilor posibilitatea de a aproba sau critica în mod public.
Şi mai greu poate fi evitată apariţia monopolurilor în domeniul radioului 

şi al televiziunii. Investiţiile de capital necesare precum şi avantajele tehnice 
pe care le au aceste medii permit ca orice grupare să îşi poată găsi audienţa 
în eter sau în faţa ecranului TV. De aceea, peste tot în acest domeniu au fost 
create reglementări care să asigure ca toate atitudinile prezente în societate să 
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poată fi proiectate şi în eter sau pe ecranul televizoarelor. Procesul de forma-
re a opiniei publice trebuie să decurgă, mai ales în radio şi televiziune, într-o 
manieră pluralistă, necesitând un control strict al încercărilor de manipulare 
venite din partea grupărilor aflate la putere .

Cine doreşte să îşi exercite dreptul la libertatea opiniilor trebuie să aibă 
posibilitatea de a fi informat cu privire la lucrurile de care este interesat. Nu 
poţi să-ţi formezi propriile judecăţi dacă nu ştii despre ce este vorba. Cine este 
de acord cu conceptul de cetăţean activ politic care participă la formarea opi-
niei publice, acceptându-l ca sursă suverană a autorităţii statale, trebuie să îl 
informeze pe acesta asupra tuturor deciziilor politice care urmează a fi luate. 
Aceasta este cealaltă faţetă a libertăţii presei şi a opiniilor. Toate lucrurile de 
interes public pe care trebuie să le cunoască cetăţenii pentru a-şi putea forma 
judecăţi politice justificate trebuie discutate în mod public.

Nu vom putea însă niciodată defini exact lucrurile de interes public. Aici 
este vorba mai degrabă de stilul, bunul-plac şi autodisciplina ziariştilor şi mai 
puţin de reglementările legale. Bineînţeles că mulţi ziarişti vor profita de liber-
tăţile care le sunt oferite, mai ales atunci când dezvăluie detalii din viaţa unui 
om politic. Totuşi, cei care îşi vor depăşi atribuţiile în mod exagerat vor fi pe-
depsiţi conform legilor în vigoare, care nu trebuie însă să se transforme într-o 
„botniţă” pusă presei, radioului şi televiziunii. Cine pune preţ pe informaţie 
va trebui să ia în calcul şi problemele care se pot ivi ca urmare a abuzului de 
libertăţi. Statul trebuie să se ferească să apeleze la cenzură pentru a preveni 
comiterea unor astfel de abuzuri, pentru că astfel, libertatea presei s-ar putea 
cutremura din temelii. Pentru că - după cum a scris Karl Jaspers „este incert 
dacă adevărul iese la iveală prin uzul libertăţii. Sigur este însă că prin cenzură, 
adevărul este pervertit”. Doar în aceste condiţii se poate forma o opinie publi-
că liberă, care să emită critici, să controleze şi să dea impulsuri. Numai într-o 
sferă publică funcţională oamenii îşi pot contura judecăţi valabile, devenind 
capabili să-şi dovedească importanţa politică în cadrul şi în afara alegerilor. 
Democraţia şi dezbaterile publice libere sunt două faţete ale aceluiaşi lucru.

Opiniile nu se mai formează aproape deloc în mod spontan, ele sunt de 
cele mai multe ori create. Puterea, partidele şi asociaţiile au o »activitate pu-
blică«. Societatea pluralistă ia la cunoştinţă o sumedenie de opinii publice, 
deseori controverse. Cine emite pretenţia că redă şi reprezintă singura opinie 
publică valabilă, dorind să impună politicului anumite linii directoare, este 
suspectat că prin apelul făcut la această unică opinie publică doreşte să dea o 
amploare necuvenită propriilor sale interese. Pentru că doar printr-un dialog 
real, care să pună faţă în faţă opiniile divergente, se poate ajunge la o „adevă-
rată” opinie publică.
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Parlamentul nu mai este astăzi aşa cum era el înfăţişat în teoria burgheză, o 
adunare de persoane care discută, care în cadrul unor discuţii libere găsesc so-
luţii pentru binele comunităţii, el este ultima instanţă, locul în care sunt fixate 
compromisurile dintre forţele sociale şi revendicările comunităţii. Astăzi, opinia 
publică nu mai este dominată de aportul la discuţii al unor indivizi care repre-
zintă anumite interese politice, ci de luările de poziţie ale puterii, partidelor şi 
asociaţiilor. Deciziile nu se iau însă pe „piaţa” acestor informări publice, ele sunt 
deseori negociate în spatele uşilor închise, astfel încât opinia publică nu mai 
poate înregistra decât rezultatele finale. Totuşi nu trebuie subestimată puterea 
de influenţă adesea covârşitoare pe care o au anumiţi oameni politici, jurnalişti 
sau analişti importanţi asupra procesului de formare a opiniei publice. 

Doar acele regimuri care se supun atenţiei opiniei publice iau în serios ma-
turitatea politică a cetăţenilor lor. Şi pentru că atât partidele, cât şi asociaţiile 
sunt astăzi parte din autoritatea publică, şi ele trebuie să se deschidă în faţa 
opiniei publice. Astăzi nu trebuie să se mai discute doar la nivelul alegătorilor 
şi în parlament, ci mai ales în cadrul şi între partide şi asociaţii, iniţiative civile 
şi mişcări sociale. În faţa reflectoarelor, altfel ar putea sta lucrurile în ceea ce 
priveşte partidele şi asociaţiile. Bineînţeles că democraţia modernă nu poate 
fi consolidată doar prin intermediul publicităţii.

Presa, produs al epocii moderne, transformă mulţimea în public şi opiniile 
individuale, în opinie publică. Principalele funcţii ale mass-media în raport cu 
opinia publică sunt:

* formarea opiniei individuale şi de grup prin difuzarea ştirilor;
* exprimarea opiniilor şi difuzarea lor în rândul cititorilor;
* exercitarea influenţei opiniei publice asupra vieţii sociale şi a funcţiei de 

participare în viaţa societăţii;
* modificarea atitudinilor şi comportamentelor. 
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Istorie şi tradiţie creştină

FACTORI DE UNITATE ÎN LUMEA BIZANTINĂ

Pr. Prof. Univ. Dr. Emanoil BĂBUŞ, 
Prodecan al Făcultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti

Civilizaţia bizantină îşi datorează în mare parte trăsăturile fundamenta-
le structurilor politice şi religioase ale Imperiului de la care îşi trage numele. 
De-a lungul unei perioade de peste unsprezece secole, în timp ce Occidentul 
trăia o epocă de dezagregare, construindu-şi apoi din greu o nouă cultură şi 
civilizaţie, Imperiul bizantin şi-a creat o monarhie şi o administraţie puternic 
centralizată, a conservat tradiţiile clasice - cultura greacă şi dreptul roman - 
cărora le-a integrat elemente orientale, şi şi-a extins acţiunea civilizatoare şi 
culturală în ţările Europei sud-estice şi răsăritene, devenind în felul acesta o 
componentă importantă a culturii medievale europene în totalitatea ei, şi sin-
gurul stat civilizat din Europa Evului Mediu timpuriu 1. 

Acest Imperiu nu era acela al lui Augustus şi nici măcar al lui Septimiu Se-
ver (193-211). Din reformele pe care Diocleţian le-a promulgat pentru a pune 
capăt crizei prin care trecuse Imperiul roman în secolul al III-lea ieşise un stat 
autoritar, societatea era ierarhizată, iar economia supusă conducerii de stat. 
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Spre deosebire de Imperiul roman, cel bizantin devine creştin. La sfârşitul 
secolului al III-lea, populaţia din provinciile răsăritene ale Imperiului roman 
trecuse în mare parte la creştinism. Încă de atunci unul dintre cei mai înverşu-
naţi duşmani ai noii credinţe, Galeriu, fiul unei preotese păgâne şi instigator al 
persecuţiilor lui Diocleţian, fusese nevoit să recunoască eşecul acestei politici 
şi promulgase în aprilie 311, la Serdica (Sofia de astăzi) un edict de toleranţă, 
care le îngăduia creştinilor să practice cultul în mod liber 2.

Astfel, Imperiul de Răsărit devine bastionul creştinătăţii şi refugiul culturii 
greco-romane: în faţa Romei devastate de barbari, Constantinopolul ajunge cen-
trul lumii civilizate, singura capitală a Imperiului Roman. Nicolae Iorga identifi-
că trei elemente fundamentale care se întrepătrund contribuind la naşterea Im-
periului Bizantin: „Roma politică, elenismul cultural şi ortodoxia religioasă” 3 
Vorbind despre evoluţia Imperiului bizantin, marele istoric afirmă că „această 
Romă rămasă romană ca tradiţii, ca datorie şi ca glorie a trebuit să fie tradusă 
în termeni de grecitate şi creştinătate în decurs de sute de ani” 4. Astfel cei trei 
mari factori unificatori care au stat la baza transformării şi dezvoltării Imperiului 
roman de Răsărit în Imperiul bizantin, un imperiu creştin condus de un împărat 
creştin sunt: împăratul, creştinismul (Biserica) şi limba greacă. 

Imperiul şi creştinismul

Imperiul bizantin s-a menţinut timp de unsprezece secole aproape exclu-
siv prin constituţia imperială şi administraţie 5. Derivate din instituţiile latine, 
instituţiile bizantine au evoluat adaptându-se mereu unor noi condiţii. Primul 
mare stat care şi-a fondat existenţa politică pe principii creştine, Bizanţul a 
susţinut totdeauna ideea misiunii sale providenţiale: Imperiul este o emana-
ţie a voinţei divine, iar împăratul este alesul lui Dumnezeu, întrucât are un ca-
racter divin. Religia creştină a fost o componentă fundamentală a Imperiului 
roman de Răsărit. „Numai sinteza culturii elenistice şi a religiei creştine cu 
structura statală romană a permis formarea acelui fenomen istoric pe care îl 
numim Imperiul bizantin” 6. 

Alături de Constantin cel Mare, domnia lui Teodosie I a marcat un mo-
ment de cotitură în istoria noului Imperiu, în 381 creştinismul fiind procla-
mat, prin edict imperial, religie oficială de stat, pentru ca zece ani mai târziu, 
toate cultele păgâne din Imperiu să fie interzise. Din acel moment, cetăţean al 
Imperiului roman era considerat oricine îmbrăţişase adevărata credinţă, cea 
stabilită de sinoadele ecumenice de la Niceea şi Constantinopol, localnic sau 
străin, european, asiatic sau african, era suficient să fi creştin pentru a avea 
acces la orice funcţie administrativă imperială ba chiar şi la tron7.

Creştinismul era o religie foarte diferită de păgânism. Ceea ce noi numim 
păgânism, şi care nu avea un nume al său, era un sistem de credinţe şi culte 
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disparate, fără o teologie, o moralitate şi o organizare proprie bine definite. 
Principalul curent filosofic din secolul al III-lea şi al IV-lea, neoplatonismul, 
susţinea că, oricum, zeii tradiţionali nu erau importanţi, fiind subordonaţi 
unui zeu omnipotent şi perfect „Unicul” mult mai măreţ decât ei. Modelat de 
către societate, mai degrabă decât să o fi modelat el, păgânismul reflecta cel 
mult o unitate, pe care societatea deja o avea.

În momentul apariţiei creştinilor, religiile cele mai variate prosperau în 
Imperiu, Satirele lui Juvenal făcând menţiune de fascinaţia pe care numeroa-
sele culte exotice o exercitau asupra romanilor. Totuşi întâlnim acum ostilita-
tea şi chiar ura populaţiei împotriva creştinilor. Absenţa Templelor, reuniuni-
le nocturne, ceremoniile secrete, agapele luate în comun de bărbaţi şi femei, 
toate acestea îi ducea pe mulţi cu gândul la lucruri monstruoase: operaţiuni 
magice, sacrificii umane cu caracter ritual etc. Chiar dacă această adversitate 
crea un teren favorabil persecuţiilor, Statul roman respecta legile şi nu per-
mitea arbitrariul sau excesul. Adevărata cauză a conflictului poate fi găsită în 
natura Statului roman.

Asemenea celorlalte State ale antichităţii, Roma poseda divinităţile ei şi re-
ligia sa naţională, oficială. Aceasta nu era alcătuită dintr-un sistem de credin-
ţe, nu avea o anumită morală (cetăţeanul roman putea crede şi credea adesea 
în divinităţi străine), dar un ritual elaborat în cele mai mici detalii făcea din 
sacrificii şi rugăciuni, un cult a cărei semnificaţie era înainte de toate politi-
că. De executarea lui depindea bunul trai al Imperiului şi victoriile împotri-
va duşmanilor. Chiar dacă era vorba numai de simboluri cărora nimeni nu le 
adăuga şi credinţă, în acele vremuri tulburi Roma nu avea alte mijloace pentru 
a exprima şi prezerva unitatea sa, pentru a-şi afirma credinţa în ea însăşi. De 
asemenea, respingerea religiei oficiale echivala cu o revoltă. Roma pretindea 
cetăţenilor săi numai o participare exterioară la cult, ca o expresie a fidelităţii 
faţă de ea; era de ajuns să aprinzi câteva boabe de tămâie în faţa imaginilor di-
feritelor divinităţi naţionale, să numeşti pe împărat cu apelativul de „Domn”, 
să îndeplineşti un ritual mai mult formal. Odată satisfăcute aceste exigenţe, 
fiecare era liber să caute o credinţă autentică sau sensul veşnic al vieţii.

Pentru omul antic, legitimitatea acestor cerinţe venea de la sine. Religia 
(cuvânt de origine romană fără echivalent în greacă sau în ebraică) nu era o 
problemă de alegere personală, ci o chestiune care privea familia, cetăţenii şi 
Statul. Credinţa sau absenţa credinţei personale nu avea nimic de-a face cu 
religia, pentru că aceasta reprezenta de fapt recunoaşterea unui sistem exis-
tent, a legitimităţii acestuia. Creştinii refuzau să îndeplinească această datorie 
civică, atitudinea lor nefiind o rebeliune, o condamnare în sine a Statului sau 
o contestare a unor defecte şi vicii particulare. Ei puteau afirma fidelitatea faţă 
de Roma şi să se roage pentru împărat şi autorităţi, dar nu puteau accepta 2 
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exigenţe: să-l numească pe împărat „Domn” şi să adore idoli, chiar şi în mod 
formal, fără credinţă. „Domn” în limbajul vremii desemna un stăpân abso-
lut, de rang divin, iar sensul credinţei creştine era venirea în această lume şi 
domnia unui singur şi adevărat Domn, Iisus Hristos (Fapte II, 36). Aceasta 
însemna că Dumnezeu i-a dat întreaga autoritate asupra lumii şi de acum El 
era singurul Stăpân al vieţii umane. „Un singur Domn!” Poate că noi nu mai 
simţim astăzi forţa acestei exclamaţii, pe care ne-au transmis-o primii creştini, 
dar care rezona la vremea aceea ca o provocare lăsată lumii, în care nu mai era 
autoritate, nici Stat sau colectivitate care să revendice rangul de „Domn” şi un 
caracter divin. În mod curios în lupta creştinilor împotriva exigenţelor Impe-
riului păgân, s-a căutat să se vadă o indiferenţă a lor faţă de lume, o tentativă 
de a se elibera. În realitate prin refuzul de a satisface o exigenţă care nu era 
luată în serios nici de cei care o impuneau, creştinii arătau generaţiilor viitoa-
re măsura responsabilităţii lor în această lume. Respingând această pretenţie 
formală a Statului, ei îl includeau în perspectiva Împărăţiei lui Hristos şi îl in-
vitau implicit să se supună Împăratului, Domnului acestei lumi.

Dacă statul nu le oferea păgânilor conducerea, aşa cum s-a întâmplat sub 
Diocleţian, Maximian şi Iulian, ei nu erau în stare să reziste în faţa răspândirii 
creştinismului.

Apărând ca religia unei minorităţi, care creştea rapid, atunci când 1-a cu-
cerit pe Constantin, creştinismul s-a răspândit într-un ritm alert în întregul 
imperiu. Sprijinul statului a ajutat în acest sens, deşi statul niciodată nu a 
dat legi împotriva păgânismului la fel de stricte ca legile anterioare împotriva 
creştinismului. Guvernul a prejudiciat păgânismul în primul rând prin simpla 
retragere a patronajului său, care era vital în lumina argumentului că oame-
nii trebuiau să-i venereze pe zei, pentru că asta făceau aproape toţi, inclusiv 
împăratul. Idealurile creştine de caritate organizată pentru cei săraci, iertarea 
pentru duşmani, şi alegerea martiriului în locul apostaziei, străine moralităţii 
păgâne tradiţionale, şi-au câştigat treptat admiraţia multor păgâni şi au con-
tribuit la răspândirea creştinismului.

După convertirea lui Constantin, creştinismul a ajuns să influenţeze tot 
mai mult atât viaţa publică, cât şi cea privată. De asemenea, creştinismul a îm-
bunătăţit poziţia femeii în societate. Biserica a luat exemplul Fecioarei Maria 
ca dovadă că femeile pot fi egale din punct de vedere spiritual cu bărbaţii şi 
unele călugăriţe şi alte femei şi-au câştigat o recunoaştere morală a societăţii. 
De asemenea, Biserica le-a trecut în rândul sfinţilor pe Elena, mama lui Con-
stantin I, şi pe Pulcheria, sora lui Teodosie al II-lea, iar sinodul ecumenic de 
la Efes a susţinut cererea insistentă a Pulcheriei de a o numi pe Fecioara Ma-
ria, Maica lui Dumnezeu. Influenţa politică a unor femei din familia imperia-
lă, care în perioada romană fusese rară, a devenit acum deschisă şi obişnuită, 
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pe măsură ce Pulcheria, Eudoxia şi alte împărătese şi prinţese au contribuit la 
luarea deciziilor politice 8.

Împăratul întru Hristos

Pentru Biserica primară, Statul rămâne un instrument secular considerat 
ca fiind necesar vieţii sociale, în virtutea păcatului originar. Statul, este recu-
noscut ca o instituţie voită, cerută de structura Bisericii, care nu se poate lipsi 
de protecţia acestuia, Biserica, dorind să-şi păstreze autonomia, poziţia, şi fi-
ind, prin originea şi prin scopurile sale, superioară statului. 

Împăratul se considera drept un reprezentant legitim al lui Dumnezeu, în-
trucâtva în afara ierarhiei clericale, dar abilitat să intervină în problemele re-
ligioase. Eusebiu afirma că împăratul Constantin a fost rânduit de Dumnezeu 
ca „un episcope din afară „ Şi îl arată şezând între Părinţi „ca unul de-al lor”.

Pentru definirea locului împăratului în Biserică s-a recurs adesea la o reto-
rică subtilă, la o retorică de tipul ca şi, care nu ne dă posibilitatea de a şti dacă 
scriitorii creştini din secolul al IV-lea sunt creatorii unei ideologii originale sau 
au retuşat ideologia imperială atunci când aceasta îl aşază pe împărat în afara 
limitelor admise de creştinism. Aşa s-a întâmplat cu discursul lui Eusebiu de 
Cezareea în discursul său de Tricennalia şi în Vita Constantini, în care for-
mulările nuanţate sunt mai numeroase decât temele dezvoltate. Printre teme 
sesizăm însă pe cele greu de criticat: împăratul „imagine a împăratului împă-
raţilor” sau „imitatorul lui Hristos”. Asemenea lui Hristos, spunea Eusebiu, 
împăratul este preotul unei jertfe pure; el aduce un sacrificiu fără foc şi fără 
sânge. Comparaţia şi decalajul vocabularului evidenţiază faptul că sacrificiul 
împăratului-preot nu este decât metaforic, că împăratul de fapt se sacrifică 
pentru binele umanităţii, iar preoţia sa nu este instituţională. 

Tot în Vita Constantini, putem vedea cum împăratul îi primeşte pe epi-
scopi şi le spune că şi el este episcop: „voi sunteţi episcopii celor care aparţin 
Bisericii (ton eiso tes ekkesias), în timp ce eu am fost aşezat de Dumnezeu ca 
episcop (adică supraveghetor) a celor din afară (ton ektos)”. Formula folosită 
este interesantă, iar Eusebiu îi dă repede o interpretare adăugând că împăra-
tul „veghează (epeskopei) asupra supuşilor Imperiului”. În acest caz reluarea 
episkopos (episcop) prin verbul episkopein (a supraveghea, a veghea asupra) 
are darul să banalizeze cuvintele. Constantin folosea o comparaţie semnifica-
tivă pentru a explica faptul că el avea sarcina să vegheze asupra cetăţenilor şi 
poate chiar să aducă la credinţa creştină pe necreştini. De această datorie mi-
sionară în Imperiu şi în afara lui, ajungând chiar până la o formă de „didasca-
lie”, împăraţii bizantini nu vor înceta să se prevaleze. Nu este uşor de distins 
gândirea lui Eusebiu în acest panegiric şi încă şi mai puţin de înţeles cum poa-
te fi articulată cu cea a lui Constantin. Putem vorbi de de împărat ca episcop al 
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celor care au devenit creştini datorită lui sau ca episcop al laicilor prin opoziţie 
cu clericii, ca cel pe care episcopii l-au însărcinat să pună în aplicare hotărârile 
lor în Imperiu? Ideea unui Imperiu creştin este însoţită de o teologie politică, 
ce conduce la recunoaşterea pentru împărat a unei misiuni divine. Numai că 
articularea dintre slujirea împărătească şi instituţia ecleziastică rămâne o pro-
blemă. Fragilitatea, repede identificată, nu putea fi disimulată de acel „ca şi” 
al retoricii, iar fenomenul se regăseşte şi în Occident în formula „Dei imagi-
nem, sicut et episcopus Christi” de la autorul occidental al Quaestiones Veteris 
et Novi Testamenti 9. Chiar dacă problema este centrală, un lucru este sigur: 
prezentându-l pe împărat drept un cvasi-episcop, Eusebiu de Cezareea închi-
de calea unei concepţii şi mai radicale, pe care contemporanii i-o imputau lui 
Constanţiu II, fiu şi succesor al lui Constantin, anume aceea de împărat epi-
scop al episcopilor (episcopus episcoporum). Ori, în momentul alcătuirii căr-
ţii Vita Constantini în mai 337, pe tron se afla Constans, retorica lui Eusebiu 
vizând detaşarea noului suveran de un eventual „cezaropapism” prin plasarea 
slujirii imperiale în cadrul Imperiului creştin, dar în afara Bisericii şi evocând 
acest fapt sub semnul metaforei. 

Tot retoricii ca şi aparţine şi tema împăratului Constantin „întocmai cu 
Apostolii”, care se dezvoltă în secolul al V-lea. Isapostolas este apelativul pe 
care-l găsim atribuit lui Pavel, convertit şi chemat de Dumnezeu la învăţarea 
Evangheliei şi de aceea numit „al treisprezecelea apostol”. „Egali” cu primii 
ucenici ai lui Hristos erau apostolii din a doua generaţie plecaţi să evanghe-
lizeze lumea. De aceea, în cazul unui suveran care a creştinat Imperiul pe ca-
re-l conducea, i se poate îngădui acest apelativ, dar implicaţiile puteau fi peri-
culoase. Oare cvasi-apostolicitatea putea fi ataşată şi funcţiei, aparţinea unei 
slujiri speciale? Până la urmă Simeon al Tesalonicului zece secole mai târziu 
vede în plasarea diferită a mormintelor patriarhilor (în locaşul de cult) şi cele 
ale împăraţilor (pe lângă biserică) din biserica Sfinţilor Apostoli, un semn al 
veritabilei ierarhii dintre conducătorii Bisericii, succesori ai Apostolilor şi su-
veranii consideraţi ca laici. Astfel, iniţiativa constantiniană nu a inaugurat o 
tradiţie, ci a relevat numai amploarea unei probleme.

Împăratul ţine mult la faptul de a fi împreună-slujitor al lui Dumnezeu cu 
episcopii, fiind prezent şi luând parte la cercetarea adevărului ca unul dintre 
aceştia. În scrisorile sale, prin care conferea o autoritate oficială deciziilor epi-
scopilor, el apare ca răspunzător, păzitor, al deciziilor sinodului, atât dogma-
tice cât şi disciplinare. În actele pe care le emitea privitor la treburile Bisericii, 
Constantin se considera, drept omul sau instrumentul lui Dumnezeu. El se 
erija cel mai adesea nu în teolog cât în judecător al credinţei, apărând doctri-
na creştină de orice schismă, de orice rătăcire şi nădăjduind să restabilească 
unitatea imperiului.
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Împăratul îşi manifesta rolul de „episcop al celor din afară” convocând si-
noadele şi ratificând hotărârile sinodale. Animat întotdeauna de o dorinţă de 
bună înţelegere şi de unitate, veghea la respectarea canoanelor ecleziastice. 
Împăratul rămânea păzitorul deciziilor sinodului ecumenic, judecătorul su-
prem al respectării acestor decrete. 

Puterea imperiala devenise o monarhie pură, în care statul este deplin în-
truchipat în persoana împăratului, „lege vie şi stăpân absolut”.

Tradiţia romană explică şi justifică credinţa în misiunea providenţială a îm-
păratului, cea de a supune toate popoarele şi de a face creştinismul să domneas-
că pe întreg pământul. Aceasta era ideea unităţii Imperiului: un unic Dumnezeu 
în cer şi un unic împărat pe pământ 10. Daca existenţa Imperiului este expresia 
voinţei divine, cu atât mai mult omul care îl conduce este alesul Providenţei. 
Doctrina omului providenţial şi caracterul divin al puterii sale provin încă de 
la originea instituţiei imperiale. Puterea imperială apare ca o imagine terestră 
a monarhiei divine. Ea este absolută şi se exercită în deplinătatea sa în toate 
domeniile. Vechile forme de opoziţie - Senat, magistraturi - au dispărut sau au 
devenit neputincioase. Biserica era singura care se opunea sau contesta autori-
tatea, numai din raţiuni religioase sau morale, fără substrat politic.

Împotriva unei teologii politice, care-l defineşte pe suveran ca o fiinţă che-
mată să devină zeu, moştenitoare a unui om zeificat, inspirat de zei, creştinii 
afirmă cu tărie că împăratul nu este decât un om a cărui viaţă şi a cărui autori-
tate vin de la Dumnezeu. Este inferior lui Dumnezeu şi răspunzător în faţa lui 
Dumnezeu de poporul său. Biserica creştină, care a beneficiat din plin de bu-
năvoinţa imperială, a căutat să-şi precizeze concepţia despre relaţiile sale cu un 
stat devenit creştin. Împăratul creştin se proclama slujitor al lui Dumnezeu şi 
se considera răspunzător în faţa Acestuia de mântuirea supuşilor săi. Biserica 
pretinde din partea suveranului credinţa ortodoxă, respectarea dogmelor şi ier-
arhiei sale, iar atunci când se simte ameninţată de împărat, îi ţine piept. Astfel 
aceasta, se ridică împotriva atitudinii de subordonare faţă de puterea imperială 
„Puterea sacerdotală - afirma Sfântul Ioan Gură de Aur - depăşeşte ca valoa-
re puterea civilă tot atât cât cerul depăşeşte pământul, ba chiar mai mult” 11.

Biserica imperială

În ceea ce priveşte organizarea şi ierarhia Bisericii se remarcă faptul ca 
treapta superioară a ierarhiei bisericeşti era reprezentată de episcopi. Aceş-
tia nu erau funcţionari numiţi de către o putere centrală. Proveniţi din popor 
şi aleşi cu acordul acestuia, episcopii posedau o autoritate firească, de esenţa 
democratică şi divină. În acelaşi timp, prin puterea pe care o deţineau, prin 
organizarea lor ierarhică şi totodată prin valoarea lor personală, care a fost 
aproape întotdeauna remarcabilă, ei alcătuiau o aristocraţie, o elită.
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Putem spune astfel urmărind atent evoluţia răspândirii credinţei creştine 
şi organizarea Bisericii că adevărata aristocraţie se afla în rândul creştinilor. 
Magistraţii municipali îşi pierdeau orice prestigiu, episcopii deveneau perso-
nalităţile de frunte ale oraşului lor. În eparhia sa, episcopul avea puteri foar-
te largi, aproape absolute. El era administrator, el era judecător, el conducea 
operele sociale: nu era nimic din ceea ce interesa poporul care să nu fie făcut 
cu ştiinţa şi acordul său. Episcopul apărea ca singurul în măsură să contraba-
lanseze puterile tiraniei, adică să-l ocrotească pe credinciosul simplu, având 
astfel rolul de a preîntâmpina excesele venite din partea Împăratului 

Teodosie I nu a preluat titlul de Pontifex Maximus. Împăratul continua să 
se considere locţiitorul lui Dumnezeu pe pământ. El deţinea întreaga putere, 
reprezenta legea vie, era înzestrat cu o natură specială; voinţa sa avea o valoare 
absolută şi o autoritate nelimitată, fiind unicul legislator. El era conducătorul 
armatei, suveranul, judecătorul. Împăratul exercita puterea legislativă, ca ex-
presie a legii vii, proclamând constituţii. El trebuia să dea legi în interesul ge-
neral şi nu în vreun interes particular, iar în legile date să exprime dreptatea. 
Îşi exercita această putere mai ales prin scrisori, pe care le adresa Senatului, 
poporului sau funcţionarilor. Împăratul, care teoretic îşi datora întreaga pu-
tere voinţei populare, era în acelaşi timp obiectul onorurilor divine şi al unui 
cult care îi conferea o autoritate de un alt ordin.

Originea puterii imperiale, scăpate de sub tutela legilor, nu mai este suve-
ranitatea populară, ci direct de la Dumnezeu, un Dumnezeu unic, conducând 
universul cu dreptate şi bunătate, cu care trebuie să se asemene un împărat 
„iubitor de oameni philanthropos”. El este, prin sufletul său, chip al acestui 
Dumnezeu, conducerea sa este o copie pământească a conducerii divine func-
ţia sa este cea a unui delegat, a unui reprezentant, a unui interpret pe pământ 
al Dumnezeului universal. 

Încoronarea împăratului era forma religioasă prin care se consfinţea autori-
tatea sa de locţiitor pe pământ al lui Dumnezeu. Ca imperator roman, el rămâne 
legislator şi comandant suprem al armatei; ca basileu, el este - asemenea mo-
narhilor orientali - autocrat; iar în calitatea sa de şef al unui imperiu creştin, el 
este reprezentantul lui Dumnezeu, isapostolos (titlu cu care a fost învestit Con-
stantin de sinodul de la Niceea), adică egal în rang cu apostolii. Juriştii bizan-
tini au recunoscut autoritatea absolută a voinţei împăratului. În conformitate cu 
această doctrină, orice jignire adusă împăratului era considerată un sacrilegiu; 
iar o răzvrătire împotriva autorităţii sale era pedepsită şi cu excomunicarea.

În consecinţă, o lege care să reglementeze succesiunea la tron nu exista; şi 
nici nu ar fi putut să existe - căci însăşi voinţa Providenţei, necesară şi sufici-
entă, o făcea absolut de prisos. Nici o familie regală în sânul căreia să fie limi-
tat dreptul la succesiune nu exista. Puteau deveni împăraţi şi candidaţii de cea 
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mai umilă condiţie socială. Chiar dacă era vorba de un uzurpator printr-un act 
de violenţă, singura condiţie era ca pretendentul la tron să fie aclamat de Se-
nat, de armată şi de populaţia Constantinopolului; în care caz, şi un uzurpator 
devenea „alesul lui Dumnezeu”- căci voinţa divinităţii se exprima tocmai prin 
această alegere, prin aceste aclamaţii.

Împăratul putea să-şi asocieze la domnie pe unul din fiii săi, căruia îi dădea 
titlul de co-imperator şi succesor al său, încoronându-1 cu coroana imperială. 
Graţie acestui mecanism prin care se putea asigura o continuitate a succesiu-
nii, Bizanţul a avut timp de cinci secole (IV-IX) numai patru dinastii.

Ceremonia învestirii era primul act de recunoaştere oficială a noului împă-
rat; consta în înălţarea celui ales pe scut, (ţinut, într-o perioadă mai târzie, nu 
de soldaţi, ci de patriarh şi de înalţi demnitari ai Imperiului); gest care amin-
tea originea militară a instituţiei imperiale. Dar ceremonia esenţială, care evi-
denţia şi proclama caracterul fundamental religios al autorităţii imperiale, era 
încoronarea religioasă: în catedrala Sf. Sofia, patriarhul Constantinopolului îi 
binecuvânta hlamida şi încălţările de purpură - însemnele demnităţi imperia-
le, - îl miruia, îi punea pe cap coroana şi îi dădea Sfănta Împărtăşanie.

Împăratul era apărătorul perpetuu al Ortodoxiei care era pentru el spriji-
nul principal. El este cel care stabileşte din iniţiativă proprie anumite sărbă-
tori: împăratul Iustin II - ziua de 25 decembrie ca sărbătoare a Naşterii Dom-
nului; Iustinian - Întâmpinarea Domnului (2 februarie), Mauriciu - Adormirea 
Maicii Domnului (5 august), de asemenea sfinţii Atanasie, Vasile cel Mare, 
Grigore de Nazianz, Ioan Gură de Aur, şi Chiril al Alexandriei îi datorează îm-
păratului Iustinian faptul că sunt comemoraţi.

Relaţia dintre Biserică şi Stat este pe deplin exemplificată în Epanagoga 
sau Introducerea la Codul de legi publicat la sfarşitul secolului al IX-lea de 
catre împăratul Vasile I Macedoneanu. Epanagoga lua ca exemplu paralela 
dintre împărat şi patriarh „membrii cei mai înalţi şi indispensabili în Stat”, 
definind în felul următor obligaţiile fiecăruia:

„Împăratului îi revine datoria de a salva şi a garanta forţa naţiunii prin-
tr-o bună guvernare, să restaureze forţele prin vigilenţa şi să capete forţe noi 
prin inţelepciune în orientare şi fapte. Scopul patriarhului este mai întâi păs-
trarea purităţii şi a credinţei poporului, primit în grija de la Dumenezeu...; 
acolo unde se poate, el trebuie să aducă la Ortodoxie şi la unitatea Bisericii pe 
toţi ereticii...; el trebuie să aducă la adevărata credinţă pe necredincioşi, ui-
mindu-i cu splendoarea, gloria şi bogăţia slujbelor sale... Împăratul trebuie să 
exerseze tot mereu binele: de aceea i se dă şi titlul de binefăcător... Scopul Pa-
triarhului este mântuirea credincioşilor încredinţaţi; el trebuie să trăiască în 
Hristos şi să-şi concentreze toate forţele pentru pace... Împăratul trebuie să fie 
fără greşeală în respectarea învăţăturilor ortodoxe şi pioase... îndreptate către 
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cunoştinţa dogmelor cu privire la Sfânta Treime şi definiţiile despre mântu-
ire prin întruparea lui Iisus Hristos... Patriarhul trebuie să vorbească despre 
adevăr şi să apere dogmele fără teamă în faţa Împăratului... Singur Patriar-
hul trebuie să interpreteze definiţiile Sfinţilor Părinţi sau definiţiile sinoadelor 
ecumenice... În ceea ce-1 priveşte pe Împărat, el trebuie să susţină mai întâi 
tot ceea ce este scris în Sfânta Scriptură, apoi dogmele stabilite de cele 7 si-
noade ecumenice, ca şi o parte a legilor romane.” Din acestea s-ar putea trage 
concluzia că Biserica şi Statul erau confundate într-un singur corp politic şi 
bisericesc, un fapt care practic marca împlinirea unui fenomen început încă 
din vremea lui Iustinian. Textul justifică în aparenţă aceste afirmaţii, numai 
ca acestea se opresc la constatarea fuziunii dintre Biserică şi Stat, în timp ce 
Epanagoga aducea de asemenea o corecţie aspectelor negative ale „simfoniei” 
justiniene. În mare parte fuziunea aceasta avusese loc: toţi membrii Bisericii 
erau subiecţi ai Imperiului, frontierele Bisericii şi ale Imperiului coincideau. 

Statul era creştin, legat în mod organic de Biserică, această legătură rea-
lizând diarhia împăratului cu patriarhul. În afara locului ocupat în sânul Bi-
sericii (loc definit prin canoanele bisericeşti), patriarhul avea în viitor un loc 
aparte, paralel cu cel al Împăratului în structura de Stat. El era reprezentantul 
Bisericii în Stat, garantul „Ortodoxiei” imperiului şi al fidelităţii creştinismu-
lui. De aceea, numai el avea dreptul de a interpreta învăţătura Bisericii, iar 
Statul îl însărcina cu apărarea credinţei ortodoxe în faţa persoanei împăratu-
lui. Din partea împăratului, Epanagoga nu cerea decât fidelitate faţă de Orto-
doxie, faţă de învăţătura cu privire la Hristos şi la Sfânta Treime. Trebuie sub-
liniat faptul ca în viziunea bizantină, Biserica şi Statul nu sunt legate printr-o 
formulă juridică şi o delimitare a sferelor lor de influenţă, ci de ortodoxie, de 
credinţa şi învăţătura Bisericii, pe care Imperiul a adoptat-o, iar izvorul acestei 
doctrine, garantul ei, era Biserica şi nu împăratul 12.

Biserica bizantină îşi avea regimul său organizatoric, independent de al 
statului, - cu toate că de la început organizarea sa a fost modelată după cea a 
Imperiului. Biserica se afla sub autoritatea spirituală a patriarhului.

Încă din secolul al V-lea, Biserica creştină era organizată în cinci patriar-
hate. Primatul îl deţinea cel din Roma. Locul al doilea îl ocupa Constantino-
polul - capitala Imperiului de Răsărit, unde creştinii erau mult mai numeroşi. 
Urmau celelalte trei: patriarhatul din Alexandria - multă vreme şi cel mai im-
portant, datorită imenselor bogăţii ale oraşului, flotei sale puternice, tradiţi-
ilor sale culturale de mare prestigiu, numărului mare de preoţi şi călugări, şi 
jurisdicţiei sale asupra a zece mitropolii şi aproape a o sută de episcopate. De 
aceea patriarhul Alexandriei îşi ia încă din sec VII numele de”papă”.

Patriarhul Siriei, cu sediul în Antiohia avea sub jurisdicţia sa un teritoriu 
mai vast cu 17 mitropoliţii şi 138 de episcopi. Dar populaţia acestui teritoriu 
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era foarte eterogenă din punct de vedere etnic, ca mentalitate şi tradiţii, aici au 
apărut mişcările eretice cele mai importante (îndeosebi maniheistă şi nestoria-
nă), De un teritoriu restrâns, cu numai 4 mitropoliţi şi 51 de episcopi, dispunea 
patriarhul Ierusalimului, al cărui mare prestigiu era legat de prezenţa

 
Locuri-

lor Sfinte, ţinta numărului din ce în ce mai mare de pelerini. Cei cinci patriarhi 
păstrau relaţii colegiale: fiecare îşi avea legatul său permanent la sediile celor-
lalte patriarhate; trimitea celorlalţi patriarhi actele reuniunilor Sinodului său

 
şi 

pomenea în slujbele religioase numele celorlalţi patriarhi, decedaţi sau în viată.
În secolul al VII-lea, cucerirea Egipului, a Siriei şi a Palestinei de către 

arabi a creat mari dificultăţi respectivelor patriarhate. Însuşi patriarhatul de 
Roma (sub a cărui jurisdicţie se aflau Italia, Illyricum şi Creta, Spania şi nor-
dul Africii) va pierde în secolul următor Spania şi Africa de Nord, în timp ce Il-
lyricum, Sicilia, Calabria şi Creta vor trece sub jurisdicţie constantinopolitană.

În felul acesta, cel mai important Patriarhat rămâne cel de Constantinopol 
al cărui ierarh îşi ia titlul (nerecunoscut niciodată de papă) de „ecumenic” ; cu 
alte cuvinte arogându-şi pretenţia, de a-şi extinde autoritatea asupra întregii 
Biserici creştine. Patriarhatul din Constantinopol care în secolul al IV-lea avu-
sese 30 de mitropoliţi şi 450 de episcopi, în secolul al X-lea numără peste o 
mie de episcopi şi mitropoliţi; pentru ca, la începutul sec. XV, numărul aces-
tora să ajungă la abia 67.

Elenismul

În ciuda faptului că Imperiul bizantin nu s-a numit imperiu grec, ci Roma-
nia 13, elenismul a constituit baza lui culturală. Acest fapt este explicabil dacă 
ţinem cont de faptul că în Orientul Mijlociu, în vremea constituirii Imperiului 
bizantin, elenismul era prezent deja de sute de ani în tradiţiile locale şi ajun-
sese încă de pe vremea lui Alexandru cel Mare expresia culturală predominan-
tă a Orientului. Metropolele Orientului, Alexandria, Antiohia, Efes, Pergam, 
erau şi importante centre elenistice. Fără a intra în detalii, putem spune că 
elenismul a pătruns în tradiţiile locale dând naştere unui modus vivendi ba-
zat pe limba greacă ca limbă de circulaţie internaţională. În secolul al IV-lea 
Sfântul Grigorie de Nazianz reproşa împăratului Iulian (361-363), care oprise 
pe creştini să predea educaţia elenistică, faptul că vrea să-i priveze pe creştini 
de cultura greacă şi sublinia că gândirea greacă este un bun al tuturor 14. Mă-
sura a provocat proteste printre creştini, în număr destul de mare în Orient. 

Legat de poziţia creştinilor faţă de cultura greacă trebuie să precizăm că în 
momentul apariţiei creştinismului, el a intrat în conflict cu cultura elenistică 
din cauza sincretismului şi a idolatriei acesteia din urmă. Printre atitudinile 
ostile faţă de cultura greacă menţionăm : 
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Taţian Asirianul în secolul al II-lea un adversar al culturii păgâne a scris 
Cuvânt contra elinilor; Tertulian polemiza cu păgânii în Ad nationes, iar în-
trebarea lui retorică a rămas faimoasă: «ce legătură este între Atena şi Ieru-
salim?»15. Datorită acestei opoziţii categorice făcută elenismului sincretist şi 
idolatru, cuvântul «elin» a însemnat mult timp în istoria Bizanţului «păgân» 
şi va avea un sens peiorativ. Într-o lege din 527, Iustinian interzicea învăţă-
mântul tuturor ereticilor şi elinilor, pe care îi identifica cu păgânii şi le in-
terzicea deţinerea unei funcţii administrative. Tot Justinian, într-o altă lege, 
numea păgânismul «nebunie a grecilor»16. În criza iconoclastă, iconodulii îi 
asemănau pe iconomahi şi învăţăturile lor cu elinii şi păgânismul acestora. 
Despre patriarhul iconoclast Ioan Gramatikos (837-843) se spunea că ar tre-
bui să se numească Pitagora, Cronos sau Apolon şi că este egalul vechilor greci 
„detectându-se cu operele acestora pe care voia celor drepţi le secătuise pe 
bună dreptate” 17. Tot Ioan Gramatikos era numit dispreţuitor „elin”, într-un 
canon alcătuit de patriarhul Metodie şi menit să restabilească cultul icoanelor 

18. În secolul al X-lea, trimisul papal Liutrprand de Cremona nu era primit la 
curte pentru că scrisorile aduse de el erau adresate „împăratului elinilor”. Mo-
mentul 1204 şi formarea statelor latine pe teritoriul bizantin au provocat însă 
o schimbare de perspectivă. Cucerirea latină a perimat pretenţia bizantinilor 
de a fi Imperiul Roman şi a arătat Roma veche ca fiind centrul unei puternice 
civilizaţii care dispreţuia limba greacă şi umilise Bizanţul. Deci, specificul gre-
cesc va deveni expresia ripostei faţă de cuceritorii latini, cuvântul „elin” îşi va 
pierde din nuanţa peiorativă şi va desemna prin opoziţie cu occidentalii apar-
tenenţa etnică, culturală şi religioasă la Imperiul bizantin. 

Limba greaca a fost socotită pe bună dreptate un factor de unitate şi în 
acelaşi timp de identitate a Imperiului bizantin. Guvernul răsăritean folosea 
mai mult greaca decât latina, deşi aceasta din urmă a continuat sa fie limba 
oficială a imperiului. Greaca era deja limba Noului Testament creştin şi a celor 
mai obişnuite forme ale liturghiei creştine în Răsărit. Înaintea lui Diocleţian, 
majoritatea celor din Imperiul de Răsărit aveau prea puţin contact cu guver-
nul, nu ştiau aproape deloc ce era creştinismul şi trăiau în locuri în care rareori 
se auzea limba greacă. La jumătatea secolului al V-lea, cei mai mulţi locuitori 
ai imperiului trebuiau să trateze în mod regulat cu guvernul, erau, cel puţin 
cu numele, creştini, şi se obişnuiseră cu greaca, şi chiar, la nevoie, puteau să 
înveţe mai mult decât doar câteva cuvinte din ea. Limba greacă vine să se aş-
tearnă ca un val peste cea latină. N. Iorga observă însă că încetul cu încetul 
limba grecească „erudită” , clasică, vorbită de Sfinţii Vasile cel Mare, Grigore 
de Nazians sau Ioan Hrisostomul este înlocuită cu greaca vulgară. „Infiltrarea 
este prea puternică, nici o apărare nu este posibilă contra înaintării sale lente, 
imperceptibilă şi cu atât mai sigură de victorie”.
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Însăşi limba Bisericii, adică cea a Scripturilor şi a cântărilor liturgice de-
vine destul de apropiată de limbajul comun, spre deosebire de predică, dim-
potrivă foarte savantă. Această limbă vulgară este vorbită în Constantinopol 
şi în provinciile vecine. Locuitorii oraşelor şi satelor vecine din Tracia şi din 
toată Asia Mică, nu avuseseră nimic în comun cu vremile din urmă ale Eladei 
şi cu spiritul politic al elenilor, acest amestec de traci şi de greci care se consi-
derau romani şi afirmau acest lucru pe greceşte zicându-şi „romei”, au ajuns 
să numească „limbă romană” „greaca lor inferioară” 19. Limba greacă a inva-
dat toate domeniile, administraţie, armată şi cultură. Învăţământul în limba 
greacă ia amploare în marile centre urbane de pe teritoriul imperiului. În 425, 
este fondată Universitatea din Constantinopol, cu 31 de catedre, în care limba 
greacă are întâietate asupra celei latine. În cadrul Imperiului roman târziu se 
observă o curioasă diviziune între domeniile în care latina şi greaca erau utili-
zate. Administraţia centrală, armata şi legea aparţineau lumii latine şi un ră-
săritean care voia să participe la aceste activităţi trebuia să înveţe limba latină 
şi, adeseori, să adopte cultura latină. Pe de altă parte, limba greacă era limba 
folosită de o mare masă a populaţiei în comerţ, în ştiinţă şi în învăţământ. Este 
perioada aşa-numitei diglosii greco-latine: latina era limba statului, a civiliza-
ţiei, în timp ce greaca era limba culturii 20.

Chiar şi Iustinian, perceput fiind ca un campion al romanităţii, a publicat 
mare parte din noua sa legislaţie în limba greacă. După moartea sa, elemen-
tele romane din societatea bizantină îşi pierd rapid din importanţa pe care o 
deţineau până nu demult.

Heraclius a abandonat titulatura imperială de tradiţie romană cu epitetele 
sale răsunătoare şi s-a intitulat simplu basilevs. La finele secolului al Vl-lea lim-
ba greacă era cunoscută în aproape întregul său areal natural, înlocuind aproape 
total limbile indoeuropene în Tracia şi Anatolia, dar neputând acoperi limbile 
hamitice sau semite mai puţin compatibile, precum copta şi limba veche siriană. 
Mai mult, Iustinian recucerise câteva milioane de vorbitori de latină care nu şti-
au aproape deloc greaca şi nici nu păreau a avea vreo şansă de a învăţa mai mult. 
Astfel, Bizanţul secolului al Vl-lea era format din trei părţi: un centru bine ele-
nizat, un est doar superficial elenizat, şi un vest latinizat. Partea centrală consta 
din Grecia, Tracia şi Anatolia, care urmau să formeze întregul Imperiu Bizantin 
şi care deja deveneau nucleul lui. La sfârşitul secolului al VI-lea aproape toţi lo-
cuitorii acestei regiuni vorbeau limba greacă, deşi mult mai puţin de jumătate 
dintre strămoşii lor fuseseră greci. Singurele minorităţi importante rămase erau 
armenii în estul îndepărtat, vorbitorii de latina în nord, şi unii iliri în vest care, 
fiind izolaţi în munţi între cele două zone lingvistice, nu fuseseră supuşi proce-
sului de elenizare şi nici de latinizare 21.
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În acest context, Bizanţul a ocupat un loc decisiv în transmiterea culturii 
greceşti. Lucrările antichităţii greceşti au fost recopiate sau conservate. În cele 
din urmă, elenismul la Bizanţ a însemnat moştenirea elenistică, pe care acesta 
şi-a asumat-o şi a preluat-o în calitate de imperiul creştin. Chiar dacă multă 
vreme a persistat ideea romană a Imperiului universal, bizantinii au simţit la 
un moment dat nevoia să-şi regăsească rădăcinile propriei culturi. În secolul 
al XIV-lea, în condiţiile dezintegrării teritoriale, ceea ce mai rămânea era lim-
ba şi cultura, ori Laonikos Chalkokondyles vedea salvarea într-un «imperiu 
grec supus unui suveran grec». De-a lungul secolelor, în Imperiul bizantin, 
tradiţia elenistică a fuzionat cu creştinismul, dând naştere unei culturi origi-
nale şi bine articulate, capabilă să asimileze în limitele sale culturale şi sociale, 
o serie de influenţe eterogene, cu păstrarea propriilor caracteristici. 
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MĂNĂSTIREA BABELE

Prof. Cornel ANDREI, 
Director al Direcţiei pentru Cultură, Culte 
şi Patrimoniu cultural al Judeţului Giurgiu

Mănăstirea Babele era situată pe o terasă de pe malul stâng al Neajlovului, 
în localitatea Babele, astăzi satul Neajlov din comuna Clejani. Acest aşezământ 
a fost, probabi, cel mai vechi dintre cele existente în Vlaşca. Aici se presupune 
că a vieţuit retras la viaţa monahală Vlad Voievod Călugărul (fratele lui Vlad 
Ţepeş) în perioada 1462-1476.

Pisania dispărută demult a fost citită în anul 1746 de mitropolitul Neofit şi 
arăta că biserica fusese refăcută de Vlad Călugărul şi fii săi, consideraţi astfel 
ctitori ai mănăstirii. Se pare că textul pisaniei era redactat astfel: „Acest schit 
s-a făcut de către Vladul Voievod Călugărul şi de fii săi Radu şi Mircea la 
7001 de la Adam, fiind mitropolit în Ungro-vlahia Ilarion şi Egumen Visari-
on”. În epoca imediat următoare în vremea lui Neagoe Basarab, călugării de la 
Babele au un conflict cu cei de la Nucet pentru stăpânirea unor ţigani. Câţiva 
ani mai târziu după luptele de la Ştefeni şi Clejani purtate de voievodul Radu 
de la Afunmaţi împotriva turcilor, este menţionat în hrisoavele domneşti is-
pravnicul Danciu din Baba. Se pare că denumirea localităţii şi a mănăstirii a 
fost la început de Baba pe care o găsim menţionată în mai multe hrisoave ale 
acelor vremuri.

După o perioadă de aproximativ un secol în care nu avem nicio menţiune 
documentară, găsim la începutul secolului XVII mănăstirea într-o stare de 
ruină totală. Pentru a fi ajutat sfântul lăcaş egumenul Nicodim înzestrează în 
anul 1623 mănăstirea cu satele Gâşteşti şi Ogrezeni din Vlaşca. În vreme dom-
nitorului Alexandru Coconul, ieromonahul Paisie doreşte să se mute la Babele 
şi să refacă ctitoria lui Vlad Voevoed Călugărul. Acest lucru îl aflăm dintr-un 
hrisov emis de Alexandru Coconul, care menţionează: „Astfel când am fost 
acum în zilele domniei mele, părintele Paisie el s-a cerut dinaintea domniei 
mele să fie egumen şi vieţuitor în această sfântă mănăstire Babele, cât va fi 
în viaţă”. Egumenul Paisie a refăcut mănăstirea Babele din temelii pe cheltu-
iala sa şi a urmat apoi o perioadă de prosperitate pentru aceasta. Domnitorul 
Matei Basarab întăreşte mănăstirii moşia Ştefeni în anul 1637. Mai târziu în 
anul 1646 Văduva Banului Pavlachi din Clejani dăruieşte sfintei mănăstiri mo-
şia Cacaleţi. Această danie este făcută în memoria Banului Pavlachi care a fost 
înmormântat la mănăstirea Babele. În anul 1656 egumenul mănăstiri Mihai 
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Vodă din Bucureşti, face o menţiune cu privire la un schimb de ţigani cu mă-
năstirea Babele. În vremea domnitorului Radu Leon este menţionat ca egu-
men la mănăstirea Babele părintele Macarie. La 8 Mai 1672 mănăstirea face 
schimb de vaduri de moară cu „Neagul” logofăt din Gorneni. 

Cu toate daniile primite în timpul domniei lui Gheorghe Duca (1673-1678), 
mănăstirea de la Babele intră din nou într-un proces de sărăcie şi degrada-
re. Pentru acest lucru domnitorul hotărăşte să o închine drept metoh, sfintei 
mitropolii a Ţării Româneşti. „Într-adevăr la 18 Noiembrie 1678, domni-
torul, eu, întreg sfatul său de boieri dau sfintei şi dumnezeieştii mitropo-
lii de aici din oraşul domniei mele din Bucureşti, şi sfinţiei sale, părintelui 
nostru Kir Varlaam, mitropolitul ţării ca să fie sfintei mitropolii mănăsti-
rea ce se cheamă Babele din judeţul Vlaşca ce este lângă apa Neajlovului, 
dimpreună cu rumânii, cu ţiganii, cu moşiile şi cu tot ce se află la această 
mănăstire”.

Despre starea de lipsă şi sărăcie în care ajunsese ctitoria lui Vlad Călugă-
rul, găsim o menţiune în „zapisul” Mărgăritei (Maria) văduva banului Pavlachi 
din Clejani şi al fiicelor sale Ilina şi Stanca adresat mitropolitului Teodosie la 
6 Iunie 1681, prin care înştiinţa că în memoria banului Pavlachi şi a fiului său 
Matei, înmormântaţi la această sfântă mănăstire s-a deplasat în acel loc şi a 
dat câte ceva de pomană călugărilor aflaţi în sărăcie. În timpul domniei lui 
Ştefan Cantacuzino mănăstirea Babele îşi stabileşte hotarele moşiei Cacaleţi 
în urma unor conflicte cu localnicii. La 17 August 1741 mitropolitul Ţării Ro-
mâneşti Neofit se adresează cu „groaznică afurisanie megieşilor de la Târnava, 
Baba şi Cenuşari, poruncindu-le să mărturisească unde au dat dijmă la Babele, 
la dumnealui serdar Enache”. 

La 7 Iunie 1748 în timpul domniei lui Grigore Ghica este înfiinţat un târg 
în judeţul Vlaşca, în satul Babele. Târgul se organiza în ziua de joi în toate 
săptămânile de peste an. Acest loc de organizare al târgului ales de domni-
tor se afla la intersecţia unor principale drumuri de la acea vreme, drumul 
Zimnicei ce venea de la Bucureşti şi drumul ce cobora de la Târgovişte spre 
Giurgiu.

În partea locului se ştie că a haiducit Gheorghe Tunsu care a fost pe rând 
paracliser, ţârcovnic, şi candidat la diacon la sfânta mănăstire Babele. Legen-
da spune că acesta şi haiducii săi a prădat sfânta mănăstire de sfintele odoare 
şi a lăsat călugării numai în cămăşi.

La 9 Septembrie 1780 avem un document de hotărnicie a moşiei în care 
egumenul Rafail Băbeanul raporta mitropolitului Grigorie că a fost la moşia 
Velea (Bulbucata) din judeţul Vlaşca de a făcut cercetare împreună cu oamenii 
bătrâni care au ştiut hotarele.
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În anul 1799 egumenul Nicodin Greceanu a rectitorit pe temelia bisericii 
vechi actuala biserică de mir de la Babele. Noua biserică a fost zugrăvită în 
anul 1868 de Gheorghe Zugravu. Sfântul lăcaş a fost refăcut din nou în anul 
1952 în vremea IPS Iustinian, ctitor fiind Gheorghe Eftimiu din Bucureşti. În 
acelaşi an a fost şi repictată biserica.

Locul vechii mănăstiri de la Babele a fost insuficient cercetat deşi asupra 
lui s-au aplecat istorici reputaţi precum Alexandru Lepădatu şi Victor Brătu-
lescu, acesta din urmă fiind originar chiar din Babele. Sondajele arheologice 
au fost neconcludente şi rezultatele nu au fost publicate.
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CETATEA MEDIEVALĂ GIURGIU 
DE LA MIRCEA CEL BĂTRÂN LA VLAD ŢEPEŞ

Prof. Univ. Dr. Radu-Ştefan VERGATTI
Mărturia făcută la sfârşitul verii anului 1445 de către domnitorul Vlad Dra-

cul (1436-1442; 1443-1447) către burgundul Vallerand de Wavrin, căruia i-a 
spus că cetatea Giurgiu a fost ridicată din porunca şi pe cheltuiala tatălui său, 
Mircea cel Bătrân (1386-1418) 1, constituie temeiul documentar de la care re-
începem discuţia asupra rolului şi însemnătăţii acestei cetăţi în istoria Ţării 
Româneşti, în prima jumătate a sec. al XV-lea, perioadă pe care o putem socoti 
terminată odată cu a doua domnie a lui Vlad Ţepeş.

Până la noi, cetatea Giurgiului a suscitat discuţii cu caracter mai mult sau 
mai puţin viu, în legătură cu numele 2, cu data întemeierii 3, cu poziţia4 şi evo-
luţia ei istorică 5. 

Deoarece socotim că teza romantică a provenienţei numelui de Giurgiu de la 
italieni, care ar fi făcut să fiinţeze pe locul viitoarei cetăţi un port cu numele de 
Sancti Giorgi 6, a fost infirmată, portulanele arătând că colonie italiană cu acest 
nume se află undeva în Delta Dunării 7, nu mai reluăm discutarea problemelor 
onomastice. În această direcţie ne raliem punctului de vedere al celor care au 
afirmat că numele ar deriva de la familia boierilor munteni Giurgiu 8 sau de la 
un băştinaş care a dat denumirea locului în condiţii necunoscute încă.

Desigur că ar fi fost util şi interesant pentru precizarea originilor şi evo-
luţiei cetăţii Giurgiu, să fi început studiul nostru cu unele consideraţii asupra 
situaţiei geomorfologice a regiunii şi asupra geografiei istorice a oraşului, dar 
absenţa cuvântului specialiştilor în acest domeniu ne împiedică să abordăm 
aceste probleme. 

În perioada pe care ne-am ales-o, vom căuta să urmărim unele probleme, 
cel puţin la fel de însemnate: complexul cauzal care a determinat alegerea lo-
cului pentru construirea cetăţii Giurgiu, precizarea în care parte a domniei lui 
Mircea cel Bătrân a fost înălţată şi, în fine, noi precizări documentare ale evo-
luţiei sale istorice.

Alegerea locului pentru construirea cetăţii de piatră de la Giurgiu, socoti-
tă a fi una din cele mai mari din Ţara Românească, a fost determinată de în-
tâlnirea în această zonă a trei mari drumuri comerciale 9: drumul Giurgiului, 
drumul Brăilei şi Dunărea. Dacă drumul sau calea Giurgiului, care unea, prin 
Giurgiu, peninsula Balcanică cu Bucureştiul şi mai departe cu Transilvania şi 
Dunăre, au fost amintite permanent pentru interferarea lor în zona Giurgiu, 
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Manifestări religios-culturale, desfăşurate în Parohia Drăgănescu, 
cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la trecerea la cele veşnice 

a părintelui Arsenie Boca - 28 noiembrie 2009

Piatră de temelie pentru Aşezământul social-cultural 
„Părintele Arsenie Boca”  în localitatea Drăgănescu - 28 noiembrie 2009
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drumul, numit convenţional al Brăilei, care străbătea întreaga Ţară Româ-
nească, mergând paralel cu malul fluviului 10, a fost rareori pomenit. Şi aceas-
tă cale terestră a avut pentru Evul Mediu şi, în special, pentru epoca de care 
ne ocupăm, o însemnătate deosebită datorită circulaţiei pe care a cunoscut-o, 
determinând chiar ridicarea unor fortificaţii - posturi de pază, locuri de adă-
post pentru călători şi pentru mărfuri - aşa cum a fost, lângă Giurgiu, cetatea 
de pământ de la Frăteşti 11. Această întăritură de pământ a adăpostit, probabil, 
pe cei care controlau drumul în zona respectivă şi mai ales percepeau dările 
pentru vamă, într-o perioadă anterioară înălţării cetăţii de piatră de la Giur-
giu, care a înlocuit-o şi i-a grăbit decăderea. Substituirea cetăţii de pământ cu 
cetatea de piatră situată la 10 km S-SE, desigur că a fost determinată de inten-
sificarea traficului comercial, atât pe drumul terestru de tranzit ce unea regi-
unea sud-dunăreană cu Ţara Românească şi cu Transilvania, pe Dunăre şi în 
fine, pe drumul Brăilei, destinat după traseul său, în special negoţului intern. 
Perioada de sfârşit a secolului al XIV-lea coincide cu un moment de înflorire a 
negoţului pe întreg teritoriul Ţării Româneşti, atestat de privilegiile comerci-
ale acordate sibienilor, braşovenilor, liovenilor şi de actele negustorilor geno-
vezi din porturile dunărene, cum ar fi, de pildă, registrul cartular al notarului 
din Chilia, A. de Podenzolo 12. Veniturile obţinute din negoţ, alături de acelea 
provenite din alte părţi, au permis domnitorilor Ţării Româneşti ca în a doua 
jumătate a secolului al XIV-lea să ridice o serie de cetăţi din piatră, care s-au 
închegat într-un sistem defensiv. Între cetăţile din piatră, se înscriu şi acelea 
ridicate în lungul liniei Dunării, cu menirea de a-i apăra vadurile. Aceste ce-
tăţi, fie au fost opera domnitorilor români - Brăila 13, Cetatea de Floci 14, Giur-
giu, Turnu 15 -, fie au fost înălţate sub forma unor neclee fortificate de con-
structori străini la hotarele Ţării Româneşti, care, ulterior, le-a preluat, le-a 
stăpânit şi le-a mărit - Chilia 16, Cetatea Severinului 17. Toate aceste construcţii 
erau absolut necesare pentru ţară: aflate în mâinile românilor, erau bariere 
în calea duşmanilor, cucerite de otomani sau alţi invadatori străini, deveneau 
capete de pod în ofensiva contra Ţărilor Române. Construirea cetăţii Giurgi-
ului s-a înscris în aceste coordonate istorice pe care le-am schiţat: a fost la un 
punct de întretăiere al marilor căi comerciale medievale, a controlat unul din 
cele mai însemnate vaduri ale Dunării, a fost punct de vamă 18, sediu de gar-
nizoană militară şi, în condiţiile de sfârşit de secol al XV-lea, când domnia era 
itinerantă, a servit şi de reşedinţă domnitorului Mircea cel Bătrân. 

Săpăturile arheologice efectuate în anul 1955 nu au scos la iveală decât o 
mică parte a curtinelor fortificaţiilor, iar singura descriere mai amănunţită pe 
care o posedăm, provine de la Walerand de Wavrin, adică din anul 1445, când 
fortificaţiile distruse în timpul luptelor fuseseră refăcute cel puţin de două 
ori. De la Mircea cel Bătrân, cert, a rămas poziţia cetăţii. Ea se afla situată pe 
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Preasfinţitul Părinte Ambrozie alături 
de Domnul G-ral Dr. Ciobanu Emil 

în paraclisul Aşezământului social „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” 
din localitatea Slobozia

Resfinţirea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” 
a Parohiei Pietrele, Protoieria Giurgiu
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o mică insulă, care, după construirea digului portului în secolul nostru, a de-
venit peninsulă 19, uşor ridicată deasupra terenurilor înconjurătoare, deci do-
minantă pe înălţime, ceea ce dădea posibilitatea unei bune observaţii a trafi-
cului dunărean şi rutier 20. Aproape întreaga suprafaţă a insulei era acoperită 
de o incintă de plan patrulater, care măsura circa 500 de paşi 21 şi avea turnuri 
patrulatere la colţuri. Iată cum a văzut această cetate burgundul Walerand de 
Wavrin în anul 1445: „Era un castel foarte puternic, pătrat, cu laturi lungi de 
zid şi la colţul fiecărei laturi, era câte un turn foarte mare, cu totul pătrat, şi 
cel mai mic era mai puternic decât castelul Turcan (Turtucaia) la fel întărit 
cu creneluri şi gherete de lemn. Şi erau spre fluviu două mici parapete de zid, 
care porneau la fel de puternice, cu creneluri ca şi celelalte”. Şi mai departe 
mărturia continuă: „....turnurile erau toate patru masive şi aveau mai bine de 
24 picioare 22 înălţime” 23.

Coroborând datele din izvoarele scrise cu cele obţinute din săpăturile arhe-
ologice, remarcăm că numai cetatea de formă patrulateră a fost înălţată pro-
babil în timpul lui Mircea cel Bătrân, iar cele două parapete care fac legătură 
cu Dunărea, având la capete turnuri puternice, au fost ridicate ulterior, pro-
babil în timpul reconstrucţiilor din 1417 pomenite de Sukrullah sau din 1420, 
menţionate de Kodja-Husein. Rostul acestor parapete a fost, desigur, acela de 
a proteja portul militar al cetăţii, deosebit de acela al aşezării civile, şi poate să 
apere şi capul podului de lemn care făcea legătura cu malul sudic al Dunării. 
Sistemul de construcţie al celui mai vechi segment de curtină, descoperit de 
arheologi 24, ne întăreşte ipoteza. El este format din paramenţi din piatră su-
mar cioplită, între care se găseşte un emplecton format din ciment amestecat 
cu prundiş de râu. S-a putut surprinde şi urma şenjelor de tiranţi şi a schelări-
ei angajate, care a servit la ridicarea cetăţii. Acest tip de construcţie îl întâlnim 
în secolul al XIV-lea şi la alte cetăţi ale Ţării Româneşti, cum ar fi, spre pildă, 
Cetatea Sasului pe culoarul Rucăr-Bran 25 sau Cetatea Turnu 26. 

La parapeţii care fac legătura cu fluviul se remarcă o mai atentă fasonae 
a pietrei din care au fost construiţi paramenţii, o compoziţie deosebită a em-
plectonului în care este amestecată şi piatră spartă mare 27. De asemenea, con-
struirea acestor curtine - parapeţi - se pare a fi deosebită de cetatea înălţată 
în timpul lui Mircea cel Bătrân şi prin absenţa schelăriei angajate şi folosirea 
numai a tiranţilor simpli. Surprinzând aceste două faze constructive, ne-am 
întrebat, pe baza materialului documentar, dacă putem să aducem o precizare 
cronologică în legătură cu ridicarea primei incinte atribuite lui Mircea cel Bă-
trân. Materialul arheologic, insuficient datat şi tipul de construcţie, folosit tot 
secolul al XIV-lea şi în prima jumătate a veacului următor în întreg sud-estul 
Europei, nu ne-a ajutat în această direcţie. Am recurs la documentele scrise, 
în special la cele otomane, care ne-au fost accesibile în traducere. Referindu-se 
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la expediţia otomanilor care, sub conducerea lui Ali Paşa, au pedepsit în 1388 
sau 1389 nesupunerea lui Sişman şi Ivanco, care nu au răspuns la apelul de a 
veni şi a lupta la Pločnic 28, Leonclavius a enumerat localităţile cucerite atunci 
de armata invadatoare. Pe această listă este pomenit şi numele de Jurcova 
care, în secolul al XIV-lea, putem desemna mai multe aşezări, adică fie Hâr-
şova 29, fie Jurcova lui Sişman 30, fie Giurgiu 31, fie Ruse 32. Din locul în care este 
aşezat pe listă, topicul de Jurcova pare să indice fie cetatea Giurgiului, fie ce-
tatea Ruse, situată pe malul opus al Dunării. N. Iorga a afirmat că denumirea 
de Jurcova indică neîndoielnic Giurgiu „şi cheile acestei cetăţi au fost predate 
lui Ali Paşa la Kirostazai” 33. Cercetările recente efectuate de R. Stoicov 34, B. 
Kvetcova 35, Al. Kuzev 36, A. Ghiaţă 37 asupra documentelor otomane şi pro-
priile noastre investigaţii asupra portulanelor 38, nu au putut lămuri definitiv 
diferenţa dintre cele două aşezări la acea dată (1388 sau 1389), deoarece am-
bele apar ori cu numele de Yergögy, ori cu acela italian de Zorgio. O distincţie 
clară s-a putut face între cele două localităţi abia în secolul al XV-lea, când în 
registrele turceşti, Giurgiu a apărut cu denumirea de Zorgio-Zoltro, iar Ruse 
cu numele de Zorgio-Grando 39. În această situaţie, nimic nu ne împiedică să 
acceptăm teza lui N. Iorga şi să considerăm cetatea existentă în timpul expedi-
ţiei comandate de Ali Paşa. Un alt element care ar pleda pentru cucerirea cetă-
ţii Giurgiului de către otomani în 1388 (1389?) este şi raportul alcătuit pentru 
regele maghiar Sigismund de Luxemburg înainte de bătălia de la Nicopole (25 
sept. 1396). În acest document se stipulează că în 1392 sau 1393, data alcătu-
irii lui, în dreptul cetăţii Giurgiului, locul era pustiu (Terra deserta) 40. Aceas-
tă menţiune îl confirmă pe Leonclavius, arătând că cetatea a fost distrusă de 
otomani sau trebuie pusă în legătură cu expediţiile otomane împotriva Ţării 
Româneşti din 1392 sau din 1394-1395.

Dacă cetatea exista în 1388, Mircea cel Bătrân, pe care tradiţia l-a reţinut 
drept constructor, fie a ridicat fortificaţiile foarte repede, fie a continuat opera 
înaintaşilor săi. Înclinăm către prima ipoteză, ceea ce ar justifica şi afirmaţia 
lui Vlad Dracul că „nu există piatră din această cetate care să nu-l fi costat pe 
tatăl meu (Mircea cel Bătrân) cât un bolovan de sare” 41; ea arată că Mircea 
cel Bătrân a fost obligat să facă un mare efort bănesc, într-un interval scurt de 
timp, dând toate veniturile de la ocnele de sare pentru această cetate 42. Pe de 
altă parte, ştirea ne arată şi posibilităţile băneşti pe care le aveau domnitorii 
Ţării Româneşti de a ridica o mare cetate, pe care Wavrin o considera, în ter-
meni occidentali, „un castel”, ne-o arată dimensiunile ei: cetatea Giurgiului 
putea adăposti o garnizoană de maxim 200 de oameni. Ea este comparabilă 
cu celelalte mari cetăţi din Ţara Românească şi din Moldova aceleiaşi vremi, 
cum ar fi cetatea Severinului, Turnu, Cetatea Albă, cetatea Neamţului, Sucea-
va, care nu îi depăşesc proporţiile.
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Slujire Arhierească în Biserica „Sf. Mc. Ecaterina” 
din localitatea Frăteşti - 25 noiembrie 2009

Sfinţirea Centrului pentru copii şi tineret „Sf. Stelian” 
din Parohia Oinacu, Protoieria Giurgiu - 26 noiembrie 2009
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Slujire Arhierească în ziua sărbătoririi Sfântului Ambrozie, 
Episcopul Mediolanului, ocrotitorul spiritual 

al Preasfinţitului Părinte Ambrozie - 7 decembrie 2009

Inaugurarea Cabinetului medical „Sf. Ioan Rusul” 
al Episcopiei Giurgiului - 7 decembrie 2009
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Ce l-a determinat pe Mircea cel Bătrân să se grăbească să construiască 
cetatea ne-o arată tot Vlad Dracul într-o scrisoare pe care a adresat-o braşo-
venilor, cărora le-a cerut ajutorul pentru repararea Giurgiului 43, pe care o re-
cucerise în 1445 şi într-o discuţie cu acelaşi Wavrin: „...este cea mai puternică 
cetate care se află pe Dunăre şi care ar putea să facă cel mai mare rău tuturor 
creştinilor de pe aici dacă ar fi în mâna turcilor” 44. 

În această puternică cetate a rezidat probabil periodic Mircea cel Bătrân. 
Înţelegerea din 1403 cu regele polon Vladislav Jagello poartă pe ea menţiunea 
că a fost dictată „în oraşul nostru Giurgiu” 45. Pe un act ulterior găsim adnota-
ţia „eu, Mihail, am scris în cetatea Giurgiului, luna mai, ziua 11, anul pe atunci 
6917 idictionul 3 (1409)” 46. 

Desigur că aceste două menţiuni ne arată că alături de cetate exista şi o 
aşezare civilă, oraşul propriu-zis, care, din păcate pentru perioada de care ne 
ocupăm, nu este cunoscut decât ca punct de vamă 47. Desigur că situaţia ora-
şului unde se intersectau drumurile comerciale, a determinat rezistenţa în el 
a meşteşugarilor şi comercianţilor, al căror număr nu-l putem presupune nici 
măcar ipotetic.

Însemnătatea cetăţii Giurgiu pentru spaţiul carpato-dunărean a fost ime-
diat marcată de cronicarul otoman Sükrüllah, care a menţionat-o primul, so-
cotind-o a fi între marile cetăţi din Kara Eflak, (Ţara Românească), punând-o 
alături de Saakgi Yeni-Sale 48, adică cetăţile Isaccea şi Enisala din Dobrogea. 
Toate trei au fost cucerite de turcii conduşi de Mehmet I Celebi (1403-1421) 
în timpul campaniei din 1415 sau 1416 49. De acum înainte, cetatea a avut un 
dublu nume: cel românesc de Giurgiu şi cel otoman de Yörkövi sau Yergögi 
ot yaka. De la acelaşi cronicar ştim că cetăţile se aflau în stare proastă, ceea 
ce l-a obligat pe sultan să ordone reconstrucţia lor, ridicând poate acum şi cei 
doi parapeţi către Dunăre 50. Dar domnitorii Ţării Româneşti nu au renun-
ţat la gândul de a stăpâni cetatea Giurgiu. În 1419, fiul lui Mircea cel Bătrân, 
Mihail (1418-1420), profitând de angrenarea otomanilor în luptele cu Unga-
ria, a recucerit cetatea 51. Stăpânirea i-a fost scurtă, căci în toamna aceluiaşi 
an, Mehmet I Celebi a reuşit să recucerească cetatea. În anul 1420, Mihail a 
reluat-o, dar - după cum arată cronicarul turc Hodja Hüsein - în acelaşi an, 
otomanii, în timpul unei noi expediţii contra Ţării Româneşi, au cucerit ceta-
tea Giurgiu. După războaiele purtate de Mihail pentru cetatea Giurgiu, puţin 
cunoscute până în momentul de faţă, a urmat o scurtă perioadă de timp după 
care luptele au fost reluate în acelaşi scop. În 1427, domnitorul Dan al II-lea 
cel Viteaz (1422-26; 1427-29), a recucerit cetatea Giurgiu şi a ordonat imediat 
repararea ei, înţelegând prin acest termen nu o reconstrucţie, ci o operaţie de 
refacere a fortificaţiilor stricate în timpul luptelor. Stăpânirea Ţării Româneşti 
asupra cetăţii se pare că a durat până la înlăturarea lui Dan al II-lea (1429), 
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Slujba de sfinţire a Cabinetului medical „Sf. Ioan Rusul” 
al Episcopiei Giurgiului - 7 decembrie 2009

Medic Monahia Andreea Dragomir, medic specialist - 
medicină de familie în cadrul Cabinetului medical „Sf. Ioan Rusul”
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când boierii turcofili au cedat cetatea otomanilor 52. Ea a rămas în stăpânire 
turcească până în 1445, când a fost cucerită de domnitorul Vlad Dracul cu aju-
torul lui Wavrin şi al lui Iancu de Hunedoara 53. La această acţiune de recuce-
rire a cetăţii Giurgiului alături de Vlad Dracul a fost şi fiul său, viitorul dom-
nitor Vlad Ţepeş, care, din acest moment, a putut să remarce însemnătatea şi 
puterea cetăţii Giurgiului pentru apărarea Ţării Româneşti. Vlad Dracul, ime-
diat după alungarea otomanilor din Giurgiu, a cerut ajutor de la braşoveni 54 
pentru a reface cetatea pe care intenţiona să o păstreze pentru sine. Se pare că 
a reuşit să-şi realizeze acest scop, cetatea rămânând în stăpânirea Ţării Româ-
neşti până la tragicul sfârşit al domnitorului din anul 1447 55, când ea a reintrat 
în stăpânirea otomanilor; imediat după victoria otomanilor de la Kossovopol-
je, îl întâlnim aici pe beglerbegul Rumeliei în fruntea armatelor sale 56. Cetatea 
a rămas de acum ca sediul unei garnizoane otomane până în anul 1461, când 
a fost atacată, cucerită şi arsă de Vlad Ţepeş 57, care, probabil, dându-şi seama 
că în acel moment nu are suficiente forţe ca s-o păstreze, a distrus-o pentru a 
nu mai fi folosită de duşmanii săi. După acţiunea temerară a lui Vlad Ţepeş, 
din 1462-1462, cetatea a rămas sub stăpânire otomană până la Mihai Viteazul, 
care o va recuceri în 1595 şi va reuşi s-o păstreze până în 1600 58. Dacă jude-
căm cetatea Giurgiului după mărimea construcţiilor militare, după eforturile 
făcute pentru a le ridica şi a le stăpâni - care au dus la numeroase lupte purtate 
pentru aceste locuri, după aprecierile oamenilor sec. al XV-lea asupra însem-
nătăţii fortificaţiei o putem considera drept cea mai mare cetate militară de 
margine din Ţara Românească la sfârşitul sec. al XIV-lea şi în prima parte a 
celui următor. Putem face această afirmaţie şi dacă o raportăm la celelalte ce-
tăţi de margine ale Ţării Româneşti, cunoscute până acum, ca fiinţând această 
epocă. Este foarte probabil ca numeroasele lupte din jurul cetăţii Giurgiu să fi 
afectat şi împiedicat viaţa şi activitatea populaţiei civile din jurul cetăţii, ceea 
ce a făcut ca oraşul Giurgiu propriu-zis să aibă o însemnătate economică mai 
mică decât a altor porturi dunărene cum ar fi, spre pildă, Brăila sau Cetatea 
de Floci. În stadiul actual al cercetărilor şi al documentaţiei ne limităm însă 
la precizarea rolului evoluţiei şi însemnătăţii cetăţii Giurgiuli, că în viitor vom 
putea continua să studiem şi aşezarea civilă în complexitatea ei.
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Corul de fete „Natural” al Liceului Nicolae Cartojan 
din Giurgiu condus de Doamna Prof. Maria Băiatu
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RIDICAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE LA 
RANG DE PATRIARHIE - O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ

Pr. Gabriel CHIRCULEANU,
Consilier Cultural

Anul 2010 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne an al Crezului ortodox şi al autocefaliei româneşti1. Ambele teme re-
prezintă probleme importante de înţelegerea cărora se leagă activitatea 
pastoral-socială şi culturală a Bisericii. Desluşirea resorturilor ce au dus la 
formularea Mărturisirii de credinţă lărgeşte perspectiva asumării Ortodoxiei 
ca fapt de viaţă, ca mod de a fi al creştinului în lume şi, totodată, ca răspuns 
împotriva unei lumi tot mai secularizate. De cealaltă parte, dobândirea auto-
cefaliei şi paşii ce au dus la înfiinţarea Patriarhiei Ortodoxe Române consti-
tuie elemente esenţiale în afirmarea identităţii naţionale şi a modului în care 
Ortodoxia românească poate reprezenta o voce importantă în contextul spiri-
tualităţii contemporane.

Prezentul articol îşi propune să abordeze din punct de vedere istoric pro-
blema patriarhatului cu raportare specială la Biserica Ortodoxă din ţara noas-
tră. De-a lungul timpului au fost redactate mai multe studii ce au încercat să 
prezinte premizele canonice, dogmatice şi istorice ce au dus la dobândirea 
statutului de patriarhie 2. Dat fiind numărul mare al acestora, este aproape 
imposibil să abordăm problema autocefaliei şi patriarhatului într-o manieră 
exhaustivă. Demersul nostru doreşte să actualizeze mai degrabă acest efort, 
în vederea formării unei imagini unitare a Patriarhiei Ortodoxe Române şi al 
rolului pe care aceasta îl are atât în lumea creştină în general cât şi în spaţiul 
ortodox în special.

I. Câteva precizări terminologice

O cercetare a parcursului Bisericii Române către statutul de patriarhat tre-
buie susţinută de o abordare precisă atât din punct de vedere istoric cât şi ter-
minologic. Dat fiind faptul că multe dintre problemele legate de acest statut 
sunt de natură canonică, o explicare a termenilor cu care vom lucra este mai 
mult decât necesară.

Prima noţiune luată în discuţie este autocefalia. Biserica ortodoxă a fost 
organizată încă din primele secole în mod autocefal şi autonom. În mod con-
cret, autocefalia este independenţa unei unităţi bisericeşti faţă de orice altă 
unitate bisericească din punct de vedere administrativ-teritorial 3. Din punct 
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de vedere etimologic, termenul provine din asocierea cuvintelor greceşti autos 
şi kephalē. Prima lor alăturare o găsim în canonul 34 apostolic, suferind ulte-
rior o serie de adaptări şi augmentări ale conţinutului juridic. Datorită acestor 
transformări, nu putem vorbi în mod concret despre noţiunea de autocefalie 
în limbajul bisericesc decât abia în secolul al V-lea în Răsărit şi în secolul al 
VII-lea în Apus 4. Prima lucrare în care întâlnim termenul propriuzis este o 
Notitia Ekthesis, atribuit Sfântului Epifanie de Salamina, însă este de presu-
pus că la începutul secolului al V-lea această noţiune avea deja o utilizare sta-
bilă în literatura teologică 5. 

Din perspectiva studiilor recente, Biserica autocefală este acea unitate bi-
sericească determinată din punct de vedere ierarhic, sinodal şi teritorial ce are 
o conducere de sine stătătoare. Ea este egală în drepturi cu toate celelalte Bi-
serici, nu depinde de niciuna dintre ele în probleme care privesc organizarea, 
dar păstrează unitatea dogmatică, liturgică şi canonică cu întreaga lume orto-
doxă 6. Organizarea autocefală a unor biserici locale nu aduce atingere unităţii 
Ortodoxiei, ci permite să valorifice specificul naţional al fiecăreia dintre ele în 
contextul policromiei etnice a Bisericii, în care „nu mai este evreu, nici elin, 
nici sclav, nici slobod, ci în Hristos toţi sunt una” (Col. 3, 11), adică toţi au ace-
leaşi drepturi, în condiţiile în care jertfa lui Hristos a fost adusă odată pentru 
toate popoarele şi pentru toate generaţiile 7. 

Astăzi există două categorii de biserici autocefale, prima fiind condusă de 
patriarhi, iar cea de-a doua de arhiepiscopi sau mitropoliţi primaţi. Din pri-
ma categorie fac parte, în ordine ierarhică, următoarele biserici: Patriarhia 
ecumenică a Constantinopolei, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, 
Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Moscovei, Patriarhia Georgiei, Patriar-
hia, Serbiei, Patriarhia României şi Patriarhia Bulgariei. Din a doua categorie 
fac parte: Arhiepiscopia Ciprului, Arhiepiscopia Eladei, Arhiepiscopia Tiranei, 
Mitropolia Poloniei, Mitropolia Cehoslovaciei 8.

Potrivit tradiţiei canonice, Bisericile autocefale trebuie să respecte anumi-
te condiţii, pentru acordarea şi menţinerea acestui statut. Acestea sunt: 1. să 
facă dovada respectării tradiţiei dogmatice şi canonice a Bisericii; 2. să dove-
dească maturitate în conducerea vieţii bisericeşti; 3. să aibă un număr sufici-
ent de arhierei, nu mai puţin de trei, că să poată săvârşi în mod independent 
hirotoniile de episcopi şi să poată forma sinodul autocefal; 4. să aibă un număr 
suficient de preoţi; 5. să aibă resursele necesare administrării unei Biserici au-
tocefale; 6. solicitarea autocefaliei trebuie să reflecte atât dorinţa clerului cât 
şi a credincioşilor; 7. să expună şi să argumenteze în mod benevol necesitatea 
dobândirii statutului de autocefalie, prin intermediul unui document sinodal 
oficial; 8. să aibă acordul statului pe teritoriul căruia se află şi să stabilească 
limitele teritoriale în cadrul cărora noua Biserică autocefală îşi va desfăşura 
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activitatea; 9. după dobândirea autocefaliei, trebuie să comunice acest lucru 
celorlalte Biserici surori, prin intermediul unor scrisori oficiale; 10. ca Biseri-
că, poate primi autocefalia deplină şi canonică numai de la Biserica mamă, sub 
a cărei jurisdicţie canonică s-a aflat până în acel moment 9. 

În ceea ce priveşte Biserica ce acordă statutul de autocefalie, aceasta tre-
buie să respecte la rândul ei o serie de norme canonice şi administrative. Pri-
ma dintre ele este aceea a neimplicării în treburile noii Biserici autocefale. Ea 
este cea care face cunoscută solicitarea de autocefalie, venită din partea Bise-
ricii fiice, în cadrul sinodului său, dând o rezoluţie acesteia, în conformitate 
cu prevederile dreptului canonci ortodox. Urmează apoi trimiterea de scrisori 
irenice către toate celelalte Biserici autocefale, prin care sunt informate de ho-
tărârea ei. Prin mijlocirea sinodului local, se înmânează tomosul patriarhal şi 
sinodal, privind acordarea noii autocefalii, acest document fiind apoi publicat 
în publicaţiile oficiale bisericeşti. Nu în ultimul rând, Biserica mamă trebuie 
să treacă în diptice noua Biserica autocefală, să pomenească la sfintele slujbe 
numele întâistătătorului noii Biserici, rugând şi pe celelalte Biserici autocefale 
să intre în comuniune cu aceasta 10.

Strâns legată de noţiunea de autocefalie este şi aceea a autonomiei. Ea 
presupune capacitatea de conducere prin legi proprii, fără vreun amestec ex-
terior. Trebuie precizat însă că autonomia presupune o independenţă relati-
vă, manifestată faţă de patriarh, mitropolit sau exarh pe când autocefalia are 
o independenţă deplină 11. În activitatea ei sacramentală, Biserica autonomă 
depinde de cea autocefală prin primirea Sfântului şi Marelui Mir, canonizarea 
sfinţilor, hirotonia ierarhului întâistătător sau măcar confirmarea acestuia de 
către Biserica autocefală, obligaţia de a pomeni la sfintele slujbe pe întâistă-
tătorul Bisericii autocefale. După cum se poate observa, atât principiul auto-
cefaliei cât şi al autonomiei nu presupun „o libertate în izolare, ci o libertate 
în comuniune” 12.

Necesitatea organizării unor unităţi administrative mai mari a fost deter-
minată de dorinţa de a păstra unitatea Bisericii, deoarece fiecare episcop, fi-
ind autocefal în eparhia sa, s-ar fi fărâmiţat foarte mult puterea bisericească 
în dauna bunului mers al Bisericii, încălcându-se principiul unităţii acesteia13. 
De aceea, pe de-o parte, cerinţele tot mai mari ale Bisericii, iar pe de altă par-
te, dezvoltarea firească a organizării ecleziastice au făcut să se restrângă tot 
mai mult numărul episcopilor autocefali, ajungându-se astfel la dezvoltarea 
instituţiei patriarhiei. Patriarhatul nu poate fi conceput fără noţiunea de au-
tocefalie şi autonomie. Tocmai de aceea, pentru acordarea acestui statut Bise-
rica ce îl solicită trebuie să respecte aceleaşi norme ca şi în cazul autocefaliei. 
Totodată, instituţia patriarhatului trebuie să respecte următoarele principii: 
principiul etnic; b. Principiul ierarhic sacerdotal, exprimat prin autocefalie şi 
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sinodalitate şi c. Principiul organizării bisericeşti, care stă în strânsă legătură 
cu cel de stat 14. Cele trei principii evidenţiază unitatea în diversitate, proprie 
Ortodoxiei. 

Întâistătătorul patriarhatului - ca cea mai înaltă demnitate şi ultimă treap-
tă în evoluţia organizatoric-administrativă a Bisericii Ortodoxe - i s-au recu-
noscut drepturile şi prerogativele consacrate arhiereilor vechilor scaune din 
Biserica veche 15. Decretul împăratului Marcian, din anul 454 şi canonul 36 
Trulan au confirmat statutul canonic al patriarhului. Suma acestor prerogati-
ve patriarhale nu a dezvoltat în Răsărit o noţiune de jurisdicţie aparte de trep-
tele hirotoniei, adică de puterea harică primită prin Taina Hirotoniei de către 
episcop 16. Prin apariţia acestui statut, în Ortodoxie nu s-a ajuns la pierderea 
simetriei dintre har şi jurisdicţie. De altfel, în primele secole creştine, episco-
pii în calitate de întâistătători au avut doar o jurisdicţie de natură religioasă, 
recunoscută în virtutea stărilor harice superioare. Această formă consta po-
trivit canonului 30 apostolic - în îndreptăţirea de a îndruma, de a sfătui şi de a 
mustra pe clericii şi credincioşii respectivi, care aveau obligaţia ascultării faţă 
de întâistătătorul lor. Pe la sfârşitul secolului al II-lea şi începutul secolului al 
III-lea, jurisdicţia de natură religioasă a clerului a fost dublată de una de na-
tură administrativ-juridică. Ea a fost mai întâi adoptată ca obicei juridic, apoi 
a fost confirmată de legislaţia bisericească. Forma ei a ţinut însă totdeauna 
seama de starea harică a clericului respectiv 17. Atribuirea unei jurisdicţii de 
ordin administrativ a condus la structurarea Bisericii într-o formă elaborată 
ce reflectă ideea de sobornicitate şi de unitate, dincolo de diferenţele specifice 
prin care o comunitate se deosebea de alta.

În această formă de organizare unitatea Bisericii s-a păstrat în perioada 
Imperiului Bizantin, fără a suferi vreo vătămare datorată structurii organi-
zatorice. Unitatea Bisericilor locale se întemeiază pe consensul de credinţă 
exprimat în comuniunea euharistică după forma veche de unitate a Bisericii 
nedivizate şi care se păstrează până în zilele noastre în Ortodoxie. Întrucât 
adevărul este garanţia unităţii, sobornicitatea Bisericii este în raport cu măr-
turisirea ortodoxă de credinţă. Sistemul de organizare autocefal local nu dis-
truge unitatea de credinţă, deoarece Biserica locală reprezintă o expresie a so-
bornicităţii întregului trup eclezial, Biserica ortodoxă constituind modalitatea 
de unire corespunzătoare cu structura organică şi cu structura sacrametală a 
Trupului lui Hristos 18. Acest principiu se aplică şi în cazul patriarhatului ca 
reflectare a autocefaliei, indiferent de timpul sau de contextul politic, social şi 
cultural în care o Biserică anume îşi dobândeşte un atare statut. 

Definirea şi corecta înţelegere a acestor termeni va facilita înţelegerea efor-
turilor ample pe care Biserica Ortodoxă Română le-a depus mai întâi pen-
tru dobândirea autocefaliei apoi a statutului de patriarhie. Disputele din jurul 



Episcopia Giurgiului

245

autocefaliei, neînţelegerile dintre Ţările Române şi Patriarhia Ecumenică de 
Constantinopol, problemele legate de recunoaşterea autocefaliei din partea 
celorlalte Biserici surori au fost generate tocmai de neînţelegerea dimensiunii 
ecleziale pe care o are autocefalia în tradiţia ortodoxă. Desigur, situaţia poli-
tică a jucat un rol important în această transformare, însă ea nu a făcut decât 
să confirme faptul că acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române nu a 
ştirbit cu nimic unitatea Ortodoxiei, ci a întărit-o, reconfigurând organizarea 
administrativă a acesteia în funcţie de cerinţele sfârşitului de secol XIX şi în-
ceputului de secol XX. 

II. Drumul Bisericii Ortodoxe Române către autocefalie

Problema autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române se leagă de întemeie-
rea Principatelor Române, iar mai târziu de lupta acestora pentru câştigarea 
sau păstrarea independenţei naţionale. Deşi primele discuţii în jurul acestei 
probleme datează încă din secolul al XIV-lea, începutul secolului al XIX-lea 
reprezintă perioada cea mai importantă pentru afirmarea Bisericii Române 
ca Biserică autocefală. Situaţia bisericească este strâns legată de marile trans-
formări aduse de revoluţia lui Tudor Vladimirescu din 1821 şi de Proclamaţia 
de la Islaz, în 1848. Cele două mari evenimente aveau să dea o lovitură grea 
regimului fanariot şi implicit dominaţiei clerului şi mănăstirilor greceşti asu-
pra averilor Bisericii Ortodoxe Române. Acum începe epoca regulamentelor 
organice, documente esenţiale în făurirea regimului constituţional din ţara 
noastră 19. 

În articolul 363, secţiunea a III-a, din regulamentul organic redactat în 
urma revoluţiei din 1821 se punea în mod clar problema mănăstirilor închina-
te. Prezentul document prevedea înfiinţarea unei comisii care avea însărcina-
rea de a examina toate problemele puse în legătură cu mănăstirile închinate, 
semnalând abuzurile şi supunând astfel aceste lăcaşuri de închinare legilor 
locale 20. Se înfiinţa chiar şi un proiect de regulament pentru administrarea 
tuturor mănăstirilor, care a fost votat de Adunare şi sancţionat de generalul 
Kiseleff, în 1835. Cu toate încercările disperate ale grecilor, mănăstirile închi-
nate au trecut sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române. Zadarnic patriarhul 
ecumenic îl afuriseşte în 1844 pe mitropolitul Neofit al Ţării Româneşti pen-
tru că sprijinise în mod direct acţiunea de scoatere a mănăstirilor închinate de 
sub jurisdicţia grecească.

Anul 1859 a reprezentat un alt moment extrem de important pentru isto-
ria Bisericii noastre. Unirea principatelor sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza 
aduce noi schimbări la nivelul organizaţiei bisericeşti. Unul dintre principa-
lele sale obiective era acela de a subordona total Biserica Statului, fapt ce a 
provocat nelinişte şi critici aspre din partea ierarhiei. Decretul organic pentru 
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înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale, datat 3 decembrie 1864 reprezen-
ta începutul unui şir lung de documente legislative menite să reconfigureze si-
tuaţia bisericească din ţara noastră. Prin această lege s-a urmărit înfăptuirea 
unificării bisericeşti din România. Pentru înlăturarea oricărei dependenţe de 
o autoritate bisericească străină, primul articol din lege prevedea că „Biserica 
Ortodoxă Română este şi rămâne independentă de orice autoritate bisericeas-
că străină, întru tot ce priveşte organizarea şi disciplina” 21. 

Avem de-a face în cazul de faţă cu una din puţinele hotărâri ale lui Cuza 
care a făcut realmente un serviciu Bisericii noastre. Prin afirmarea „indepen-
denţei” administrative de către reprezentanţii statului român, se netezeşte 
drumul pentru obţinerea canonică a autocefaliei 22. Dar chiar şi cu sprijinul 
sau intervenţia oficialităţilor statale, adevărata recunoaştere a autocefaliei va 
veni mult mai târziu, după Războiul de Independenţă şi proclamarea Inde-
pendenţei statului român (9 mai 1877). Mult dorita neatârnare faţă de o au-
toritate străină, fie ea şi a Patriarhiei Ecumenice, se întrezăreşte parcă mai 
aproape. Va mai dura însă mult timp până când Tomosul oficial de recunoaş-
tere a independenţei administrative a Bisericii Ortodoxe Române va purta 
semnăturile oficiale ale sinodalilor de la Constantinopol.

În articolul 2 al Decretului Organic amintit se prevedea formarea unui Si-
nod General al Bisericii Române, precum şi a unor sinoade eparhiale, pen-
tru fiecare eparhie. Din Sinodul General făceau parte mitropoliţii şi episcopii 
eparhioţi, arhiereii titulari români, decanii Facultăţilor de teologie din Bucu-
reşti şi Iaşi şi câte trei deputaţi din fiecare eparhie, aleşi de clerul de mir dintre 
preoţii de mir şi laicii cu studii teologice, pentru trei sesiuni. În baza unei or-
donanţe domneşti, mitropolitul Ungrovlahiei primeşte titulatura de „primat al 
României” şi este de drept preşedinte al Sinodului mitropolitan reunit. Foarte 
important este faptul că la articolul 3 aminteşte în mod expres că: „Sinodul 
General al Bisericii Române păstrează unitatea dogmatică a sfintei credinţe 
ortodoxe cu Marea Biserică de Răsărit prin coînţelegere cu Biserica Ecumeni-
că a Constantinopolului” 23.

În atribuţiunile Sinodului General intrau chestiuni legislative, administra-
tive şi judecătoreşti. Cele legislative se refereau la disciplina clerului de mir şi 
monahal, chestiuni legate de ritualul bisericesc, probleme legate de hirotonii, 
organizarea, disciplina şi materiile de studiu din şcolile teologice. Adminis-
trativ, se luau hotărâri privitoare la hirotonia ierarhilor, situaţia economică 
a parohiilor şi a preoţilor parohi, educaţia şi perfecţionarea clerului slujitor, 
despre tipărirea cărţilor de cult, autorizaţiile de călugăriri, supravegherea ad-
ministrării bisericeşti a eparhiilor de către chiriarhii lor. Decretul organic a 
fost completat ulterior cu două noi regulamente: Regulamentul pentru alege-
rea membrilor Sinodului General al Bisericii Române şi Regulamentul interior 
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al Sinodului General. Toate trei purtau împreună denumirea de Legea sinoda-
lă 24. La scurtă vreme după votarea acestora (în 1865) s-a declanşat o puternică 
acţiune împotriva legilor bisericeşti ale lui Cuza, în special faţă de ultima. Ea a 
fost cunoscută ca „lupta pentru canonicitate”. În fruntea mişcării au fost arhi-
ereii Neofit şi Filaret Scriban. Şi ei, ca şi alţi canonişti, au susţinut necesitatea 
recunoaşterii şi de către Biserică a numirilor făcute de domn şi confirmate de 
Sfatul Ţării. Aceste frământări aveau să se încheie abia în 1872, când ierarhia 
se reaşează pe baze canonice 25.

La scrisoarea trimisă de patriarhul ecumenic Sofronie al III-lea, în care 
sunt exprimate în mod făţiş nemulţumirile cu privire la hotărârile documentu-
lui sus-amintit, Cuza răspunde în februarie 1865, printr-o epistolă în care în-
cearcă să demonstreze faptul că Biserica Română este neatârnată şi nu depin-
de de vreo autoritate străină, domnitorul putându-se implica în organizarea 
acesteia şi având posibilitatea de a convoca un sinod, după modelul bazilei-
lor bizantini, preluat ulterior în majoritatea ţărilor ortodoxe. Cuza îşi încheie 
scrisoarea declarând că el respinge orice încercare de amestec în organizarea 
Bisericii Autocefale Române 26. 

Patriarhul ecumenic Sofronie III convoacă, în 15 aprilie 1865, un sinod pa-
triarhal care ia în discuţie situaţia Bisericii Ortodoxe Române. Potrivit docu-
mentului oficial al sinodului se preciza faptul că Biserica Română a introdus 
inovaţii arbitrare, contrare tradiţiei canonice cum ar fi: proclamarea autocefa-
liei cu de la sine putere, participarea mirenilor la sinod, prezidarea sinodului 
de către mitropolit în numele domnitorului. În acelaşi timp s-a hotărât ca, si-
tuaţia Bisericii Române să fie adusă la cunoştinţa celorlalte patriarhate apos-
tolice şi bisericilor autocefale ale Ciprului, Rusiei, Greciei şi Serbiei pentru ca 
acestea să-şi exprime părerea în această chestiune. De asemenea, a fost trimis 
la Bucureşti arhimadritul Eustaţie Cleobul, directorul Marii şcoli greceşti din 
Constantinopol, pentru a observa situaţia de fapt şi pentru a înmâna domnito-
rului şi mitropolitului scrisorile patriarhale. Tonul dur al celor două scrisori a 
determinat ierarhia română să răspundă pe măsură, mai întâi prin scrisoarea 
mitropolitului Nifon al Ungrovlahiei, pe 12 mai 1865, apoi cea a mitropolitu-
lui Calinic Miclescu al Moldovei, pe 10 iulie 1865 şi cea a domnitorului însuşi, 
din 8 iulie 1865 27. 

Scrisorile ferme venite din partea României l-au determinat pe patriarhul 
Sofronie al III-lea să convoace un nou sinod, în octombrie 1865, în care s-a 
hotărât că toate legile bisericeşti ale domnitorului Alexandru Ioan Cuza sunt 
necanonice şi, prin urmare, orice pretenţie a Bisericii Române la autocefalie 
nu poate fi luată în consideraţie 28. Această situaţie încordată a persistat până 
la abdicarea lui Cuza, în 11 februarie 1866. Cu toate acestea ortodoxia româ-
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nească a rămas pe poziţii, păstrându-şi autonomia şi conducerea centralizată 
de la Bucureşti 29.

Proiectele legislative din 1865 aveau să continue în 1866 prin votarea pri-
mei Constituţii a Ţărilor Române, promulgată de regele Carol I, pe 30 iunie. În 
ceea ce priveşte organizarea bisericească, documentul prevedea următoarele: 
Libertatea conştiinţei este absolută. Libertatea tuturor celorlalte culte este 
garantată, întrucât însă celebraţiunea lor nu aduce o atingere ordinei publi-
ce şi a bunelor moravuri. Religiunea ortodoxă a Răsăritului este religiunea 
dominantă a Statului Român. Biserica Ortodoxă Română este şi rămâne ne-
atârnată de orice chiriarhie străină, păstrându-şi însă unitatea cu Biserica 
ecumenică a Răsăritului, în privinţa dogmelor. Afacerile spirituale, cano-
nice şi disciplinare ale Bisericii Ortodoxe Române se vor regla de o singură 
autoritate sinodală centrală, conform legii speciale. Mitropoliţii şi episcopii 
eparhioţi ai Bisericii Ortodoxe Române sunt aleşi după modul ce se va deter-
mina printr-o lege specială 30. Pentru aprobarea unei asemenea reforme, era 
însă nevoie de stabilirea unor relaţii cordiale cu Patriarhia Ecumenică, mult 
înrăutăţite ca urmare a schimbul epistolar în termeni destul de duri. 

Pe lângă aceste demersuri de redresare a situaţiei în care regele Carol s-a 
implicat personal, a fost elaborat un Proiect de Lege organică pentru Biserica 
Ortodoxă şi înaintat Senatului de către Guvern, în 23 ianuarie 1867, insistând 
asupra autocefaliei Bisericii Române. După discuţii aprinse, s-a ajuns la o for-
mă finală abia în 1869, stipulându-se faptul că Biserica Ortodoxă Română este 
şi rămâne independentă de orice chiriarhie străină. Proiectul a fost trimis de 
către refe patriarhului ecumenic Grigorie al VI-lea, pentru a face observaţii pe 
marginea lui. Desigur, Patriarhia ecumenică şi-a menţinut, prin răspunsul din 
25 ianuarie 1870, poziţia intransigentă, insistând ca Biserica Ortodoxă Româ-
nă să rămână în continuare sub jurisdicţia Constantinopolului. Cu toate aces-
tea, proiectul a fost votat de Cameră şi Senat în 14 decembrie 1872 şi sancţio-
nat de către rege, primind numele de Legea pentru alegerea mitropoliţilor şi 
episcopilor eparhioţi, cum şi a constituirii Sfântului Sinod al Sfintei Biserici 
Autocefale Române 31. După promulgarea legii, mitropolitul primat Nifon i-a 
făcut-o cunoscută noului patriarh ecumenic Antim al VI-lea, cu speranţa că 
acesta îşi va da acordul, însă nu a fost primit niciun răspuns, fapt ce a fost in-
terpretat ca o consimţire tacită 32. La scurtă vreme, în 1877, Ţările Române îşi 
dobândesc pe câmpul de luptă independenţa faţă de Poarta Ortomană, fapt ce 
a crescut considerabil prestigiul politic al ţării noastre. 

În vâltoarea acestor evenimente, Patriarhia Ecumenică a avut o atitudi-
ne mult mai moderată faţă de problema autocefaliei, fiind chiar de acord cu 
hirotonia unor arhierei români „ce aveau să poarte titulatura unor oraşe din 
ţară, cum cerea legea” 33. În acelaşi timp, s-a purtat o lungă corespondenţă 
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între noul mitropolit primat Calinic Miclescu şi patriarhul ecumenic Ioachim 
al III-lea, fără a aduce însă un succese notabile pentru vreuna dintre părţi 34. 
Un pas important în direcţia recunoaşterii autocefaliei Bisericii noastre a fost 
făcut în 25 martie 1882, cânt s-a sfinţit pentru prima dată în catedrala mitro-
politană Sfântul şi Marele Mir 35. 

După acest act, relaţiile cu Patriarhia Ecumenică vor cunoaşte o nouă pe-
rioadă de tensiuni. Patriarhul ecumenic Ioachim al III-lea a trimis la 10 iulie 
1882 în termeni asprii mitropolitului primat şi membrilor Sfântului Sinod, 
în care aceştia erau acuzaţi de încălcarea canoanelor 36. Documentul a fost 
discutat în şedinţa sinodală din 23 octombrie 1882, episcopul Melchisedec al 
Romanului fiind însărcinat să întocmească un răspuns prin care să demon-
streze consonanţa dintre gestul Bisericii Române şi normele prevăzute de tra-
diţia canonică răsăriteană 37. S-a întocmit astfel un raport, prezentat în şedinţa 
Sfântului Sinod din 23 noiembrie 1882, devenind astfel „un act sinodal care 
cuprindea autocefalia Bisericii Ortodoxe Române şi relaţiile ei cu Patriarhia 
de Constantinopol” 38. Se pare că acest document, trimis la Constantinopol, a 
avut un efect de calmare a relaţiilor dintre cele două biserici. 

La scurtă vreme, după retragerea din scaun a patriarhului Ioachim al 
III-lea, în 30 martie 1884, discuţiile generate de pretenţia de autocefalie a 
Bisericii Ortodoxe Române aveau să se finalizeze într-un mod pozitiv pentru 
aceasta. Noul patriarh, Ioachim al IV-lea, iniţiază o corespondenţă extrem de 
importantă cu mitropolitul primat Calinic Miclescu şi cu ministrul român al 
cultelor, Dimitrie A. Sturdza. În paralel, membrii Sfântului Sinod au formu-
lat un nou document de solicitare a autocefaliei, cu alcătuirea acestuia fiind 
însărcinat acelaşi Melchisedec Ştefănescu împreună cu episcopul Iosif Ghe-
orghian al Dunării de Jos. Pe 20 aprilie 1885, mitropolitul primat trimitea, 
prin ministrul cultelor, o scrisoare către patriarhul ecumenic Ioachim al IV-lea 
în care cerea formal recunoaşterea autocefaliei Bisericii noastre 39. La rândul 
său, ministrul Sturdza adăuga o scrisoare personală, de susţinere a acordării 
autocefaliei. 

Odată primite aceste două documente, patriarhul ecumenic convoacă pe 
25 aprilie 1885 Sinodul patriarhal propunând recunoaşterea formală a au-
tocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Au fost alcătuite imediat scrisorile de 
răspuns către mitropolitul primat şi către ministrul cultelor, semnate cu ace-
eaşi dată de 25 aprilie 1885, s-a semnat Tomosul patriarhal şi sinodal de re-
cunoaştere a autocefaliei, toate documentele fiind transmise prin intermediul 
lui Gheorghe Ghica, reprezentantul României la Istambul40. 

Totodată, patriarhul a trimis enciclice tuturor patriarhiilor istorice şi Bise-
ricilor ortodoxe autocefale, aducându-le la cunoştinţă că Patriarhia ecumeni-
că de Constantinopol a recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe Române. La 
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scurtă vreme pe 1 mai 1885 a avut loc întrunirea Sfântului Sinod al Bisericii 
noastre, pentru a lua act de conţinutul scrisorilor şi al Tomosului de autoce-
falie. Astfel se încheia o perioadă zbuciumată în care ortodoxia românească a 
reuşit să se impună, dobândindu-şi astfel independenţă.

Recunoaşterea formală a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, pe 25 
aprilie 1885, a fost un pas hotărâtor către o nouă etapă de prestigiu din istoria 
sa, ridicarea la rang de Patriarhie. 

III. Dobândirea statutului de Patriarhie 
al Bisericii Ortodoxe Române

Începutul secolului XX a adus noi schimbări pentru Biserica Ortodoxă Ro-
mână. Între acestea, înfăptuirea unităţii de stat a României, la 1 decembrie 
1918 reprezintă punctul culminant al evoluţiei sociale, politice şi culturale a 
principatelor române. Cum era firesc, această schimbare a statutului ţării im-
pune schimbări şi în ceea ce priveşte organizarea bisericească. Unificarea sa-
cramentală şi administrativă era imperios necesară, deoarece Biserica se con-
ducea diferit dintr-o provincie în alta a ţării, existând nu mai puţin de patru 
regimuri de organizare bisericească şi tot atâtea mentalităţi 41. 

Primii paşi în vederea unificării au fos făcuţi de Biserica Ortodoxă din 
Transilvania, aceasta prezentând de altfel şi cel mai bun şi mai coerent model 
de organizare, pornind de la Statutul organic al mitropolitului Andrei Şagu-
na. Principiile sale de bază autonomia faţă de stat şi sinodalitatea asigura o 
bună fundamentare canonică dar şi socială. La acestea se adăuga şi principiul 
colaborării dintre clerici şi mireni în conducerea treburilor bisericeşti, fapt ce 
împiedica orice tendinţă de absolutism ierarhic 42. Prin intermediul revistei 
Renaşterea românească de la Sibiu, din februarie 1919, a fost convocat un 
congres preoţesc al preoţilor transilvăneni, pentru a discuta problema organi-
zării unitare a Bisericii Ortodoxe Române, condus de protopopul Ioan Lupaş 
din Săliştea Sibiului. În urma rapoartelor prezentate s-a întocmit un docu-
ment structurat în patru puncte generale, ce urma să fie înaintat către mitro-
politul primat al României. Aceste puncte sunt:

1. Biserica Ortodoxă Română din Ardeal, Banat şi din părţile româneşti 
din Ungaria, cuprinsă de o adâncă bucurie, revine din nou în sânul Bisericii 
Ortodoxe Române ... de care o rupsese vitregia timpurilor şi reînnoieşte ve-
chile sale legături de unitate cu Mitropolia Ungrovlahiei, dorind a forma par-
te integrantă a Bisericii mame din România, unită cu Basarabia şi Bucovina.

2. În scopul acesta, episcopatul nostru roagă, cu adâncă smerenie, pe Prea 
Sfinţitul Sinod episcopesc central de la Bucureşti să primească cu frăţească 
dragoste pe episcopii Mitropoliei noastre în şirul membrilor Sinodului episco-
pesc, statorind împreună locul şederii lor după ordinea ierarhică.
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3. Sinodul nostru constată necesitatea de a se uniformiza organizarea Bise-
ricii în întreaga ţară, introducându-se o autonomie perfecţionată pe baza ex-
perienţelor ce le avem noi după o practică de cincizeci de ani a vieţii bisericeşti 
constituţionale, având a se admite şi mireni în corporaţiunile bisericeşti de 
natură administrativă, culturală, financiară, umanitară, socială şi electorală 
şi susţinându-se drepturile ierarhice ale preoţilor şi episcopilor, respectiv ale 
Sinodului episcopesc, ca supremă autoritate conducătoare a Bisericii.

4. Până când se va face o organizare uniformă, Mitropolia noastră îşi păs-
trează organizaţia sa pe temeiul Statutului Organic, dar ca parte integrantă a 
Bisericii româneşti din statul român reîntregit 43.

În paralel, Congresul superior bisericesc, alcătuit din membrii Sfântului 
Sinod de la Bucureşti şi din reprezentanţii facultăţilor de teologie de la Bu-
cureşti şi Cernăuţi, ai seminariilor teologice, ai mănăstirilor şi ai clerului de 
mir a început, în mai 1919, acţiunile preliminare unificării bisericeşti. Astfel, 
s-a înfiinţat o comisie alcătuită din reprezentanţii eparhiilor care au intrat în 
componenţa noului stat unitar, avându-l ca preşedinte pe mitropolitul Pimen 
Georgescu al Moldovei 44. Comisia a lucrat la Sinaia, între 12 - 15 iunie 1919, 
hotărând următoarele:

1. Să se decreteze unificarea ierarhică şi canonică a Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne din toate provinciile reunite ale patriei mame şi anume să se înceapă 
această lucrare cu forul suprem de conducere bisericească, Sfântul Sinod.

2. În virtutea acestui principiu de reîntregire, la cea mai apropiată şedinţă 
a Sfântului Sinod să fie convocaţi ca membrii de drept istoric ai acestei înalte 
corporaţiuni, toţi ierarhii Bisericii Ortodoxe Române din provinciile Români-
ei reîntregite.

3. În lucrarea de organizare bisericească, pe baze canonice şi autonome, 
din punct de vedere reprezentativ, administrativ, legislativ şi judecătoresc, se 
ia ca punct de plecare pentru dezbateri Statutul organic al Mitropoliei Orto-
doxe Române din Transilvania 45.

Toate aceste propuneri au fost primite de Sfântul Sinod în 30 decembrie 
1919, făcându-se astfel un pas extrem de important în unificarea ierarhică şi 
canonică a Bisericii noastre.

Între timp, episcopul Elie Miron Cristea al Caransebeşului este ales mitropolit 
primat al României, pe 18 decembrie 1919 şi înscăunat a doua zi. La scurtă vreme, 
Congresul Naţional Bisericesc al Românilor Ortodocşi din Mitropolia Transilva-
niei îşi declara şi ea unirea „pentru vecie cu Biserica vechiului regat, a Basarabiei 
şi a Bucovinei, alcătuind o singură Biserică Ortodoxă Română autocefală” 46. 

Din acest moment, este pregătit terenul pentru întemeierea Patriarhiei Or-
todoxe Române. Istoricii identifică cel puţin două căi ce au dus la îndeplinirea 
acestui deziderat. Prima dintre ele a reprezentat-o aşa numita constituantă 
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bisericească, alcătuită din reprezentanţii provinciilor româneşti, întrunită cu 
acordul Sfântului Sinod. Discuţiile din cadrul acestei constituante au dus la 
elaborarea Legii şi Statutului pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, pe 4 mai 1925. Cea de-a doua cale a reprezentat-o activitatea publicistică şi 
editorială a clericilor din provinciile româneşti precum şi demersurile făcute 
de intelectualitatea română, între care se cuvine să-i amintim cu precădere pe 
Nicolae Iorga, Alexandru Lepădatu şi Ioan Lupaş 47.

Ca urmare a acestor demersuri, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Româ-
ne, întrunit la 4 februarie 1925, a început demersurile oficiale în vederea do-
bândirii statutului de patriarhie. Propunerea a fost făcută de mitropolitul Pi-
men Georgescu, documentul fiind ulterior semnat de toţi sinodalii şi aprobat 
de Guvernul României, prin intermediul profesorului Alexandru Lepădatu. 
După citirea actului oficial de înfiinţare a Patriarhiei Române, Sfântul Sinod 
a luat următoarele hotărâri:

1. Se înfiinţează în Ţara Românească,pentru Biserica Ortodoxă Autocefală 
Română, demnitatea de patriarh.

2. Arhiepiscopul şi Mitropolitul Ungro-Vlahiei se ridică, în calitatea sa 
de primat al României, la rangul de patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale 
Române.

3. Înalt Prea Sfinţitul D. D. Miron, actualul arhiepiscop şi mitropolit al Un-
gro-Vlahiei, devine în calitatea sa de primat al României, patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române.

4. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române se va bucura de toate drepturile 
recunoscute de sfintele canoane şi de legile ţării.

5. Hotărârea aceasta va fi înaintată Onor. Guvern spre legiferare printr-o 
lege specială şi sancţionată de M.S. Regele.

6. Alegerea, confirmarea şi învestirea viitorilor patriarhi se va face potrivit 
unei legi speciale.

7. Nu vor putea fi eligibili la demnitatea de patriarh decât mitropoliţii şi 
episcopii în funcţie ai Sfintei noastre Biserici.

8. Se va comunica această hotărâre şi tuturor celorlalte Biserici surori Or-
todoxe de Răsărit.

9. Se deleagă o comisie alcătuită din Î.P.S. mitropolitul Nectarie şi Prea-
sfinţiţii episcopi Vartolomeu al Râmnicului Noului Severin şi Lucian al Roma-
nului, care să întocmească actul de notificare ce se va face celorlalte Biserici 
surori şi care se va înscrie în Condica Sfântă a Sfântului Sinod 48.

Documentul a fost prezentat spre aprobare, la 17 februarie 1925, Camerei depu-
taţilor şi Senatului. Pe baza voturilor primite, regele Ferdinand I a promulgat pe 23 
februarie 1925 Legea pentru ridicarea Scaunului Arhiepiscopal şi Mitropolitan al 
Ungrovlahiei, ca Primat al României, la rangul de Scaun Patriarhal 49. 



Episcopia Giurgiului

253

Potrivit uzanţelor, patriarhul Miron Cristea a trimis pe data de 12 martie 
1925 o scrisoare irenică tuturor Bisericilor Ortodoxe surori, comunicându-le ri-
dicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie 50. Documentul a fost 
trimis de către profesorul Dragomir Demetrescu patriarhului ecumenic Con-
stantin al VI-lea, aflat pe atunci la Salonic, din cauza tulburărilor politice din 
Istambul. Acesta a fost de acord cu înfiinţarea Patriarhiei Române, anunţând 
că va convoca în timpul cel mai scurt posibil un sinod patriarhal care să ia cu-
noştinţă de această schimbare. Din cauza relaţiei tot mai încordate dintre pa-
triarhie şi Înalta Poartă şi a disputelor interne din sânul sinodului patriarhal, 
Constantin al VI-lea este nevoit să se retragă din scaun, lăsând locul lui Vasile 
al III-lea. Acesta a decis, împreună cu sinodul patriarhal, acordarea tomosului 
de recunoaştere a Patriarhiei Ortodoxe Române, înregistrat cu numărul 1579 51.

Spre sfârşitul lunii septembrie, o delegaţie oficială a Patriarhiei Ecumeni-
ce, formată din mitropoliţii Ioachim al Calcedonului, Gherman al Sardeonulu 
şi dragomanul Spiros Constantinidis a adus la Bucureşti o scrisoare şi Tomo-
sul patriarhal de recunoaştere a Patriarhiei Române. Înmânarea şi prezenta-
rea acestora s-a făcut în ziua de 27 septembrie 1927, în cadrul Sfintei Liturghii. 
Patriarhul Vasile al III-lea trimisese deja o scrisoare irenică tuturor celorlalte 
Biserici surori, prin care le informa de acordarea Tomosului de recunoaştere 
pentru Patriarhia Română, îndemnându-le totodată să-şi dea şi ele consimţă-
mântul şi să transmită acordul lor întâiului patriarh al României, Miron Cris-
tea 52. La 1 noiembrie 1925 a avut loc ceremonia învestirii noului patriarh, în 
prezenţa membrilor Sfântului Sinod, a reprezentanţilor guvernului României 
şi a delegaţilor veniţi din partea celorlalte Biserici ortodoxe 53. 

Cu aceste evenimente se desăvârşea idealul unităţii neamului românesc, 
Biserica Română primindu-şi şi ea locul binemeritat în spaţiul Ortodoxiei. 
Importanţa acestui eveniment a marcat decisiv anii ce au urmat, Biserica păs-
trându-şi neştirbită poziţia şi autoritatea, luând poziţie ori de câte ori a fost 
nevoie şi amintind întregii lumi că Ortodoxia se fundamentează înainte de 
toate pe credinţa nestrămutată şi pe demnitatea umană. Ridicarea Bisericii 
Ortodoxe Române la rang de Patriarhat în anul 1925, prin hotărârea Sfântu-
lui Sinod de la 4 februarie, şi consfinţită apoi prin întronizarea patriarhului 
Miron Cristea la 1 noiembrie 1925, a reprezentat a consfinţire a unei istorii de 
aproape două milenii de creştinism pe pământ românesc, în care timp BOR 
a contribuit la viaţa creştinismului nu numai în sânul poporului român, ci în 
general pentru întreaga Ortodoxie. A fost o confirmare a faptului că Ortodo-
xia românească a însemnat foarte mult de-a lungul acestor milenii pentru via-
ţa creştină din această parte a lumii. Secole de-a rândul a continuat să fie un 
adevărat far, un sprijin pentru întreaga Ortodoxie, atât pe plan material, cât 
şi cultural, spiritual.
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Biserica şi societatea 
contemporană

TAINA CUNUNIEI ŞI VIAŢA CONJUGALĂ DUPĂ 
SFINTELE CANOANE

Pr. Constantin BUGA,
Vicar Administrativ

Sfânta Taină a Cununiei este lucrarea sfântă prin care se desăvârşeşte, prin 
har, înţelegerea dintre două persoane, prin care acestea încheie căsătoria. Că-
sătoria este cea mai veche instituţie de drept divin. A luat naştere când Dum-
nezeu a creat pe om bărbat şi femeie şi a hotărât să se căsătorească şi să se aju-
te reciproc. Din prima pereche de oameni pe care Dumnezeu i-a binecuvântat 
„Creşteţi şi vă înmulţiţi…” (Facere I, 27-28; II, 18-26), s-a dezvoltat neamul 
omenesc. Prin unirea lor, Dumnezeu a instituit căsătoria sub forma monoga-
miei, ca o legătură între bărbat şi femeie care durează toată viaţa, poligamia şi 
poliandria - forme denaturate ale căsătoriei - apărând ca urmare a corupţiei 
şi a păcatului. „Căsătoria în forma ei curată este o instituţie a naturii după vo-
inţa lui Dumnezeu”. Ea constituie baza familiei, a acelei uniri în cadrul căre-
ia se nasc şi se cultivă cele mai nobile sentimente umane. Familia stă la baza 
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societăţii şi, fără acest nucleu, un stat nu poate exista. Prin căsătorie, omul se 
întregeşte, se întăreşte actul creaţiei.

Căsătoria prin natura ei este un act sfânt pe care creştinismul a întărit-o so-
cotind-o instituţie de drept divin şi ridicând-o la rang de taină. (Efes.V, 21…).

Dreptul bisericesc se ocupă de tot ceea ce priveşte căsătoria şi sfinţirea 
vieţii conjugale.

Fiinţa căsătoriei

Conform dreptului roman, căsătoria se defineşte: „Nuptiae sunt con-
junctie maris et feminae consortium omnie vitae, divini ac hu-
mani juris comunicatio” (Căsătoria este legătura bărbatului şi a feme-
ii prin însoţire pentru întreaga viaţă şi pentru a se împărtăşi reciproc din 
drepturile dumnezeieşti şi omeneşti.)

Din această definiţie, reies trei aspecte ale căsătoriei:
- Aspectul fizic - legătura conjugală
- Aspectul etic - unirea deplină şi inviolabilă pentru toată viaţa (caracte-

rul indisolubil al căsătoriei).
- Aspectul religios-juridic (se referă la deplina unire între problemele de 

credinţă şi drept).
Această definiţie, care aparţine juristconsultului roman Herenius Modes-

tinus din veacul al III-lea e.n., a fost însuşită şi de Biserică, fiind socotită cea 
mai bună deoarece în ea se accentuează monogamia şi indisolubilitatea.

Din punct de vedere creştin, Biserica a dat căsătoriei o însemnătate spi-
rituală şi a rânduit-o ca taină. Creştinismul consideră unirea dintre bărbat şi 
femeie ca o unire spirituală. (Matei XIX,5-6). Sf. Ap. Pavel o numeşte taină 
şi o compară cu legătura dintre Hristos şi Biserică.

Căsătoria nu e un simplu contract, ci o taină în care logodna a două persoa-
ne de sex diferit, precum şi promisiunea reciprocă a împărţirii bucuriilor şi su-
ferinţelor până la sfârşitul vieţii, obţine sfinţirea prin binecuvântarea Bisericii.

În legătură cu căsătoria, Biserica a stabilit o seamă de rânduieli, dintre care 
pe unele le-a luat din dreptul roman, iar pe altele le-a alcătuit Ea însăşi. Dintre 
acestea, ne interesează, în primul rând, cele cu caracter juridic, prin care se 
reglementează mai întâi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cineva 
pentru încheierea căsătoriei. Pentru păstrarea sfinţeniei căsătoriei şi pentru 
ca să fie valabilă, se cer îndeplinite anumite condiţii fără de care căsătoria nu 
are temei legal.

1. consimţământul reciproc - acea declaraţie liberă dată într-o formă legală 
de către bărbat şi femeie.

2. vârsta prescrisă pentru căsătorie - cei doi contractanţi trebuie să fie ma-
jori. Atât dreptul roman, cât şi legislaţia bisericească, cer vârsta majoratului. 
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Pentru scopul fizic şi moral al căsătoriei, s-a prescris şi vârsta peste care nu se 
mai poate încheia o căsătorie (60 de ani).

Atât legile civile cât şi cele bisericeşti, opresc căsătoria celor care nu au de-
plinătatea facultăţilor mintale.

În general condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească toţi candidaţii la 
căsătorie pot fi împărţite în patru categorii, şi anume: religioase, morale, fizi-
ce şi sociale.

Între condiţiile religioase pot fi menţionate:
Credinţa ortodoxă, botezul valid, calitatea de membru al Bisericii, să nu fie 

în legătură de rudenie, partea bărbătească să nu fie hirotonită şi nici hirotesită 
în treapta de ipodiacon (can. 26 ap.; 6,VI ec.). „Fiindcă s-a zis de apostoleşti-
le canoane: aducându-se în cler din cei necăsătoriţi numai citeţii şi cântăreţii 
pot a se căsători, şi noi păzind acestea tot aşa îngăduim că de acum înainte, 
nici ipodiacon, diacon sau prezbiter să n-aibă voie a intra în legătură de căsă-
torie după hirotonie, iar de va îndrăzni să facă aceasta să se caterisească; însă 
de va voi dintre cei ce intră în cler să se împreune cu familia după lege, prin 
căsătorie, să facă aceasta înainte de hirotonia ipodiaconului, diaconului sau a 
prezbiterului”(can.6, VI ec).

Nici una din persoane să nu fi depus voturile monahale (can. 16, Ivec.).
Dintre condiţiile morale amintim:
să fie conştienţi, să fie în deplinătatea facultăţilor, să fie morali, persoanele 

cu care se căsătoresc candidaţii la preoţie să fie de condiţie morală ireproşabi-
lă (can. 17, 18 ap., 44, 44, VI ec.).

 Principalele condiţii fizice sunt:
să nu fie de de acelaşi sex, ci una să fie parte bărbătească şi una femeiască; 

să dispună de sănătate fizică; să aibă majoratul; să nu existe între ele legătură 
de înrudire fizică, adică de sânge sau de cuscrie, în astfel de grade în care Bi-
serica nu le permite căsătoria.

Principalele condiţii sociale pe care trebuie să le primească primitorii 
Sf. Taine a Cununiei sunt:

să fie cetăţeni ai statului în care vor să încheie căsătoria şi să aibă liberul 
exerciţiu al drepturilor civile; să încheie în prealabil căsătoria civilă şi să pre-
zinte dovada acesteia.

Condiţiile enumerate ca fiind necesare pentru încheierea căsătoriei trebuie 
îndeplinite şi pentru a încheia logodna, care este un act solemn de promisiune 
reciprocă a căsătoriei pe care şi-o fac cei ce se logodesc. Vechiul şi Noul Tes-
tament consideră logodnica drept femeie a logodnicului (Matei XVIII,1-20). 
După canonul 98 Trulan, acela care se căsătorea cu logodnica altuia se pedep-
sea pentru adulter.
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Lipsurile condiţiilor necesare pentru încheierea căsătoriei şi administra-
rea Sf. Taine a Cununiei pot fi definite ca impedimente la căsătorie, putân-
du-se vorbi astfel despre impedimente absolute şi impedimente relative.

Impedimente absolute

Dintre acestea, unele nu permit încheierea căsătoriei valabile, iar când 
aceasta s-a încheiat, se declară nulă; altele formează numai o piedică pentru 
contractarea căsătoriei. (Can. 48 ap., 77 şi 80 Sf. Vasile cel Mare, 3 Neocezare-
ea. „Însă acela ce lasă femeia sa cea după lege împreunată cu dânsul şi aduce 
pe alta, după cum a hotărât Domnul se supune judecăţii preacurviei” (can 77 
Sf. Vasile cel Mare).

Tot aici sunt incluse şi următoarele impedimente: graviditatea logodnicei, 
făgăduinţa castităţii (can. 27 ap., 14 IVec, 1 Neocezareea), contractarea unei 
căsătorii a unor soţi văduvi după căsătoria a III- a . Hotărârea este luată de 
Sinodul local de la Constantinopol sub Nicolae Misticul.

Din cea de-a doua grupă amintim: lipsa vârstei necesare, constrângerea şi 
frica, înşelăciunea, logodna, condamnarea pentru o crimă, anul de doliu.

Impedimente relative 

Acestea se referă la cele care se opun la contractarea căsătoriei între anu-
mite persoane.

Unele din ele derivă din raportul de rudenie, altele din afară de acestea. 
Prin rudenie se înţelege relaţia care se stabileşte între două persoane prin des-
cendenţa uneia din cealaltă, prin descendenţă a două dintr-o a treia persoa-
nă, prin legătura dintre două sau trei familii şi printr-un raport asemănător 
de rudenie.

Avem deci următoarele feluri de rudenie:
1. Rudenia de sânge, consângenitatea, are la bază actul naşterii.
2. Cuscria se naşte din legătura a două sau trei familii; se realizează prin 

căsătorie.
3. Rudenia spirituală creată prin năşia de la botez.
4. Cuscrie închipuită creată prin logodnă.
5. Adopţia sau înfierea.

Rudenia de sânge 
Având în vedere descendenţa lor din protopărinţi comuni după concepţia 

biblică, Adam şi Eva - prima pereche de oameni creată de Dumnezeu -, toţi oa-
menii sunt într-un grad de rudenie. Atât Statul, cât şi Biserica, au recunoscut 
acest raport până la o anumită limită.

Legislaţia deosebeşte rudenia după grade şi linii.
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Lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Giurgiului

Moment din timpul lucrărilor
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 Delegaţia Episcopiei Giurgiului prezentă în perioada 14-17 decembrie 
2009, la Genova – Italia, în vederea iniţierii unui proiect social 

în parteneriat cu Episcopia Romano-Catolică de Chiavari
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Consângenitatea în linie dreaptă este impediment ascendent şi descen-
dent la infinit. Considerata ca impediment în legislaţia mozaică (Levitic XVIII, 
7-10), ca de altfel şi în cea greco-romană, acest impediment va fi preluat şi în 
legislaţia bisericească. În linie dreaptă, relaţiile sunt absolut interzise. În linie 
colaterală, după Dreptul bisericesc general, căsătoria este oprită până la gra-
dul al VII lea inclusiv. (can. 54 Sin. Trulan a interzis în gr. IV).

În cazul rudeniei cuscriei, distingem trei feluri: legitimă, închipuită şi ile-
gitimă. Cuscria legitimă produce următoarele trei feluri de rudenie:

a. între soţ şi consângenii celuilalt soţ;
b. între consângenii unui soţ şi consangenii celuilalt soţ;
c. se realizează între trei familii prin două căsătorii succesive ale aceleiaşi 

persoane (sau mai multe).
În linie dreaptă de încuscrire căsătoriile sunt oprite ca şi la rudenia de 

sânge. În linie colaterală orice căsătorie este oprită până la gradul al V-lea. În 
gradul al VI-lea sau al VII-lea este oprită căsătoria când există pericolul ames-
tecării de nume, adică dacă rudele mai în vârstă nu ocupă locul celor mai ti-
nere şi invers.

În cazul cuscriei de gradul III este oprită căsătoria până în gradul III.
La rudenia spirituală gradul al III-lea formează limita impedimentului la 

căsătorie.
În cazul rudeniei închipuite, în doctrina canoanelor şi în practica Bisericii 

Ortodoxe, logodna fiind asimilată cununiei, gradele de rudenie operează ca 
şi în cazul cuscriei. Totuşi, Biserica a restrâns impedimentele care decurg din 
logodna până la gradul al II-lea.

Rudenia adopţiunii se creează printr-un act juridic atunci când o persoa-
nă în vârstă înfiază o persoană tânără drept copil de suflet. Din această cauză 
Biserica a oscilat la fixarea impedimentului la căsătorie rezultat prin adopţie. 
În cele din urmă s-a fixat până la gradul al II-lea.

În situaţia când sunt îndeplinite condiţiile legale, căsătoria poate fi înche-
iată, după care urmează binecuvântarea Bisericii în cadrul Tainei Cununiei 
când se desăvârşeşte prin har înţelegerea dintre două persoane.

Aşadar, încheierea căsătoriei între creştini se desăvârşeşte prin adminis-
trarea Sfintei Taine a Cununiei.

În legătură cu săvârşitorul acestei Taine există o serie norme canonice. Po-
trivit atât rânduielilor religioase, cât şi celor juridice ale Bisericii, săvârşitorii 
Sfintei Taine a Cununiei pot fi numai episcopul şi preotul, se înţelege, aceştia 
având hirotonia validă sau preoţia lucrătoare, adică nefiind puşi sub pedeap-
să, care să-i oprească de la săvârşirea Sfintelor Taine.

O altă condiţie pentru săvârşitor este ca el să fie prezent, adică de faţă cu 
persoanele cărora le administrează Sfânta Taină a Cununiei.
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Nunta se desăvârşeşte public cu martori şi cu ceremonialul bisericesc pre-
scris în Molitfelnic.

Locul este Biserica parohiala. Nu se face în mănăstire. În cazuri excepţio-
nale se pot face şi în afară de biserică. Can. 1 Laodiceea consideră nulă căsă-
toria încheiată în secret.

Cât priveşte timpul, se săvârşeşte după Sf. Liturghie sau între Utrenie şi 
Liturghie.

Pentru valabilitatea unei nunţi e necesară prezenţa naşilor care dau 
mărturie de manifestarea voinţei libere şi a consimţământului celor care se 
căsătoresc.

În cap. 180, pentru nuni în Scurta învăţătura despre nuntă, de la Simeon 
Arhiepiscopul Tesalonicului este scris: „Se cuvine a ştii că nunii ca primitori ai 
curăţiei şi ai unirii, fiind părinţi şi învăţători ai unirii într-un gând şi ai însoţirii 
trebuie să fie ortodocşi şi iubitori de Dumnezeu”.

Efectele căsătoriei
Căsătoria valabil încheiată creează drepturi şi îndatoriri pentru soţi. 
Drepturile şi datoriile soţilor sunt indicate de scopul pentru care căsătoria 

a fost instituită de Dumnezeu. Acestea sunt prevăzute în legile civile şi bise-
riceşti şi fac în general obiectul Teologiei Morale, dar putem arunca o privire 
asupra lor şi din punct de vedere al Dreptului Bisericesc.

Drepturile şi datoriile reciproce sunt:
- îndeplinirea datoriei conjugale;
- credinţa conjugală;
- grija pentru copii.
Drepturile şi datoriile care privesc în parte pe soţi sunt:
- bărbatul după dreptul divin este capul familiei;
- femeia este după acelaşi drept tovarăşul nedespărţit al bărbatului.
Putem astfel spune că Taina Nunţii implică un consimţământ bilateral, 

un angajament al soţilor, care este, fireşte indispensabil validităţii cununiei.
Problemele de Drept bisericesc care se nasc ca şi cele nebisericeşti din con-

vieţuire, au avut întotdeauna în vedere raportarea la un suport dogmatic, un 
temei scripturistic sau patristic, în funcţie de care s-a emis o normă, ce a de-
venit între timp lege, canon bisericesc.

„Taina Cununiei constă în integrarea cuplului în societatea euharistică, în 
comuniunea eclesiala, în aceeaşi măsura în care este învelirea în duh de sfin-
ţire a partenerilor care se iubesc şi care şi-au ales să-şi ducă viaţa împreună”.

Binecuvântarea Bisericii pe care o dă preotul slujitor al Sf. Taine a Cunu-
niei, nu este o simplă luare de act a înţelegerii părinţilor, ci este actul de rugă-
ciune al comunităţii bisericeşti pentru cei doi care se însoţesc din iubire. Harul 



Episcopia Giurgiului

265

primit în Taina Cununiei îi ajută pe cei doi soţi să realizeze un spor al iubirii şi 
a creşterii tainice a unuia prin celălalt.

În încheiere putem concluziona că „Taina nunţii are un caracter ecclesio-
logic, cu rădăcini în revelaţia primordială a Dumnezeului-Treime”.

Caracterul pierdut de Taină, este recăpătat prin Hristos. Acesta se restabi-
leşte de la Hristos şi funcţionează ca atare numai în omul pereche - membrii 
ai Trupului Hristic. Această pereche, sfinţită de Biserica constituie „creearea 
unei celule a Bisericii, aşezată în serviciul întregii Biserici sub forma unui sa-
cerdoţiu conjugal”.
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REPERE ALE LEGII OMENEŞTI 
(BISERICEASCĂ ŞI CIVILĂ) - 

CĂLĂUZĂ ŞI SPRIJIN ÎN SLUJIREA PREOŢEASCĂ

Pr. Nicolae DUMITRESCU,
Inspector Eparhial

Nu există popor, indiferent de treapta culturii sau civilizaţiei pe care se 
află, a cărui viaţă socială să nu fie reglementată printr-o serie de prescripţii, 
norme, restricţii sau interdicţii, sau căruia să-i rămână necunoscute noţiunile 
de bine şi de rău; toate aceste principii, în fond, nu exprimă altceva decât or-
dinea morală care domneşte în sânul societăţii respective.

Pe planul vieţii individuale, existenţa conştiinţei morale este garantul cel 
mai sigur al respectării ordinii morale. De aceea, împărţirea faptelor în bune 
sau rele atât în domeniul vieţii individuale, cât şi al celei sociale nu este o îm-
părţire întâmplătoare sau arbitrară, ci corespunde exigenţelor ordinii morale 
şi pretutindeni, oamenii au recunoscut existenţa şi autoritatea anumitor legi 
şi precepte morale care impun fără nicio rezervă socotirea unor fapte ca bune, 
după cum poresc pe altele, considerate ca rele. Cu alte cuvinte, se poate vorbi 
despre existenţa unei ordini morale în lume, ordine ce presupune existenţa 
unor valori morale ce sunt impuse prin legile morale.

Ţinând seama de autorul de la care provine, legea se împarte în: legea di-
vină (dumnezeiască) şi legea omenească. Legea divină sau dumnezeiască are 
ca autor nemijlocit pe Dumnezeu; această lege, la rândul ei, se împarte în: le-
gea veşnică, legea morală naturală şi legea pozitivă dumnezeiască, ce cuprinde 
legea Vechiului şi legea Noului Testament.

Învăţătura creştină ne arată că legea omenească provine de la oameni în 
virtutea puterii lor de a legifera, dată de către Dumnezeu. Aceasta se împarte 
în: legea bisericească, ce provine de la autoritatea bisericească, şi legea civilă, 
care provine de la organul de stat.

Potrivit concepţiei creştine, atât legile bisericeşti, cât şi legile civile, adică 
toate legile omeneşti, îşi au izvorul în legea dumnezeiască, de unde rezultă şi 
puterea lor obligatorie.

Dumnezeu este conducătorul suprem al tuturor creaturilor, pe care, prin 
legea veşnică, le conduce spre scopul lor. Potrivit acestui adevăr creştin, fie-
care dintre cei chemaţi de Dumnezeu să participe la această acţiune de con-
ducere trebuie să se considere părtaş la puterea de conducere divină a lumii 
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 Paraclisul Aşezământului social „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
 din localitatea Slobozia

Preasfinţitul Părinte Ambrozie în mijlocul comunităţii de mame şi copii 
de la Aşezământului social „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
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 Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” 
din municipiul Giurgiu (1852)

Catedrala Episcopală - interior
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şi, ca atare, să conducă în sfera lui de competenţă după principiile şi normele 
legiuitorului celui veşnic.

LEGEA BISERICEASCĂ

În calitatea sa de aşezământ al lui Dumnezeu care are să realizeze împără-
ţia lui Dumnezeu pe pământ, Biserica are puterea de a legifera atât în scopul 
asigurării mântuirii sufletelor încredinţate ei, cât şi pentru a se organiza şi a 
se conduce pe sine ca o comunitate de credincioşi. Dispoziţiile şi prescripţiile 
pe care le dă ea, poartă, în general, numele de legi sau legiuiri bisericeşti. Bi-
serica este îndreptăţită să facă astfel de legi oricând, în virtutea misiunii date 
ei de către Însuşi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de a conduce şi cârmui pe 
credincioşi în numele său şi de a-i obliga la ascultare şi supunere chiar prin 
pedepse.

Mântuitorul rămâne conducătorul suprem, nevăzut al Bisericii, iar Sfinţii 
Apostoli şi urmaşii lor sunt cârmuitorii văzuţi ai Bisericii. Puterea cârmuitoa-
re este o putere cu care Hristos a înzestrat Biserica şi pe care, în mod văzut, o 
deţin şi o exercită în numele Bisericii episcopii şi ceilalţi membrii ai clerului, 
fiecare în proporţie corespunzătoare stării harice şi funcţiei pe care o îndepli-
neşte în Biserică, iar pentru întreaga Biserică o deţine episcopatul în totalita-
tea lui.

Potrivit acestor principii, şi Biserica Ortodoxă Română este organizată şi 
condusă după propria sa legislaţie bisericească, în conformitate cu Sfintele 
Canoane, cu Tradiţia Ortodoxă şi păstrând unitatea dogmatică, liturgică şi 
canonică în comuniune cu Biserica Ortodoxă Universală. Această legislaţie a 
fost şi este în corelare cu legislaţia de stat, indiferent de perioada istorică pe 
care o traversează.

În temeiul prevederilor constituţionale (art. 29, alin. 3 şi 5) şi a Legii nr. 
489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, la soli-
citarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
Guvernul României, prin hotărârea nr. 53 din 16 ianuarie 2008, a recunoscut 
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, care 
a fost, apoi, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 50 din 22 
ianuarie 2008.

Noul Statut reglementează modalităţile după care Biserica noastă, prin 
eparhiile din interiorul şi din afara graniţelor ţării, conduce şi administrea-
ză diferitele ei activităţi: liturgic-sacramentală, pastoral-misionară, social-fi-
lantropică, cultural-educativă, disciplinar-canonică, organizatoric-adminis-
trativă, patrimonială şi financiar-contabilă, la nivelul tuturor unităţilor sale 
bisericeşti.
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- Conform art. 1-4 din acest Statut, Biserica Ortodoxă Română este 
comunitatea creştinilor ortodocşi, clerici, monahi şi mireni, constituiţi cano-
nic în parohii şi mănăstiri din eparhiile Patriarhiei Române, care mărturisesc 
pe Dumnezeu în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pe temeiul Sfintei 
Scripturi şi al Sfintei Tradiţii şi participă la viaţa Bisericii prin aceleaşi Sfinte 
Taine, slujbe liturgice şi rânduieli canonice.

Biserica Ortodoxă Română, de origine apostolică, este şi rămâne în comu-
niune şi unitate dogmatică, liturgică şi canonică cu Biserica Ortodoxă Univer-
sală. Ea este autocefală şi unitară în organizarea şi în lucrarea sa pastorală, 
misionară şi administrativă.

Biserica Ortodoxă Română are conducere sinodală ierarhică, potrivit învă-
ţăturii şi canoanelor Bisericii Ortodoxe şi tradiţiei sale istorice. Ea se adminis-
trează în mod autonom prin organisme proprii reprezentative, constituite din 
clerici şi mireni, potrivit Sfintelor Canoane, dispoziţiilor prezentului Statut şi 
altor dispoziţii ale autorităţii bisericeşti competente.

Biserica Ortodoxă Română este autonomă faţă de Stat şi de alte institu-
ţii. Ea stabileşte relaţii de dialog şi cooperare cu Statul şi cu diferite instituţii 
pentru împlinirea misiunii sale pastorale, spiritual-culturale, educaţionale şi 
social-filantropice. Ea este naţională şi majoritară potrivit vechimii apostoli-
ce, tradiţiei, numărului de credincişi şi contribuţiei sale deosebite la viaţa şi 
cultura poporului român, este Biserica neamului românesc.

- Conform art. 40 al prezentului Statut, unităţile componente ale 
B.O.R., organizată ca Patriarhie, sunt:

* Parohia
* Mănăstirea
* Protopopiatul (protoieria)
* Vicariatul
* Eparhia (arhiepiscopia şi episcopia)
* Mitropolia 
Fiecare dintre unităţile componente ale Bisericii, în conformitate cu dispo-

ziţiile acestui statut, are dreptul de a se conduce şi de a se administra autonom 
faţă de altă parte componentă de acelaşi rang şi de a participa, prin reprezen-
tanţii săi aleşi, clerici şi mireni - în cazul parohiilor şi eparhiilor, la lucrările 
unităţilor componente superioare. Modul de constituire şi funcţionare a uni-
tăţilor componente şi a organismelor locale de acelaşi grad este identic pentru 
întreaga Biserică Ortodoxă Română.

- Conform art. 41 din acest Statut, patriarhia, mitropolia, arhiepisco-
pia, episcopia, vicariatul, protopopiatul, mănăstirea şi parohia sunt persoane 
juridice de drept privat şi utilitate publică, cu drepturile şi obligaţiile prevă-
zute de prezentul statut. Aceste persoane juridice au dreptul la două coduri 
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 Mănăstirea „Comana” (1461)

Mănăstirea „Comana” - imagine de ansamblu

 Mănăstirea „Comana” (1461)

Mănăstirea „Comana” - imagine de ansamblu
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 Interiorul bisericii Mănăstirii „Comana”

Chiliile şi trapeza Mănăstirii „Comana”
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unice de înregistrare fiscală, atât pentru activitatea non-profit, cât şi pentru 
cea economică.

- Conform art. 43-48, Parohia este comunitatea creştinior ortodocşi, 
clerici şi mireni, situată pe un anume teritoriu şi subordonată Centrului Epar-
hial din punct de vedere canonic, juridic, administrativ şi patrimonial, condu-
să de un preot paroh numit de chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) epar-
hiei respective.

Înfiinţarea, organizarea, schimbarea limitei teritoriale şi desfiinţarea de 
parohii se aprobă de către Consiliul eparhial, ţinând seama de cerinţele misi-
onare şi pastorale din teritoriu.

Credincioşii parohiei au următoarele drepturi: de a beneficia de asistenţă 
religioasă, de a alege şi a fi aleşi în organismele parohiale, de a beneficia de aju-
tor filantropic, după posibilităţi; şi îndatoriri: de a susţine, întări şi mărturisi 
credinţa Bisericii Ortodoxe, de a vieţui potrivit învăţăturii de credinţă ortodoxă, 
de a participa la sfintele slujbe, de a se împărtăşi cu Sfintele Taine, de a împlini 
faptele milei creştine, de a întreţine şi a ajuta Biserica şi pe slujitorii săi.

Prin hotărârea Permanenţei Consiliului Eparhial, parohiile cu posibilităţi 
economice ajută parohiile sărace şi cu număr mic de credincioşi.

În eparhiile B.O.R., ţinând cont de condiţiile misionar-pastorale şi de nu-
mărul de credincioşi, de posibilităţile materiale, ca şi de situarea lor în mediul 
urban şi rural, parohiile sunt de 3 categorii, pe baza unor criterii stabilite de 
consiliile parohiale. Clasificarea pe categorii a parohiilor se aprobă de Per-
manenţa Consiliului Eparhial, în baza raportului cuprinzând datele statistice 
oficiale (număr de credincioşi, condiţii materiale, zonă geografică, medie de 
vârstă ş.a.).

Pe durata activităţilor lor în parohie, preoţii şi diaconii sunt datori a locui 
în parohie, în case parohiale, acolo unde există, sau în case închiriate, şi au 
dreptul de folosinţă gratuită a unei anumite suprafeţe de teren, proprietatea 
parohiei, aprobată de Centru eparhial.

Pentru asigurarea unei prezenţe stabile a preotului (preoţilor) în parohie, aco-
lo unde nu există casă parohială, aceasta va fi construită, iar dacă nu sunt condi-
ţii pentru construire, Consiliul parohial va lua măsuri pentru achiziţionarea unei 
case existente sau pentru plata chiriei locuinţei preotului, până când se va construi 
o casă parohială nouă. La parohiile şi bisericile noi, consiliile parohiale, sub îndru-
marea Centrului eparhial, vor prevedea în buget, vor iniţia şi susţine construirea 
de case parohiale destinate ca locuinţă slujitorilor Sfântului Altar.

- Conform art. 49-53, preotul paroh, ca delegat al chiriarhului, este 
păstorul sufletesc al credincioşilor dintr-o parohie, iar în activitatea adminis-
trativă este conducătorul administraţiei parohiale şi preşedinte al Adunării 
parohiale, al Consiliului parohial şi al Comitetului parohial.
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În cadrul întreitei slujiri preoţeşti, învăţătoare, sfinţitoare şi pastoral-mi-
sionare, preotul paroh exercită următoarele atribuţii:

- săvârşeşte Sf. Liturghie şi Laudele bisericeşti în duminici, sărbători şi în 
alte zile ale săptămânii, cu rostirea cuvântului de învăţătură; săvârşeşte Sf. 
Taine şi Terurgii; catehizează copiii, tinerii şi pe cei adulţi conform îndrumă-
rilor Centrului eparhial şi asigură accesul zilnic în locaşul de cult, conform 
programului afişat la intrarea în biserică;

- duce la îndeplinire toate dispoziţiile prezentului Statut, ale regulamen-
telor bisericeşti şi ale organismelor bisericeşti centrale în ceea ce priveşte 
parohia;

- duce la îndeplinire hotărârile organismelor eparhiale şi dispoziţiile au-
torităţii superioare bisericeşti (protopop, episcop sau arhiepiscop) referitoare 
la viaţa parohială;

- întocmeşte şi duce la îndeplinire prevederile programului anual al acti-
vităţilor pastoral-misionare, social-filantropice şi administrativ-gospodăreşti 
ale parohiei, încunoştiinţând Centrul eparhial şi pe credincioşi de rezultatele 
acţiunilor întreprinse în acest sens;

- cu aprobarea prealabilă scrisă a chiriarhului, reprezintă parohia în jus-
tiţie, în faţa autorităţilor locale şi faţă de terţi, personal sau prin delegaţie. 
În aceeaşi măsură, clericii din parohii, în virtutea jurământului de ascultare 
(subordonare) faţă de chiriarh depus la hirotonie, şi, respectiv, monahii, în 
virtutea votului monahal al ascultării, pot să compară în faţa instanţelor jude-
cătoreşti numai cu aprobarea prealabilă scrisă a chiriarhului, inclusiv în cauze 
de interes personal;

- convoacă şi prezidează Adunarea parohială, Consiliul parohial şi Comi-
tetul parohial;

- duce la îndeplinire hotărârile Adunării parohiale şi ale Consiliului 
parohial;

- ţine registrul cu evidenţa tuturor parohienilor;
- ţine la zi evidenţa botezaţilor, cununaţilor şi decedaţilor din parohie în 

registrele speciale (mitricale) şi emite certificate de botez şi cununie;
- administrează patrimoniul parohiei în conformitate cu hotărârile Adună-

rii parohiale şi ale Consiliului parohial şi controlează modul de administrare a 
bunurilor instituţiilor culturale, social-filantropice şi fundaţionale bisericeşti 
din parohie;

- întocmeşte şi ţine la zi inventarul bunurilor parohiei de orice natură, bi-
blioteca, precum şi arhiva parohiei. Deţine sigiliul (ştampila) parohiei pe du-
rata oficiului de paroh.

Pe lângă preotul paroh, într-o parohie pot fi unul sau mai mulţi preoţi şi 
diaconi slujitori numiţi de chiriarh într-o şedinţă a Permanenţei Consiliului 
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eparhial. Numărul slujitorilor la o parohie se stabileşte în funcţie de cerinţele 
misionar-pastorale locale constatate de conducerea eparhiei. Parohul, preoţii 
şi diaconii slujitori, precum şi personalul bisericesc neclerical sunt datori să 
locuiască în parohie.

La parohiile cu mai mulţi preoţi slujitori, aceştia sunt egali în drepturile şi 
îndatoririle sacramentale, învăţătoreşti şi pastoral-misionare. Dintre aceştia, 
celor mai harnici şi conştiincioşi li se poate încredinţa, de către chiriarh, ofi-
ciul de paroh, pentru intensificarea activităţii parohiale.

Fiecare preot slujitor are în cuprinsul parohiei un sector bine delimitat şi apro-
bat de chiriarh, pe baza unui raport întocmit de către delegaţii Centrului eparhial.

Preoţii şi diaconii, personalul didactic din învăţământul teologic şi cel care 
predă religia, studenţii în teologie, precum şi dascălii (cateheţii) care au ab-
solvit Şcoala de cântăreţi bisericeşti au îndatorirea pastorală şi misionară de 
a face catehizare în parohiile la care slujesc sau în care locuiesc, în acord cu 
preotul paroh, conform normelor stabilite de către Sfântul Sinod şi centrele 
eparhiale.

Preoţii, diaconii şi cântăreţii bisericeşti au drepturile şi îndatoririle prevă-
zute de Sfintele canoane, prezentul statut, regulamentelor bisericeşti şi hotă-
rârile Centrului eparhial.

Mai multe parohii (10-15) din cadrul unui protopopiat se constituie în-
tr-un cerc misionar pentru desfăşurarea de activităţi bisericeşti, misionar-pas-
torale, culturale şi sociale. Chiriarhul deleagă pe unul dintre preoţi drept co-
ordonator al cercului misionar.

- Conform art. 64-65 din Statut, preotul paroh este administrato-
rul întregii averi parohiale mobile şi imobile împreună cu Consiliul parohial, 
sub controlul Centrului eparhial, şi răspunde canonic-disciplinar şi adminis-
trativ-bisericesc în faţa acestuia, iar pentru administrarea şi gestionarea de-
fectuoasă a averii bisericeşti răspunde în faţa instanţelor civile, în baza legis-
laţiei civile şi penale. Când unele atribuţii gestionare au fost delegate altui 
preot sau unui diacon slujitor de la parohie, potrivit art. 61 lit. i) din prezentul 
statut, acesta răspunde canonic-disciplinar, administrativ-bisericesc, civil şi 
penal pentru gestionarea bunurilor încredinţate. Aprobarea anuală a gestiunii 
nu îl exonerează de răspundere pe paroh, pe preotul sau diaconul gestionar 
pentru neregulile descoperite ulterior.

Preotul paroh, ca administrator al bunurilor parohiale, are următoarele 
îndatoriri:

- să administreze corect bunurile mobile şi imobile ale parohiei, institu-
ţiilor culturale, sociale şi fundaţionale, precum şi fondurile parohiale pe baza 
registrelor de evidenţă financiar-contabilă, de gestiune şi inventar;
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- să ia măsuri pentru păstrarea în siguranţă a bunurilor şi a documente-
lor de valoare ale parohiei;

- să ţină registrul de venituri şi cheltuieli;
- să prezinte Consiliului parohial, la sfârşitul anului, un raport asupra 

veniturilor şi cheltuielilor bisericeşti, culturale, sociale şi fundaţionale;
- să se îngrijească, împreună cu ceilalţi preoţi slujitori şi cu epitropii, de 

luarea măsurilor pentru întreţinerea, repararea şi restaurarea edificiilor bise-
riceşti parohiale, ale instituţiilor culturale, social-filantropice şi fundaţionale, 
a casei parohiale, a curţii şi cimitirului parohial, precum şi a altor bunuri bise-
riceşti parohiale; să construiască sau să cumpere o casă parohială, acolo unde 
nu există;

- să îngrijească, împreună cu ceilalţi preoţi slujitori şi cu epitropii, de 
înscrierea în evidenţele parohiale şi ale autorităţilor centrale şi locale compe-
tente a bunurilor mobile şi imobile ale parohiei, de buna administrare a aces-
tora, precum şi de întocmirea şi buna păstrare a actelor de proprietate, potrivit 
prevederilor statutare, regulamentelor bisericeşti, a hotărârilor organelor bi-
sericeşti, centrale şi eparhiale. Câte o copie legalizată a actelor de proprietate 
a bunurilor parohiei se păstrează la protopopiat şi la Centru eparhial;

- să încaseze sumele cuvenite parohiei potrivit hotărârilor Adunării pa-
rohiale şi să facă, la timp, plăţile curente.

- Conform art. 123-125 din acest statut, preoţii şi diaconii slujitori 
se recrutează dintre doctorii, absolvenţii de master şi licenţiaţii facultăţilor de 
teologie, specializarea Teologie pastorală, care au susţinut examenul de capa-
citate preoţească. Preoţii şi diaconii sunt numiţi într-o parohie de chiriarhul 
său, într-o şedinţă a Permanenţei Consiliului eparhial, cu respectarea preve-
derilor statutare şi regulamentare bisericeşti. Pentru a fi numiţi, candidaţii la 
posturile de preot şi diacon trebuie să corespundă condiţiilor canonice, sta-
tutare şi regulamentare bisericeşti. Într-o parohie, prezenţa frecventă a unor 
clerici de mir sau de mănăstire din afara parohiei, pentru activităţi pastorale 
şi misionare, este îngăduită numai cu aprobarea chiriarhului locului.

Raportul între personalul clerical şi Centrul eparhial este unul de slujire 
şi misiune liber asumată, conform mărturisirii (declaraţiei) solemne publice 
rostite şi semnate de către fiecare candidat înaintea hirotoniei întru preot. La 
începerea activităţii pastorale în unitatea pentru care a fost numit, personalul 
bisericesc primeşte din partea chiriarhului său o decizie prin care se reglemen-
tează drepturile şi îndatoririle ce-i vor reveni. Fără binecuvântarea chiriarhu-
lui locului, preoţilor, diaconilor şi călugărilor nu le este îngăduit să înfiinţeze, 
să fie membri sau să participe la asociaţii, fundaţii şi organizaţii de orice tip. 
În B.O.R., statutul de preot, diacon şi călugăr este incompatibil cu exercita-
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rea oricăror activităţi personale (private) cu caracter economic, financiar şi 
comercial, care contravin moralei creştine şi intereselor Bisericii.

La parohiile din mediul urban (municipii şi oraşe), preoţii se numesc prin 
concurs, dintre doctorii, absolvenţii de master şi licenţiaţii în teologie. Aceştia 
sunt datori să aibă minimum 5 ani vechime în cler şi să promoveze examenul 
de selecţionare pentru parohiile din mediul urban. La parohiile din mediul rural 
(comune şi sate), preoţii şi diaconii se numesc prin concurs dintre absolvenţii 
de masterat şi licenţiaţii în teologie care au promovat examenul de capacitate 
preoţească. În cazul preoţilor care solicită transferul, aceştia sunt datori să aibă 
cel puţin 5 ani de la ultimul transfer. În cazul în care la unele parohii din mediul 
rural nu se prezintă candidaţi care întrunesc condiţiile prevăzute la alineatul 
precedent, pot fi numiţi şi absolvenţi de seminar care au susţinut examenul de 
capacitate. În situaţii misionare urgente din mediul urban sau rural, chiriarhul 
locului poate numi sau transfera, fără concurs, un preot într-un post vacant.

Promovarea examenelor pentru obţinerea gradelor profesionale (definitiv, 
II şi I) dă dreptul preoţilor şi diaconilor de a concura sau solicita transferul 
pentru ocuparea de posturi în parohii de categorii superioare. Doctorii în teo-
logie, absolvenţii de master, licenţiaţii în teologie, absolvenţii de seminar teo-
logic liceal, citeţii şi ipodiaconii teologi nu pot fi hirotesiţi sau hirotoniţi într-o 
altă eparhie fără documentele de ieşire canonică din eparhia de care aparţin. 
Personalul clerical şi neclerical din mănăstiri, de la catedralele episcopale, ar-
hiepiscopale, mitropolitane şi patriarhale se numeşte direct (fără concurs) de 
către chiriarhul locului.

- Conform art. 140-143 din acest statut, preoţii şi diaconii, inclusiv 
cei din mănăstiri, sunt obligaţi să participe la conferinţele pastoral-misionare 
semestriale, de primăvară şi de toamnă, precum şi la conferinţele administra-
tive lunare, ca formă continuă de perfecţionare a pregătirii profesionale, după 
absolvirea unei şcoli teologice. Aceste conferinţe pastoral-misionare semestri-
ale şi conferinţele administrative lunare au caracter teoretic şi practic pentru 
realizarea următoarelor scopuri:

- apărarea învăţăturii de credinţă şi a moralei ortodoxe;
- perfecţionarea continuă în domeniul liturgic şi administrativ-bisericesc;
- aprofundarea şi împrospătarea cunoştinţelor teologice de bază;
- perfecţionarea ca predicatori şi duhovnici;
- întărirea cooperării şi solidarităţii dintre parohii;
- cunoaşterea de noi metode în activitatea misionar-pastorală;
- cunoaşterea problemelor actuale ale vieţii creştine şi căutarea de soluţii 

adecvate.
Pentru una dintre conferinţele pastoral-misionare semestriale, care au 

un caracter unitar în întreaga Biserică Ortodoxă Română, tema dezbaterii se 
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stabileşte anual de Sfântul Sinod, iar pentru a doua, tema se stabileşte de fi-
ecare eparhie, potrivit cerinţelor misionar-pastorale locale. Referatele susţi-
nute în cadrul conferinţelor pastoral-misionare semestriale, apreciate în mod 
pozitiv de Centru eparhial, se pot publica în revistele eparhiale.

Perioada de desfăşurare şi modalităţile de organizare ale conferinţelor 
pastoral-misionare semestriale se stabilesc de fiecare Centru eparhial. Confe-
rinţele administrative se organizează lunar, pe protopopiate, de către fiecare 
eparhie, şi au tematică subiecte de interes local misionar-financiar şi altele. 
Conferinţele pastoral-misionare semestriale, conferinţele administrative lu-
nare şi conferinţele cântăreţilor şi dascălilor bisericeşti vor fi prezidate de chi-
riarh sau de delegatul acestuia.

- Conform art. 148 din acest statut, instanţele de judecată bisericeas-
că pentru clericii de mir, preoţi şi diaconi în funcţiune şi pensionari, precum şi 
pentru cântăreţi, în probleme doctrinare, morale, canonice şi disciplinare sunt:

1. de judecare de fond:
- consistoriul disciplinar protopopesc;
- consistoriul eparhial
2. de judecare în recurs:
- consistoriul mitropolitan, pentru cererile de recurs admise, în princi-

piu, de Sinodul mitropolitan şi de Sf. Sinod
Organismele care se pronunţă asupra admisibilităţii cererilor de recurs 

sunt:
a) Sinodul mitropolitan, care poate admite sau respinge, în principiu, re-

cursurile pentru cazurile de depunere din treaptă, pronunţate de un Consis-
toriu eparhial;

b) Sf. Sinod, care admite sau respinge, în principiu, recursurile pentru ca-
zurile de caterisire, pronunţate de un Consistoriu eparhial. În ambele cazuri, 
cererile de recurs se vor înainta în termen de 15 zile de la primirea hotărârii 
Consistoriului respectiv.

- Conform art. 158 din statut, în caz de urgenţă pastorală, potrivit Sf. 
Canoane, chiriarhul locului poate hotărî singur sancţiuni disciplinare pentru 
personalul bisericesc din eparhie.

- Conform art. 178 din statut, bisericile parohiale sunt proprietatea 
parohiei, sunt integrate patrimoniului eparhiei şi stau sub jurisdicţia şi con-
trolul autorităţii eparhiei respective.

- Conform art. 187 din statut, cimitirul se administrează de Consiliul 
parohial, sub supravegherea preotului paroh şi sub controlul periodic al Cen-
trului eparhial.
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- Conform art. 188 din statut, este interzisă condiţionarea oficierii 
slujbei înmormântării e plata oricărei taxe fixate de preot sau de Consiliul 
parohial.

- Conform art. 201 din statut, prezentul Statut, aprobat de Sf. Sinod 
al B.O.R. pe temeiul principiilor şi dispoziţiilor generale, cuprinse în Sf. Ca-
noane ale Bisericii Ortodoxe, pentru a determina modalităţile după care Patri-
arhia Română îşi reglementează, conduce şi administrează lucrarea sa religi-
oasă, misionar-pastorală, cultural-educativă, social-filantropică, fundaţională 
şi patimonială, este şi rămâne obligatoriu pentru întreaga Biserică Ortodoxă 
Română din ţară şi din afara graniţelor ţării.

Acest statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Româ-
ne se aplică prin Regulamente specifice de activitate care au aceeaşi autoritate 
canonică şi juridică cu cea a acestui Statut. Regulamentele specifice diverselor 
domenii de activitate ale Bisericii sunt aprobate de Sf. Sinod. 

Prin urmare, cuprinsul legilor bisericeşti este determinat de scopul pe ca-
re-l are Biserica în viaţa morală şi spirituală a credincioşilor, şi anume condu-
cerea acestora spre mântuire.

Legile bisericeşti explică lămurit calea pe care trebuie să meargă creştinul 
pentru împlinirea scopului lor ultim: mântuirea. Aceste legi trebuie privite ca 
un mijloc educativ necesar şi eficace, întrucât îndeamnă pe membrii ei la po-
căinţă, ascultare şi viaţă evlavioasă, prin acestea ajungându-se mai uşor să-şi 
dobândească mântuirea. 

LEGEA CIVILĂ

Aşa cum s-a menţionat mai sus, legea civilă îşi are izvorul, ca şi legea bise-
ricească, în legea dumnezeiască.

Legea civilă este colecţia de norme (legi) dată şi promulgată de către pute-
rea legitimă de stat, prin care se urmăreşte atât asigurarea activităţii libere a 
cetăţenilor în vederea binelui comun, cât şi organizarea statului însuşi în ve-
derea promovării binelui obştesc.

În ceea ce priveşte raporturile sale cu Statul, Biserica s-a situat teoretic şi 
practic pe poziţia recunoaşterii, respectării şi sprijinirii puterii de stat, ca o 
putere rânduită de Dumnezeu, obligând pe toţi membrii ei la aceeaşi atitudi-
ne, însă nu de frică, ci din conştiinţă şi în mod loial. Iar pentru cei care s-ar fi 
abătut de la această rânduială stabilită de canoane, conducerea Bisericii a pre-
văzut pedepse corespunzătoare (a se vedea Canonul 84 apostolic).

Între acestea, Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 
general al cultelor ocupă un rol important în cadrul întreitei slujiri preoţeşti.

- Conform art. 7 din această lege, Statul român recunoaşte cultelor 
rolul spiritual, educaţional, social-caritabil, cultural şi de parteneriat social, 
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precum şi statutul de factori ai păcii sociale. Statul recunoaşte rolul important 
al Bisericii Ortodoxe Române şi al celorlalte biserici şi culte recunoscute în is-
toria naţională a României şi în viaţa societăţii româneşti.

- Conform art. 8 din această lege, cultele recunoscute sunt persoane 
juridice de utilitate publică. De asemenea, sunt persoane juridice şi părţile 
componente ale cultelor, aşa cum sunt menţionate în statutele sau coduri-
le canonice proprii, dacă îndeplinesc cerinţele prevăzute în acestea. Cultele 
funcţionează cu respectarea prevederilor legale şi în conformitate cu propri-
ile statute sau coduri canonice, ale căror prevederi sunt aplicabile propriilor 
credincioşi.

- Conform art. 10 din această lege, statul sprijină, la cerere, prin con-
tribuţii, în raport cu numărul credincioşilor cetăţeni români şi cu nevoile re-
ale de subzistenţă şi activitate, salarizarea personalului clerical şi neclerical 
aparţinând cultelor recunoscute. Statul sprijină cu contribuţii în cuantum mai 
mare salarizarea personalului de cult al unităţilor de cult cu venituri reduse, 
în condiţiile stabilite de lege.

- Conform art. 12 din această lege, utilizarea fondurilor băneşti pri-
mite de la bugetul de stat sau bugetele locale, precum şi respectarea destinaţiei 
bunurilor primite în proprietate sau folosinţă de la autorităţile publice locale 
sau centrale se supun controlului statului.

- Conform art. 26 din această lege, cultele pot avea organe proprii de 
judecată religioasă pentru problemele de disciplină internă, conform statu-
telor şi reglementărilor proprii. Pentru problemele de disciplină internă sunt 
aplicabile în mod exclusiv prevederile statutare şi canonice. Existenţa organe-
lor de judecată proprii nu înlătură aplicarea legislaţiei cu privire la contraven-
ţii şi infracţiuni în sistemul jurisdicţional.

- Conform art. 31 din această lege, bunurile care fac obiectul aportu-
rilor de orice fel (contribuţii, donaţii, succesiuni), precum şi orice alte bunuri 
intrate în mod legal în patrimoniul unui cult, nu pot face obiectul revendicării 
lor ulterioare.

- Conform art. 32 din această lege, personalul didactic ce predă re-
ligia în şcolile de stat se numeşte cu acordul cultului pe care îl reprezintă, în 
condiţiile legii. În cazul în care un cadru didactic săvârşeşte abateri grave de la 
doctrina sau morala cultului, cultul îi poate retrage acordul de a preda religia, 
fapt ce duce la desfacerea contractului individual de muncă.

Iată numai câteva repere din legislaţia omenească (bisericească şi civilă) 
ce trebuie privite ca o călăuză şi sprijin în împlinirea misiunii preoţeşti, sub 
întreita ei activitate.

Preotul are datoria să nu uite niciodată că slujirea, misiunea sa în lume, 
este dependentă, adică nu este în contul său, nu este o îndeletnicire privată, 
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particulară sau personală. Ca atare, preotul are datoria, obligaţia să păstreze 
unitatea cu Biserica şi cu ierarhia, cu episcopul său, prin care deţine slujirea, 
misiunea sa. De altfel, conform art. 123, alin. 7, preotul, odată cu primirea da-
rului preoţiei, face o mărturisire, declaraţie solemnă publică, pe care o rosteşte 
şi o semnează, în virtutea căreia îşi va desfăşura întreaga activitate preoţească 
în cadrul parohiei şi e eparhiei căreia îi este subordonată unitatea sa de cult.

De asemenea, preotul nu trebuie să uite niciodată că, prin hirotonia şi in-
stalarea sa în mijlocul turmei sale, lucrarea sa preoţească se săvârşeşte prin 
delegaţie, prin plenipotenţa pe care o deţine de al Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos, prin hirotonia canonică de către episcopul său, potrivit succesiunii 
apostolice, amintindu-şi mereu de cuvintele Sf. Ap. Pavel, care zice: „Nu fii 
nepăsător faţă de harul care este întru tine, care ţi s-a dat prin proorocie... 
Cugetă la acestea, ţine-te de acestea, ca propăşirea ta să fie învederată pentru 
toţi. „ (I Timotei IV, 14-15).

Cugetând la acestea, în cele din urmă preotul să poată spune: „mulţumesc 
Celui ce m-a întărit, lui Iisus Hristos Domnul, că m-a ocotit credincios şi m-a 
pus să-I slujesc.” (I Timotei I, 12).
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DESĂVÂRŞIREA PRIN ÎNDUMNEZEIRE - 
SPECIFICUL ORTODOXIEI

Protos. Mihail MUSCARIU,
Stareţul Mănăstirii Comana

Scopul vieţii religioase e îndumnezeirea. Un scop atât de mare pretinde, însă, 
o acţiune de pregătire pe măsura lui. Omul e, însă, incapabil să iasă din proporţiile 
naturii actuale prin propriile sale puteri, care sînt invers proporţionale cu scopul 
îndumnezeirii. Măsura îndumnezeirii e Dumnezeu Însuşi. De aceea, nemărgini-
ta dragoste a Lui pentru creaturi pune în lucrare energiile harului, ca activând în 
concordanţă cu voinţa noastră de perfecţiune, să ne dilate progresiv şi supraome-
neşte până la proporţiile convenabile unirii mistice. Hristos lucrează împreună cu 
noi la progresiva noastră zidire din nou, începând cu Taina Botezului. El e prezent 
şi activ în toate Tainele care duc la cununa lor - Euharistia -, precum e prezent şi 
împreună lucrător prin harul Duhului Sfânt în toate strădaniile ascetice şi mistice, 
care năzuiesc la unirea supremă. „Între mistica liturgică sau sacramentală şi mis-
tica individuală e o legătură atât de strânsă, încât terminologia Sfintelor Taine e 
identică cu terminologia vieţii contemplative.” 1

Transfigurarea sau îndumnezeirea e scopul lor unic. Principiul directei pro-
porţionări la acest scop determină metoda uneia şi metoda celeilalte. Mistica indi-
viduală e legată atât de strâns de mistica sacramentală încât cea dintâi apare ca o 
reverberaţie imaterializată, spiritualizată, a celei din urmă.

Necesară pentru sfinţirea sau transfigurarea tuturor credincioşilor e spiritua-
litatea sacramentală 2. Ea constituie fundamentul vieţii istorice a Ortodoxiei. Cât 
e de înrădăcinată în firea popoarelor ortodoxe, se poate vedea din atitudinea lor 
în istorie. Dacă popoarele ortodoxe nu transformă mediul cosmic în care trăiesc 
în civilizaţii materiale strălucitoare e că, pentru ele, raiul nu mai poate avea fiinţă 
pământească. Cetatea lui Dumnezeu sau Împărăţia Lui nu e din lumea aceasta. 
Ea va trebui să fie Ierusalimul ceresc. Absorbite în această viziune a unui pământ 
şi a unui cer transfigurate în plan eshatologic, popoarele ortodoxe dezvoltă o viaţă 
materială redusă la strictul necesar. Din punct de vedere politic utilitarist, e, poate, 
o slăbiciune. Din punct de vedere spiritual creştin, ele încarnează însă adevărata 
doctrină a Mântuitorului. A le obiecta această calitate ca o slăbiciune înseamnă a 
obiecta Mântuitorului slăbiciunea politică de a fi refuzat să fie împăratul iudeilor 
pentru a lupta împotriva stăpânirii romane. 

Acest spirit autentic e întrupat în atitudinea apolitică a popoarelor ortodoxe. 
Statul e pentru Ortodoxie organizaţia firească în marginile fireşti ale naţionalităţii, 
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adică o necesitate născută din condiţia umană vremelnică. Dar Ortodoxia nu se 
identifică cu statul fiindcă nu vede în el un Ierusalim pământesc, precum Iisus Hris-
tos n-a voit să fie un împărat politic. Civilizaţia materială în Ortodoxie se reduce la 
un minim necesar. Ceea ce este o trăsătură profund creştină. Când partea materială 
a prisosit unui popor, el a dăruit bucuros acest prisos altui popor mai neajutorat 3. 
Atitudinea aceasta e dictată de mentalitate modelată în aceste popoare de spiritu-
alitatea sacramentală, care e substanţa ortodoxiei şi care a absorbit sufletul acestor 
popoare dincolo de veac, în viziunea eshatologică a cerului nou şi a pământului nou. 
Ierusalimul spiritualităţii ortodoxe nu are nimic pământesc care să-i întunece stră-
lucirea. El licăre în lumina neînserată a înaltelor contemplaţii. Ortodoxia e mai pu-
ţin activă în sensul practic, material şi mai mult contemplativă în sensul că energiile 
ei spirituale se concentrează în zenitul transfigurării taborice. Dacă atitudinea Mar-
tei şi atitudinea Mariei la primirea oaspetelui divin sînt deopotrivă de bune, nu e 
mai puţin adevărat că oaspetele divin a preferat contemplaţia Mariei. Este incontes-
tabil însă că Răsăritul ortodox a realizat contemplaţia Mariei într-o măsură atât de 
întinsă încât aceasta alcătuieşte caracteristica fundamentală a creştinismului nos-
tru istoric. „Trupul mistic al lui Hristos, ale cărui membre legate organic de întreg 
prin aceeaşi carne şi prin acelaşi sânge sfânt al Euharistiei, nu s-a îmbrăcat aici 
în zalele cuceririi pământului, ci în lumina care arde, purifică şi regenerează.” 4

Ce frumos şi ce drepte apar în lumina istoriei ortodoxe cuvintele lui Nicolae 
Cabasila: „Prin întâia creaţie, Hristos a devenit Stăpânul naturii prin a doua 
creaţie, El devine Stăpânul voinţei noastre. Dar a atrage după Sine omenirea, 
după ce a subjugat şi a supus inteligenţa şi liberul nostru arbitru, din care constă 
omul întreg, iată ceea ce se numeşte a domni peste om!” 5. A subjuga inteligenţa şi 
libertatea fiecăruia nu însemnează însă o nouă robie. Fiindcă subjugarea creştină 
e o acceptare de bunăvoie a jugului lui Hristos. Ea însemnează suprema treaptă 
de perfecţiune fiindcă e ridicarea din condiţia umană în orizontul luminii dum-
nezeieşti. Jugul acesta însemnează voinţa lui Hristos trăind şi lucrând prin voinţa 
persoanei în comunitatea organismului spiritual, hrănit din seva supranaturală a 
vieţii Sfintelor Taine. La aceasta concepţie integrală a spiritualităţii ortodoxe, spiri-
tualitatea individuală apare numai ca o reverberaţie imaterială a focului euharistie. 
Spiritualitatea care izvorăşte din Sfintele Taine este la îndemâna tuturor fiindcă 
apare îmbrăcată în forme materiale sensibile, concesie pe care 

Dumnezeu o face slăbiciunii noastre omeneşti. Mistica individuală nu se dis-
pensează de cea dintâi, dar năzuieşte ceva mai mult. Hristos a zis: „Eu am venit 
ca lumea viaţă să aibă şi să aibă din belşug”. Această spiritualitate reali-
zează această viaţă prin care lumea e asimilată euharistic în trupul mistic. 

Dacă Sfintele Taine pregătesc o desăvârşire ce se va putea experimenta integral 
numai în viaţa de dincolo, mistica individuală anticipează această experienţă, aceas-
tă trăire a desăvârşirii încă de aici de pe pământ. Unirea de pe Muntele Taborului e 
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confirmată de experienţa sublimă a atâtor sfinţi transfiguraţi încă din condiţia umi-
litei lor condiţii umane. Şi această atestare experimentală a îndumnezeirii confirmă 
cu puterea unor încarnaţii istorice doctrina euharistică despre unirea cu Dumnezeu.

De aceea, fie că e vorba de unirea după modelul sacramental, fie că e vorba de 
unirea după modul pur spiritual, autorii răsăriteni o numesc cu acelaşi termen de 
nuntă a sufletului cu mirele Hristos. Nicolae Cabasila tratând despre Euharistie, 
care e o cunoaştere sensibilă sui generis, iar Ioan Climax despre contemplaţia pură, 
care e cunoaşterea mistică suprasensibilă prin excelenţă, întrebuinţează amândoi 
acelaşi grai al simbolului cuprins în Cântarea Cântărilor 6.

Privit de sus, un sfânt este deja o ţesătură de lumină. Fără să încerce vreo oare-
care imitare, el îl urmează pe Hristos, îi reproduce chipul înlăuntrul său: „Curăţia 
inimii este iubirea celor slabi care cad”. Sufletul sfântului creşte şi înfloreşte într-o 
iubire cosmică, el trăieşte răul universal, trece prin agonia din Ghetsimani şi se înalţă 
la o altă viziune, care-l face să lepede orice judecată: „Cel ce este curat vede sufletul 
aproapelui”, semenul vede pe semen; „Când cineva socoate că toţi oamenii sunt buni 
şi când nimeni nu i se pare că este necurat, atunci se poate spune că este cu adevă-
rat curat cu inima... Dacă tu vezi pe fratele tău că este gata să păcătuiască, pune-i 
pe umerii săi haina iubirii tale” 7. O astfel de iubire este lucrătoare, „căci ea schimbă 
chiar substanţa lucrurilor” 8. Aceasta nu mai este o trecere de la patimi la abstinenţă, 
de la păcat la har, ci trecerea de la teamă la iubire: „Cel desăvârşit alungă teama, dis-
preţuieşte răsplata şi iubeşte din toată inima... dar ce este o inimă milostivă? Este 
inima care se înflăcărează de iubire pentru toată făptura, pentru oameni, pentru 
păsări, pentru animale, chiar pentru demoni, pentru toate făpturile... Cel desăvâr-
şit se roagă chiar şi pentru târâtoare, mişcat de o milă nesfârşită care se trezeşte în 
inima celor care se aseamănă cu Dumnezeu ... Putem cunoaşte pe cei care au ajuns 
la această desăvârşire după acest semn: dacă ar fi azvârliţi în foc de zece ori pe zi, 
din iubire pentru aproapele, nici aceasta nu li s-ar părea de ajuns” 9. 

Sufletul se înalţă mai presus de orice semn statornicit, mai presus de orice re-
prezentare şi de orice imagine. Ceea ce este multiplu se simplifică, ajunge „unul”. 
Viaţa sufletului, care este chipul, oglinda lui Dumnezeu ajunge viaţa sufletului, lo-
caşul lui Dumnezeu. Înălţarea mistică duce sufletul în împărăţie: „Dacă însuşirea 
înţelepciunii este cunoaşterea realităţilor, nimeni nu se va numi înţelept dacă nu 
îmbrăţişează şi evenimentele viitoare. Căci un înduhovnicit al vremilor viitoare, 
zice Sfântul Isaac, primeşte harul potrivit cu acele vremi” 10. Aceasta este vizi-
unea iconografică a „liturghiei divine”. Corul ceresc al îngerilor, în care „oaia cea 
pierdută”, omenirea, ia loc, stă înaintea Mielului mistic din Apocalipsă, înconjurat 
de întreitul cerc al sferelor. Pe alba lumină a lumii cereşti trece purpura împără-
tească a Patimii, bătând înspre strălucitoarea lumină lină fără de înserare, culoa-
rea iconografică a luminii dumnezeieşti îmbrăcată de omenitate. Este întoarcerea 
omului la demnitatea sa cerească. În clipa înălţării lui Hristos, aceasta a şi făcut să 
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izbucnească îngerii în strigăte de bucurie: „Cine este împăratul slavei?”. Iar acum, 
îngerii sunt într-o profundă uimire înaintea „ultimului mister”: oaia se face una cu 
Păstorul. Cântarea Cântărilor preamăreşte şi cântă nunta Cuvântului şi a Porum-
biţei. Iubirea şi iubitorul, adică sufletul atras mereu cu mai multă putere, se năpus-
tesc în întunericul prea luminos al lui Dumnezeu. Cuvintele parcă nu mai au nici o 
putere: întuneric luminos, beţie cumpătată, izvoare de apă vie, mişcare nemişcată.

„Te-ai înfrumuseţat, apropiindu-te de lumina mea, apropierea ta a atras 
asupră-ţi participarea frumuseţii mele... Apropiindu-se de lumină, sufletul ajun-
ge lumină” 11. La acest nivel, nimeni nu mai încearcă să se informeze despre Dum-
nezeu, ci să-L primească şi să se convertească. „Ştiinţa ajunsă iubire” este de natură 
euharistică: „Vinul care veseleşte inima omului, după Patimă se cheamă sângele 
vitei, iar viţa mistică revarsă beţia trează” 12.

Sufletul preschimbat în porumbel de lumină urcă neîncetat. Ajunge pe o treap-
tă, ca să pornească mai departe. Har peste har: epectaza duhovnicească.

„Iubirea este Dumnezeu însuşi care trimite săgeata, Fiul Său cel unul născut, 
după ce i-a înmuiat vârful în Duhul Sfânt cel de viaţă făcător; vârful este credinţa 
care înfige nu numai săgeata, ci şi pe Arcaş odată cu ea” 13.

Odată ce a pus piciorul pe scara pe care s-a sprijinit Dumnezeu, urcă neînce-
tat... şi fiecare treaptă duce mereu spre lumea de dincolo. Aceasta este scara lui Ia-
cob pe care coboară „nu numai îngerii, ci şi Domnul îngerilor”... „Dar ce voi spune 
despre ceea ce nu poate fi spus, despre ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a au-
zit, la inima omului nu s-a suit, cum s-ar putea exprima aceasta prin cuvinte?” 14

Orice mişcare încetează, chiar rugăciunea îşi schimbă natura. Sufletul se 
roagă în afară de rugăciune. Aceasta constituie isihia, liniştea spiritului, odih-
na care-i mai presus de orice rugăciune, pacea care depăşeşte orice pace. Este 
acel „faţă către faţă” îndreptat spre eternitate, când Dumnezeu coboară în su-
flet, iar sufletul urcă la Dumnezeu.

Îndumnezeirea (θεωσις) creaturilor se va realiza în deplinătatea sa în veacul 
viitor, după învierea morţilor. Totuşi, această unire îndumnezeitoare trebuie să se 
înfăptuiască încet-încet încă de aici, schimbând firea stricăcioasă şi stricată, adap-
tând-o la viaţa cea veşnică. Dacă Dumnezeu ne-a dat în Biserică toate condiţiile 
obiective, toate mijloacele pentru a atinge acest scop, trebuie ca noi să realizăm, 
din partea noastră, condiţiile subiective necesare, pentru că unirea se desăvârşeş-
te în „sinergie”, într-o conlucrare a omului cu Dumnezeu. Această latură subiec-
tivă a unirii cu Dumnezeu constituie calea unirii care este viaţa creştină.

La începutul veacului trecut, Sfântul Serafim din Sarov a voit să de-
finească, în cursul unei convorbiri, scopul vieţii creştine. Această definiţie, 
care la prima vedere poate să pară prea simplă, rezumă toată tradiţia duhov-
nicească a Bisericii Ortodoxe. „Rugăciunea, postul, privegherile şi toate cele-
lalte nevoinţe creştine - spune el - deşi, foarte bune în ele însele, numai ele nu 
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reprezintă nicidecum scopul vieţii noastre creştine; ele nu sunt mijloace de 
nelipsit pentru a atinge acest scop. Căci adevăratul scop al vieţii creştine este 
dobândirea Duhului Sfânt. Cât despre postiri, privegheri, rugăciuni, mi-
lostenii şi celelalte fapte bune săvârşite în numele lui Hristos, ele sunt mij-
loace în vederea dobândirii Sfântului Duh. Băgaţi de seamă: numai faptele 
bune săvârşite în numele lui Hristos ne aduc roadele Sfântului Duh. Alte fap-
te, dacă nu sunt săvârşite în numele lui Hristos, deşi sunt bune, nu vor putea 
să ne aducă răsplata în viaţa veacului ce va să fie, nici să ne dea harul lui 
Dumnezeu în viaţa de acum. De aceea, Domnul Iisus Hristos a spus: Cel ce nu 
adună cu Mine, risipeşte (Mt. 12. 30)” 15. Cu alte cuvinte, binele autonom nu 
trebuie să existe pentru un creştin; o faptă este bună în măsura în care slujeşte 
unirii cu Dumnezeu, în măsura în care ne ajută să dobândim harul. Virtuţile 
nu sunt scopul, ci mijlocul sau mai degrabă semnele, manifestările din afară 
ale vieţii creştine, singurul scop fiind dobândirea harului.

Toate condiţiile necesare pentru a atinge acest ultim scop sunt date creştinilor 
în Biserică. Dar unirea cu Dumnezeu nu este rodul unui proces organic şi incon-
ştient, ea se împlineşte în persoane prin Sfântul Duh şi libertatea noastră.

Când Sfântul Serafim de Sarov a fost întrebat dacă lipsea creştinilor din vre-
mea lui vreo condiţie ca să dea aceleaşi roade de sfinţenie care erau atât de abun-
dente în trecut, a răspuns: „nu lipseşte decât o singură condiţie: hotărârea!”.16
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ORTODOXIA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

Protos. Drd. Teodor ŞERBAN,
Consilier Economic

1. Identitatea creştină a Europei

Drumul creştinului spre Europa începe cu un vis pe care Sfântul Apostol 
Pavel l-a avut în Troas, în Asia Mică. Un macedonean, deci, un european, i-a 
apărut în vis, l-a chemat şi l-a rugat: „Vino aici şi ajută-ne!” (Faptele Apos-
tolilor XVI, 9). Sfântul Apostol Pavel se decide să traverseze marea şi, astfel, 
Evanghelia ajunge din Asia în Europa. 1

Sosirea creştinismului prin călătoria Sfântului Apostol Pavel în grecescul 
Neapoli reprezintă un eveniment istoric important, care a marcat de atunci 
viaţa Europei, a dat o uimitoare dinamică şi perspectivă istoriei europene şi a 
caracterizat, în secolele ce au urmat, întreaga cultură a vechiului continent. 2

Europa Unită a secolului XXI îşi caută propria identitate. Identitatea euro-
peană nu constituia subiectul unei problematici serioase, de vreme ce era mo-
delată numai de factori economici şi politici. Însă, din momentul în care factorii 
culturali şi mai ales religioşi au trebuit să fie luaţi în considerare pentru căutarea 
ei, s-au ivit discuţii serioase, dezacorduri pronunţate şi certuri aprinse în jurul 
raportării sau nu a Constituţiei Europene le identitatea creştină a Europei.

Dar ce înseamnă identitatea creştină a Europei pentru popoarele noastre 
ortodoxe? Cât de creştină este identitatea creştină a Europei?

Toţi cei care se nevoiesc cu bună intenţie pentru întărirea identităţii creş-
tine a Europei, vorbesc de obicei despre aceasta ca şi cum ar fi vorba despre 
un fapt istoric sau despre un cod de principii şi valori creştine, spre care pot 
tinde popoarele creştine.

Creştinii europei urmăresc să asigure din punct de vedere instituţional, deoa-
rece se tem de eventuala decolorare religioasă a continentului lor, de modificarea 
identităţii ei specific creştine, pricinuită de mişcările de populaţie sau excluderea 
organizaţiilor creştine interbisericeşti din centrele de luare a deciziilor din Europa.

Trebuie menţionat faptul că însăşi conştiinţa de sine ortodoxă ne obligă să ac-
centuăm că Ortodoxia este credinţa primară a Europei, credinţă dată uitării de către 
Europa, credinţă care va trebui cândva să constituie din nou identitatea ei creştină. 3

În ceea ce ne priveşte pe noi, răsăritenii europeni, chestiunea identităţii 
spirituale a Europei ne interoghează asupra specificului ortodox şi a contribu-
ţiei acestuia la ethos-ul continentului nostru. 4
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Europa contemporană se dezvoltă acum pe bazele ştiinţei; ea pare adesea 
un element străin şi ostil creştinismului, dar în fond ea s-a născut din el. 5

Europa este produsul creştinismului, este bogăţia culturală născută în 
urma faptului că Biserica a oferit tuturor popoarelor o identitate comună, o 
educaţie comună şi o concepţie comunitară. 6

2. Contribuţia Ortodoxiei la desăvârşirea idealului european

Propovăduirea lui Hristos, adusă în Europa prin Apostolul Pavel, prin cei-
lalţi apostoli şi colaboratori ai lor, bărbaţi şi femei, a călăuzit-o spre o puter-
nică depăşire de sine, spre promovarea unui om nou şi a unei societăţi ca o 
recreare a omului şi societăţii vechi. Aceasta este adevărata Europă unită, în 
Răsărit şi Apus, care cunoaşte două mărimi spirituale noi: omul nou în Hristos 
şi societatea nouă în Hristos, politeia cea nouă cu numele lui Hristos, politeia 
creştină. Astfel se înţelege întreg imperiul, care funcţionează în conştiinţa ce-
tăţenilor ca o ekklisia, adică o adunare în Hristos a popoarelor lui, cu principal 
element de legătură dintre ele credinţa comună, Ortodoxia. 7

Tradiţia ortodoxă din Europa Occidentală a ultimelor zece secole nu este o 
moştenire culturală de neglijat.

Lista lungă de oameni sfinţi din Europa Occidentală, cinstiţi pană astăzi 
şi aparţinând Bisericii Ortodoxe nedespărţite, arată ca nu pot fi ignorate nici 
Ortodoxia, nici calitatea credinţei lor, ca parte şi bază a moştenirii culturale şi 
în special a celei religioase din Europa Occidentală.

Dacă urmărim, elementele bune ale civilizaţiei europene, vom vedea că 
acestea provin în cea mai mare parte din Bizanţul Ortodox, care a fost apără-
torul tradiţiei şi literaturii vechi greceşti, încreştinătorul acestora şi transmiţă-
torul tezaurului creştin în Occident, astfel încât, în final, la temeliile civilizaţiei 
europene se află Bizanţul, adică expresia dominantă a Bisericii Ortodoxe Ră-
săritene. Pentru a da un exemplu relevant, evocăm faptul că celebrul drept ro-
man, cu care se mândreşte Europa continentală, nu s-a păstrat în locul lui de 
naştere, ci în Bizanţul în care, sub împăratul Justinian, a fost alcătuit renumi-
tul Corpus Juris Civilis, restructurat şi îmbunătăţit cu ajutorul Novellae-lor, 
într-o manieră creştină. Acest Corpus - cu adăugirile făcute - a fost tradus în 
limba greacă şi mai târziu publicat sub forma preţioaselor Basilicale (în mai 
multe volume) şi a altor colecţii de legi, şi a fost transmis în Europa, prelucrat 
şi aplicat la ortodocşi, chiar şi în timpul stăpânirii otomane.

Este învederat faptul că la rădăcinile culturii şi civilizaţiei Europei Occi-
dentale se găseşte Ortodoxia şi că, dacă Europa Occidentală vrea sa iasă din 
anumite impasuri spirituale, este datoare să se întoarcă la rădăcinile ei au-
tentice, în care se trăieşte armonia omului cu Dumnezeu şi cu lumea, în locul 
arogantei umane. 8
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Astfel, Europa are datoria şi capacitatea de a apăra Ortodoxia, nu pentru 
că este o mare figură a trecutului, ci pentru că face parte din propria ei cul-
tură creştină. 9

Tradiţia României şi a Bulgariei adăugată, în anul 2007, celei deja exis-
tente prin prezenţa Greciei în U.E, ne aduce obligaţia să simţim şi să facem 
simţită prezenţa Ortodoxiei în bătrânul nostru continent. De altfel, Europa 
datorează Ortodoxiei fundamentul şi chiar supravieţuirea ei. Grecia, Româ-
nia şi Bulgaria, ca ţări ortodoxe şi Bisericile Ortodoxe locale din acestea sunt o 
mare speranţă în faţa problemelor, fără ieşire spre care este condusă Europa. 

De aceea considerăm că este timpul de valorificare a noilor posibilităţi ce 
s-au deschis pentru Biserica Ortodoxă, în cea ce priveşte procesul de extindere 
european. Până acum, Uniunea Europeană avea în componenţă numai un stat 
membru, Grecia, cu religie majoritar ortodoxă. Odată cu extinderea de la 1 ia-
nuarie 2007 alte două ţări cu tradiţie ortodoxă se vor alătura: România, Bulga-
ria. În plus, ţări din primul val al extinderii precum Polonia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Slovacia şi Cipru au în componenţa populaţiei un procent semnifica-
tiv de creştinii ortodocşi şi posibilităţile sale de exprimare vor fi considerabil 
mărite în această nouă Europă. După 1 ianuarie 2007 numărul comunităţii 
ortodoxe din UE va fi de ordinul a zeci de milioane. Se va obţine astfel o par-
ticipare activă la dialogul cu structurile politice europene într-un moment în 
care identitatea construcţiei europene este încă un proces de formare, la fel ca 
şi legislaţia ce va defini noua înfăţişare a UE. 10

Este ceasul Ortodoxiei. Şi pentru că este sigur că se pune la cale o nouă 
cultură care va judeca mersul istoriei Europei, responsabilitatea noastră, a 
societăţilor şi a Bisericilor noastre, în legătură cu devenirea europeană este 
colosală.

Biserica are obligaţia să înţeleagă noua viziune a spaţiului european, să 
arate înţelegere în ceea ce priveşte procedurile de unificare a Europei şi să aibă 
o poziţiei pozitivă în ceea ce priveşte materializarea scopurilor ei. 11

Prezenţa milioanelor de creştini ortodocşi greci, români, bulgari, finlan-
dezi şi diaspora ortodoxă, reprezintă deja o realitate europeană chemată să-şi 
aducă propria mărturie de civilizaţie. Nu există o identitate europeană fără 
Ortodoxie, nici întregire europeană fără prezenţa popoarelor ortodoxe. 12

Biserica Ortodoxă are un cuvânt de spus, datorită bogăţiilor spirituale pe 
care le posedă, a tradiţiilor bimilenare şi datorită spiritului său sobornicesc, 
adică atotcuprinzător, reuşind să înglobeze tot ceea ce este pozitiv şi frumos 
din istoria umanităţii, în măsura în care demnitatea umană şi etica creştină 
sunt respectate. 13

Istoria Bisericii Ortodoxe poate fi ea însăşi un bun exemplu pentru ceea ce 
se doreşte a fi Uniunea Europeană. Implicându-se în viaţa diferitelor popoare, 
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Biserica a contribuit din plin la progresul moral-spiritual al acelor popoare, 
devenind o adevărată mamă a lor. Biserica locală şi-a identificat întotdeauna 
interesele cu cele ale neamului pe care 1-a slujit, luând parte, cu mijloacele ei 
specifice, la lupta de eliberare socială sau naţională. Ea a contribuit peste tot 
la formarea şi întărirea unităţii conştiinţei naţionale, la progresul şi fericirea 
popoarelor la care a fost trimisă. 14

Menirea Bisericii în construcţia europeană este aceea de a-i aduna pe toţi 
în Trupul lui Hristos şi de a extinde Cincizecimea asupra tuturor, respectân-
du-le diversitatea proprie, deoarece această diversitate nu desfiinţează uni-
tatea, ci o întăreşte şi o îmbogăţeşte, iar Cincizecimea tocmai acest lucru l-a 
arătat în istorie. A unit pe cei mulţi care erau de etnii şi limbi diferite într-o 
înţelegere duhovnicească comună. I-a învăţat limba iubirii, limbă pe care tre-
buie să o înveţe toţi cetăţenii Uniunii Europene. 15

Biserica Ortodoxă are destule puteri pentru a răspunde chemării sale - ea 
poate să lumineze cu lumina ei calea pe care o urmează umanitatea, poate să 
deştepte conştiinţa, poate să anunţe vestea cea bună acelora care sunt împo-
văraţi şi întristaţi. 16

3. Ortodoxia Românească, locul şi rolul ei în cultura 
şi spiritualitatea europeană

Europa s-a creat iniţial în hotarele vechiului imperiu Roman, în care s-au 
întâlnit fertil spiritul roman, cel bizantin şi cel creştin. S-a format astfel ca civi-
lizaţie o lume unitară care va duce prin Constantin cel Mare la o nouă entitate 
politică 17, Imperiul Noii Rome sau al Romaniei 18. Fundamentul civilizaţional 
al acestei lumi este tripticul: statul roman, cultura greacă şi creştinismul care 
s-a concretizat treptat ca Ortodoxie. 19

Civilizaţia bizantină s-a luptat să păstreze romanitatea primelor secole, ci-
vilizaţia romeică. Cuvântul acesta romanitate, avea aşa mare rezonanţă încât 
Grecia, în anul 1821, anul eliberării de sub turci, a cerut să se numească Ro-
mania, dar ţările apusene au refuzat. Acest nume însă ni s-a dat nouă. Oare 
suntem noi oaza de romanitate, rămasă după ce romanitatea s-a restrâns mai 
mult prin căderea Constantinopolului? După nume da! Dacă suntem şi în fapt, 
atunci rolul României este mult mai important. Dacă noi suntem păstrătorii 
adevăratei spiritualităţi a Europei, atunci misiunea noastră este deosebită. 20

România perpetuează una din cele mai bogate tradiţii culturale ale Euro-
pei, cultura romană antică. Este important că în partea de Est a Europei se 
află o ţară care posedă creştinismul răsăritean, tradiţia ortodoxă, în limba şi 
cultura Romei, patrimoniu care nu se vrea provincial, ci universal. Acest pa-
trimoniu este elementul de integrare în Europa. 21



Almanah Bisericesc 2010

292

Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne a exprimat poziţia Bisericii Ortodoxe Române faţă de procesul de con-
strucţie al Uniunii Europene astfel: Vrem să ne aducem contribuţia pentru ca 
Europa să-şi păstreze rădăcinile ei din trecut, rădăcini creştine. Din punctul 
nostru de vedere, Europa are nevoie nu numai de factori economici si politici, 
ci si de tradiţia ei creştină, inclusiv de tradiţia creştină ortodoxă.

Biserica Ortodoxă oferă Europei trăirea vie a credinţei ortodoxe în 
comuniune. 

Nici o instituţie europeană sau mondială nu se poate substitui Bisericii, 
a cărei lucrare este de permanentă îmbunătăţire a omului, de desăvârşire şi 
chiar de îndumnezeire a lui. Europa nu poate avea un viitor durabil fără cre-
dinţă, fără afirmarea şi manifestarea deplină a credinţei creştine. 22

Uniunea Europeană se prezintă pentru Ortodoxie ca un teren misionar, 
ca un spaţiu al mărturiei, cuvântului şi modului de viaţă care constituie fiinţa 
tradiţiei ortodoxe. Desigur, misiunea priveşte în esenţă nu conducerea spaţiu-
lui european, ci popoarele ei, exact ceea ce s-a întâmplat în primele secole ale 
creştinismului în limitele de atunci ale Imperiului Roman.

Tocmai aceasta poate să fie misiunea noastră ca ortodocşi în PanEuropa. 
Astfel prezenţa noastră în ea nu va fi numai lipsită de importanţă. Europa do-
reşte să ne dea ceea ce eventual nu avem, dar e îndreptăţită să ia ceea ce noi am 
păstrat şi ea a pierdut. Iar aceasta este tradiţia civilizaţiei noastre care poate 
restabili legătura Europei actuale cu trecutul ei ortodox. 23

Cu o populaţie majoritar ortodoxă, România va duce în UE cea mai nume-
roasă Biserică Ortodoxă, care va întrece şi pe cea, deja existentă a Greciei, şi 
pe cea a Bulgariei. Din acest punct de vedere, pentru ortodoxia românească, a 
doua în lume după dea rusă, fiind cea mai bine reprezentată în UE, integrarea 
înseamnă o şansă, dar şi o responsabilitate mai mare. 24

Unitatea Europei nu se poate realiza, în mod real, doar pe baze economi-
ce, ci trebuie să se redescopere dimensiunea spirituală comună, iar în acest 
domeniu poporul român ortodox poate aduce, într-un dialog fără complexe 
şi fără agresivitate experienţa sa de popor răstignit şi înviat de zeci de ori în 
istoria sa, numărându-se printre cele mai religioase popoare ale Europei. 25

*
*     *

Ceea ce îi lipseşte Europei de azi este un suflet, un suflet încălzit de căldura 
credinţei în Iisus Hristos. Europa nu este pentru Ortodoxie numai o şansă, o 
ofertă, ci o misiune, o chemare, un strigăt de ajutor, asemenea strigătului de 
ajutor al macedoneanului, care i-a apărut în vis Sfântului Apostol Pavel: „Vino 
aici şi ajută-ne!”
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Altarul de vară al Mănăstirii „Buna Vestire”

Biserica Schitului „Acoperământul Maicii Domnului” 
din localitatea Chiriacu
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PROTOLOGIE ŞI ESHATOLOGIE

Pr.Ing. Drd.  Răzvan PETCU,
Parohia Drăgănescu

Dacă în protologie aflăm punctul de vedere teologic referitor la primele mo-
mente existenţiale ale lumii create, în eshatologie ni se dezvăluie învăţătura dum-
nezeiască despre sfârşitul lumii pământeşti. 

Aşa cum bine ştim protologia descrie începutul lumii create. Ea are ca element 
de referinţă versetul de început al Sfântei Scripturi: „La început a făcut Dumnezeu 
cerul şi pământul” 1 şi cuprinde mai multe etape: crearea lumii din nimic în cele 
şase zile, starea primordială a lumii şi căderea în păcat.

În mod similar şi eshatologia are o dezvoltare etapizată căci şi conţinutul ei se 
desfăşoară pe mai multe momente: domnia lui Antihrist cu evenimentele ei ca-
racteristice, învierea morţilor, Parusia, Judecata de Apoi şi transfigurarea lumii.

Dacă protologia are cuprinsul fragmentat pe două domenii, cel ceresc (al lumii cre-
ate aflate în stare paradisiacă) şi cel pământesc (căderea lumii prin păcatul strămoşesc), 
tot aşa se întâmplă şi în cazul eshatologiei, cuprinzătoare tot a două domenii, cel pămân-
tesc (al lumii până la Judecata de Apoi) şi cel ceresc (al lumii desăvârşite şi transfigura-
te). Aşadar, în eshatologie sfârşitul lumii coincide de fapt cu începutul celeilalte lumi, pe 
care Sf. Ioan Evanghelistul a anunţat-o spunând că „am văzut cer nou şi pământ nou; 
căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au trecut; şi marea nu mai este” 2.

Folosindu-ne de aceste cuvinte ale sfântului autor al Apocalipsei, înţelegem cu 
uşurinţă că acest sfârşit al lumii nu este unul ce pune capăt în mod definitiv cre-
aţiei lui Dumnezeu, ci este de fapt un sfârşit al stării actuale în care se află lumea, 
sfârşit care coincide cu un nou început al existenţei lumii într-o stare desăvârşită 
şi dumnezeiască. De aceea sfârşitul lumii nu poate fi disociat de începutul aceleaşi 
lumi aflate într-o stare transfigurată şi îndumnezeită. 

Aşadar, dacă în protologie starea cea dintâi a lumii este cea bună, paradisiacă, 
şi starea cea de a doua este cea căzută, în eshatologie starea cea dintâi a lumii este 
cea decăzută, apocaliptică şi cea de a doua stare este cea transfigurată.

Revenind la aprecierile de ordin eshatologic, observăm aici un sfârşit care suc-
cede unui început (sfârşitul apocaliptic care succede începutului creaţional), sfâr-
şit care precede însă unui alt început (cel transfigurat). Această relaţionare arată 
(printre altele) existenţa unei legături dintre început şi sfârşit, anticipând şi su-
biectul demersului de faţă. 

Aceste legături dintre momentele de început şi cele de sfârşit, ne fac să ne 
dăm seama cu uşurinţă că instaurarea lor face parte dintr-un plan înţelept al lui 
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Complexul monahal al Mănăstirii „Delta Neajlovului” 
(în construcţie)

 Biserica Mănăstirii „Delta Neajlovului”
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Dumnezeu, dintr-o iconomie divină, făcând astfel îndreptăţită o abordare teolo-
gică despre început şi sfârşit luate în conexiunea lor.

Legătura dintre început şi sfârşit, dintre primele momente ale existenţei şi ul-
timele momente ale ei, dintre protologie şi eshatologie o face Însuşi Dumnezeu, 
Care încă din Legea Veche S-a anunţat ca fiind Cel dintâi şi Cel de pe urmă, prin 
gura proorocului Isaia denumit şi „evanghelistul Vechiului Testament”. Astfel, din 
cartea proorocului Isaia aflăm următoarele: „Cine a făcut aceasta şi cine a pus-o 
la cale? Cel ce dintru început cheamă neamurile; Eu, Domnul Care sunt cel dintâi 
şi voi fi cu cei din urmă” 3, „Eu Cel dintâi am zis Sionului: „Iată-i, iată-i!” şi Ieru-
salimului am adus veste nouă” 4, „Aşa zise Domnul, Regele lui Israel şi Izbăvitorul 
său, Domnul Savaot: „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă şi nu este alt dumnezeu 
afară de Mine!” 5, „Ascultă, Iacove, şi tu Israele, pe care te-am chemat. Eu sunt Cel 
dintâi şi Cel de pe urmă” 6. 

În Vechiul Testament proorocul Isaia ne descoperă calităţile lui Dumnezeu de a 
fi „Cel dintâi şi Cel de pe urmă” din dorinţa de a arăta poporului ales pe adevăratul 
Dumnezeu şi de a-l feri astfel, de idolatrie. Însă descoperirea proorocului are şi sem-
nificaţii mesianice. De aceea în Legea Nouă, Fiul lui Dumnezeu va desăvârşi aceas-
tă descoperire a „începutului şi sfârşitului” dezvăluindu-Se pe Sine ca fiind „Alfa şi 
Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul” 7 pentru a întări credinţa 
în Dumnezeirea Lui, Dumnezeu Mântuitorul fiind astfel, în acelaşi timp, Protosul 
şi Eshatosul lumii. Dezvăluirile protologice ale Sf. Ioan nu se termină însă aici, căci 
sfântul autor (atât al Apocalipsei cât şi al Evangheliei a patra) vine cu o altă mărturi-
sire de acelaşi gen situată totuşi pe planul transcendenţei Sfintei Treimi: „La început 
era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul” 8, căci „toate 
prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” 9.

Deci, prin apropriere, Dumnezeu Fiul este „Începutul şi Sfârşitul” pentru că 
El este Autorul începutului şi al sfârşitului. Tot El creează limitele lumii pentru că 
El este dincolo de ele şi El este Cel ce le transcende pentru că El este Cel ce este.

Mărturisirea despre Sine a Domnului Iisus Hristos („Eu sunt Începutul şi 
Sfârşitul”) cuprinde toate timpurile. Începutul este trecutul, „sunt” indică prezen-
tul, iar sfârşitul este viitorul, şi dacă El este „începutul şi sfârşitul” atunci El este 
situat într-un veşnic prezent unde sunt şi trecutul şi viitorul. Dacă pentru noi tim-
pul are un curs ireversibil, momentele sale aflându-se într-o succesiune bine de-
terminată, nu aşa stau lucrurile şi în cer, unde domneşte acea supratemporalitate 
care contopeşte momentele de timp, începutul întrepătrunzându-se cu sfârşitul 
într-un prezent continuu, iar timpul dovedindu-şi inconsistenţa în faţa veşnici-
ei. În felul acesta putem să ne imaginăm că veacurile istoriei pământeşti sunt, de 
fapt, o proiecţie în lumea creată a supratemporalităţii cereşti. Astfel, putem înţele-
ge şi accepta mai uşor taina atotştiinţei lui Dumnezeu Care cunoaşte de la început 
şi pe cele de la sfârşit şi pe cele ce încă nu s-au întâmplat. 
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Această dublă conceptualizare a timpului o găsim şi la Sf. Maxim Mărturisitorul 
care, pe de o parte, face distincţie între timp şi veac, arătând că timpul este măsurat, 
mărginit şi de aceea circumscris de un număr precis 10, veacul (eonul) fiind fiinţa a tot 
ce este creat. Pe de altă parte Sf. Maxim arată că există o dublă înţelegere a veacului, 
învăţându-ne că în Sf. Scriptură sunt veacuri temporale şi veacuri slobode de natură 
temporală, cum ar fi veacul de la sfârşitul acestei lumi 11, mărturisindu-şi credinţa că 
Împărăţia lui Dumnezeu este deasupra veacurilor, căci „nu este îngăduit a spune că 
Împărăţia lui Dumnezeu a început sau că ea cade sub veacuri şi timpuri”. De aseme-
nea şi temporalitatea ca proiecţie a supratemporalităţii se regăseşte în cugetarea Sf. 
Maxim Mărturisitorul, care afirma că „nici un început, nici un mijloc şi nici un sfârşit 
nu exclud însuşirea de a atârna prin relaţie de altceva” 12. Iată că trei elemente legate 
între ele (începutul, mijlocul şi sfârşitul) pot „atârna” de altceva (sau de un unic „alt-
ceva”), în sensul că pot fi cauzate de altceva sau pot fi proiectate din altceva. Cele trei 
elemente pot fi considerate şi ca fiind de ordin temporal, adică trei momente crono-
logice succesive ce ar putea fi considerate şi ca proiecţia în timp a supratemporalităţii.

Pentru că am vorbit de preştiinţa lui Dumnezeu nu putem să nu ne gândim 
şi la o altă dezvăluire paulină, anume că „El ne-a mântuit şi ne-a chemat cu che-
mare sfântă, nu după faptele noastre, ci după a Sa hotărâre şi după harul ce ne-a 
fost dat în Hristos Iisus, mai înainte de începutul veacurilor” 13. Versetul acesta ne 
descoperă un fapt uimitor: harul a fost dat în Hristos mai înainte de începutul vea-
curilor. Aşadar, iată că lumea a primit ajutor de la Dumnezeu prin harul trimis de 
Fiul Său, mai înainte de începutul ei Dumnezeu acţionând în virtutea atotştiinţei 
Sale. Rămânând în duhul ermineuticii patristice precizăm totuşi că toate acestea 
trebuie înţelese în strânsă legătură cu planul iconomiei divine.

Dacă ar fi să mai facem o comparaţie între început şi sfârşit, ar trebui să obser-
văm că dacă există un singur început şi un singur sfârşit, totuşi în cel de al doilea 
caz există destule aparenţe înşelătoare despre venirea sfârşitului, după cum spune 
Mântuitorul în Evanghelia după Matei că: „veţi auzi de războaie şi de zvonuri de 
războaie; luaţi seama să nu vă speriaţi, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este 
sfârşitul” 14. Iată, că dacă nu există aparenţe în ce priveşte începutul, nu la fel stau 
lucrurile în ce priveşte sfârşitul, moment care este precedat de felurite necazuri. 
Poate că aceste aparenţe de sfârşit sunt necesare, căci anunţă „eshatonul” din vre-
me pregătind omenirea în felul acesta pentru „cele de pe urmă”. Aşadar, singula-
ritatea începutului nu este afectată de aparenţe precum se întâmplă în cazul sfâr-
şitului, deoarece rolul pregătitor al aparenţelor nu-şi are rostul pentru început, 
deoarece lumea nu exista înainte de început.

Rămânând în cadrul comparativ, observăm iarăşi că dacă la început lumea 
creată se afla într-o singură stare, cea paradisiacă, la sfârşit, ca efect al darului 
libertăţii, ea dobândeşte două stări (moartea ca osândă veşnică şi viaţa ca ferici-
re veşnică) aşa cum arată şi „Apostolul neamurilor” în predica sa către romani: „ 
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Deci ce roadă aveaţi atunci? Roade de care acum vă e ruşine; pentru că sfârşitul 
acelora este moartea. Dar acum, izbăviţi fiind de păcat şi robi făcându-vă lui Dum-
nezeu, aveţi roada voastră spre sfinţire, iar sfârşitul, viaţă veşnică.” 15

O altă legătură dintre început şi sfârşit, cu vădită tentă soteriologică, este „car-
tea vieţii”, carte despre care Sfânta Scriptură face dese pomeniri. Această „carte a 
vieţii” ar fi cartea în care încă de la început (sau mai înainte de acesta) au fost scrise 
numele celor care se vor mântui, adică numele celor care vor atinge sfârşitul fericit 
şi desăvârşit, împlinind scopul pentru care au fost trimişi în lume. Despre alege-
rea dintru început a celor care se vor împărtăşi de sfârşitul mântuirii se vorbeşte 
şi în Epistola a doua către Tesaloniceni: „Iar noi, fraţilor, iubiţi de Domnul, datori 
suntem totdeauna să mulţumim lui Dumnezeu pentru voi, că v-a ales Dumnezeu 
dintru început, spre mântuire, întru sfinţirea duhului şi întru credinţa adevărului”. 
Cuvintele Sf. Pavel despre alegerea „dintru început spre mântuire”16 ne descoperă 
preştiinţa dumnezeiască în baza căreia sunt şi „scrise” aceste nume în „cartea vieţii”.

Referiri directe la „cartea vieţii” avem şi în alte versete, cum ar fi acesta: „Încă te 
rog şi pe tine, credinciosule Sizig, ajută-le lor, ca pe unele care au luptat pentru Evan-
ghelie, împreună cu mine şi cu Clement şi cu ceilalţi împreună-lucrători cu mine, ale 
căror nume sunt scrise în cartea vieţii” 17. Aici Sf. Ap. Pavel făcând referire la două cre-
dincioase pe nume Evodia şi Sintihi, arată câştigul lor şi al altora în ce priveşte trecerea 
numelor lor în cartea vieţii. Un alt loc scripturistic ce pomeneşte cartea vieţii este şi 
următorul: „Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc 
numele lui din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea părintelui Meu şi îna-
intea îngerilor Lui” 18. Aici aflăm de legătura dintre calitatea de a fi menţionat în cartea 
vieţii şi calitatea de a fi biruitor, căci dacă biruieşti atunci numele tău nu este şters din 
cartea vieţii (unde a fost scris mai dinainte prin mila lui Dumnezeu) şi căznindu-te în 
felul acesta dobândeşti şi puritatea sufletească (îmbrăcarea în veşminte albe) şi măr-
turisirea numelui de către Fiul înaintea Tatălui şi a îngerilor. Aşadar, calitatea de a fi 
scris în cartea vieţii cuprinde atâtea alte câştiguri duhovniceşti, cartea aceasta făcând 
ca starea începutului să fie strâns legată de starea sfârşitului.

Tot despre „cartea vieţii” se vorbeşte şi în versetul următor: „Şi i se vor închina 
ei toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea 
lumii, în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat” 19. Aici se face referire la cei care nu 
sunt scrişi în cartea vieţii, la cei care se vor închina lui Antihrist, la cei care în vre-
murile de pe urmă vor cădea în păcatul necredinţei şi în alte păcate. Însă din acest 
verset mai aflăm încă un aspect important, anume că această carte a vieţii este de 
fapt a „Mielului Celui înjunghiat”, a Mântuitorului Care Se jertfeşte, cei scrişi în 
carte fiind ucenici ai Domnului prin crucile pe care le poartă. Aşadar, descoperim o 
nouă calitate la cei scrişi în cartea vieţii: cea de jertfiţi (purtători de cruce şi îndură-
tori de suferinţă pentru credinţă) dar şi de jertfitori (preoţii creştini care, în sfintele 
altare ale bisericilor, jertfesc pe Mântuitorul - în chip nesângeros - la fiecare Sfântă 
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Liturghie). O altă referire la cei care nu sunt scrişi în cartea vieţii o face şi versetul: 
„Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se ridice din adânc şi să meargă spre 
pieire. Şi se vor mira cei ce locuiesc pe pământ ale căror nume nu sunt scrise de la 
întemeierea lumii în cartea vieţii, văzând pe fiară că era şi nu este, dar se va arăta” 20. 

Cartea vieţii este amintită şi la Judecata de Apoi, căci Sf. Ap. şi Ev. Ioan face ur-
mătoarea mărturisire în ultima carte neotestamentară: „şi am văzut pe morţi, pe cei 
mari şi pe cei mici, stând înaintea tronului şi cărţile au fost deschise; şi o altă carte a 
fost deschisă, care este cartea vieţii; şi morţii au fost judecaţi din cele scrise în cărţi, 
potrivit cu faptele lor” 21, „iar cine n-a fost aflat scris în cartea vieţii, a fost aruncat 
în iezerul de foc” 22 şi „în cetate nu va intra nimic pângărit şi nimeni care e dedat cu 
spurcăciunea şi cu minciuna, ci numai cei scrişi în Cartea vieţii Mielului” 23.

Un mare risc la care suntem supuşi atunci când dorim să înţelem sensul teolo-
gic al acestei „cărţi a vieţii” este acela de a crede că oamenii sunt predestinaţi la rai 
sau la iad, la mântuire sau la osândire. O astfel de înţelegere a „cărţii vieţii” ar fi ca-
tastrofală pentru credincioşi. De aceea înţelegerea corectă a acestei noţiuni se poate 
dobândi numai în strânsă legătură cu atributul atotştiinţei lui Dumnezeu, putere a 
lui Dumnezeu de a şti tot ce-a fost, tot ceea ce este, tot ce va fi, tot ce ar putea fi şi mai 
mult decât atât. În virtutea acestei puteri dumnezeieşti, Dumnezeu ştie cu siguranţă 
încă de la început ce se va întâmpla la sfârşit, deci ştie încă de la început cine se va 
mântui, dar aceasta nu exclude libertatea omului de a-şi alege calea pe care doreşte 
să o urmeze în viaţă (atât în cele văzute cât şi în cele nevăzute). Altfel spus, Dumne-
zeu ştie încă de la început ce va alege omul în viaţa lui şi cunoaşte, deci, şi sfârşitul 
lui. Aşa cum între început şi sfârşit este atotştiinţa lui Dumnezeu, Care ştie încă de 
la început cine se va mântui şi cine nu se va mântui, tot aşa între alfa şi omega este 
cartea vieţii, fapt ce îndeamnă la efortul fundamental al omului de a-şi înscrie nu-
mele în ea. Astfel, singura preocupare a omului născut şi crescut între alfa şi omega 
trebuie să fie dobândirea mântuirii, adică înscrierea în cartea vieţii

Aflând din Sfânta Scriptură toate cele de mai sus, nu putem să nu ne referim 
în cele ce urmează la o icoană murală a părintelui Arsenie Boca, pictată în biseri-
ca de la Drăgănescu, icoană în care se regăsesc toate aceste elemente prezentate 
(elemente care, după cum am văzut, au fundament scripturistic).

Această icoană Îl prezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos în ceruri, la „cina cea 
cerească”, având de o parte şi de alta pe Maica Domnului şi pe Sfântul Ioan Bo-
tezătorul, în apropiere (în partea superioară a picturii) aflându-se îngeri şi apoi 
sfinţi (în dreapta - cum priveşti - din Vechiul Testament, iar în stânga din Noul 
Testament). Ceea ce este interesant pentru subiectul de faţă este gestul Fiului lui 
Dumnezeu Care are mâinile aşezate pe literele Alfa şi Omega, iar între mâini are 
cartea vieţii pe care este aşezat un sfânt potir (potire aflându-se şi în faţa celor care 
stau la masă împreună cu Fiul lui Dumnezeu). Mai este important de adăugat că 
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pe faţa de masă ce se revarsă peste masa acestei sfinte cine, este prezentată istoria 
mântuirii lumii în medalioane ovale.

Credem că scena aceasta este importantă pentru subiectul de faţă, deoarece din 
ea izvorăsc aceleaşi învăţături scripturistice pe care le-am evidenţiat mai sus. Astfel, 
gestul Mântuitorului de aşezare a mâinilor pe cele două litere greceşti alfa şi ome-
ga indică lucrarea de instituire a începutului şi sfârşitului (căci mâna este organul 
de lucru), El fiind autorul celor două limite. Mai mult decât atât Fiul lui Dumnezeu 
uneşte cu mâinile Sale preacurate începutul şi sfârşitul, îmbrăţişând parcă această 
carte a vieţii care se află (închisă) în faţa Lui, pentru că în ea sunt scrise numele celor 
care se mântuiesc şi care bineînţeles sunt foarte dragi Lui. Aşadar, în faţa Domnului 
se află limitele create de El (sau de mâinile Lui), precum şi conţinutul dintre aceste 
limite, anume numele celor salvaţi, ce constituie comoara cea mai de preţ.

Aşezarea cărţii vieţii între alfa şi omega dezvăluie tocmai acest mare adevăr 
mărturisit de Sf. Pavel când zice fraţilor că „că v-a ales Dumnezeu dintru început, 
spre mântuire, întru sfinţirea duhului şi întru credinţa adevărului” 24, făcând le-
gătura dintre început şi sfârşit. Aşezarea sfântului potir pe cartea vieţii arată fără 
doar şi poate caracterul de jertfă al cărţii vieţii care este în acelaşi timp şi „cartea 
vieţii Mielului celui înjunghiat”25. 

Aşa cum Fiul este începutul şi sfârşitul, tot aşa El este şi conţinutul, căci în-
treaga valoare a existenţei este dată de unica Sa jertfă (simbol şi temelie a operei 
de mântuire), după cum se menţionează şi în versetul următor: „S-a arătat o dată, 
spre ştergerea păcatului, prin jertfa Sa” 26. Aşadar, Hristos S-a jertfit o singură 
dată de la întemeierea lumii şi până la sfârşit, vădindu-se cumva rostul lumii aces-
teia, anume de a cuprinde unica jertfă a Domnului. Jertfa Fiului lui Dumnezeu 
pentru lume a fost unică, de aici şi unicul potir (şi nu mai multe) aşezat pe cartea 
vieţii căreia îi împărtăşeşte din valoarea jertfei.

Jertfa creştinilor este legată şi de răbdarea în suferinţă, răbdare care constituie 
şi ea un criteriu al dobândirii mântuirii, căci „cel ce va răbda până în sfârşit, acela 
se va mântui” 27. De asemenea faptul că această carte a vieţii este închisă arată că 
încă nu a venit vremea judecăţii, când se va întâmpla aşa cum a văzut Sf. Ap. şi Ev. 
Ioan: „cărţile au fost deschise; şi o altă carte a fost deschisă, care este cartea vieţii; 
şi morţii au fost judecaţi din cele scrise în cărţi, potrivit cu faptele lor” 28. Am pu-
tea adăuga că atât timp cât cartea se află între alfa şi omega, ea se află în poziţia 
închisă, şi este deschisă doar în momentele propriu-zise ale începutului şi sfârşi-
tului. La început este deschisă pentru a se scrie în ea numele aleşilor, iar la sfârşit 
pentru a se citi din ea numele mântuiţilor. Iată două stări ale cărţii vieţii (închisă 
şi deschisă) funcţie de momentele lumii. 

Aruncând o privire de ansamblu asupra acestei icoane şi rămânând în cadrul le-
găturii dintre început şi sfârşit, distingem în gândirea părintelui Arsenie trei aspec-
te ale legăturii dintre cele două momente, anume: Persoana Mântuitorului, cartea 
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vieţii (care ar putea substitui mulţimea creştinilor care dobândesc mântuirea) şi po-
tirul (simbol al Împărtăşaniei, al Sfintei Liturghii şi prin extensie al tuturor Tainelor).

În strânsă legătură cu mărturia Mântuitorului că „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel 
dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul” 29 se află şi versetul în care se arată 
că „El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, 
ca să fie El Cel dintâi în toate” 30. Este interesant cum Sf. Pavel explică legătura 
dintre calitatea Mântuitorului de a fi „Începutul” şi cea de a fi „Cel dintâi”. Anume, 
El este Cel dintâi pentru că este întâiul născut din morţi, adică Începutul, şi în felul 
acesta, fiind Cel dintâi are toată căderea să fie şi cap al Bisericii. Aşadar, începutul 
în cele ale învierii din morţi Îi conferă Domnului Iisus Hristos puterea de a fi Cel 
dintâi, adică de a fi cap al Bisericii.

Am văzut că Sf. Pavel ne învaţă că Mântuitorul este „întâiul născut din morţi” 
şi aceasta o spune referindu-se la faptul că numai El a înviat din morţi prin pute-
rea Lui proprie, căci El a înviat, nu a fost înviat de altcineva străin de Fiinţa Lui. 
Această precizare este necesară deoarece în Vechiul Testament au mai fost învieri 
din morţi, cum ar fi învierea copilului văduvei din Sarepta Sidonului 31 de către Sf. 
Ilie a sau tot cazul învierii unui alt copil de către Sf. Elisei 32.

Aşadar, numai în acest fel putem spune că Fiul lui Dumnezeu este cel dintâi 
în cele ale învierii, dar este şi Cel de pe urmă în cele ale învierii, fiindcă odată cu 
învierea morţilor de la sfârşitul lumii are loc şi A doua Venire a Sa pecetluind de-
finitiv şi irevocabil minunea învierii din morţi. 

Dacă Domnul Iisus este Cel dintâi şi Cel de pe urmă în ce priveşte învierea, 
El este însă şi Cel dintâi şi Cel de pe urmă în ce priveşte jertfa. El este primul care 
se jertfeşte pentru mântuirea lumii, dar este şi ultimul care face acest lucru tot 
pentru mântuirea lumii. Jertfa de pe urmă este de fapt cea actualizată în mod ne-
sângeros şi permanent în cadrul sfintei şi dumnezeiştii Liturghii atât cât va dura 
şi lumea. Există în felul acesta o legătură între Sf. Liturghie şi existenţa lumii şi 
cu siguranţă că va exista o ultimă liturghie înainte de sfârşit, deci va fi şi o ultimă 
jertfă euharistică şi atunci Hristos va fi Cel din urmă Care se mai jertfeşte.

Tot Iisus Hristos este Cel dintâi, dar şi Cel de pe urmă la veniri sau la pogorâri 
din cer. El este Fiul lui Dumnezeu Care S-a pogorât din cer la Întrupare şi tot El 
este Cel din urmă Care se va pogorî din cer la Parusie.

Aceleaşi calităţi ale Fiului lui Dumnezeu se redescoperă şi în ce priveşte bi-
ruinţa asupra răului şi judecata. El este Cel dintâi Care a biruit răul şi moartea 
prin jertfa de pe cruce, judecând astfel şi lumea, aşa cum se spune în Evanghelia 
după Ioan „acum este judecata acestei lumi; acum stăpânitorul lumii acesteia va 
fi aruncat afară” 33. Dar dacă este Cel dintâi este şi Cel de pe urmă în săvârşirea 
lucrărilor de mai sus, pentru că prin Venirea cea de pe Urmă biruieşte răul apoca-
liptic ajuns la cote paroxistice şi înfăptuieşte şi Judecata de Apoi.
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 Biserica Mănăstirii „Sf. Ioan Rusul”  
din localitatea Slobozia

Altarul de vară al Mănăstirii
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 Biserica Mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe” 
din mun. Giurgiu

Preasfinţitul Părinte Ambrozie în mijlocul obştii 
şi a credincioşilor Mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe”
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În strânsă legătură cu cele spuse mai sus, Mântuitorul este Cel dintâi şi Cel 
de pe urmă şi în cele ale mântuirii, căci El a mântuit lumea în mod obiectiv jert-
findu-Se pe cruce şi tot El mântuieşte subiectiv pe fiecare ales al Său, ajuntându-l 
să-şi împropriască roadele Jertfei de pe cruce.

Tot Iisus Hristos este Cel dintâi şi Cel de pe urmă în ale propovăduirii. Este 
Cel dintâi la predicarea adevărului (cu sensul de Cel mai în măsură în a predica 
adevărul) pentru că El este Cel coborât din cer şi cunoaşte în mod desăvârşit ade-
vărul dumnezeiesc. De aceea este Cel dintâi şi sub aspect cronologic, fiind primul 
Care propovăduieşte noua învăţătură revelată. Tot El este şi Cel de pe urmă care 
propovăduieşte, dând putere apostolilor, misionarilor şi slujitorilor de mai târziu 
să ducă adevărul Evangheliei mai departe.

Sub acest aspect, Hristos nu este numai începutul şi sfârşitul, dar este în ace-
laşi timp şi Sfârşitul şi Începutul, această inversie regăsindu-se în raportul lui Ii-
sus faţă de cele două Legi sfinte: cea Veche şi cea nouă. Ştim prea bine că Iisus este 
sfârşitul Legii Vechi 34, dar în acelaşi timp este şi începutul Legii Noi. 

El n-a venit să strice Legea Veche, ci să o plinească 35. El predică din Legea Ve-
che, descoperindu-i înţelesurile în duhul Noii Legi, aşa cum S-a descoperit pe Sine 
în sinagogă la sfârşitul citirii din proorocul Isaia zicând: „astăzi s-a împlinit Scriptu-
ra aceasta în urechile voastre” 36. Aşadar El este sfârşitul predicii vechitestamentare 
şi începutul celei neotestamentare, fiind început de învăţătură şi pentru poporul 
ales care se împărtăşise din vechime din revelaţia dumnezeiască. Este ceea ce re-
marcă şi Sf. Pavel evreilor în Epistola sa: „Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuve-
nit să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă ca cineva să vă înveţe cele dintâi începuturi 
ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare” 37.

În sfârşit, Fiul lui Dumnezeu este primul şi ultimul în ce priveşte revelaţia, căci 
este Cel dintâi ce S-a descoperit venind din cer şi Cel de pe urmă ce Se va descoperi 
venind „pe norii cerului”.

Mai putem adăuga că cele două meniri (de a fi primul şi ultimul) nu sunt le-
gate exclusiv de firea dumnezeiască, ci se referă şi la firea omenească a Mântuito-
rului, căci prin calitatea de Unul născut al Fecioarei 38 El este în acelaşi timp şi Cel 
dintâi născut al ei, dar şi Cel din urmă născut al Maicii Sale.

Aşa cum bine ştim Dumnezeu a făcut lumea şi a făcut-o pentru ca aceasta să 
fie fericită, stare pe care lumea o poate atinge doar prin îndumnezeire cu ajutorul 
harului. Însă tot El este şi Cel Care o sfârşeşte, nu pentru a o desfiinţa, ci pentru a o 
desăvârşi, sfârşitul având un caracter pedagogic atât în a diminua răul, cât şi în a-l 
elimina în mod definitiv. Acest caracter al sfârşitului se regăseşte şi în viaţa omului 
pe pământ, căci se spune într-o rugăciune de dezlegare de la slujba de înmormân-
tare că Dumnezeu a poruncit desfacerea împreunării dintre suflet şi trup „pentru ca 
răutatea să nu fie fără de moarte” 39. Se arată, aşadar, că dacă n-ar fi sfârşitul adus de 
moarte, răul s-ar înmulţi şi ar deveni fără limită. De aceea nemurirea nu este un dat 
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al lumii acesteia, ci unul caracteristic lumii viitoare. Dar Dumnezeu nu este numai 
începutul şi sfârşitul lumii, ci este fără îndoială şi începutul şi sfârşitul omului, atât 
la nivelul biologic al acestuia cât şi la nivelul său duhovnicesc. 

În ce priveşte viaţa biologică a omului, Domnul este începutul omului pentru 
că este Cauza creatoare a sufletului şi a trupului. Dumnezeu este Cel Care crează 
şi dăruieşte sufletul omului (fără de care trupul n-ar via) şi tot El este Cel care con-
struieşte trupul pruncului în pântecele mamei sale. Dar Dumnezeu este şi sfârşitul 
omului, căci El îngăduie moartea lui la timpul potrivit, atunci când (în aceeaşi ru-
găciune de dezlegare) „porunceşte amestecului şi împreunării” sufletului cu tru-
pul, adică acestei „negrăite legături” a Lui „să se desfacă şi să se risipească”, iar 
sufletul să se întâlnească cu El. Însă, eshatologic vorbind acum, Dumnezeu este 
iar începutul omului prin învierea de apoi şi prin intrarea în veşnicie.

Domnul Dumnezeu este însă (aşa cum am spus mai sus) începutul şi sfârşitul 
sau Cel dintâi şi Cel de pe urmă şi în cele duhovniceşti. El dă chip omului ca să se 
poată mântui şi tot El dăruieşte ajutor haric pentru atingerea asemănării ca sfârşit 
desăvârşit. În om chipul este poarta şi pecetea începutului, iar asemănarea este ade-
verirea sfârşitului prin împlinirea începutului. Aşa cum (după spusele Sf. Vasile cel 
Mare) chipul este asemănarea în potenţă, iar asemănarea este chipul în actualita-
te, aşa şi sfârşitul „se întrezăreşte” în început şi începutul se desăvârşeşte în sfârşit.

În efortul duhovnicesc un factor de mare importanţă este asceza. Putem spune 
chiar că aceasta este un început în cele duhovniceşti. În acest sens, un text plin de în-
ţelepciune duhovnicească descoperim şi în icoana sfintei cuvioase Parascheva, din 
pictura părintelui Arsenie Boca ce împodobeşte pereţii bisericii din Drăgănescu. În 
această icoană sfânta Parascheva ţine în mâini un răvaş pe care scrie următoarele: 
„la început luptă şi osteneală multă este celor ce se apropie de Dumnezeu, iar mai 
pe urmă bucurie şi pace negrăită” 40. Aşadar, începutul este cel al seminţei amare la 
gust, iar sfârşitul este cel al fructului dulce, aducător de mare bucurie. 

O altă componentă a înduhovnicirii este şi ascultarea, care de cele mai multe 
ori presupune acceptarea mustrării venite din partea duhovnicului. De aceea în-
ceputul este perceput ca fiind greu şi ca având o tentă de tristeţe. Este de fapt ceea 
ce spune evreilor Sf. Ap. Pavel în Epistola destinată lor: „Orice mustrare, la înce-
put, nu pare că e de bucurie, ci de întristare, dar mai pe urmă dă celor încercaţi cu 
ea roada paşnică a dreptăţii” 41.

Cum devenirea duhovnicească a omului este un proces, orice descriere a aces-
tui proces trebuie să ia în consideraţie şi stările de început şi cele de sfârşit. În 
sensul acesta Sf. Pavel face minunate descrieri ale stărilor de început şi sfârşit ale 
înduhovnicirii omului spunând: „Precum şi este scris: „Făcutu-s-a omul cel din-
tâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viaţă. Dar nu 
este întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, apoi cel duhovnicesc. Omul cel dintâi este 
din pământ, pământesc; omul cel de-al doilea este din cer”42. Vedem astfel, cum 
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Sf. Pavel descrie pe omul cel neduhovnicesc, cel nedesăvârşit ca fiind la început ca 
şi Adam care avea doar suflet viu, ca fiind un om firesc şi pământesc. În schimb, 
sfârşitul înduhovnicirii descoperă un om asemenea lui Adam „cu duh dătător de 
viaţă”, un om duhovnicesc şi ceresc.

Mântuitorul este deci început şi sfârşit în viaţa duhovnicească a omului. Aceas-
tă trăire în Dumnezeu şi cu Dumnezeu începe prin botez, moment sfânt când pri-
mitorul acestei Sfinte Taine dobândeşte „îmbrăcarea în Hristos”. Dacă cel botezat 
păzeşte toate poruncile, atunci Hristos este cu el „în toate zilele până la sfârşitul vea-
cului” 43, creştinii trebuind să înveţe permanent să păzească poruncile (de la începu-
tul până la sfârşitul vieţii) pentru a-L păstra pe Hristos de la botez până la moarte. 

Tot despre începutul şi sfârşitul în cele duhovniceşti se relatează (în mod codifi-
cat) şi pilda neghinei. Aici semănatul, adică aruncatul seminţelor pe ţarină, este în-
ceputul, iar secerişul este sfârşitul. Semănatul seminţelor dintru început semnifică 
predica învăţăturilor dumnezeieşti, dar şi răspândirea ispitelor diavoleşti. Semin-
ţele cele bune declanşează începutul devenirii în Hristos, iar cele rele debutul întu-
necării prin păcat. Secerişul roadelor (rezultatele modului de vieţuire al oamenilor 
ca experiere a învăţăturilor pe care şi le-au însuşit bune sau rele) şi separarea lor 
(judecata) semnifică sfârşitul propovăduit de eshatologie. Aşa cum între semănat şi 
seceriş trece un timp necesar creşterii plantelor (bune şi rele), tot aşa între începutul 
lumii şi sfârşitul ei trebuie să treacă un timp pentru ca existenţa umană să se aşeze 
definitiv pe una dintre căile ascultării (de Dumnezeu sau de diavol).

Încheind această analiză a efortului duhovnicesc prin prisma stărilor de înce-
put şi de sfârşit, observăm că omul nu poate sfârşi cu Dumnezeu dacă nu începe 
cu Dumnezeu (mai devreme sau mai târziu dacă nu e prea târziu), iar dacă omul 
s-a împărtăşit de bucuria harului atunci descoperă că Domnul cel fără de început 
este începutul şi tot El, Cel fără de sfârşit, este sfârşitul.

Începutul şi sfârşitul nu trebuie privite totuşi ca două momente izolate sau inde-
pendente, căci deseori ele se întrepătrund. Avem ca exemplu un sfârşit al începutului 
relatat în referatul creaţiei „şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa pe care 
a făcut-o” 44. Acest moment indică sfârşirea şi împlinirea actului creator, scoţând în 
evidenţă atât efortul sau lucrarea lui Dumnezeu, dar şi armonia lucrului bine făcut. 

Avem însă şi situaţia de început al sfârşitului. Un asemenea caz este menţionat în 
aceeaşi pictură a părintelui Arsenie Boca (pictură pe care am menţionat-o mai înain-
te). Aici, într-o scenă pictată în partea de miazăzi a naosului, un înger cheamă şi astăzi 
pe omul modern la „cina cerească” adică la împărăţia lui Dumnezeu. Dar acesta pre-
ocupat numai de plăcerile pământeşti refuză chemarea ca şi cei trei chemaţi din pilda 
cinei celei mari 45, invocând aceleaşi tipuri de preocupări lumeşti (actualizate însă la 
vremurile noastre). Interesant este răspunsul final al îngerului: „Ce-ai câştigat dobân-
dind lumea întreagă dar ţi-ai pierdut sufletul ... aţi început sfârşitul lumii”.
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Putem să zicem aşadar, că Dumnezeu sfârşeşte tot ceea ce începe, desăvârşind 
lucrurile pe care le creează atât în lume cât şi în viaţa omului. Credinţa în desăvâr-
şirea lucrurilor făcute de Dumnezeu o avea şi Sf. Ap. Pavel care spunea filipenilor: 
„Sunt încredinţat de aceasta, că cel ce a început în voi lucrul cel bun îl va duce la 
capăt, până în ziua lui Hristos Iisus” 46. 

Nu stau lucrurile tot aşa şi în ceea ce ne priveşte pe noi, căci dacă Dumnezeu 
sfârşeşte (desăvârşeşte) ceea ce începe, noi, în schimb, începem să sfârşim creaţia 
lui Dumnezeu (alterând-o cu păcatele noastre) fiind vrednici de certarea pe care 
tot Sf. Pavel o rosteşte, de data aceasta galatenilor: „Atât de fără de minte sunteţi? 
După ce aţi început în Duh, sfârşiţi acum în trup?” 47. 

Astfel, descoperim în istorie două tendinţe: cea dumnezeiască de a sfârşi ceea 
ce a început şi cea omenească de a începe să sfârşească. Sunt, aşadar, două feluri 
de sfârşire: sfârşirea prin desăvârşire şi sfârşirea prin distrugere. Eshatologia le 
menţionează pe amândouă, căci momentele apocaliptice ale distrugerii spirituale 
şi materiale sunt rodul păcătuirii omeneşti (sfârşirea săvârşită de om), iar apariţia 
„cerului nou şi a pământului nou” este desăvârşirea creaţiei, adică făurirea Noului 
Ierusalim (sfârşirea săvârşită de Dumnezeu).
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RELAŢIA DINTRE RELIGIE ŞI ŞTIINŢĂ - 
DIVERGENŢĂ, CONVERGENŢĂ 

SAU ÎMPREUNĂ LUCRARE

Drd. Niculaie MELEACĂ

Preliminarii

Lumea se desacralizează sub ochii noştri fără ca această tendinţă să întâl-
nească vreo umbră de rezistenţă, de parcă omenirea întreagă face eforturi de-
osebite pantru a-L elimina pe Dumnezeu din creaţie. Dacă se vorbeşte astăzi 
despre divergenţa dintre Religie şi Ştiinţă, trebuie să căutăm cauzele în desacra-
lizarea lumii. Desacralizarea sau procesul de secularizare, început odată cu re-
forma protestantă, continuat cu epoca Renaşterii şi a Iluminismului, culminând 
cu teoria evoluţionistă a lui Darwin şi dictatura comunistă de la jumătatea seco-
lului al XX-lea, aşază omul în locul lui Dumnezeu pe pământ, închizând poarta 
cerului, declarând că omul este măsura tuturor lucrurilor. Pentru întreaga creş-
tinătate, un alt mare deserviciu a fost făcut şi de către Inchiziţie, care, printr-o 
opoziţie adeseori sângeroasă, s-a aşezat în calea progresului ştiinţific. Inchiziţia 
s-a manifestat cu multă cruzime, uitând că Dumnezeu este Iubire (1 Ioan 4, 8), 
atât faţă de ereticii religioşi ai vremii, dar mai ales faţă de oamenii de ştiinţă 
care aveau o altă concepţie despre lume decât cea acceptată de doctrina catolică. 

În a doua jumătate a secolului XX, altă plagă avea să lovească lumea creş-
tină. Ideologia marxist-leninistă, materialismul ştiinţific şi istoric au contri-
buit la descreştinarea şi ateizarea naţiunilor, mai ales în Europa de Est. Prin 
promovarea unor teorii potrivnice credinţei în Dumnezeu de genul „religia, 
opium pentru popor”, prin teroare fizică şi psihică, prin discreditarea minu-
nilor biblice, prin persecuţii pornite împotriva clerului şi credincioşilor, prin 
atragerea intelectualilor care să postuleze lipsa lui Dumnezeu şi inutilitatea 
credinţei, s-a reuşit îndepărtarea multor generaţii de Dumnezeu. Chiar dacă 
Sfântul Iustin Popovici spune că măsura tuturor lucrurilor este nu omul, ci 
Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, lumea continuă să-L izoleze pe Dumnezeu în 
transcendenţa Sa inaccesibilă oamenilor, transformând lumea într-o maşină 
care se vrea funcţională independent de Dumnezeu şi chiar independent de 
om. „Transformarea lumii în maşină a avut ca rezultat apariţia unei crize 
ecologice ce a atins dimensiuni planetare” 1.

Speranţele legate de încetarea procesului de desacralizare sunt legate de 
dialogul dintre oamenii de ştiinţă şi teologi, speranţe care au început să apară 
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din momentul în care fizicienii secolului al XX-lea, pătrunzând în lumea sub-
atomică, au ajuns la concluzia că „o ordine implicită, profundă şi invizibi-
lă, lucrează în adâncul dezordinii explicite...La originea creaţiei nu există 
evenimente întâmplătoare, nu există hazard, ci o ordine cu mult superioa-
ră tuturor celor pe care le putem imagina: ordinea supremă care reglează 
constantele fizice, condiţiile iniţiale, comportarea atomilor şi viaţa stelelor. 
Puternică, liberă, existentă în infinit, tainică şi implicită, invizibilă şi sensi-
bilă, ordinea se află acolo, eternă şi necesară, în spatele fenomenelor, deasu-
pra universului, dar prezentă în fiecare particulă” 2. Astfel se creau premisele 
unui dialog între religie şi ştiinţă. 

Necesitatea dialogului dintre Ştiinţă şi Religie

Dialogul dintre Religie şi Ştiinţă, care nu a fost invenţia, ci redescoperirea 
majoră a acestui sfârşit de mileniu, se impune acum, cu necesitate, nu numai 
ca un imperativ moral în rezolvarea tuturor diferendelor complexităţii vieţii 
contemporane, ci mai ales, prin structurile sale interioare, care ţin de esenţa 
existenţei umane, întrucât omul, ca existenţă personală, este o fiinţă relaţio-
nală prin însăşi natura sa creată.

Astăzi a venit timpul dialogului. A asfinţit vremea absolutismului exclusi-
vist şi reducţionist. Naţiunile şi Bisericile sunt chemate la dialog, la promo-
varea unei gândiri deschise complementarităţii, singura în măsură să asigure 
promovarea valorilor autentice, a respectului şi încrederii reciproce, şi mai 
ales să asigure armonia dintre identitate şi diversitate. A venit vremea ca oa-
menii de ştiinţă să dialogheze cu teologii, să arate împreună lucrând, că între 
ştiinţă şi religie nu există o relaţie de divergenţă, ci de convergenţă.

Există totuşi câteva aspecte demne de luat în calcul în ceea ce priveşte re-
laţia religie-ştiinţă. În lumea modernă religia riscă să evadeze din real, când 
reduce totul numai la sens, închizându-se în propriul univers, nesocotind 
structurile universului creat, de care se ocupă ştiinţa, de aceea riscă să nu mai 
poată comunica cu omul contemporan, să nu-i mai poată transmite mesajul 
adevărului revelat. Riscă să rămână la „vremea aceea”. Ori misiunea ei astăzi 
este tocmai de a traduce mesajul revelat din „vremea aceea” în „vremea aceas-
ta” 3. Mulţi teologi contemporani strigă să revenim înapoi la „Părinţii Biseri-
cii”. Aceasta însă nu înseamnă să ne întoarcem la stadiul primitiv din „epoca 
Părinţilor” de acum 2000 de ani, ci înseamnă să redescoperim dialogul res-
ponsabil, cu natura sau relaţia normală cu natura şi mediul înconjurător, să 
redescoperim spiritul Părinţilor astăzi, reintrând în dialog cu gândirea lor în 
vremea aceasta şi pentru vremea ce va urma. Şi dacă pentru mulţi din oame-
nii de ştiinţă „evidenţa lucrurilor” sau „raţionalitatea lumii” postulează exis-
tenţa unui Creator al lumii acesteia, cu atât mai mult pentru unii teologi sau 
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oameni ai Religiilor, lumea aceasta, desfigurată prin păcat şi transformată în 
valea plângerii, dobândeşte o valoare inestimabilă în perspectiva veşniciei 4.

Dialogul dintre Ştiinţă şi Religie este puternic susţinut de Tradiţia orto-
doxă bisericească, conform căreia, nu se poate afirma o ruptură între „natură 
şi har”, între originea şi sensul care coexistă în lume ca operă raţională a lui 
Dumnezeu. După Părinţii Bisericii, toate lucrurile îşi au raţiunile lor în Raţi-
unea Supremă sau în Logosul Divin prin care toate au fost aduse la existenţă.

Ştiinţa şi Religia sunt convergente sau complementare, conflictul dintre ele 
apărând acolo unde creatul şi necreatul, originea şi scopul creaţiei sunt conside-
rate ca fiind ireconciliabil opuse. Una dintre problemele străine de spiritul tra-
diţiei patristice este aceea a judecării raporturilor dintre ştiinţă şi credinţă prin 
grila reducţionistă a ideologiilor pe care toată lumea le cunoaşte sub numele de 
Creaţionism şi Evoluţionism 5. Aceste ideologii nu se regăsesc în teologia Pă-
rinţilor. În opinia Părinţilor, cele două puteri, raţiune şi credinţă, coexistă fără 
probleme într-o manifestare completă pe care Sfântul Maxim Mărturisitorul o 
numeşte „raţiunea comparativă care priveşte lucrurile teologic” 6, iar în cazul 
raportului natural-supranatural, văd o relaţie sinergică, unde, la nivelul comu-
niunii omului cu Dumnezeu, în orice progres - spre exemplu în cunoaştere şi 
desăvârşire - funcţionează principiul sinergiei 7. De aceea, dacă pentru Teologia 
Ortodoxă nu există un conflict fiinţial între credinţă şi raţiune, între natural şi 
supranatural, nu există motive puternice pentru abordarea relaţiilor dintre cre-
dinţă şi ştiinţă sub semnul adversităţii sau divergenţei. „Ştiinţa nu poate decât 
să stabilească ceea ce este, nu şi ce trebuie să fie, iar dincolo de domeniul său 
rămân necesare judecăţile de valoare de tot felul. Religia pe de altă parte, are 
de a face doar cu evaluări ale gândirii şi acţiunii umane: ea nu poate vorbi cu 
temei despre fapte şi relaţii între fapte. Potrivit acestei interpretări, binecunos-
cutele conflicte dintre Religie şi Ştiinţă din trecut, trebuie puse pe seama unei 
greşite înţelegeri a situaţiei care a fost descrisă” 8. 

De ce se vorbeşte de conflicte între Biserici şi ştiinţă când oamenii de şti-
inţă au fost şi sunt şi azi în mare parte religioşi? Din cauza unora, care au do-
rit să facă o separaţie între cele două domenii, afirmând că religia nu se poate 
niciodată împăca cu ştiinţa deoarece religia nu poate demonstra în mod direct 
adevărul ideilor sale pe când ştiinţa o poate face. Scepticii susţin că religia nu 
poate să-şi demonstreze ideile şi teoriile pe baza experimentului de unde şi 
apariţia acestui conflict dintre religie şi ştiinţă 9. Acest conflict este susţinut cu 
argumente de ordin istoric, pornind de la persecutarea lui Giordano Bruno şi 
a lui Galileo Galilei de către Biserică în secolul al XVII-lea, până la aversiunea 
religioasă faţă de teoria evoluţionistă a lui Darwin din secolele XIX. Înceti-
neala cu care Biserica a acceptat anumite idei ştiinţifice a făcut să alimenteze 
credinţa că teologia nu se va împăca niciodată cu ştiinţa 10. Pentru Teologia 
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Ortodoxă „raţiunea omului este tronul lui Dumnezeu în suflet” 11. Dar „Ideea 
unei disjuncţii (cu toate confluenţele şi rezonanţele ce intervin), între sferele 
culturilor şi cea a civilizaţiei, de prima aparţinând religia, iar de a doua ştiinţa, 
duce la concluzia că între religie şi ştiinţă nu pot avea loc confruntări înteme-
iate, nici dispute semnificative, nici rivalităţi serioase” 12.

Albert Einstein afirmă că deşi „domeniul religiei şi al ştiinţei sunt prin ele 
însele net delimitate unul faţă de celălalt”, totuşi „între ele se creează puter-
nice relaţii şi dependenţe reciproce” datorită religiozităţii omului de ştiinţă 13. 
„Religiozitatea lui (a omului de ştiinţă) stă în uimirea extaziată faţă de ar-
monia legităţii naturale, în care se dezvăluie o raţiune atât de superioară, 
încât orice gândire cu sens şi orânduire omenească reprezintă un reflex cu 
totul neînsemnat” 14. Ideea că religia se opune ştiinţei sau că optând pentru 
una te împotriveşti celeilalte, este anulată de realitatea de azi care ne arată că 
numeroşi savanţi au fost şi sunt profund religioşi. Cei mai mulţi dintre cerce-
tători au înţeles că fără credinţă în Dumnezeu nu se poate dobândi adevărata 
cunoaştere. 

Doar un dialog autentic între ştiinţă şi religie poate fi o şansă pentru noi 
oamenii de a-L iubi mai mult pe Dumnezeu Creatorul, pe omul creat după chi-
pul şi asemănarea Sa, şi natura întreagă.

Sfinţii Părinţi şi relaţia lor cu ştiinţa

Sfinţii Părinţi nu au văzut între religie şi ştiinţă divergenţă, ci convergen-
ţă, nu opoziţie, ci doar distincţie, acordând în vremea lor un loc semnificativ 
ştiinţelor. Chiar dacă pare că dialogul teologiei cu ştiinţa s-a dezvoltat cu pre-
cădere în utlimii 50 de ani, datorită unor consecinţe surprinzătoare ale unor 
teorii remarcabile, obţinute în special în fizică, totuşi subiectul acestui dialog 
este mult mai vechi. Un număr însemnat de Sfinţi Părinţi ai primelor veacuri 
creştine au fost interesaţi de rezultatele ştiinţelor vremii şi au încercat să le 
arate în lumina adevărurilor de credinţă. De aceea în spiritul dialogului dintre 
ştiinţă şi religie „teologii de astăzi trebuie nu doar să repete pe Sfinţii Părinţi 
ci, în comuniune spirituală cu ei să facă pentru timpul nostru, ceea ce ei au 
făcut pentru timpul lor: să aibă o atitudine de respect şi de receptare cu dis-
cernământ a rezultatelor cunoaşterii umane bazate pe cercetare” 15. 

Clement Alexandrinul realizează prima încercare savantă de asimilare a 
culturii păgâne în creştinism. El declară că „filosofia greacă a jucat pentru 
antichitate rolul Vechiului Testament de călăuză spre Hristos” 16. Fericitul 
Augustin descoperă în filosofia lui Platon ideea de Treime iar Sfântul Iustin 
Martirul şi Filosoful consideră că Logosul s-a revelat în mod parţial şi filoso-
filor păgâni ca o lumină aşezată în raţiunea filosofică 17.
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O altă opinie vrednică de luat în seamă este cea a Sfântului Grigorie de Na-
zianz, care susţine că ştiinţa nu ne deturnează de la religie deoarece „departe 
de a fi dăunătoare în sine, studiile profane ne ajută să avansăm toi mai mult 
în cunoaşterea Autorului divin al naturii” 18. Această părere conform căreia 
nu pot exista neînţelegeri reale între Biserică şi ştiinţă, o găsim şi la Fericitul 
Augustin, care are încredere în Ştiinţă deoarece universul, ca operă a lui Dum-
nezeu este bun şi deci studierea acestuia nu poate fi decât un lucru bun pentru 
om, suscitându-i admiraţia faţă de Creator 19.

Sfinţii Părinţi aveau o atiutudine de profund respect faţă de cultura veche. 
Sfântul Vasile cel Mare în scrierea sa „Despre educaţia tinerilor”, spune că „lu-
mina naturală a spiritului omenesc care confirmă binele, frumosul şi ade-
vărul, revelate de Biserică, poate fi socotită o lumină dăruită de Dumnezeu 
oamenilor pentru a lucra la căutarea Adevărului” 20, care este Iisus Hristos, 
Mântuitorul lumii. Tot Vasile cel Mare afirmă că „ Admiraţia noastră faţă de 
măreţia creaţiei nu se micşorează cu nimic dacă aflăm prin cercetare modul 
în care s-au făcut toate aceste lucrări minunate” 21. 

Sfinţii Părinţi se folosesc de ştiinţele profane ca auxiliare ale teologiei creş-
tine. Chiar dacă în vremea Sfinţilor Părinţi existau curente religioase care ne-
gau valoarea culturii profane, Părinţi precum Grigorie de Nazianz, Grigore de 
Nyssa, Ioan Damaschin, Maxim Mărturisitorul sau Grigore Palama au pus în 
valoare, atât în latura gândirii mistice, cât şi în cea a formulărilor dogmatice, 
bogăţia culturii filosofice. În Hexaimeron, Sfântul Vasile face apel la ştiinţele 
naturale, la cosmologie, la antropologie şi la gândirea filosofică aristotelică iar 
Sfântul Damaschin utilizează toate datele ştiinţelor profane, de la psihologie 
şi medicină până la geografie şi astronomie 22.

În consecinţă, putem afirma că omul, în calitate de fiinţă creată după chipul 
lui Dumnezeu şi în perspectiva veşnicei asemănări cu El, deţine unele privilegii 
şi anume posibilitatea de a avea o legătură liberă şi conştientă cu Creatorul său, 
şi capacitatea de a se înzestra cu noi perspective asupra lui însuşi şi asupra celor 
din jur, cu ajutorul ştiinţei. Se observă că darul cu care a fost înzestrat omul încă 
de la creaţie, adică de a fi după chipul Creatorului său (Facere 1, 26) reprezintă 
temeiul Dialogului creator dintre Religie şi Ştiinţă 23. Rezultă de aici 
că în măsura în care omul ar fi înaintat spre asemănarea cu Dumnezeu, ar fi re-
alizat o unire cât mai deplină între Religie şi Ştiinţă, în sensul că tainele, pe care 
atât de greu le descoperă astăzi ştiinţa, s-ar fi deschis celui care, în calitate de 
microcosmos, se făcea izvor de binecuvântare pentru macrocosmos 24.

Contribuţiile oamenilor de ştiinţă religioşi la progresul omenirii 25

Mulţi dintre oamenii de ştiinţă care deţin un rol important în istoria lumii 
în ceea ce priveşte progresul ştiinţific al lumii, au crezut nu doar că există o 
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divinitate, ci au crezut în Dumnezeul adevărat şi în Sfânta Scriptură. Ei sunt 
o dovadă în plus că între Religie şi Ştiinţă nu există divergenţă ci convergenţă 
sau împreună lucrare.

Johannes Kepler 26 (1571-1630). A fost descris ca omul ce a început pro-
cesul prin care superstiţia a fost înlocuită cu raţiunea datorită marii sale opere 
şi descoperiri în domeniul astronomiei.El şi-a rezumat crezul afirmând: „Sunt 
creştin”. L-a recunoscut pe Dumnezeu drept „Creatorul plin de bunăvoinţă 
care a adus în fiinţă natura din nimic”. Kepler scria: „Mare este Dumnezeu, 
Domnul nostru, mare este puterea Sa şi înţelepciunea Lui nu are sfârşit”.

Sir Isaac Newton 27 (1642-1727). A fost unul dintre cei mai mari oameni 
de ştiinţă, autorul a foarte multe descoperiri, printre care legile gravitaţiei, le-
gile mişcării şi calculul matematic. Contribuţia sa la progresul ştiinţei acoperă 
domeniile fizicii, matematicii şi astronomiei.

Newton L-a iubit pe Dumnezeu şi a crezut în Cuvântul lui Dumnezeu. A stu-
diat Biblia şi a scris cărţi despre studiul său biblic. El a scris: „Am convingerea 
fundamentală că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, scris de oameni insuflaţi 
de Dumnezeu. Studiez zilnic Biblia”. Punctul său de vedere, ca om de ştiinţă, a 
fost afirmat clar atunci când a spus: „Ateismul nu are sens. Când mă uit la sis-
temul solar, văd pământul aflat la distanţa potrivită de soare pentru a primi 
cantitatea corespunzătoare de căldură şi lumină. Aşa ceva nu s-a produs din 
întâmplare”. Investigând mişcarea planetelor, Newton a văzut mâna lui Dum-
nezeu la lucru. Iată ce a mărturisit el: „Acest sistem extraordinar al soarelui, 
planetelor şi cometelor poate izvorî doar din sfatul şi stăpânirea unei Fiinţe 
inteligente... Această Fiinţă guvernează toate lucrurile... ca Domn al tuturor”.

Matthew Maury 28 (1806-1873). A fost o figură de frunte în domeniul 
oceanografiei şi hidrografiei. A scris şi cărţi renumite, dintre care unele au de-
venit cele mai populare manuale în domeniu.

Maury a fost un creştin devotat care accepta autoritatea lui Dumnezeu asu-
pra vieţii sale. Şi-a folosit realizările deosebite pentru a-I da slavă Dumneze-
ului pe care-L recunoştea drept Domnul întregii creaţii. A apărat cu mult zel 
folosirea Scripturii în cercetările şi scrierile sale: „Am fost acuzat de oamenii 
de ştiinţă... că citez Biblia drept confirmare a principiilor geografiei fizice. 
Biblia, spun aceştia, nu a fost scrisă în scopuri ştiinţifice şi de aceea ea nu 
reprezintă o autoritate în probleme ştiinţifice. Să avem iertare! Biblia este o 
autoritate în orice domeniu de care se atinge. ...Biblia este adevărată şi şti-
inţa este adevărată, şi de aceea, fiecare, citite corect, nu fac decât să o dove-
dească pe cealaltă ca fiind adevărată”.

James Joule 29 (1818-1889). Este renumit datorită contribuţiei sale în 
domeniul fizicii, realizând legătura dintre căldură şi mişcarea mecanică; de 
aceea numele său a fost dat unităţii de măsură a energiei, Joule-ul. Joule a fost 
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un creştin a cărui credinţă era binecunoscută. El a simţit o armonie puternică 
între munca sa şi adevărul descoperit în Biblie. Mulţi colegi de-ai săi, oameni 
de ştiinţă, i-au împărtăşit punctele de vedere şi nu au îmbrăţişat darwinismul, 
care, la acea dată, făcea ravagii în Anglia. În consecinţă, în 1864, la Londra, 
717 oameni de ştiinţă au semnat un manifest remarcabil intitulat „Declaraţia 
studenţilor în ştiinţele naturale şi fizice” în care îşi mărturiseau încrederea ce 
o aveau în integritatea ştiinţifică a Sfintelor Scripturi. Joule credea cu tărie că 
Dumnezeu este Creatorul şi a afirmat că are următoarele priorităţi: „După cu-
noaşterea şi împlinirea voii Lui Dumnezeu, următorul meu ţel este să cunosc 
câte ceva despre atributele Sale - despre înţelepciunea, puterea şi bunătatea 
Sa - aşa cum sunt ele arătate de lucrarea mâinilor Sale”.

Concluzii

Învăţătura ortodoxă despre om spune că, înainte de cădere, raţiunea omului 
descoperea cu uşurinţă, atât relaţia omului cu Creatorul cât şi relaţia cu creatura 
sub forma dialogului datorită Logosului în care toate îşi au existenţa 30.

Întrepătrunderea celor două relaţii avea ca efect descoperirea sensurilor 
mereu mai înalte ascunse ale creaturilor şi ale lumii întregi. Dar din nefericire, 
păcatul a îngreunat urcuşul omului spre destinul său eshatologic26, comuni-
unea deplină cu Creatorul său. A produs o deviere de la ţinta sa finală şi prin 
aceasta o întunecare a raţiunii şi o pervertire a sentimentului şi o slăbire a vo-
inţei, deci, omul în loc să mai fie orientat spre Dumnezeu, prin deviere, se ori-
entează spre el şi spre natura înconjurătoare. se închide în imanent, se auto-
limitează. Cineva ar putea spune că autolimitarea este deja un act ştiinţific de 
cunoaştere dar apare atunci ca legitimă întrebarea: Să fie oare aceasta poziţia 
şi perspectiva omului în lume de a se închide în el şi în lumea lui? 31

Privită în perspectiva relaţiei dintre Dumnezeu şi om, lumea întreagă 
este un dar al lui Dumnezeu pentru om: „Potrivit credinţei creştine, 
lumea a fost creată de Dumnezeu ca un dar pentru omenire” 32. În acest sens 
totul poate fi văzut ca un dar şi o manifestare a iubirii lui Dumnezeu faţă de 
noi şi în noi. Fiind creată prin Fiul şi Cuvântul (Logosul) lui Dumnezeu, lu-
mea este, pentru omul creat după chipul Fiului, „ o cuvântare coerentă a lui 
Dumnezeu către om, într-o înaintare continuă” 33. Din această perspectivă, 
lucrurile care alcătuiesc lumea reprezintă darul Cuvântului lui Dumnezeu care 
luminează viaţa. Dar dacă lucrurile şi tot ce există au fost aduse la existenţă 
prin Cuvânt, atunci acestea sunt mărturii sau semne ale Cuvântului, deci ale 
Logosului divin sau ale Raţiunii supreme care poartă în sine raţiunile existen-
ţiale, ale tuturor făpturilor.

Păcatul, care a pătruns incidentar şi se manifestă iraţional şi involuntar, 
întrucât întunecă raţiunea, perverteşte sentimentul şi slăbeşte voinţa, sfâşiind 
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unitatea dintre suflet şi trup în fiinţa omului, dar şi relaţia omului cu întreaga 
creaţie (Romani 8, 20), a creat premisele rupturii dintre Ştiinţă şi Religie34. 
Renunţând la comuniunea cu Dumnezeu şi cu semenii, omul restrânge astfel 
cunoaşterea sa la cunoaşterea lumii ca obiect . În acest sens, lumea a devenit, 
în mare parte opacă, retragerea Duhului dumnezeiesc din ea slăbindu-i însu-
şirea de mediu transparent între Dumnezeu şi oameni şi între aceştia înşişi.

Fiul lui Dumnezeu venind în lume la ai Săi şi ale Sale, şi întrupându-Se, a 
restaurat prin toate actele Sale, culminând în Jertfa Crucii şi învierea din mor-
ţi, firea umană în pluralitatea persoanelor umane şi lumea întreagă. Raţionali-
tatea materiei, adică a firii umane, pe care a asumat-o, dar şi a creaţiei întregi 
explică întruparea Logosului şi caracterul cosmic al mântuirii. 

Restaurată prin Hristos, firea umană deschide drumul către vindecarea 
elementelor lumii pe care le recapitulează în sine, iar pentru cei care se ridică 
în Hristos din îngustarea creaţiei adusă de păcat, existenţa se întinde la infi-
nit, iar raţionalitatea îşi capătă sensul deplin . În Hristos. mântuirea capătă 
dimensiuni cosmice, fiind socotită ca o nouă creaţie, deoarece în Hristos cre-
aţia este restaurată şi devine o făptură nouă: „în El a binevoit Dumnezeu să 
sălăşluiască toată plinirea şi printr-însul toate cu Sine să le împace fie cele 
de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El. prin sângele Crucii 
Sale” (Coloseni 1, 19-20). Astfel, în Hristos şi în Biserica Sa, religia şi ştiinţa 
îşi pot găsi cele mai potrivite căi de comunicare pentru binele omului şi al 
lumii întregi 35.

În perspectiva Teologiei Ortodoxe nu poate exista conflicte între ştiinţă 
şi religie pentru că adevăraţii oameni de ştiinţă şi adevăraţii teologi sunt îm-
preună lucrători în slujba singurului Adevăr, Iisus Hristos, fiul şi Cuvântul lui 
Dumnezeu în calitatea Sa de Raţiune supremă. Fără raportarea la Hristos, Ca-
lea, Adevărul şi Viaţa (Ioan 14, 6), geniul uman poate aşeza Ştiinţa şi tehnica, 
şi chiar Religia, în slujba răului şi a morţii, existând pericolul dispariţiei vieţii 
de pe pământ. 

În încheiere putem spune că într-o mare măsură supravieţuirea umanită-
ţii depinde de rezolvarea problemelor ecologice la care se poate ajunge numai 
printr-o împreună-lucrare a oamenilor de ştiinţă cu teologii.
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CULTUL DIVIN PUBLIC ORTODOX – 
MIJLOC DE PASTORAŢIE COLECTIVĂ

Pr. Asist. Univ. Drd. Silviu Tudose
Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti

Introducere

După cum bine se ştie, misiunea fiecărui slujitor al altarului este întreită, aşa 
cum întreită este şi puterea dată de Mântuitorul Iisus Hristos: învăţătorească, 
sfinţitoare şi conducătoare (Matei 28, 19-20). În acest sens, preotul desfăşoară 
o activitate pastorală continuă, pentru a-şi conduce păstoriţii spre ţelul final al 
vieţii creştine, şi anume mântuirea sufletului.

Fiecare din aceste trei laturi ale activităţii pastorale sunt la fel de importante, 
neputându-se face o ierarhizare a lor1. Credincioşii au nevoie, în egală măsură, 
de împărtăşirea adevărurilor de credinţă, de sfinţirea vieţii lor, prin harul dum-
nezeiesc al sfintelor slujbe, precum şi de povăţuirea spirituală pe calea mântuirii.

Povăţuirea credincioşilor nu poate fi explicată exclusiv teoretic în cadrul stu-
diului Teologiei pastorale, care nu ne poate oferi „reţete sau soluţii de-a gata 
pentru rezolvarea fiecărui caz în parte, dintre cele ce pot surveni în activitatea 
pastorală a preotului. Ea ne oferă rezultatul unor experienţe verificate de veacuri, 
pe baza cărora păstorul alege sau găseşte metoda, mijlocul sau soluţia cea mai 
potrivită, cerută de împrejurările sau de situaţiile speciale în care se poate afla de 
fiecare dată şi care diferă de la caz la caz”2. Cu toate acestea, în cadrul studiului 
pastoralei, s-au cristalizat două mari categorii de mijloace ale pastoraţiei: colec-
tive sau sociale şi individuale. Primele se adresează întregii comunităţi creştine 
dintr-o parohie, fără a se ţine cont neapărat de vârstă, sex, pregătire intelectuală 
sau nivel duhovnicesc. Cele individuale se adresează fiecărui credincios în parte, 
cea mai des folosită şi cea mai eficientă în acelaşi timp fiind Sfânta Taină a Spo-
vedaniei. În studiile de teologie pastorală se propune, însă, şi evidenţierea unei a 
treia categorii, în deplin acord cu cerinţele pastoraţiei contemporane, şi anume 
aceea a metodelor intermediare, adresate unor grupuri mai restrânse de credin-
cioşi dintr-o comunitate creştină, alcătuite în funcţie de vârstă (copii, tineri, bă-
trâni), sex (bărbaţi sau femei), profesie sau în funcţie de situaţiile speciale în care 
se află (în spitale, penitenciare, sub influenţa drogurilor etc.) ş.a.

Ne propunem în continuare să analizăm una dintre metodele pastoraţiei co-
lective, şi anume cultul divin public, în ansamblul său, care nu este numai „mij-
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locul principal pentru sfinţirea credincioşilor, ci şi cel mai potrivit mijloc şi prilej 
de pastoraţie colectivă”3.

Când vorbim despre cultul divin ortodox, ne gândim la „orice formă sau act 
religios menit să-l pună pe om în legătură cu Dumnezeu, pe de o parte exprimând 
cinstirea sau respectul faţă de Dumnezeu, iar, pe de alta, mijlocind sfinţirea omu-
lui sau împărtăşirea harului dumnezeiesc”4. Această legătură a omului cu Dum-
nezeu se realizează, în primul rând, prin intermediul rugăciunii particulare, făcută 
de fiecare creştin în parte, ceea ce constituie cultul particular. Rugăciunea din ca-
drul cultului particular, bineînţeles, după rânduiala şi sub ascultarea Bisericii, este 
cea care pregăteşte creştinul pentru participarea la ceea ce numim cultul public, 
adică la slujbele divine. Unite, aceste două manifestări ale cultului – particular şi 
public – constituie viaţa Bisericii, care este o neîncetată slujire a lui Dumnezeu. 
Cultul divin este, astfel, „centrul, inima şi expresia fundamentală şi caracteristică 
a vieţii religioase, este însăşi viaţa Bisericii Ortodoxe, care nu se poate concepe 
fără el”5. Născut din cultul Bisericii primare, cultul divin ortodox constituie opera 
colectivă şi anonimă a întregii Biserici Ortodoxe, „un mod de expresie al tradiţiei 
bisericeşti, forma perceptibilă a vieţii sacramentale a Bisericii”6.

Desfăşurarea vieţii cultice în Biserica Ortodoxă are un întreit scop, aşa cum 
întreită este şi misiunea preotului: latreutic sau cinstitor, adică de preamărire a lui 
Dumnezeu, de supracinstire a Maicii Domnului şi de cinstire a sfinţilor, harisma-
tic, adică de împărtăşirea harului sfinţitor şi catehetic sau de instruire a credincio-
şilor în învăţătura de credinţă şi în asimilarea şi trăirea adevărurilor religios-mo-
rale7. Pornind în special de la acest al treilea scop, putem afirma că principalul 
mijloc de pastoraţie colectivă folosit în Biserica Ortodoxă este cultul 
divin. De aceea a şi fost numit „matrice a vieţii în Hristos”8, în sensul că, prin în-
treaga sa desfăşurare, îi uneşte pe creştini cu Mântuitorul Iisus Hristos. De ase-
menea, relaţiile interpersonale dintre credincioşi se bazează şi ele, în primul rând, 
pe comuniunea fiecăruia cu El, în special prin Dumnezeiasca Euharistie. 

Cultul divin, mijloc de învăţare şi întărire a dreptei credinţe9

Între cultul şi învăţătura de credinţă a Bisericii există o legătură evidentă. 
Formele sale externe exprimă nu numai religiozitatea sau pietatea creştinilor, ci 
şi dogmele Bisericii. De altfel, nenumărate rugăciuni sau imne folosite până as-
tăzi au fost introduse în slujbele ortodoxe pentru a formula, într-o formă poetică, 
accesibilă tuturor, unele învăţături de credinţă. În acelaşi timp, ele au avut şi au 
menirea de a apăra ortodoxia credinţei împotriva deformărilor eretice, constitu-
ind un bogat şi nepreţuit tezaur doctrinar, o cateheză vie, la îndemâna şi pe în-
ţelesul tuturor. Demn de menţionat este faptul că expunerea credinţei în cultul 
Bisericii este perfectă, în sensul că slujbele nu conţin nimic de care Biserica să nu 
fie sigură. Slujbele nu speculează, ci afirmă10. 
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În primul rând, creştinul ortodox poate cunoaşte Sfânta Scriptură prin inter-
mediul pericopelor din Apostol şi din Sfânta Evanghelie, al paremiilor de la ve-
cernie, al catismelor sau grupurilor de psalmi din rânduiala laudelor bisericeşti. 
De asemenea, fiecare rugăciune este presărată cu numeroase versete sau para-
frazări ale unor versete biblice, caracterul scripturistic al cultului ortodox fiind 
recunoscut în întreaga creştinătate11. Dacă sunt scoase pasajele biblice din alcătu-
irea rugăciunilor ortodoxe, ele dispar pur şi simplu, acestea constituind coloana 
vertebrală a acestora.

În formă concentrată, principalele învăţături de credinţă ale Bisericii sunt 
împărtăşite prin ascultarea şi rostirea Simbolului de credinţă niceo-constantin-
opolitan, în cadrul slujbei Tainei Sfântului Botez, al Sfintei Liturghii sau al unor 
laude bisericeşti (miezonoptica sau pavecerniţa).

Însă mijlocul cel mai eficient de propovăduire a adevărurilor de credinţă, cu-
prinse în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie, îl constituie imnele şi cântările bi-
sericeşti12. „Prin ele, Biserica a pus la îndemâna credincioşilor ei o întreagă teologie 
popularizată. Bogata şi splendida producţie a poeziei imnografice creştine din sluj-
ba cultului ortodox, sub formă de tropare, condace, canoane sau diferite stihuri care 
alcătuiesc astăzi cuprinsul tuturor cărţilor de cult, dar mai ales al Mineelor, Octoihu-
lui, Triodului şi Penticostarului, constituie un mijloc la îndemâna tuturor credincio-
şilor să reflecteze la învăţătura şi preceptele Mântuitorului în forma în care Biserica 
le-a lămurit şi le-a explicat pentru a susţine şi întări credinţa ortodoxă”13.

Rugăciunile pe care le întâlnim în cărţile de slujbă ortodoxe sunt, aşa cum 
aminteam mai sus, grefate pe texte din Sfânta Scriptură, concentrând în ele în-
treaga teologie a Bisericii ce-şi are obârşia în predica şi viaţa apostolilor14. Este 
suficient să amintim anaforaua Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, care este o 
neîntrecută expunere a atributelor divine, recapitulând, în acelaşi timp, întrea-
ga istorie a mântuirii neamului omenesc, sau rugăciunea sfinţirii apelor din ziua 
Bobotezei, în care este istorisită creaţia lumii şi purtarea ei de grijă din partea 
lui Dumnezeu. Atunci când credincioşii ascultă astfel de creaţii euhologice, nu 
numai că sunt instruiţi în credinţă, dar capătă şi un puternic sprijin în păstrarea 
acestei credinţe nealterată şi neinfluenţată de elemente străine.

Sfânta Liturghie – izvor de sfinţire, instruire 
şi călăuzire a credincioşilor

Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia, Alexei I (†1970), întrebat cum ar defini 
Biserica Ortodoxă, a răspuns: „O Biserică ce săvârşeşte Sfânta Liturghie”. Prin 
acest răspuns „voia să arate rolul cultului în viaţa creştinilor răsăriteni şi că Bise-
rica răsăriteană este, înainte de toate, o biserică ce veghează înaintea lui Dumne-
zeu, săvârşind tainele Fiului Său, riturile cele mai vechi, transmise de Sfinţii Pă-
rinţi”15, în centrul tuturor acestora aflându-se Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. 
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Temelie şi centru al cultului divin ortodox, Dumnezeiasca Liturghie este slujba 
care îi adună pe toţi credincioşii în jurul păstorului lor, pentru a participa la actu-
alizarea Jertfei de pe Cruce a Mântuitorului, ceea ce reprezintă izvorul mântuirii, 
„din care îşi trag puterea harică toate sfintele slujbe, tainele şi ierurgiile Bisericii 
creştine”16. Nimic nu este mai de folos omului ca participarea la Sfânta Liturghie, 
unde, prin împărtăşirea cu Sfintele Taine, se sfinţeşte, făcându-se părtaş roade-
lor Jertfei de pe Golgota. De aceea, datoria oricărui slujitor este aceea de a-i face 
pe credincioşi să conştientizeze importanţa participării active la Dumnezeiasca 
Liturghie, spre sfinţirea şi mântuirea sufletelor lor.

Aşa cum aminteam mai înainte, Sfânta Liturghie, prin rugăciunile şi imnele 
sale, este o „cateheză desăvârşită”, cu un bogat conţinut doctrinar. O lungă perioa-
dă de timp, în care oamenii nu ştiau toţi a citi şi a scrie, Liturghia a reprezentat sin-
gurul mijloc prin care aceştia cunoşteau Sfânta Scriptură, din lecturile biblice care 
se citeau în cadrul Liturghiei catehumenilor sau din textul Cazaniilor sau al predi-
cilor, presărate şi ele cu nenumărate versete biblice. Din păcate, şi astăzi, pentru 
unii credincioşi, este singurul mijloc de a cunoaşte cuvântul revelat al Scripturii17. 

Din imnele ce se intonează la fiecare Liturghie, unele apărute în epoca ma-
rilor erezii antitrinitare18, creştinul poate cunoaşte învăţătura dogmatică a Bi-
sericii. Aceasta este concentrată apoi în Simbolul credinţei şi tâlcuită în cadrul 
predicilor. Însă, „mai presus de orice, găsim - în Sfânta Liturghie – însăşi istoria 
sfântă a mântuirii noastre, simbolizată în chip plastic în momentele principale 
din rânduiala ei”19, fiind aşadar taina actualizării lucrării mântuitoare a Mântu-
itorului şi a unirii depline cu El, „Taina împlinirii Bisericii ca Trup al lui Hristos 
şi a intrării ei în Împărăţia lui Dumnezeu”20.

Sfânta Liturghie este un permanent îndemn adresat credincioşilor la rugă-
ciune comună, la care să participe cu toată fiinţa lor, pentru a se putea împărtăşi 
de roadele ei binefăcătoare21. Un prim gest de participare îl constituie aducerea 
darurilor de pâine şi vin ce urmează a fi folosite ca materie a Jertfei nesângeroa-
se, precum şi a pomelnicelor cu numele viilor şi ale morţilor pentru care aceştia 
se roagă. Printr-o povăţuire atentă, credincioşii pot fi ajutaţi să conştientizeze că 
darurile pe care le aduc nu sunt deloc întâmplătoare, că ele au valoare de jertfă, 
fiind produsul specific al priceperii şi îndemânării omului22. Conştientizarea de 
care vorbim poate fi mai eficientă dacă, în cadrul unor cateheze sau chiar al unor 
predici, preotul va explica simbolismul proscomidiei, al proscomidiarului şi al 
darurilor pe care aceştia le aduc la altar. Astfel, credincioşii vor putea cunoaş-
te cum sunt pomenite numele pe care ei le scriu pe pomelnice şi semnificaţiile 
profunde ale prezenţei miridelor pentru vii şi pentru morţi, de pe Sfântul Disc, 
alături de Sfântul Agneţ, de mirida scoasă în cinstea Maicii Domnului, a Sfinţilor 
Îngeri23 şi a celorlalţi sfinţi. Nu vor mai cere, astfel, ca numele de pe pomelnice 
să fie pomenite cu voce tare, în cadrul ecteniei întreite sau la Vohodul mare, când 
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se produce o pauză nejustificată şi nepotrivită în rânduiala slujbei, şi nu vor mai 
cere preotului scoaterea de miride speciale, pe care să le primească la sfârşit, cre-
zând că acest lucru le este de folos24. Vor înţelege că principala dorinţă a fiecăruia 
este de a se apropia cât mai mult de Sfântul Trup şi de Sfântul Sânge al Mântui-
torului Hristos, cel mai de folos dar al Sfintei Liturghii pentru toţi.

Cea mai frecventă formă de rugăciune din cadrul Sfintei Liturghii este ectenia, 
rostită de diacon sau preot, care este, de fapt, un permanent dialog între poporul 
credincios şi Dumnezeu. Însăşi etimologia denumirii25 arată faptul că prin acest di-
alog Dumnezeu este rugat stăruitor, atât de slujitor, cât şi de credincioşi26, să rever-
se mila Sa asupra tuturor oamenilor, vii sau adormiţi, şi asupra firii înconjurătoare. 
Ectenia mare, de exemplu, este un minunat tablou al rugăciunii pe care o fac oame-
nii: mai întâi pentru pacea absolut necesară vieţii duhovniceşti, care aduce mântui-
rea sufletelor, pentru pacea şi buna rânduială (statornicia) Bisericilor locale, pentru 
biserica în care se săvârşeşte Liturghia, pentru ierarhie şi popor, pentru ţară, buna 
întocmire a văzduhului, pentru îmbelşugarea roadelor pământului şi pentru vre-
muri paşnice, pentru cei ce nu pot fi la slujbă (călători, bolnavi, cei care se ostenesc, 
cei aflaţi în robie), în final încredinţându- se ajutorului Maicii Domnului27. Această 
ectenie, ca şi toate celelalte care se rostesc în cadrul Sfintei Liturghii reprezintă ade-
vărate modele de rugăciune pentru credincioşi care învaţă, astfel, cum să se roage 
corect şi bineplăcut lui Dumnezeu, pentru ei şi pentru ceilalţi. 

Orice ectenie se încheie cu un ecfonis, care este o doxologie adresată Prea 
Sfintei Treimi, prin care credincioşii cunosc şi mărturisesc pe Dumnezeu Cel în 
Treime de fiecare dată, închinându-se şi rostind „Amin”, care înseamnă „Aşa să 
fie!”, exprimându-şi astfel „nu numai acordul cu rostirea preotului, dar şi angaja-
rea lor solemnă de a participa la dialogul liturgic. (…) Dialogul liturgic nu e o sim-
plă convenţie între două părţi, ci expresia comuniunii între două trepte de slujire. 
(…) În una şi aceeaşi rostire, preotul se roagă pentru credincioşi, dar şi ei pentru 
el, în timp ce credincioşii se roagă pentru ei, dar şi pentru preot, în aşa fel încât la 
Dumnezeu ajunge o singură voce, care le cuprinde pe toate, aşa cum Dumnezeu 
este Unul în Trei Persoane şi cum Cele Trei Persoane sunt una în Unul”28. 

Modele de rugăciune nu sunt numai ecteniile care sunt presărate de-a lungul 
Sfintei Liturghii, ci şi celelalte imne şi rugăciuni care alcătuiesc rânduiala ei. An-
tifoanele, aşa cum am amintit, îi instruiesc în învăţătura dogmatică. Cu cel de al 
treilea, reprezentat cel mai des de Fericiri, credincioşii sunt introduşi în atmosfe-
ra Sfintei Scripturi, în atmosfera de propovăduire a cuvântului, pe care îl ascultă 
apoi prin intermediul pericopelor de la Apostol şi Evanghelie. O dată cu intona-
rea cântării heruvimice, credincioşii simt că participă la slujbă împreună cu ce-
tele îngereşti pe care ei „cu taină” le închipuie. După aceea, în cadrul anaforalei, 
se petrece minunea cea mai presus de puterea de înţelegere a omului, a preface-
rii pâinii şi a vinului în Însuşi Trupul şi Sângele Mântuitorului, prin pogorârea 
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Sfântului Duh asupra Cinstitelor Daruri, în urma rugăciunii slujitorului, dar şi 
a poporului are rosteşte „Amin” împreunăm cu el. Odată Jertfa împlinită, Mân-
tuitorul Iisus Hristos euharistic se oferă, prin mijlocirea preotului liturghisitor, 
tuturor celor care sunt pregătiţi să-L primească. 

Aducerea darurilor pentru jertfă, întâlnirea reală cu Mântuitorul, prin îm-
părtăşirea cu Trupul şi Sângele Său sau gustarea, la sfârşit, din pâinea binecu-
vântată (anafura) „sunt realităţi care de multe secole au pătruns adânc în fiinţa 
credincioşilor ortodocşi. Toate aceste realităţi constituie un factor de pastoraţie 
creştină de o valoare excepţională, un mijloc puternic prin care credincioşii sunt 
legaţi sufleteşte într-un chip indisolubil de dumnezeieştile slujbe, de Iisus Hris-
tos Mântuitorul lor, de Biserica Lui şi de preoţii Săi”29. O slujire corectă a Sfintei 
Liturghii atrage după sine dorinţa creştinilor de a se apropia cât mai des de Sfân-
ta Împărtăşanie, ceea ce reprezintă, de fapt, scopul fiecărei Liturghii: sfinţirea 
fiecăruia, prin primirea Sfintelor Taine30.

Vom vorbi într-un subcapitol ulterior despre factorii care ajută la îndeplini-
rea acestui scop pastoral, fără de care o slujire bineplăcută lui Dumnezeu nu este 
posibilă: cântarea bisericească, atât a slujitorului, cât şi a poporului, arhitectu-
ra bisericii, iconografia şi sfintele odoare, precum şi predica (parte integrantă a 
Sfintei Liturghii). Aceşti factori contribuie la realizarea împărtăşirii de Hristos şi, 
în mod duhovnicesc, prezenţa Sa în Sfânta Liturghie fiind realizată şi transmisă 
credincioşilor şi prin cele menţionate mai sus31. 

Efortul pastoral trebuie să se concentreze pe realizarea unei atmosfere de rugă-
ciune cât mai puternice în timpul Sfintei Liturghii, întreţinută, în primul rând, de 
râvna celui care slujeşte, dar şi de grija pentru aspectele exterioare care ţin de arhi-
tectura bisericii, cântarea bisericească sau odoarele sfinte. Împreună, toate acestea 
constituie cel mai puternic mijloc de pastoraţie a credincioşilor, care se împărtăşesc 
de sfinţenia lui Dumnezeu şi se apropie mult mai mult de El şi unii faţă de alţii.

Laudele bisericeşti – prilejuri ale pastoraţiei colective

Alături de Sfânta Liturghie, în Biserica Ortodoxă, în cadrul unei zile liturgice, 
se aduce prinos de slăvire, laudă şi mulţumire lui Dumnezeu şi printr-o serie de 
slujbe numite cele şapte Laude. Şirul lor începe cu Vecernia, slujba de seară32, şi 
continuă cu Pavecerniţa, Miezonoptica, Utrenia şi Ceasurile I, III, VI şi IX. Toa-
te acestea sunt săvârşite cu regularitate în mănăstiri şi în catedralele episcopale. 
În bisericile de enorie, cele mai des întâlnite sunt vecernia şi utrenia, pe care le 
întâlnim în fiecare duminică şi sărbătoare, ca slujbe pregătitoare pentru Sfânta 
Liturghie a zilei respective. Aceste două slujbe, prin alcătuirea lor, conţin pe de 
o parte elemente biblice, atât din Vechiul Testament, în special psalmi, cât şi din 
Noul Testament, iar, pe de altă parte, numeroase rugăciuni şi imne, creaţii ale im-
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nografilor creştini. Acestea din urmă nu sunt altceva decât o credinţă cântată ce 
poate fi asimilată de credincioşii din biserică foarte uşor şi cu mult folos pentru ei.

Vecernia, bunăoară, prin psalmii şi cântările care o alcătuiesc, este un frumos 
tablou al începuturilor istoriei mântuirii neamului omenesc, când omenirea că-
zută în păcat aştepta venirea Mântuitorului, anticipată simbolic de stihirile de la 
„Doamne, strigat-am…”, dar mai ales de ritualul vohodului şi de imnul „Lumină 
lină”. De asemenea, Slujba Litiei, care adesea însoţeşte Vecernia, aminteşte de 
alungarea omului din rai şi îndeamnă la rugăciune stăruitoare înaintea lui Dum-
nezeu, Cel care binecuvântează şi principalele roade ale pământului (pâinea, vi-
nul, untdelemnul şi grâul) ce se împart la sfârşitul ei. În zori, utrenia, slujba dimi-
neţii, îi îndeamnă pe credincioşi să îndrepte primele gânduri de după somn către 
Dumnezeu, să-I mulţumească pentru noaptea care a trecut şi pentru lumina zilei. 
Ea aminteşte, în acelaşi timp, de naşterea şi Învierea Mântuitorului, petrecute în 
a doua parte a nopţii, dar şi de patimile Mântuitorului, îndurate de la miezul nop-
ţii până în zori. Lecturile din psalmi sunt sugestiv alese, iar sedelnele, cântările 
canoanelor, şi ale laudelor, precum şi condensatul text al doxologiei finale oferă 
credincioşilor un bogat tezaur de învăţătură ortodoxă, precum şi prilejul de a se 
pregăti, prin rugăciune, pentru Sfânta Liturghie33.

Sfintele Taine – prilej de pastoraţie continuă

Nu numai Sfânta Liturghie este slujba care poate constitui un prilej de pasto-
raţie colectivă eficient, ci şi celelalte Sfinte Taine, care, în majoritatea lor, se să-
vârşesc în sfânta biserică, fiind instituite de Mântuitorul Iisus Hristos. Prin ele, 
sub forma nevăzută, este transmis credincioşilor harul Duhului Sfânt, absolut 
necesar pentru sfinţirea vieţii lor. „Sunt sfinte slujbe alcătuite din rugăciuni, cân-
tări şi imne bisericeşti, lecturi şi acte liturgice sau ceremonii, unele cuprinzând şi 
mărturisirea de credinţă, fie sub forma Crezului, fie sub diferite forme sacramen-
tale sau imne, prin care se exprimă dreapta credinţă”34. Am denumit acest subca-
pitol „Sfintele Taine – prilej de pastoraţie continuă”, deoarece ele sunt săvârşite 
permanent în viaţa credincioşilor, de la leagăn până la mormânt, în momentele 
principale ale vieţii fiecăruia, la ele participând mare parte din comunitatea creş-
tină. De aceea, ele constituie un moment prielnic pentru instruirea în credinţă şi 
în adevărurile religios-morale pe care Biserica le propovăduieşte. 

Taina Botezului reprezintă un moment de bucurie pentru familia în care 
s-a născut pruncul, dar şi pentru întreaga comunitate creştină din care acesta 
urmează să facă parte. De fapt, aşa cum există dintotdeauna în practica Bisericii 
Ortodoxe, pruncul primeşte în aceeaşi zi încă două Sfinte Taine: Sfânta Taină 
a Mirungerii şi Sfânta Euharistie35, prin care, după expresia marelui teolog 
bizantin Nicolae Cabasila, se pune început vieţuirii noastre în Hristos. Cel nou 
botezat se naşte în Hristos, devine membru al Bisericii Sale, împărtăşindu-i-se 
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acum harul Sfântului Duh, care îl ajută în creşterea duhovnicească, după care se 
uneşte cu Hristos, prin primirea Sfintei Împărtăşanii. Pruncul primeşte, astfel, 
tot ceea ce îi este necesar pentru dezvoltarea vieţii, pentru sănătatea trupească şi 
sufletească, în vederea dobândirii vieţii veşnice. Dacă este matur, primirea aces-
tor Taine este precedată de o perioadă de pregătire, de catehumenat, în care în-
vaţă şi se familiarizează cu principalele învăţături de credinţă ale Bisericii.

Săvârşirea corectă a tainelor, după rânduiala Bisericii, fără abateri tipicona-
le, are un efect benefic din punct de vedere pastoral în comunitatea creştină în 
mijlocul căreia este primit cel nou-botezat. Mulţi dintre cei prezenţi pot recon-
sidera botezul pe care l-au primit în copilărie, darurile cu care Dumnezeu i-a 
înzestrat atunci, această conştientizare a semnificaţiei Botezului, Mirungerii şi 
primirii Sfintei Cuminecături putând constitui un început bun în apropierea de 
Dumnezeu a celor care stau departe de viaţa liturgică a Bisericii.

Un al doilea eveniment important din viaţa creştinilor, în care se săvârşeşte 
una din cele şapte Sfinte Taine, este cel al căsătoriei, al întemeierii unei familii 
creştine. Cei doi tineri, stăpâniţi de sentimentul dragostei şi al dorinţei de împre-
ună-vieţuire, vin înaintea sfântului altar şi primesc Taina Cununiei, ridicată la 
nivelul de taină de Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, prin participarea Sa la nunta 
din Cana Galileii, unde a şi săvârşit prima minune, prefăcând apa în vin (Ioan 2, 
1-11). Legătura celor doi, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, primită în Biserică, 
rămâne desăvârşită şi indisolubilă în veşnicie. De aceea se şi roagă Biserica: „Pri-
meşte cununile lor întru Împărăţia Ta…”36. Toate rugăciunile care alcătuiesc Tai-
na Cununiei vorbesc despre însemnătatea acestei Taine, despre semnificaţia legă-
turii dintre bărbat şi femeie, asemănată cu legătura dintre Hristos şi Biserica Sa. 
De asemenea, rugăciunile conţin cereri pentru binecuvântarea şi sfinţirea casei 
lor, pentru bună-înţelegere, naştere de prunci buni, sănătate, belşug, dobândirea 
fericirii în viaţa pământească, dar şi în cea cerească etc. Însuşi conţinutul rugă-
ciunilor şi cel al pericopelor din Apostol (Efeseni 5, 20-33) şi Evanghelie (Ioan 2, 
1-11) care se citesc în cadrul Tainei, constituie o cateheză şi un îndrumar nepreţuit 
pentru tinerii care se însoţesc unul cu altul prin taina nunţii, dar şi pentru naşii 
lor, care din acel moment devin părinţi spirituali, pentru părinţii trupeşti, care îşi 
văd copiii înaintea lui Dumnezeu, întemeind o familie, cât şi pentru toţi cei pre-
zenţi, unii dintre aceştia aflându-se pentru prima dată în sfânta biserică. Pentru 
aceştia din urmă, săvârşirea corectă a Tainei Cununiei, cu credinţă, seriozitate şi 
fără abateri tipiconale, poate fi un prilej de a fi mişcaţi sufleteşte. Există cazuri de 
cupluri care trăiesc împreună fără binecuvântarea lui Dumnezeu, fără Taina Cu-
nuniei, dar care, după ce au asistat la o Cununiei, săvârşită în Biserică, au hotărât 
să intre în rânduială şi să primească binefacerile acestei Sfinte Taine.

Taina Sfântului Maslu este binevenită în viaţa oricărui creştin, îndeosebi 
când acesta are o suferinţă, ea aducându-i mângâiere şi mult ajutor sufletesc şi 
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 Biserica Schitului „Sf. Ier. Nicolae” 
din Giurgiu (1830)

Interiorul bisericii schitului
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trupesc. Această Sfântă Taină poate fi săvârşită fie în casa celui bolnav, fie „de 
obşte”, în sfânta biserică, unde participă mulţi credincioşi. Când e săvârşită aca-
să participă de obicei rudele apropiate şi vecinii celui aflat în suferinţă. În am-
bele cazuri, Taina Maslului este un prilej de întărire a credinţei celor prezenţi, 
de mângâiere şi înălţare sufletească şi de izbăvire a bolilor sufleteşti şi trupeşti. 
„Textul cântărilor religioase şi caracterul melodiilor sunt întru totul adecvate re-
alităţilor sufleteşti şi trupeşti ale credincioşilor. Conţinutul celor şapte lecturi din 
Epistolele Sfinţilor Apostoli, conţinutul celor şapte Evanghelii şi conţinutul fiecă-
rei rugăciuni pe care preoţii o citesc după fiecare Evanghelie, sunt de aşa natură 
încât ele vădesc la tot pasul, pe de o parte, puterea şi milostivirea lui Dumnezeu, 
iar, pe de altă parte, puterea credinţei şi efectul rugăciunilor şi al slujbelor dum-
nezeieşti făcute cu inimă curată. În aceste lecturi biblice, Biserica a ales din întreg 
cuprinsul Bibliei ceea ce este mai propriu şi mai concludent pentru a dovedi ne-
mărginita bunătate a lui Dumnezeu şi marea lui milostivire, mai ales pentru cei 
bolnavi, pentru cei ce sunt în suferinţă şi în necazuri grele în viaţă”37. 

Taina Sfintei Spovedanii nu este considerată între mijloacele de pastora-
ţie colectivă, ea fiind prin excelenţă un mijloc de pastoraţie individuală, poate cel 
mai eficient din câte există38.

Cea de a şaptea Sfântă Taină, a Preoţiei, poate constitui şi ea un prilej de 
pastoraţie colectivă, deoarece, fie că este vorba de diacon, preot sau arhiereu, ea 
se săvârşeşte în sfânta biserică, în cadrul Sfintei Liturghii, la care participă foarte 
mulţi credincioşi. Participarea lor numeroasă se datorează şi prezenţei arhiere-
ului locului la o astfel de slujbă, care, îndeosebi pentru parohiile din mediul ru-
ral, constituie un eveniment unic. Credincioşii prezenţi ascultă rugăciunile care 
alcătuiesc Taina Hirotoniei ce picură în sufletele lor importanţa slujirii preoţeşti, 
de ale cărei roade se vor împărtăşi pe viitor. 

Ierurgiile – mijloc de pastoraţie colectivă

Mult mai numeroase decât Sfintele Taine şi în majoritatea lor repetabile, ie-
rurgiile39 sunt slujbe sau rânduieli sfinte instituite de Biserică pentru binecuvân-
tarea şi sfinţirea omului în diferite momente şi împrejurări din viaţa sa, precum 
şi a firii înconjurătoare şi a lucrurilor folosite de oameni în timpul vieţii lor40. Ele 
„de la leagăn la mormânt şi dincolo de mormânt îl întovărăşesc pe om, la toate 
răspântiile mai însemnate ale destinului său (…). Îl însoţesc în munca lui de toate 
zilele, sfinţindu-i străduinţa, suferinţele şi moartea, bucuria şi necazul, prin ru-
găciune, rit şi sacrament”41.

Toate ierurgiile sunt cuprinse în cartea de căpătâi a preotului ortodox, Mo-
litfelnicul, foarte des folosită în Biserica Ortodoxă. În această carte de cult „se 
cuprinde, ca în niciuna alta, afară de Sfânta Scriptură, duhul curat al învăţăturii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aşa cum a străbătut el veacurile istoriei. Prin 
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ea, Biserica a influenţat cel mai mult şi mai puternic asupra inimii şi sufletului 
omului credincios. (…) În Molitfelnic se află atâtea slujbe frumoase prin care pre-
otul, începând de la naşterea copilului până la sfârşitul vieţii şi chiar după aceea, 
vine în sprijinul enoriaşilor săi pentru toate trebuinţele religioase ale sufletului 
şi ale conştiinţei lor religioase”42. Fiecare slujbă de acest gen constituie un fericit 
prilej pentru slujitor de a păstori sufletele credincioşilor săi, de a le da sfaturile 
necesare pentru a vieţui creştineşte sau pentru a primi încercările vieţii cu con-
ştiinţa că orice se întâmplă în viaţa lor are îngăduinţa lui Dumnezeu. 

Metode concrete pentru realizarea pastoraţiei colective prin cult

După ce am prezentat fiecare categorie de slujbe ale cultului divin ortodox, ca 
mijloc pentru realizarea pastoraţiei colective în Biserica Ortodoxă, precum şi im-
portanţa din acest punct de vedere a mijloacelor externe care ajută la săvârşirea 
lui (lăcaşul de cult, imnografia, cântarea bisericească, creaţia iconografică şi odoa-
rele bisericeşti), considerăm necesar să concluzionăm cu prezentarea câtorva me-
tode concrete de realizare a efectului pastoral asupra sufletelor credincioşilor43.

1. Cultul divin trebuie cunoscut şi înţeles, fiindcă numai aşa poate fi şi trăit de 
slujitori care, la rândul lor, pot transmite această trăire credincioşilor. Cunoaş-
terea rânduielilor tipiconale şi a semnificaţiei actelor de cult trebuie dublate de 
vocaţie şi dragoste de slujire. Slujitorul căruia îi lipsesc „vocea plăcută şi caldă, 
prestanţa fizică, eleganţa în gesturi şi mişcări”44 poate să suplinească această lip-
să prin evlavia şi calităţile ce pot fi dobândite prin educaţie: „slujirea corectă şi 
conştiincioasă, fără grabă, interpretare (citire, rostire) corectă a rugăciunilor şi 
cântărilor, dicţie clară şi îngrijită”45.

2. Păstrarea unităţii şi uniformităţii cultului46, prin neintroducerea inovaţi-
ilor şi a falselor înnoiri, prin ferirea de practicile superstiţioase. Cultul rămâne, 
astfel, un adevărat izvor de spiritualitate şi evlavie, din care se pot hrăni necon-
tenit credincioşii, aşa cum nu o pot face cu nici un alt prilej.

3. Dacă sunt respectate şi aplicate aceste prime două condiţii, preotul va reuşi să 
încurajeze şi să întreţină participarea frecventă a credincioşilor la slujbele divine47, 
primul criteriu în identificarea unei parohii în care activitatea pastorală se desfăşoa-
ră normal. Iar slujbele divine, în special Sfânta Liturghie, reprezintă mediul cel mai 
prielnic de a-i convinge pe aceştia că a fi creştin înseamnă şi a participa la slujbele di-
vine. Aceasta este şi întruparea caracterului comunitar al cultului, care a caracterizat 
Biserica creştină încă din epoca apostolică. Participarea credincioşilor, însă, trebuie 
să fie reală, efectivă şi activă. Acest lucru se poate lesne realiza dacă slujbele sunt să-
vârşite după rânduială, dacă credincioşii sunt îndemnaţi la cântarea în comun, dacă 
biserica şi obiectele sfinte din ea sunt cum trebuie, dacă prin predici şi cateheze sunt 
iniţiaţi în mistagogia cultului, într-un cuvânt, dacă rugăciunea, cântarea, cuvântul 
şi imaginea din biserică îl ajută pe credincios să-şi formeze conştiinţa de enoriaş şi 
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să se poarte în consecinţă48. Lupta duhovnicească a preotului este în primul rând cu 
sine, pentru a alunga pericolul rutinei, al săvârşirii mecanice a slujbelor, fapt care îl 
va ajuta să alunge pasivitatea credincioşilor.

4. Grija pentru aparatul extern sau fenomenal al cultului49, adică pentru curăţe-
nia şi împodobirea bisericii şi pentru înzestrarea ei cu obiectele liturgice adecvate. 
Ţinuta fizică şi vestimentară a preotului slujitor poate fi hotărâtoare pentru atrage-
rea sau respingerea credincioşilor. O reverendă murdară, un veşmânt confecţionat 
din cele mai ieftine materiale şi fără gust estetic nu sunt neapărat dovada smereni-
ei, ci, adeseori, sunt dovada nepriceperii sau ignoranţei. La fel, folosirea icoanelor, a 
sfintelor vase, a acoperămintelor şi a celorlalte odoare sfinte de calitate îndoielnică 
nu poate fi justificată de nimic şi se cuvine îndreptată imediat. Pe de altă parte, ac-
centul pus exclusiv pe forma veşmintelor sau a odoarelor sfinte poate fi dovada lip-
sei de smerenie şi a unei înţelegeri greşite a folosirii acestora în cultul divin. 

Părintele profesor Ene Branişte spunea că trebuie „să facem tot ce e posibil 
pentru sporirea frumuseţii, a pompei şi a strălucirii serviciului divin, (…) pentru 
crearea atmosferei de mister şi supranatural, favorabilă înălţării sufletului către 
Dumnezeu”50. Dacă slujitorii sfintelor altare împlinesc îndemnul părintelui pro-
fesor, vor reuşi să realizeze în parohiile lor o pastoraţie plină de folos duhovnicesc 
atât pentru credincioşi, cât şi pentru ei şi familiile lor.

5. Grija pentru alegerea şi educarea colaboratorilor cei mai apropiaţi în latu-
ra sacramentală: cântăreţii şi paraclisierii51. Primul om cu care intră în legătură 
preotul şi cu care conlucrează în activitatea sa pastorală, în special la slujbele di-
vine, este cântăreţul. Este foarte important ca într-o biserică să slujească un cân-
tăreţ, sau mai mulţi, cu frică de Dumnezeu, cu evlavie, cu respect faţă de ceilalţi 
credincioşi şi faţă de preot. De calitatea cântăreţilor bisericeşti depinde în mare 
măsură şi succesul pastoral pe care preotul îl are în activitatea sa, fiindcă „la altar 
creştinul ajunge mai rar şi mai greu decât la strană”52. La fel de important este 
şi paraclisierul, care, de asemenea, trebuie să aibă o viaţă duhovnicească de ex-
cepţie şi dragoste faţă de biserică. Aceleaşi calităţi se cuvine să le aibă şi epitro-
pii, consilierii şi femeile din comitetul parohial. Putem afirma, fără să greşim, că, 
după propria familie, primii oameni către care se îndreaptă activitatea pastorală 
a unui preot sunt cei pe care i-am menţionat. Îndeosebi cântăreţul şi paraclisi-
erul sunt cei care pot fi câştigaţi sau pierduţi, la fel de uşor, de felul cum preotul 
slujeşte, de felul cum se poartă cu ei şi cu ceilalţi oameni. Fiind permanent lângă 
el, îndeosebi în timpul slujbelor divine, ei simt imediat dacă preotul este cu ade-
vărat un slujitor plin de credinţă, evlavie şi râvnă pentru Biserica lui Hristos sau 
nu. Toţi aceşti colaboratori apropiaţi ai preotului pot contribui, aşadar, esenţial 
la crearea unei atmosfere prelnică rugăciunii în timpul slujbelor divine şi în afara 
lor, ajutându-l şi completându-l în activitatea sa pastorală.
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Acestea sunt doar câteva dintre mijloacele care sunt la îndemâna slujitorilor 
sfintelor altare pentru a face cu adevărat din slujbele cultului divin public orto-
dox un mijloc de pastoraţie eficient, concretizat în apropierea credincioşilor de 
sfântul altar, de sfintele slujbe, precum şi de împărtăşirea lor cu Sfintele Taine – 
scopul suprem al participării lor la viaţa liturgică, de îmbunătăţirea şi creşterea 
continuă a nivelului duhovnicesc şi de sfinţire a vieţii lor.

Socotim potrivit să încheiem această expunere despre rolul pastoral al cul-
tului divin public ortodox cu un fragment dintr-un studiu al părintelui profesor 
Ene Branişte, scris în 1949, dar care credem că exprimă într-un mod inegalabil 
ce înseamnă slujbele dumnezeieşti pentru creştinul ortodox şi efectul pastoral al 
acestora pentru viaţa lui:

„Pentru marea majoritate a credincioşilor, viaţa religioasă se manifestă şi se 
traduce, în primul rând, prin frecventarea sau practicarea formelor de cult, dacă 
nu se reduce aproape exhaustiv la ele. Pentru credinciosul ortodox, Ortodoxie, 
adică «dreaptă credinţă» sau «lege (strămoşească)» înseamnă: botezul pruncilor 
în apa sfinţită din cristelniţă, cununiile puse pe capul mirilor în biserică, înge-
nuncherea cucernică sub epitrahilul duhovnicului pentru spovedanie, sau în faţa 
icoanelor pentru rugă, «Paştele» primit cu frică şi cu cutremur la marea sărbă-
toare a Învierii, agheasma sfinţită la Bobotează, grija pentru îndeplinirea soroa-
celor tradiţionale de pomenire a morţilor, slujbele impresionante din săptămâna 
sfântă a Patimilor, culminând cu Prohodul Domnului nostru! Ce ar rămâne din 
Ortodoxie dacă am suprima sau am schimba cultul ei? Poporul ortodox a intuit 
deci şi a trăit Ortodoxia prin cultul ei, prin participarea la slujbele şi rânduielile 
ei de cult, care i-au plămădit sufletul, cu influenţa lor de veacuri…”53. 
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Viaţa Eparhiei

VIAŢA ŞI LUCRAREA SFÂNTULUI VASILE CEL 
MARE - UN MODEL MEREU ACTUAL -1

Pr. Vasile ANTONESCU,
Consilier Tehnic

„Doar unul singur dintre părinţii capadocieni a primit cognomenul de cel 
Mare: Vasile. Caracterizarea lui ca politician ecleziastic şi organizator, ca mare 
exponent al învăţăturii creştine, ca părinte al monahismului oriental şi reforma-
tor al liturghiei, garantează conferirea acestui nume” 2. 

Despre viaţa lui avem mai multe surse de care ne putem folosi: în primul 
rând Epistolele, un tezaur deosebit al vieţii sale personale, Cuvântul funebru în 
cinstea Sfântului Vasile, rostit de Sfântul Grigorie de Nazianz 3 în 381, Viaţa cu-
vioasei Macrina, de Sfântul Grigorie de Nyssa 4, Cuvântul Sfântului Efrem Sirul 
5, Viaţa Sfântului Vasile cel Mare, atribuită prietenului său, Sfântul Amfilohie de 
Iconiu, din secolul al VII-lea 6, în istoriile bisericeşti ale lui Ieronim 7, Socrate 8, 
Sozomen 9, Teodoret 10, Filostorgiu 11 şi în Biblioteca lui Fotie 12. 

Bunicii sfântului Vasile erau de origine nobilă şi erau o familie bogată din 
Pont. Bunicul lui şi Macrina, bunica lui, care fusese ucenica Sfântului Grigorie 
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Taumaturgul, au fost nevoiţi să plece părăsindu-şi averea din cauza persecuţiei lui 
Maximin Daia (305-313) şi s-au refugiat în munţii Pontului pe la 306. aici au pribe-
git prin păduri, au trăit sub cerul liber răbdând toate intemperiile vremii. Sfârşin-
du-se persecuţia, ei s-au întors în 313 la casele lor şi şi-au putut recăpăta libertatea 
şi averile ce le fuseseră confiscate. Au avut doi copii: Grigorie, care a fost episcop 
într-un oraş din Capadocia, şi Vasile, tatăl sfântului. Acesta s-a stabilit în Cezareea 
Capadociei, şi s-a căsătorit cu o fată orfană, Emilia. Aceasta era fata unui martir 
care murise în timpul persecuţiei lui Liciniu, iar mama îi murise de boală de tânără. 
În Cezareea Capadociei tatăl Sfântului Vasile a profesat retorica şi avocatura. Sfân-
tul Grigorie de Nazians ne spune că el era foarte bine cunoscut ca om de o înaltă 
ţinută, „profesor obştesc al virtuţii” 13. Mama sfântului a dat naştere la 10 copii: Ma-
crina (care a fost numită cea tânără în comparaţie cu bunica, Macrina cea bătrână, 
dar care nu a fost mai prejos de predecesoarea sa omonimă), un băiat care a murit 
când era copil, Sfântul Vasile cel Mare, Naucratie, care a murit de tânăr, la 27 de 
ani după ce dusese 5 ani o viaţă pustnicească pe malul Irisului, Sfântul Grigorie de 
Nyssa, patru fete, şi Sfântul Petru de Sevasta.

Sfântul Vasile cel Mare a văzut lumina zilei în anul 330 în Cezareea Capadoci-
ei, capitala provinciei romane Capadocia. Acest oraş s-a numit înainte Mazaca şi 
a primit numele de Cezareea, ca atâtea alte oraşe romane, în cinstea împăratului 
Tiberiu care l-a cucerit. Astăzi, localitatea care s-a înălţat pe locul fostei Cezareea 
Capapdociei, se numeşte Kayseri, fiind o mică localitate din sud-estul Turciei. Doar 
ruinele vechii cetăţi mai amintesc de gloria oraşului de odinioară.

Familia în care s-a născut Sfântul Vasile cel Mare era de origine nobilă şi adop-
tase deja creştinismul. Tatăl său, pe nume Vasile era un vestit retor al oraşului, iar 
mama sa pe nume Emilia, era fiică de martir. Împreună au avut zece copii 14. Au 
rămas pentru totdeauna în memoria Bisericii: bunica lui, Macrina, numită «cea 
Bătrână», care imediat după ce a rămas văduvă s-a dedicat vieţii în curăţie, fraţii 
săi episcopi, Sfântul Grigorie de Nyssa şi Petru de Sebasta care, pe lângă misiunea 
arhierească, s-au dovedit monahi desăvârşiţi; o soră pe nume Macrina, supranu-
mită „cea Tânără”, care a trăit toată viaţa în feciorie şi un frate pe nume Naucratios, 
care a devenit monah la bătrâneţe. Din familia sa, se vor ridica şase sfinţi: Macri-
na ce Bătrână, Emilia, Grigorie de Nyssa, Petru de Sebasta şi Macrina cea Tânără.

Odată cu educaţia elementară pe care a primit-o în casa părintească, micul Va-
sile a primit şi primele îndrumări spre viaţa monahală de la bunica sa, Macrina. 
După cum reiese din biografia dedicată de Sfântul Grigorie de Nyssa surorii lui, 
Macrina cea Tânără, bunica lor, „încă de pe vremea persecuţiilor … luptase măr-
turisind de mai multe ori pe Hristos.” 15 După moartea soţului ei, Macrina cea Bă-
trână a trăit în curăţie, inspirând tânărului Vasile şi surorii lui dragostea de viaţa 
feciorească. Putem afirma cu certitudine că primul mentor în cele ale vieţii mona-
hale pentru Sfântul Vasile a fost bunica lui. După ce a primit primele elemente ale 



Episcopia Giurgiului

337

educaţiei laice în familie, tânărul Vasile a studiat la şcolile din localitatea sa natală, 
cele mai bune din regiune. În timpul studiilor capadociene, a legat cunoscuta şi 
trainica prietenie cu Sfântul Grigorie de Nazianz 16.

Aşa cum rezultă din corespondenţa purtată mai târziu între cei doi doritori 
de viaţă pustnicească, Sfântul Vasile şi prietenul lui de la Nazianz şi-au propus 
ca după terminarea studiilor să părăsească lumea pentru viaţa monahicească 17. 
Care dintre cei doi a venit cu propunerea, nu rezultă din acestă corespondenţă, dar 
având în vedere caracterul celor doi prieteni, care ne este destul de bine cunoscut 
din opera lor, ne este îngăduit să ne închipuim că iniţiativa a venit din partea Sfân-
tului Vasile. Nu trebuie neglijat însă nici rolul Sfântului Grigorie de Nazianz. 

Principalele izvoare în ce priveşte perioada studiilor universitare ale celor doi 
sfinţi capadocieni sunt Necrologul 18 rostit de Sfântul Grigorie de Nazianz la doi ani 
după trecerea la cele veşnice a prietenului său, şi lucrarea Către tineri a Sfântului 
Vasile cel Mare, care deşi a fost scrisă cu puţin înainte de moarte, aşadar la multă 
vreme după încheierea studiilor, are certă valoare istorică. Sfântul Grigorie ne in-
formează că prietenul său s-a impus încă de la Cezareea, atât în ochii profesorilor, 
pe care îi egala, cât şi ai studenţilor, pe care-i depăşea în toate ştiinţele. Era filosof 
între filosofi, iar pentru creştini era asemeni unui preot, deşi nu fusese încă hiro-
tonit 19. Cei doi tineri setoşi de cunoaştere au plecat apoi să studieze la Constanti-
nopol, unde se aflau cei mai vestiţi sofişti şi filosofi ai vremii. Probabil în perioada 
constantinopolitană a vieţii lor l-au cunoscut pe vestitul retor şi filosof Libaniu. 
Istoricii Socrate (Istoria bisericească IV, 26) şi Sozomen (Istoria bisericească VI, 
17) menţionează că cei doi capadocieni l-ar fi cunoscut pe marele Libaniu în Antio-
hia Siriei, unde ar fi studiat o vreme, înainte de a merge la Constantinopol. Această 
informaţie nu se bucură de credibilitate între istorici20. 

Singurul loc vestit de studii în Răsărit, pe care cei doi încă nu-l văzuseră era 
Atena, vestita cetate a elocinţei. Se pare că Sfântul Grigorie a fost cel dintâi care a 
mers acolo, aşa cum rezultă din Necrologul amintit mai sus. Abia după câteva luni, 
probabil chiar un an a sosit şi tânărul Vasile. Deoarece Sfântul Grigorie îşi câştiga-
seră deja o faimă printre studenţii atenieni, prietenul său a scăpat de un ritual de 
primire al noilor studenţi, ritual ce cuprindea şi unele părţi ruşinoase. Ca profesori 
la Atena i-a avut pe Himeriu şi Proheresiu, originar din Armenia vecină Capadociei 
21. Ca materii de studiu au avut filosofia, gramatica, geometria, aritmetica şi morala.

Sfântul Vasile a revenit în oraşul natal, în jurul anului 356. Întoarcerea acasă l-a 
pus pe Sfântul Vasile în faţa unei noi provocări. Avea de ales între a continua profe-
siunea de retor a tatălui său, profesiune pe care a început s-o practice imediat după 
revenirea la Capadocia, sau realizarea idealului ascetic plănuit cu prietenul său în tim-
pul studiilor. Familia lui l-a încurajat să înceapă şi el să guste din dulceaţa acestei vieţi. 
Sora sa practica deja viaţa de feciorie în casa părintească. Dorind să cunoască mai 
îndeaproape viaţa monahală, Sfântul Vasile cel Mare a încercat să intre mai întâi în 
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contact cu cel mai vestit monah din regiune, Eustaţiu de Sebasta. Acesta era conducă-
torul monahilor din Capadocia şi Pont. Se pare că Eustaţiu devenise deja un apropiat 
al renumitei familii a Sfântului Vasile în timp ce el se afla departe de casă, la studii.

Dorinţa Sfântului Vasile de a-l cunoaşte mai bine pe Eustaţiu şi pe monahii săi 
era, în acea vreme a vieţii lui, firească. Eustaţiu reprezenta la acea vreme „duhul 
ascetic şi monastic, cel puţin pentru Asia Mică.” 22 Monahii eustaţieni trăiau în 
mici comunităţi prin părţile Armeniei Mici, Capadociei, Pontului, dar mai ales în 
împrejurimile Cezareei, în Sebasta şi pe valea râului Iris. Ei se osteneau să urmeze 
modelul monastic egiptean.

Eustaţiu de Sebasta 23 a fost într-adevăr promotorul vieţii monastice în Asia 
Mică şi Capadocia. El s-a născut în jurul anului 300, fiind fiul episcopului Eulalius, 
probabil tot episcop de Sebasta, în Armenia. A studiat la Alexandria, sub îndru-
marea lui Arie. Tatăl său, bătrânul episcop Eulalius, l-a susţinut pe Arie la Niceea. 
Monahismul promovat de el a dus la anumite excese care au fost condamnate prin 
douăzeci de canoane ale Sinodului de la Gangra (346). 

Ca episcop de Sebasta a susţinut formula Fiul este asemănător întru fiinţă cu 
Tatăl (homoiusios), ceea ce a îngăduit o apropiere de Sfântul Vasile cel Mare, 
care spera într-o înţelegere cu această grupare şi o revenire definitivă a ei la Orto-
doxie. După anul 371, Eustaţiu s-a unit cu pnevmatomahii, ceea ce a produs rup-
tura de marele capadocian. A murit în jurul anului 377. 

Prima încercare a Sfântului Vasile de a-l cunoaşte pe Eustaţiu a fost sortită 
eşecului. El nu a reuşit să-l găsească pe Eustaţiu şi să stea de vorbă cu el, pentru că 
era plecat într-o călătorie prin Orient. Atunci, Sfântul Vasile s-a hotărât să caute 
un alt model de viaţă ascetică cât mai aproape de desăvârşire. Aceste modele nu 
puteau fi găsite la acea vreme decât în Egipt, leagănul monahismului creştin. Fai-
ma monahismului egiptean era deja de mult răspândită în întreaga lume creştină. 
Pentru a cunoaşte modul de vieţuire al monahilor din Egipt, şi alţi doritori de viaţă 
ascetică precum Evagrie Ponticul, Sfântul Ioan Casian sau Teofil Alexandrinul s-au 
îndreptat spre Egipt. Tot spre Egipt plecase şi Eustaţiu de Sebasta, aşa cum rezultă 
chiar din prima epistolă24 a Sfântului Vasile cel Mare, adresată după toate aparen-
ţele chiar lui Eustaţiu de Sebasta 25. La fel şi Sfântul Vasile s-a hotărât să plece spre 
Egipt, nu înainte însă de a se boteza.

Despre impresia pe care au lăsat-o aşezămintele monahale din Orient asupra 
Sfântului Vasile cel Mare aflăm dintr-o altă scrisoare adresată aceluiaşi Eustaţiu de 
Sebasta în anul 375. Scrisoarea ne dezvăluie că rădăcinile doririi de a trăi în feciorie 
şi sărăcie au fost trezite în Sfântul Vasile, ca şi la Sfântul Antonie cel Mare, de lec-
turarea Evangheliei lui Hristos. Pasul următor, firesc şi logic, a fost dorinţa de a-i 
cunoaşte pe cei care au dobândit deja experienţă pe acestă cale. 

Orientul cu monahii lui egipteni, palestinieni şi sirieni a satisfăcut pe deplin aş-
teptările tânărului Vasile: „Citind mai adânc Evanghelia … mi-am dorit să găsesc 
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pe cineva dintre fraţii care apucaseră mai de timpuriu pe acest drum, pentru ca 
împreună cu el să pot trece mai uşor peste frământările acestei vieţi scurte. Şi, în-
tr-adevăr, am aflat mulţi oameni de aceştia în Alexandria şi îndeosebi în celelal-
te ţinuturi ale Egiptului, alţii în Palestina, în Celesiria şi în Mesopotamia. M-am 
minunat de înfrânarea lor în mâncare şi băutură, le-am admirat stăruinţa în 
tot felul de munci, am rămas uimit de râvna lor neîntreruptă pentru rugăciune, 
văzând cum înlătură somnul şi cum îşi impun să se abţină de la orice poftă a fi-
rii, păstrându-şi în toată vremea mintea slobodă şi înălţată deasupra patimilor, 
în foame şi sete, în frig şi în golătate, fără să poarte grijă de trup şi fără să se 
gândească prea mult la el şi să-i ducă prea mult grijă, lăsându-mi impresia că 
ar petrece într-un trup străin, ca şi cum şi-ar avea cetăţenia în cer. Şi tot minu-
nându-mă de aceste lucruri şi fericind întruna viaţa acestor oameni, întrucât ei 
arătau într-adevăr tot timpul în trup omorârea lui Iisus, mi-am dorit din toată 
inima să păşesc şi eu pe urmele lor pe cât îmi va sta în putinţă.”26

Printre primele lucruri pe care le-a făcut Sfântul Vasile după revenirea la Ca-
padocia din această odisee spirituală s-a numărat adresarea unei scrisori vechiu-
lui său prieten Grigorie de Nazianz. Era primul îndemn la realizarea vechiului lor 
proiect de a se retrage din lume. Aflat la Arianz, împreună cu părinţii lui bătrâni, 
sensibilul Grigorie amână retragerea din lume din pricina datoriei pe care o avea 
de a-şi îngriji părinţii 27. 

În aşteptarea hotărârii prietenului său, Sfântul Vasile a făcut un alt mare pas pe 
calea ruperii definitive de lume: şi-a vândut averea pe care o moştenise. Din nou 
familia era de partea lui. După moartea bătrânului retor Vasile, văduva lui, Emilia, 
şi fiica Macrina s-au retras în liniştea micii proprietăţi de pe malul râului Iris. Im-
punându-şi singure sărăcia, ele i-au lăsat Sfântului Vasile toată libertatea să facă 
ce va voi cu averea moştenită. Precum odinioară Sfântul Antonie, el a vândut-o, iar 
banii i-a împărţit săracilor. Se pare că o vreme a petrecut alături de mama şi sora 
sa la Annisa, după care, din dorinţa de a-i cunoaşte pe monahii lui Eustaţiu de Se-
basta, a revenit la Cezarea.

De această dată, Sfântul Vasile a reuşit să intre în legătură cu monahii eusta-
ţieni şi cu conducătorul lor, Eustaţiu de Sebasta. Venirea Sfântului Vasile în sânul 
comunităţilor eustaţiene a coincis cu alegerea lui Eustaţiu ca episcop de Sebasta 
(anul 357-358). Această nouă misiune îi ocupa lui Eustaţiu o mare parte din timp. 
În perioada imediat următoare, el a fost mult prea ocupat cu disputele doctrinare 
din Biserică. Firea lui intrigantă îl împingea mai mult spre dispute doctrinare seci 
decât spre grija faţă de monahii săi. 

Având în vedere, pe de o parte, noua misiune episcopală pe care o primise Eus-
taţiu, care nu-i mai permitea să se ocupe de monahii pe care-i avea sub ascultare, 
iar pe de altă parte buna pregătire intelectuală şi spirituală a Sfântului Vasile şi ad-
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miraţia lui Eustaţiu faţă de el, se va întâmpla un fapt inedit. Este vorba de numirea 
Sfântului Vasile la conducerea acestor comunităţi monahale eustaţiene.

Dată fiind noua misiune, dar probabil şi lipsurile de organizare ale acestora, pe 
care spiritul fin al Sfântului Vasile le-a observat, el a purces la redactarea primelor 
reguli monahale. Primele încercări de alcătuire a unor astfel de reguli datează, po-
trivit biografului Stelianos Papadopoulos 28, din anii 358-359. Dacă acestă afirma-
ţie este corectă, atunci este cert că aceste prime reguli redactate aveau misiunea de 
a organiza viaţa de obşte a călugărilor eustaţieni, căci primele comunităţi proprii 
le-a organizat Sfântul Vasile abia prin 365-370. 

În iarna anului 360-361, din motive nu tocmai clare, Sfântul Vasile s-a retras 
din nou la Annisa alături de ceea ce mai rămăsese din familia sa. Putem bănui că 
hotărârea revenirii la Iris a avut la bază unele neînţelegeri cu Eustaţiu de Sebasta 
sau cu monahii apropiaţi lui. De acolo i-a scris din nou Sfântului Grigorie, acesta 
dând curs invitaţiei 29. Împreună au redactat renumita colecţie de texte Filocalia şi 
Regulile monahale.

Trebuie neapărat să amintim şi a altă realizare din domeniul social al celor doi 
capadocieni. Este vorba de înfiinţarea vestitelor aşezăminte de asistenţă socială 
cunoscute în istorie sub numele de vasiliade. Dorind să curme durerile celor în 
suferinţă, au ridicat un adevărat complex care cuprindea case pentru găzduirea le-
proşilor, azile pentru bătrâni, o clădire pentru călătorii străini, şcoli pentru copii în 
care puteau să înveţe carte sau o meserie. Deoarece erau mulţi infirmi care adesea 
erau abandonaţi, Sfântul Vasile a clădit o casă specială pentru ei unde erau ingrijiţi. 
Pentru că unii dintre ei puteau munci cu mâinile, li s-a creat condiţii să ajute prin 
munca lor întreţinerea aşezămintelor 30.

Marele merit istoric al Sfântului Vasile cel Mare este că deşi nu el a fost cel care 
a întemeiat asistenţa socială creştină, totuşi el a fost cel care a organizat-o atât de 
bine şi a popularizat-o. După modelul lui, în Biserica veche s-a continuat activi-
tatea socială 31. Pentru nevoile Bisericii, el a părăsit liniştea mănăstirii şi în jurul 
anului 364 a acceptat să fie hirotonit preot de către episcopul Eusebiu al oraşului 
său natal. La scurtă vreme a devenit omul de încredere al bătrânului episcop. Nu 
a surprins pe nimeni alegerea lui întru episcop al Cezareei Capadociei în anul 370. 
În timpul misiunii episcopale, Sfântul Vasile nu a rupt contactul cu monahii din ju-
risdicţia sa. Dovadă în acest sens stau epistolele adresate mai multor monahi care 
cereau ajutor sau sfat părintelui lor duhovnicesc. 

Sf. Vasile este pomenit, de asemenea, pentru Liturghia care ii poarta nume-
le. Dintre Liturghiile ritului bizantin, Liturghia Sfantului Vasile cel Mare este cea 
mai veche. In forma ei initiala, urmeaza intru totul randuiala Liturghiei Sfantului 
Iacob, fata de care are insa unele rugaciuni mai scurte. Vechimea si autenticitatea 
acestei Liturghii sunt confirmate de numeroase marturii. Rugăciunile din Sfânta 
Liturghie care îi poartă numele şi care se săvârşeşte de 10 ori pe an conţin cereri 
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către Dumnezeu pentru a potoli năvălirile păgânilor şi întărâtările ereticilor, pen-
tru a opri dezbinările în Biserică. Sfântul Vasile, aşa cum este menţionat în Hotă-
rârea Sfântului Sinod, este dascăl al vieţii liturgice, pentru că mai întâi de toate este 
dascăl al învăţăturii de credinţă ortodoxă, este dascăl al dreptei credinţe, iar dreap-
ta credinţă este celebrată în Sfânta Liturghie.

Sfântul Grigorie de Nazianz considera această Liturghie ca fiind cea mai de sea-
mă realizare a Sfântului Vasile în planul reformei liturgice pe care a întreprins-o 
preot fiind în Cezareea Capadociei. În biografia Sfântului Vasile, atribuită lui Am-
filohie, episcop de Iconiu, ni se relatează că, la hirotonia sa de episcop, Sfântul Va-
sile s-a rugat lui Dumnezeu şase zile în şir să-l învrednicească să-I aducă jertfa cea 
nesângeroasă cu propriile sale cuvinte adică să compună un formular propriu al 
anaforalei liturgice, cum era uzul pe atunci. În a şaptea zi, i s-a arătat Mântuitorul 
în vis, împlinindu-i dorinţa.

„După un timp oarecare, fericitul Vasile a cerut de la Dumnezeu să i se dea 
darul înţelepciunii, aşa încât, cu ale sale cuvinte curate, să poată săvârşi slujba 
cea fără de sânge şi să vie spre el Duhul Sfânt. După şase zile, adică în ziua a 
şaptea, pogorându-se Duhul Sfânt, a început a liturghisi şi săvârşi în toate zilele 
jertfa cea fără de sânge. După ce a trecut câtăva vreme, cu credinţă şi cu rugă-
ciune a început a scrie cu propria sa mână tainele sfintei slujbe. Şi în acea noapte 
i s-a arătat Domnul în vedenie, cu apostolii, făcând înainte punerea pâinii şi a 
paharului, la Sfântul Jertfelnic; apoi, sculând pe Vasile, i-a zis: „După a ta cerere, 
să se umple gura ta de laudă, ca adică, cu ale tale curate cuvinte, să aduci slujba 
cea fără de sânge”. Iar el s-a sculat tremurând, neputând să privească cu ochii la 
arătarea Domnului cea luminoasă.

După această arătare luminoasă a mers în biserică şi, apropiindu-se de Sfîn-
tul Altar, a început a grăi şi a scrie pe hârtie, în limba grecească, astfel: Să se um-
ple gura mea de laudă, ca să cânt slava Ta, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce 
ne-ai zidit pe noi şi ne-ai adus în viaţa aceasta, rostind apoi şi celelalte rugăciuni 
ale Sfintei Biserici. Iar după sfârşitul rugăciunilor a ridicat pâinea, rugându-se 
cu dinadinsul şi zicând: „Ia aminte, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nos-
tru, din sfânt lăcaşul Tău şi de pe scaunul măririi împărăţiei Tale, şi vino ca să 
ne sfinţeşti pe noi; Cel ce şezi sus, împreună cu Tatăl, şi aici cu noi eşti nevăzut, 
învredniceşte-ne, cu puternică mâna Ta, ca să ni se dea preacuratul Tău trup şi 
cinstitul Tău sînge nouă, tuturor popoarelor”.

După rostirea acestei rugăciuni, Eubul împreună cu alţi clerici „au văzut o 
lumină cerească luminând altarul şi pe arhiereu şi nişte bărbaţi prealuminaţi în 
veşminte albe, înconjurând pe acest mare arhiereu.”

Importanţa operei şi a învăţăturii Sfântului Vasile cel Mare asupra întregii 
gândiri şi vieţii creştine este uriaşă. Teolog de forţă, organizator al monahismului, 
promotor al activităţilor social-filantropice ale Bisericii, slujitor al altarului şi, mai 
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presus de toate, părinte duhovnicesc a cărui sfinţenie a fost recunoscută încă din 
timpul vieţii, Sfântul Vasile a devenit figura emblematică a Teologiei Răsăritene, 
alături de Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Maxim Mărturisitorul sau Sfântul Gri-
gorie Palama. A trecut la cele veşnice la 1 ianuarie 379. Memoria lui a rămas vie în 
Biserică, fiind cinstit, alături de Sfântul Grigorie Teologul, prietenul său nedespărţit, 
şi de Sfântul Ioan Gură de Aur ca unul din cei Trei mari Dascăli ai lumii şi Ierarhi.
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PE URMELE PĂRINŢILOR CAPADOCIENI

Pr. Mihăiţă PODARU,
Protopop al Protoieriei Hereşti

Pelerinajul nu poate fi confundat cu excursia, acest lucru nu este posibil. 
Ţinta pelerinului este chiar drumul, calea împreună cu Dumnezeu şi cu sfin-
ţii Săi spre împărăţia cerească. Orice oprire este sinonimă cu adăstarea întru 
rugăciune, cu anamneza, cu reculegerea şi cu întărirea duhovnicească. Toate 
aceste cuvine sunt însă de prisos pentru cel ce nu şi-a asumat acest efort, însă 
pentru cel ce a gustat, fie şi pentru o singură dată, bucuria acestei întâlniri 
cu drumul ele descriu o realitate ce poate fi trăită şi doar parţial descrisă sau 
explicată. Nu există o tipologie a pelerinului, pentru că fiecare dintre noi este 
chemat către această cale; traseul său nu este delimitat de bornele materiali-
tăţii sterpe, ci de mărturiile vii ale creaţiei transfigurate, străbătută de harul 
dumnezeiesc sfinţitor. O piatră, o ruină, un stâlp de granit sau de gresie, o peş-
teră, chiar şi o scorbură de copac, toate acestea capătă o altă dimensiune în 
ochii celui aflat în pelerinaj. Imaginea lor este, în esenţă, o fereastră către sfin-
ţenie, către nevoinţa, lupta şi jertfa celor care au înţeles să-şi închine întreaga 
viaţă lui Dumnezeu şi Bisericii Sale dreptmăritoare. Pentru cel aflat în căuta-
rea Adevărului, calea pelerinajului este o veritabilă şcoală şi, implicit, o eta-
pă obligatorie în urcuşul duhovnicesc. El presupune jertfelnicie, renunţare şi, 
mai ales, multă atenţie. Nimic nu poate fi pierdut, nimic nu poate fi trecut cu 
vederea sau înlocuit, pentru că totul face parte din uriaşul tablou al sfinţeniei. 

De ce Capadocia?

Atunci când vorbim despre pelerinaj, principalul reper îl reprezintă Ieru-
salimul. Calea către Cetatea Sfântă are o istorie sinonimă cu istoria creştinis-
mului însuşi. De-a lungul veacurilor, acest traseu a fost extins sau micşorat, 
nu dintr-o imposibilitate mundană, ci datorită faptului că dorinţa pelerinului 
a fost şi va rămâne aceea de a intra în primul rând în Ierusalimul ceresc. Fie-
care şi-a aflat ţinta în proximitatea sfinţeniei, în asumarea şi, în cele din urmă, 
în trăirea ei. Aici se încheie un drum, pentru a începe altul, mult mai anevoios, 
un urcuş spiritual în care admiraţia peisajului se transformă în vederea Dum-
nezeirii, în lumină neapropiată şi fără de materie. Prin urmare, nu destinaţia 
este cea care dă identitate pelerinului, ci caracterului acesteia, racordarea ei 
permanentă la iconomia mântuirii. 
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Cu toate acestea, Capadocia reprezintă unul dintre principalele repere ale 
istoriei Bisericii. Ţinutul acesta ciudat, aproape selenar, cu ierni neprietenoa-
se şi veri toride, a fost leagănul cugetării teologice răsăritene. Aici s-au năs-
cut Sfântul Vasile cel Mare, fraţii săi după trup, dar şi după sfinţenie, Grigo-
rie al Nyssei şi Petru al Sebastiei, prietenul său, Sfântul Grigorie de Nazianz. 
Pe aceste meleaguri au văzut lumina zilei mucenicii Ortodoxiei, Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe, Sfântul Sava, înecat pentru credinţa sa de către goţi în râul 
Musaios, actualul Buzău, Sfântul Mucenic Mercurie, cuvioşi precum Sfântul 
Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte sau Sfântul Sava cel Sfinţit. Lista 
lor este lungă şi doar rugăciunea smerită şi plină de evlavie poate da mărturie 
adevărată pentru sfinţenia acestor ostaşi ai lui Hristos. Aici se află Efesul Sfân-
tului Apostol Pavel şi al celui de-al treilea sinod ecumenic, Smyrna Sfântului 
Policarp, Laodiceea şi Colose, Cezareea, Nazianzul, Ancyra, Nyssa, Pergamul 
şi Troia. Iată doar câteva motive pentru care Capadocia reprezintă unul dintre 
cele mai importante repere în calea pelerinului. 

Un rol important în alegerea unei asemenea destinaţii l-a constituit şi fap-
tul că anul 2009 a fost închinat de către Biserica Ortodoxă Română Sfântului 
Vasile cel Mare şi celorlalţi Sfinţi capadocieni. Având binecuvântarea Preafe-
ricitului Părinte Patriarh Daniel, întreaga Ortodoxie românească a pornit pe 
această cale a sfinţeniei, purtând mărturia credinţei şi a legăturii inextricabile 
cu istoria şi viaţa Bisericii. Episcopia Giurgiului a răspuns acestei chemări şi, 
cu binecuvântarea şi participarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie a purces la 
drum pe urmele sfinţilor Ortodoxiei. Grupul de pelerini a fost numeros, din 
el făcând parte clerici şi mireni, membrii ai aparatului administrativ, preoţi 
giurgiuveni şi credincioşi iubitori de rugăciune. Fiecare a adus cu sine gândul 
bun şi cuvios al celor de acasă, al celor dragi, al celor aflaţi în nevoi dar şi al ce-
lor care au adus slavă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra lor. 

Paşii pelerinului: Cetatea lui Constantin

Călătoria a început în cea de-a douăsprezecea zi a lunii iunie, într-o atmo-
sferă dominată de febrilă aşteptare. Niciunul dintre pelerini nu putea să in-
tuiască atunci nici frumuseţea drumului, nici copleşitorul dar duhovnicesc al 
acestuia. Oboseala, căldura, zarva traficului, toate acestea păreau să se împo-
trivească dorinţei noastre de linişte şi rugăciune. Prima oprire a fost 

Istambulul, Constantinopolul de odinioară, capitala şi cununa lumii bi-
zantine. Ce ciudată transformare, ce încrâncenare a unui trecut glorios în faţa 
unui prezent superficial şi grăbit! Odinioară, cei ce se îndreptau spre ceta-
te răspundeau invariabil că merg în Oraş, eis ten Polin, în capitală, în Noua 
Romă, capitala şi centrul prin excelenţă al imperiului. Locvacitatea pestri-
ţă a călătorilor a simplificat lucrurile, astfel că răspunsul s-a scurtat într-o 
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singulară rostire is tin Polin. Legile dure ale foneticii aplicate unei populaţii 
tot mai puţin interesată de valorile limbii eline au generat un cuvânt nou, un 
nume care, în ciuda simplităţii, şi-a păstrat încă vechea rezonanţă: Istambul. 
Pentru bizantini oraşul de pe malul Bosforului a fost mereu Polisul, Cetatea, 
Cetatea lui Constantin. El a reprezentat punctul culminant al unei culturi vii, 
capabilă să genereze noi şi noi valori indiferent de vremuri.

Văzut din Cornul de Aur, Constantinopolul te compleşeşte. Urcată pe coline, 
după modelul vechii Rome, dominată de cupola Sfintei Sofia şi împrejmuită de 
ziduri cu faimă de invincibilitate, Cetatea lui Constantin ni s-a înfăţişat în toată 
splendoarea ei. Suprapunerea civilizaţiei islamice, a limbii şi culturii turceşti nu 
au diminuat cu nimic farmecul urbei. Te întâmpină acelaşi amalgam pestriţ de 
oameni, vorbind limbi felurite, gesticulând, râzând, sfădindu-se, târguindu-se 
în cel mai pur spirit bizantin cu putinţă. Fiecare colţ de stradă are o istorie fasci-
nantă, fiecare portic este dornic să-ţi povestească despre cei ce au trecut prin el, 
ruinele şi vestigiile aflate la tot pasul doresc să se prezinte nu în micimea şi apa-
renta lor indiferenţă, ci în toată splendoarea demult apusă. Peste toate acestea 
tronează însă Sfânta Sofia, Hagia Sophia, catedrala înţelepciunii şi a Ortodoxi-
ei. În Istambul toate drumurile duc la ea, toate se definesc prin ea. 

Pelerinajul nostru nu putea începe mai potrivit: o rugăciune, fie ea şi în tai-
nă, în mare biserică a Constantinopolului. Prima impresie este covârşitoare: 
imensitatea construcţiei este susţinută de armonia formelor. Nimic nu este în 
plus în Sfânta Sofia. Fiecare piatră, fiecare pilon, fiecare mozaic îşi are locul său 
bine determinat. Furia cuceritorilor nu a reuşit să estompeze în niciun fel stră-
lucirea catedralei. Maica Domnului cu Pruncul, de pe cupola altarului te întâm-
pină cu aceeaşi blândeţe şi măreţie ca odinioară. Heruvimii ce străjuiesc cupola 
veghează asupra liniştii celui ce se roagă. Mozaicurile din părţile laterale îţi aduc 
înaintea ochilor o istorie compleşitoare, în care basileii şi basilisele şi-au imor-
talizat umila lor danie întru slava Ortodoxiei. Peste toate acestea domneşte o 
atmosferă stranie, ce te captează şi te transpune în veacuri demult apuse. Paşii 
tăi merg pe urmele lăsate poate de către împăraţi şi de suita aflată în procesiune, 
te aştepţi ca în colţurile întunecate să descoperi un cuvios a cărui rugăciune a 
reuşit să învingă timpul şi istoria, aflat în faţa altarului, vezi impresionanta litur-
ghie, auzi psalmodierea neîntreruptă şi cuvintele pline de învăţătură ale predi-
catorilor. Încercările puterii otomane de a o transforma în moschee nu au făcut 
decât să scoată şi mai mult în evidenţă faptul că marea ctitorie a împăratului 
Justinian va rămâne de-a pururi Biserica prin excelenţă a Ortodoxiei. 

Ieşim de la Sfânta Sofia cu inimile pline de bucurie şi ne îndreptăm spre 
Fanar, la biserica Sfântul Gheorghe, unde se află reşedinţa Patriarhiei Ecu-
menice. Totul pare vechi aici, cartierul păstrează încă ceva din tumultul de 
odinioară. Biserica e o veritabilă bijuterie a artei bizantine. Ne închinăm şi 
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cântăm troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul lăcaşului dar 
şi al eparhiei noastre, după care pornim spre Sfânta Irina, unde au avut loc 
lucrările celui de-al doilea sinod ecumenic. Un afiş neprietenos ne informează 
că edificiul nu poate fi vizitat. Spre deosebire de celelalte biserici din Istan-
bul, Sfânta Irina nu a fost niciodată transformată în moschee. Este renumită 
pentru monogramele lui Iustinian şi ale Teodorei şi pentru rândurile de scau-
ne bizantine destinate episcopilor, singurele care s-au mai păstrat. Privim cu 
amărăciune exteriorul şi mergem mai departe, la mănăstirea Chora. 

Străvechiul complex bizantin Chora este cunoscut astăzi sub denumirea de 
Muzeul Kariye. Minaretul scund adăugat pare de prisos pentru că pereţii, din 
cărămidă roşie, scot în evidenţă de departe acest lăcaş în forma sa veche, creşti-
nă. Tradiţia spune că o mică biserică se afla deja pe aceste locuri când Constan-
tin cel Mare a înălţat zidurile de apărare. Ea a rămas în afara fortificaţiilor (Bi-
serica din Afara Zidurilor), până când împăratul Teodosie a lărgit spaţiul urban 
prin înălţarea altor ziduri. Iustinian o va restaura şi înfrumuseţa, dar prestigiul 
lăcaşului, devenit mănăstire, a crescut în timpul împăraţilor Paleologi.

Pelerinajul nostru nu poate trece cu vederea trei locuri de rezonanţă pen-
tru Ortodoxia românească. La Yedikule, lângă ruinele temutei închisori oto-
mane, rememorăm pentru o clipă calvarul familiei Sfântului Domnitor Con-
stantin Brâncoveanu. În apropiere, piaţa Ioli Kioshk, cândva locul de execuţie 
al domnitorului, zumzăie astăzi din pricina aglomeraţiei cotidiene. Ne înche-
iem ziua pe malul Cornului de Aur, la Haskoy, unde se află Biserica Sfânta Pa-
raskevi, ctitorie a brăncovenilor. În ultimii ani, această biserică a devenit loc 
de rugăciune pentru românii aflaţi la Istanbul. Slujbele ţinute aici, în limba 
română, de un preot numit de Patriarhia de la Bucureşti, reînvie, parcă, glasul 
existenţei româneşti pe aceste meleaguri.

În Capadocia

Cele două zile petrecute în Istambul, bisericile în care ne-am închinat, lo-
curile cu încărcătură istorică vizitate, au creat amintiri de neşters în fiecare 
dintre noi. Cu toate acestea, pelerinului îi stă bine cu drumul astfel că am purs 
din nou pe cale, străbătând cei aproape 900 de km ce leagă Istambulul de Ca-
padocia. Lăsăm în urmă Ankara, capitala Turciei moderne şi ne îndreptăm 
spre marele parc natural de la Göreme. Cuvintele sunt insuficiente pentru a 
descrie impresia creată tuturor de acest ţinut. De-o parte şi de alta a drumului 
eşti însoţit de coloane din piatră în cele mai ciudate forme, ca nişte soldaţi ce 
par să ţină calea tuturor ce vin aici. Paradoxal, numele localităţii şi al zonei în-
seamnă nu ne puteţi vedea aici. Peisajul este compleşitor, parcă decupat din 
altă lume. Forme geologice bizare se înalţă la tot pasul, dând naştere unui pei-
saj impresionant. Într-un astfel de ambient s-a constituit de-a lungul timpului 
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unul dintre cele mai cunoscute complexe monahale, format din mai multe bi-
serici, majoritatea fiind zidite în secolele al X-lea şi al XI-lea. 

Göreme, Korama în greacă, este unul dintre cele mai vechi vestigii creştine. 
Se pare că aici creştinii se ascundeau din cauza persecuţiilor, săpând un adevărat 
oraş subterant, cu toate cele trebuincioase. Bisericile săpate în piatră sunt de o rară 
frumuseţe, îndemnând la contemplaţie şi rugăciune. Dintre cele 16 lăcaşuri mai 
importante, ne oprim mai întâi la Biserica Karanlik sau Biserica Neagră, aşa cum 
este ea denumită de localnici. Numele îi vine de la sistemul de iluminare, printr-o 
gaură săpată în nartex, pe unde lumina intra doar într-o scurtă perioadă din zi, 
în rest întregul spaţiu rămânând într-o atmosferă obscură. Aici s-a dezvoltat una 
dintre cele mai importante mănăstiri. Pictura, datând de la sfârşitul secolului al 
XI-lea, este de o prospeţime uimitoare, dat fiind faptul că aceasta a intrat prea pu-
ţin în contact cu lumina şi căldura soarelui. Nici intervenţia brutală otomană, care 
a transformat pentru o vreme acest aşezămând în crescătorie de porumbei nu i-a 
putut altera frumuseţea. După cuvenita închinare, mergem la Biserica Sfântului 
Onufrie sau Biserica şerpilor, denumită astfel după fresca ce reprezintă judecata 
de apoi, cu cei păcătoşi înfăşuraţi de şerpii păcatului. Un popas duhovnicesc ceva 
mai îndelungat facem la Bisericile Sfântului Vasile şi Sfântului Ioan precum şi la 
capela închinată Sfintei Ecaterina. Încheiem vizita la Göreme cu Biserica Carikli 
sau Biserica cu sandale, datorită celor două urme de sadale aflate sub fresca ce re-
prezintă Înălţarea Domnului, aflată chiar la intrarea în sfântul lăcaş. 

Lăsăm în urmă Göreme şi mergem spre Nenshehir, vechea Nyssa, cetatea 
legată de viaţa şi activitatea Sfântului Grigoriei, fratele Marelui Vasile. Oraşul 
are o vechime considerabilă şi o istorie pe măsură. Iniţial, oraşul a fost stă-
pânit de hitiţi, intrând apoi pe rând sub dominaţie asiriană şi medo-persană. 
După bătălia de la Gaugamela, din 331 a. Chr., Alexandru Macedon anexează 
această regiune noului său imperiu, iar după moartea lui trece sub administra-
ţia dinastiei Ariobarzanes. Regatul Nyssei devine parte a Imperiului Roman în 
timpul împăratului Tiberius, tot din această perioadă datând şi cele mai vechi 
construcţii subterane. Va cunoaşte o nouă înflorire în epocă bizantină, remar-
cându-se ca un important centru comercial, cultural şi religios. După înfrân-
gerea armatelor bizantine ale împăratului Roman IV Diogenes, la Manzikert, 
în 1071, regiunea intră sub dominaţia turcilor selgiucizi, apoi sub otomati, 
această situaţie păstrându-se până în prezent. Seara o petrecem la Mustafa-
pasha, un cochet orăşel în apropiere de Göreme.

La primele ore ale dimineţii mergem să ne închinăm la Biserica Sfântului 
Basile, din apropierea oraşului, apoi pornim spre Cezareea. Noul oraş, cu nu-
mele Kayseri păstrează doar puţine dintre urmele vechii citadele. Construcţi-
ile moderne, între care se remarcă muzeul din Kültürpark , par să fi îngropat 
definitiv vechea Cezaree. Ca şi Nyssa, Cezareea şi evoluţia sa sunt legate de 
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schimbările socio-politice ale zonei. Încă din vechi a fost un puternic centru 
comercial, aflat pe drumul dintre Sinope şi Eufrat, apoi pe marele drum per-
san. În secolul al II-lea a. Chr. urbea şi-a schimbat numele în Eusebia, în cin-
stea regelui capadocian Ariates al V-lea (163 - 130 a. Chr.), apoi, în timpul do-
minaţiei romane a revenit la vechea denumire. Adevărata înflorire o cunoaşte 
în secolele V - VI p. Chr., această perioadă fiind dominată de figura marelui 
părinte şi învăţător al Bisericii, Sfântul Vasile cel Mare. De altfel, situl arheo-
logic păstrează urmele oraşului din această epocă. Din 647 cetatea trece sub 
dominaţia arabă, iar din secolul al XV-lea sub cea otomană. La ora actuală 
au mai rămas doar puţine mărturii creştine, însă acest lucru nu ne împiedică 
să adăstăm pentru o clipă la ruinele vechii cetăţii şi să aducem mulţumire lui 
Dumnezeu care ne-a călăuzit paşii pe aceste meleaguri. 

Paşii ne poartă apoi spre Ak- Serai, unul dintre oraşele importante ale Ana-
toliei, în apropierea căruia se află Nazianzul, cândva oraşul Sfântului Grigorie, 
prietenul Sfântului Vasile cel Mare, astăzi un mic sat numit Nenizi. Nu zăbovim 
prea mult şi ne îndreptăm spre Iconium şi Hierapolis, la biserica ridicată pe lo-
cul martiriului Sfântului Apostol Filip. Iconium, astăzi Konia, ne surprinde cu 
arhitectura sa modernă. Cine ar fi crezut că un oraş atât de important, legat de 
călătoriile misionare ale Sfântului Apostol Pavel sau de martiriul Sfintei Tecla 
avea să devină unul dintre cele mai frumoase oraşe turceşti şi un important cen-
tru universitar?! La Hierapolis vizităm mai întâi celebra necropolă, teatrul, tem-
plul lui Apollo, Plutonion-ul şi Nymphaeon-ul. Dezvoltarea religios culturală a 
vechiului oraş ne face să înţelegem impactul pe care predica Sfântului Apostol 
Filip a avut asupra locuitorilor acestuia. Pe locul martiriului acestuia s-a ridicat 
o impresionantă biserică ale cărei ruine se pot vedea şi astăzi. Poposim pentru a 
citi fragmente din viaţa sfântului şi ne îndreptăm către Pamukkale, oraşul mo-
derd din apropierea Hierapolis-ului, pentru odihnă. 

Dimineaţa capadociană ne întâmpină cu un soare blând care ne îndeam-
nă din nou la drum. De această dată luăm drumul cetăţilor Laodiceea şi Co-
lose, însă datorită şantierului arheologic nu putem vizita decât foarte puţine 
lucruri. Suntem nevoiţi să ne continuăm calea şi să oprim la Efes, unul dintre 
principalele repere ale pelerinajului nostru. Situl vechii cetăţi este admirabil 
păstrat, astfel că putem vizita marele teatru în care şi-a ţinut predica Sfântul 
Apostol Pavel, Biserica Dublă în care s-au ţinut şedinţele celui de-al treilea si-
nod ecumenic, casa Maicii Domnului şi Biserica Sfântului Ioan Evanghelistul, 
care adăposteşte şi mormântul acestuia. Nu putem trece cu vederea nici ruine-
le Artemision-ului, marele templu al zeiţei Artemis, una dintre cele şapte mi-
nuni ale lumii antice, nici biblioteca lui Celsus. Arşiţa zilei îşi spune cuvântul, 
astfel că la ceas de seara poposim la Kusadasi pentru odihnă. 
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Aflaţi în ultima etapă a pelerinajului nostru, mergem să vizităm Troia, cu lege-
dara-i istorie, dar şi cu mărturiile sale creştine. În drum, ne oprim la Izmir, Smyrna 
de odinioară, însă căldura şi timpul ne presează. Nu putem trece cu vederea însă 
mărturiile istoriei, astfel că ne vin în minte scrisoarea Sfântului Ignatie al Antiohi-
ei către Policarp, episcopul Smyrnei, activitatea misionară şi martiriul acestuia din 
urmă. Tot aici se pare că s-a născut şi Sfântul Irineu, viitorul episcop al Lugdnu-
num-ului, astăzi Lyon, astfel că aducem prinos de cinstire acestor mari părinţi ai 
primelor veacuri creştine. Gândul ne fuge însă către antica Troia, Ilionul lui Homer, 
astfel că mergem către coastă pentru a vedea şantierul arheologic de la Hisarlîc. Ni-
mic nu se poate compara cu întâlnirea cu vechile ziduri ce ascund deopotrivă mitul 
şi realitatea. Cântă zeiţă mânia ce-aprinse pe-Ahil Peleianul, aşa începe impresi-
onanta epopee homerică. Nu ştim ce va fi simţit şi văzut cu ochii minţii legendarul 
aed grec, însă spectacolul este covârşitor. De la descoperirea ruinelor de către Hein-
rich Schliemann, în 1871, au fost scoase la suprafaţă nu mai puţin de nouă straturi 
arheologice, începând cu epoca bronzului şi încheind cu perioada elenistică. Lăsa-
rea serii ne îndreaptă paşii către Canakkale, ultimul popas al pelerinajului nostru. 

Acasă

Drumul spre casă a constituit un răstimp al rememorării întregului par-
curs al pelerinajului. Fiecare moment a fost punctat de bucuria întâlnirii cu 
sfinţenia, de rugăciune şi aducere aminte. Fără îndoială, călătoria în Capado-
cia a fost o veritabilă incursiune în istoria Bisericii, încă de la începuturile sale, 
însă ne-a prilejuit, totodată, o mai mare apropiere de Dumnezeu şi de casnicii 
Săi. Am mers pe urmele Părinţilor capadocieni, le-am urmat paşii, am cunos-
cut îndeaproape viaţa şi învăţătura acestora. Întorşi în ţară, nădăjduim ca pe-
lerinajul nostru să devină cale pe urmele duhovniciei, întru viaţa cea adevăra-
tă a apropierii tot mai mari de taina de necuprins a comuniunii cu Dumnezeu 
Cel în Treime şi cu sfinţii Săi. 
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CENTRUL EPARHIAL PENTRU COPII ŞI TINERET 
„SF. MC. IOAN VALAHUL”

Pr. Georgian Bogdan TUDOR,
Inspector Sectorul Învăţământ şi activităţi cu tineretul

În data 12 mai, când Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sfântul Mucenic Ioan 
Valahul, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, însoţit de membrii centrului eparhial, de pro-
fesorii şi elevii Seminarului Teologic „Teoctist Patriarhul”, a inagurat la Sediul Admi-
nistrativ al episcopiei, Centrul pentru copii şi tineret „Sfântul Ioan Valahul”. 

Centrul a găzduit de la inaugurarea sa numeroase activităţi sub coordonarea  
doamnei prof. psiholog Miftode Valerica şi a doamnei prof. Maria Băiatu. Activităţile 
au avut caracter formativ-educativ, cultural, social-filantropic, misionar şi recreativ 
(grupe de cateheze; cercuri de informatică, literatură, pictură, artă fotografică, muzică, 
folclor, teatru; concursuri; dezbateri; audiţii şi vizionări), încercând astfel, să ofere o 
alternativă creştină pentru petrecerea timpului liber şi formării tinerilor cu implicaţii 
socio-culturale pe termen lung.

Acest nou aşezământ şi-a propus să demareze o serie de proiecte menite să apro-
pie tânăra generaţie de viaţa şi activitatea Bisericii, deoarece drumul care duce spre 
Hristos se întemeiază pe educaţia bisericească ortodoxă, fundamentală pentru forma-
rea personalităţii unui copil.

Ziua de 1 iunie sărbătorită în întrega lume ca zi dedicată copilului, a fost un bun 
prilej ca Sectorul Învăţământ şi activităţi cu tineretul al Episcopiei Giurgiului să săr-
bătorească mai mult ca oricând copilaria, să ofere sprijin copiilor, să fie întărită comu-
nitatea şi familia creştină.  Împlinirea acestei misiuni sfinte s-a realizeat prin aducerea 
copiilor de la şcolile din oraşul Giurgiu la biserica din incinta centrului, unde au asis-
tat la Sfânta Liturghie săvârşită aici, au ascultat îndemnurile frumoase al episcopului 
lor şi s-au împărtăşit cu trupul şi Sângele Domnului. După săvârşirea Sfintei Liturghii 
manifestările culturale şi religioase dedicate acestei zile au continuat prin susţinerea 
de programe cultural artistice ale copiilor prezenţi. Astfel, copiii de la Grădiniţa „Voi-
nicei” din com. Putineiu, Grădiniţa „Voinicii” din mun. Giurgiu, Şcoala cu program 
prelungit Nr. 1 din Giurgiu, Şcoala Nr. 2 „Mircea cel Bătrân” şi Şcoala Nr. 1 din mun. 
Giurgiu, au susţinut un program artistic în care au fost recitate poezii dedicate acestei 
zile. Un moment important l-a constituit prezenţa elevilor de la Şcoala de muzică „Vic-
tor Karpis” din mun. Giurgiu, care au susţinut un recital de muzică instrumentală şi a 
Ansamblului folcloric „Mugurel de Vlaşca”, care au valorificat în acelaşi timp, frumu-
seţea muzicii, a tradiţiilor şi a obiceiurilor populare vlăşcene. La eveniment a luat parte 
reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar General precum şi cadre didactice de la şcolile 
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giurgiuvene. La final, copiii au prmit din partea Episcopiei Giurgiului daruri constând 
în dulciuri, iconiţe, cărţi de rugăciuni şi cărţi de colorat.

  Tot aici în data de 15 septembrie, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Ambro-
zie, a avut loc întrunirea profesorilor de Religie din judeţul Giurgiu. Cu acest prilej, a 
fost citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, adresat elevilor, părinţilor şi 
profesorilor, la începutul anului şcolar 2009-2010, intitulat „Educaţia adevărată cul-
tivă comuniunea între generaţii”. Consfătuirea, a fost moderată de către doamna prof. 
Carmen Muşat, care a prezentat cadrelor didactice modificările privind Programa şi 
competenţele generale ale disciplinei Religie. De asemenea, au fost prezentate condi-
ţiile şi termenele de înscriere pentru obţinrea gradelor didactice în învăţământ. 

În perioada premergătoare slăvitului praznic al Naşterii Domnului, cu binecuvân-
tarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Sectorul Învăţământ şi activităţi cu tineretul 
a organizat seri duhovniceşti pentru tinerii din eprhie, prilej cu care au fost abordate 
diferite teme de actualitate. O astfel de seară duhovnicească intitulată „Postul şi actu-
alitatea lui pentru tinerii zilei de azi”, a avut loc luni, 16 noiembrie. La această întâlni-
re, au participat elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Teoctist Patriarhul” şi elevi ai 
Colegiului Naţional „Ion Majorescu” din mun Giurgiu. În cadrul discuţiilor, tinerii au 
evidenţiat rolul pe care trebuie să îl aibă postul în viaţa creştinilor, fiind un mijloc de 
evlavie sufletească, o jertfă bineplacută lui Dumnezeu sau, cu alte cuvinte, un act de 
cult şi un exerciţiu care pune început virtuţilor creştine. 

Şirul serilor duhovniceşti din incinta Centrului eparhial pentru copii şi tineret „Sf. 
Ioan Valahul” a continuat în toată perioada Postului Naşterii Domnului. 

 Totodată, acest centru a găzduit şi lucrările conferinţei pastoral-misionare de 
toamnă desfăşurate în perioada 22-24  noiembrie, care au avut ca temă  „650 de ani 
de la întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei” . De asemenea, în contextul proclamării 
de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2009 ca „Anul comemo-
rativ-omagial 2009 al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 
379) şi al celorlalţi Sfinţi Părinţi Capadocieni în Patriarhia Română”, a fost evidenţiată 
şi lucrarea teologică a Sf. Vasile cel Mare şi a celorlalţi Părinţi Capadocieni prin apor-
tul deosebit pe care l-au avut în formularea autentică a învăţăturii Bisericii în cele mai 
importante aspecte ale ei: Sfânta Treime, hristologia şi antropologia. 

Tot în cadrul lucrărilor, au fost abordate şi probleme pastoral–misionare şi ad-
ministrative cu care s-au confruntat preoţii din cuprinsul eparhiei, accentuându-se, 
totodată, necesitatea ca fiecare să acţioneze în mod concret, pentru a sprijini familia, 
pentru a atrage tinerii prin dezvoltarea de activităţi educative, prin organizarea de ex-
cursii şi pelerinaje şi prin intensificarea activităţi filantropice în parohie.

De asemenea,  tot aici luni, 23 noiembrie, a avut loc întâlnirea de lucru a profe-
sorilor de Religie din liceele şi şcolile generale din Municipiul Giurgiu. La întâlnirea 
moderată de doamna prof. Carmen Muşat şi de doamna prof. psiholog Valerica Mif-
tode, au luat parte 19 profesori cărora le-a fost prezentat un material, privind Strategia 
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Naţională de Acţiune Comunitară, subliniindu-se, atât rolul Bisericii Ortodoxe Româ-
ne în cadrul acestei strategii a asitenţei sociale, cât şi rolul profesorului coordonator 
din licee privind activităţile specifice. Evenimentul a fost un bun prilej de a prezenta şi 
programul activităţilor din cadrul Centrului Eparhial pentru copii şi tineret, care s-au 
desfăşurat în perioada noiembrie-decembrie în beneficiul copiilor din 3 centre de pla-
sament: Casa de tip familial „Casa noastră”, Casa de tip familial „Casa albastră” şi Casa 
de tip familial „Daniela”. 

În plan cultural la Centrul eparhial pentru copii şi tineret „Sf. Ioan Valahul” a fost 
organizată seara duhovnicească intitulată „Sfântul Nicolae, prietenul copiilor” în data 
de 2 decembrie. La eveniment au participat peste 70 de elevi ai Şcolii Nr.1 „Sfântul M. 
Mc. Gheorghe” din mun. Giurgiu, prilej cu care părintele Puflea Nicuşor, consilier ad-
ministrativ, le-a vorbit tinerilor despre viaţa şi minunile Sfântului Nicolae, iar la final, 
copiii participanţi au primit iconiţe cu sfântul Ierarh Nicoale şi ultimul număr din re-
vista eparhială. 

Tot în cadrul serilor duhovniceşti, în ziua de 8 decembrie a avut loc seara duhov-
nicească intitulată „Colindul Sf. Nicolae”. Evenimentul organizat de Sectorul Învăţă-
mânt al Episcopiei, în colaborare cu doamna prof. psih. Valerica Miftode, a scos în 
evidenţă frumuseţea momentului colindatului, care, atât la sat cât şi la oraş, a rămas o 
sărbătoare a comunităţii, a copiilor şi a tinerilor care colindă ca şi a celor care primesc 
colindători răsplătindu-i cu daruri, contribuind astfel, la păstrarea datinilor străvechi. 
Printre participanţii la eveniment s-au numărat Colegiului Naţional „Ion Maiorescu”, 
condus de doamna prof. Carmen Frâncu , corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox 
„Teoctist Patriarhul”, condus de Pr. prof. Mihalcea Cosmin, corul Şcolii Nr.1 „Sfantul 
Gheorghe” din mun. Giurgiu, şi Şcoala Nr.4 „Mihai Eminescu”. De asemenea, pe sce-
nă a mai urcat şi corala preoţească a Episcopiei Giurgiului „Pe Tine, Dumnezeule, Te 
lăudăm!”, condusă de Pr. prof. Mihalcea Cosmin. Cu acest prilej, copiilor de la „Casa 
Gabriela”, „Casa Noastră”, „Casa Albastra”, le-au fost oferite din partea Episcopiei 
Giurgiului daruri care au constat în articole de îmbrăcăminte, jucării, cărţi şi dulciuri 
iar participanţii au primit câte un pliant despre viaţa Sfântului Nicolae şi a Sfântului 
Ioan Valahul, împreună cu ultimul număr al revistei eparhiale. De asemenea, 50 de 
copii de la casele de tip familial: Casa Mea, Casa Daniela, Casa Verde, Casa Ansalonii, 
Casa Dunării, din municipiul Giurgiu, au împodobit bradul împreună cu elevii de la 
Colegiul Naţional „Ion Majorescu” şi de la Seminarul Teologic Ortodox „Teoctist Pa-
triarhul”, participând totodată şi la serbarea de Crăciun. În ziua de 15 decembrie, prin 
purtarea de grijă a Chiriarhului nostru, au împărţit daruri celor 30 de copii şi tineri cu 
handicap fizic din judeţul Giurgiu şi copiilor internaţi la Secţia de pediatrie a  Spitalu-
lui Judeţean Giurgiu.

Aşadar prin Sectorul Învăţământ şi activităţi cu tineretul, se pot organiza nume-
roase activităţi cu tinerii, menite să ofere un răspuns şi un sprijin duhovnicesc real tu-
turor celor care doresc să se apropie de viaţa şi slujirea Bisericii.



Episcopia Giurgiului

353

BUCURIA COMUNIUNII 
LA PAROHIA LETCA NOUĂ

Pr. Edmond Nicolae Popa,
Consilier social

Sfinţirea sau resfinţirea unei Biserici este, prin excelenţă, un act sacramen-
tal înnoitor, ce marchează un nou început pentru credincioşii comunităţii în 
care acesta are loc. După eforturile depuse pentru înfrumuseţarea sfântului 
lăcaş, munca oamenilor este răsplătită prin pogorârea harului dumnezeiesc 
asupra lor şi asupra trudei lor, înveşmântând totul în lumina cea negrăită a 
milostivirii şi iubirii dumnezeieşti. Mai mult decât atât, sfinţirea unei biserici 
este o exemplul grăitor al comuniunii preoţilor şi credincioşilor, mărturie a le-
găturilor trainice existente între ei, încununarea a lucrării pastorale şi a aple-
cării către lucrurile cu adevărat importante.

La Letca Nouă a avut loc o astfel de minune, pentru că, mai presus de toate, 
sfinţirea unei biserici este o lucrare minunată. Istoria bisericii este impresio-
nantă, fiind legată de numele întâiului mitropolit primat al României, vred-
nicul de pomenire Nifon Rusăilă. Biserica a fost clădită pe cheltuiala sa între 
anii 1864 – 1867. Deasupra uşii de la intrare se găseşte o placă de marmu-
ră, gravată cu litere latine pe care se poate citi: S-a edificat această sfântă şi 
dumnezeiască biserică închinată hramurilor Sfinţilor Împăraţi Constantin 
şi Elena şi Sfântului Patriarh Nifon, cu toată cheltuiala Preasfinţitului Arhi-
episcopului şi Mitropolit Întâiu Primat alu Românii, D.D. Nifon pe proprie-
tatea sa, Letca Nouă, între anii 1864 – 1867 şi s-au sfinţit în vara anului de 
la Hristos 1867, luna mai 21. 

O primă reparaţie generală a avut loc între anii 1927 – 1929, din iniţiativa 
preotului paroh Vasile M. Popescu şi a credincioşilor din localitate. Turla ve-
che, în stil românesc, a fost complet înlocuită cu una nouă, în stil gotic, după 
planurile arhitectului Bolomei din Bucureşti. La 10 noiembrie 1929, locaşul a 
fost resfinţit de către Episcopul Tit Simedrea Târgovişteanul – Vicar al Arhie-
piscopiei Bucureştilor. Pictura în stil neoclasic a fost executată între anii 1866 
– 1867 de către Gheorghe Tăttărăscu, păstrându-se până astăzi cu foarte puţine 
intervenţii. Sfântul lăcaş a trecut prin numeroase etape de restaurare, necesi-
tând intervenţii nu numai asupra picturii, ci şi asupra sistemului de rezistenţă. 
De fiecare dată însă Bunul Dumnezeu, prin mijlocirea Preacuratei Născătoare, 
a binecuvântat lucrările de înfrumuseţare, biserica din Letca Nouă.
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Pe lângă aceste lucrări, parohia a dezvoltat un amplu program social, me-
nit să răspundă tuturor celor aflaţi în necazuri şi nevoi. A luat astfel naştere 
Asociaţia „Letca Nouă”, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea mai multe 
aşezăminte şi cantine sociale precum şi o casă  protejată, dedicată memori-
ei Mitropolitului Nifon Rusăilă. Beneficiarii activităţilor desfăşurate de către 
Asociaţie sunt bătrânii aflaţi în imposibilitatea de a duce un trai decent, co-
piii orfani, familiile defavorizate şi cei aflaţi în detenţie. Pentru fiecare dintre 
aceştia s-au demarat proiecte speciale, menite să aducă o rază de lumină într-o 
viaţă atât de tulburată de necazuri şi neajunsuri.

 După ce, încă din 2002, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului 
şi-a revărsat belşugul binecuvântărilor peste toţi cei ce au îngenuncheat înain-
tea ei, în ziua de 8 septembrie 2009, sfântul lăcaş ce o adăposteşte a reîmbră-
cat haină de sărbătoare. Prin ostenelile preoţilor, a credincioşilor şi a tuturor 
celor ce au călcat pragul acestei frumoase biserici, s-au încheiat lucrările de 
consolidare şi înfrumuseţare. Pictura lui Gheorghe Tăttărăscu a fost repusă în 
valoare, dezvăluind nu doar măiestria inegalabilă a celui ce a executat-o, ci şi 
bogăţia de sensuri duhovniceşti exprimate prin intermediul imaginilor. Între-
gul complex social, clădit în jurul bisericii, s-a primenit pentru a primi bine-
cuvântarea dumnezeiască şi pentru a pune bun început lucrării pentru care a 
fost înfiinţat. Credincioşii parohiei şi-au putut vedea astfel răsplătită munca şi 
s-au putut bucura de faptul că lucrarea filantropică începută de vrednicul de 
pomenire Nifon Mitropolitul este continuată şi astăzi. De aceea, în dimineaţa 
zilei de 8 septembrie, la sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, credincioşii, 
cu mic cu mare, s-au adunat pentru a aduce laudă Ocrotitoarei bisericii lor şi 
pentru a-şi întâmpina oaspeţii.

Aşa cum este rânduiala în Biserica Ortodoxă, chiriarhul locului, Preasfin-
ţitul Părinte Ambrozie, însoţit de soborul preoţilor şi al diaconilor, a săvârşit 
slujba de resfinţire a lăcaşului. De asemenea, întregul complex social a primit 
binecuvântarea episcopului locului, spre roadă îmbelşugată la bună vreme. 
Pentru activitatea deosebită desfăşurată în plan pastoral-misionar, adminis-
trativ-bisericesc, didactic-educativ şi social-filantropic, Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel, la propunerea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, a acordat Pă-
rintelui Popa Edmond Nicolae, parohul bisericii din Letca Nouă şi Consilier 
Social în cadrul Centrului eparhial, Crucea patriarhală, cea mai înaltă distinc-
ţie a Patriarhiei române. 

În cuvântul de învăţătură adresat sutelor de credincioşi prezenţi, Preasfin-
ţitul Părinte a vorbit despre prezenţa indiscutabilă a Fecioarei Maria în viaţa 
Bisericii, sub toate aspectele, preacinstirea ei nefiind altceva decât manifesta-
rea firească a unei realităţi ecleziale de necontestat. Biserica, fără Maica Dom-
nului, nu poate fi înţeleasă la adevărata ei dimensiune, după cum Născătoarea 
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de Dumnezeu, taina Întrupării şi, implicit, taina credinţei, nu pot fi separate 
în niciun fel de viaţa bisericească în toată complexitatea sa. Pentru poporul 
român, Preacurata Fecioară a fost maică preabună, izvor de binecuvântare, 
grabnică ajutătoare pentru toţi cei aflaţi în cumpănă. Nu există regiune a aces-
tei minunate ţări, în care creştinii ortodocşi să nu-şi cinstească aşa cum se cu-
vine Maica pururea rugătoare pe lângă tronul dumnezeiescului său Fiu. Acti-
vităţile începute în jurul Bisericii de la Letca Nouă sunt mărturia faptului că 
acoperământul Maicii Domnului nu s-a ridicat niciodată de deasupra acestei 
comunităţi, ci s-a aşternut tainic, întărind-o în încercări şi răsplătind-o la ceas 
de sărbătoare. Liturghia săvârşită cu această ocazie a făcut dovada comuniunii 
ce există între credincioşii comunei şi toţi cei ce mărturisesc împreună cu ei 
dreapta credinţă. În mijlocul acestei parohii s-au trăit clipe înălţătoare, ce au 
întărit tuturor nădejdea că lucrarea începută sub ocrotirea Maicii Domnului, 
nu va întârzia să-şi arate roadele. Pentru a cinsti memoria ctitorului ei, Prea-
sfinţia Sa a dat un nou hram bisericii, aşezând-o sub ocrotirea rugăciunilor 
Sfântului Nifon al Constantinopolei, ierarh de seamă al întregii Ortodoxii, ne-
voitor pe plaiurile noastre binecuvântate, ctitor de cultură şi tradiţie autentic 
românească. 

Toţi cei prezenţi au dat slavă Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Prea-
curatei Maicii Sale şi tuturor sfinţilor pentru darurile de mare preţ revărsate 
asupra parohiei de la Letca Nouă. Sărbătoarea din acest an a demonstrat încă 
o dată faptul că puterea comuniunii este condiţia necesară pentru ca lucrarea 
în ogorul Bisericii să fie rodnică şi bineplăcută lui Dumnezeu.
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DOUĂZECI DE ANI DE LA MUTAREA LA DOMNUL 
A PĂRINTELUI ARSENIE BOCA

Pr. Andrei PETRACHE,
Inspector Sectorul tehnic

Iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătoşeşte 
mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt faţă de Dumnezeu.

(Părintele Arsenie Boca)

Despre viaţa şi petrecerea părintelui Arsenie Boca s-au scris şi se vor scrie 
încă multe rânduri. Personalitate duhovnicească de prim rang, slujitor dedi-
cat al Biericii, om cu o cultură impresionantă şi cu o sensibilitate pe măsură, 
toate acestea nu reprezintă decât fragmente ale portretului unuia dintre marii 
trăitori ai Ortortodoxiei contemporane.

Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910, la Vaţa de Sus, 
lângă Brad, judeţul Hunedoara. Părinţii săi, Iosif şi Cristina, i-au pus la botez 
numele Zian. Zian Boca face şcoala primară în satul natal (4 clase) şi apoi intră 
la Liceul Naţional Ortodox „Avram Iancu” din Brad, al cincilea liceu românesc 
din Transilvania, după cele de la Blaj, Beiuş, Braşov şi Năsăud, ctitorie a Mi-
tropolitului Andrei Şaguna, pe care-l absolvă în 1929. 

Manifestă încă de acum deschiderea spre universalitate; de o curiozitate 
intelectuală remarcabilă, totul îl interesează. Întocmai cum un fluviu adună 
în albia sa afluenţii dintr-un întreg bazin hidrografic, se varsă în mare, de aici 
se pulverizează în cosmos şi din nou se revarsă pe pământ sub forma ploii 
roditoare, refăcând «circuitul elementelor», el asimilează informaţii din toa-
te domeniile cunoaşterii, pe care le trece prin filtrul personalităţii sale şi le 
transfigurează într-un mod de existenţă, prevestindu-l pe teologul erudit şi 
duhovnicul deschis spre sufletul omului, ridicând braţe de energie spre tainele 
universului. Cu zestrea intelectuală şi spirituală dobândită la Brad, se înscrie 
la Institutul Teologic din Sibiu (1929-1933) unde este „extrem de sârguincios 
şi studios”. 

Aici, talentul tânărului Zian Boca este descoperit de Mitropolitul Nicolae 
Bălan care îl îndrumă şi îl susţine financiar în studierea artelor frumoase la 
Bucureşti, începând cu anul 1933. Tot în această perioadă, părintele Arsenie 
se apropie şi de studiul medicinei, însă situaţia politică tulbure şi numeroase-
le greve ale studenţilor îl împiedică să finalizeze facultatea de medicină. Sub 
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îndrumarea maestrului Costin Petrescu, părintele va participa la acţiunile de 
pictare a Ateneului Român, fiindu-i desemnate scenele referitoare la domni-
torul Mihai Viteazul. Talentul artistic îl va însoţi ulterior pe părintele Arsenie 
în toate momentele vieţii sale. De numele său se leagă realizarea extraordina-
rei fresce din biserica Drăgănescu jud. Giurgiu dar şi minunatele coperte ale 
primelor volume ale Filocaliei, publicate la Sibiu.

Chemarea către viaţa monahală nu va trece nici ea neobservată, astfel că 
Mitropolitul Nicolae Bălan îl trimite pe Zian Boca la Muntele Anthos pentru 
a deprinde acolo viaţa ascezei şi a rugăciunii. În anul 1939 petrece o perioa-
dă de trei luni în Sfântul Munte, sub îndrumarea unui dohovnic ales pentru 
asprimea vieţii lui, apoi încă aproape un an la Academia Teologică din Atena 
pentru desăvârşirea studiilor. Calătoria în Grecia va avea un rol decisiv în viaţa 
viitorului monah, pentru acum ia contact în spiritualitatea şi literatura filoca-
lică. El reuşeşte să aducă în ţară o serie de manuscrise filocalice pe care le pune 
la dispoziţia părintelui Dumitru Stăniloae, colaborând el însuşi la traducerea, 
redactarea şi publicarea lor. În ziua de 3 mai 1940, de sărbătoarea Izvorului 
Tămăduirii, tânărul diacon Zian Boca este tuns în monahism de mitropolitul 
Nicolae Bălan şi de preasfinţitul Nicolae Colan al Clujului, primind numele 
de Arsenie. Era atunci primul şi singurul călugăr la Mănăstirea Brâncoveanu 
Sâmbăta de Sus, judeţul Făgăraş. 

În ziua de 10 aprilie 1942, la Praznicul Izvorului Tămăduirii de la Mănăsti-
rea Brâncoveanu, părintele ierodiacon Arsenie va fi hirotonit Ieromonah (pre-
ot monah), de către Mitropolitul Nicolae Bălan, în cadrul unei Sfinte Liturghii 
solemne, înconjurat de un sobor de preoţi, între care Protopopul Virgil Nistor 
din Braşov şi preotul Mihail Neagu din Sibiu, care i-au fost naşi de hirotonie. 
Tot atunci, în asistenţa mulţimii de credincioşi, Mitropolitul l-a instituit ca 
Duhovnic şi Stareţ al Mănăstirii Brâncoveanu. Îndată după hirotonie, ca pre-
ot, ca duhovnic, ca stareţ, va începe cu putere şi duh apostolesc şi chiar pro-
rocesc, mişcarea unică de la Sâmbăta, de redeşteptare religioasă şi morală a 
credincioşilor, reuşind în scurt timp să adune în jurul său ucenici, dintre care 
unii vor deveni preoţi, alţii monahi şi monahii. 

A fost arestat prima oară în iulie 1945 la Mănăstirea Bistriţa de Vâlcea şi 
anchetat la Râmnicu-Vâlcea, transferat apoi la Siguranţa Generală din Bucu-
reşti, aducându-i-se acuzaţia că ar fi desfăşurat o activitate pro-legionară, sus-
ţinând rezistenţa din Munţii Făgăraşului. Din dosarul de urmărire a Părintelui 
Arsenie Boca reiese că a fost eliberat din arestul Siguranţei Generale din Bucu-
reşti în jurul datei de 30 iulie 1945, la ordinul Ministrului Afacerilor Interne, 
acuzaţiile care-i fuseseră aduse fiind complet nefondate. În continuare, a fost 
urmărit şi supravegheat până la sfârşitul vieţii.



Almanah Bisericesc 2010

358

Părintele a mai fost arestat şi anchetat la Făgăraş şi Braşov în 1948. În no-
iembrie 1948, la intervenţia aceluiaşi mitropolit providenţial care a fost Nico-
lae Bălan, părintele Arsenie a fost mutat de la Sâmbăta la Mănăstirea Prislop 
din Ţara Haţegului, judeţul Hunedoara. În răstimpul petrecut aici nu încetat 
să lucreze cu cuvântul şi fapta, întărind atât comunităţile credincioşilor orto-
docşi dar şi pe cele ale foştilor greco-catolici reveniţi în sânul Bisericii Orto-
doxe. Tot sub atenta sa supraveghere s-au început lucrările de restaurare a 
mănăstirii aflată într-un avansat grad de degradare. Până în 1950, când mă-
năstirea devine obşte de maici, mănăstirea Prislop devenise deja o veritabilă 
oază de linişte. În jurul bisericii părintele Arsenie Boca a conceput un adevărat 
parc natural, străjuit de o superbă clopotniţă, zidită pe stâncă.

În 1951 a fost luat de la mănăstire şi trimis pentru mai mult de un an în 
lagărele de muncă forţată de la Canalul Dunăre-Marea Neagră. În noiembrie 
1955 a fost iar arestat şi anchetat la Timişoara. Apoi închis la Jilava şi Oradea, 
de unde a fost eliberat în aprilie 1956. În 1959 a fost scos abuziv din mona-
hism şi i s-a interzis să slujească la altar. A fost angajat ca pictor la Atelierele 
Patriarhiei de la Schitul Maicilor din Bucureşti. A pictat la Biserica „Sfântul 
Elefterie” şi la Biserica Boteanu din Bucureşti şi la Biserica din satul Bogata, 
judeţul Braşov. Din 1968, timp de 15 ani a pictat biserica din satul Drăgănescu, 
jud. Giurgiu. Mii şi mii de oameni l-au căutat mereu pentru sfat şi îndruma-
re. Pictura bisericii Drăgănescu nu este una obişnuită. Deşi a respectat liniile 
generale ale erminiei bisericeşti, părintele Arsenie a inserat elemente cu un 
vădit conţinut catehetic, adaptat la cerinţele şi problemele oamenilor contem-
porani. De asemenea, scenele sunt însoţite de pasaje biblice sau de cuvinte ale 
părintelui, ziditoare pentru toţi cei ce trec pragul acestui sfânt lăcaş. Mărtu-
riile celor ce l-au vizitat în toată această perioadă sunt uimitoare şi pline de 
semnificaţie profund duhovnicească. Datorită situaţiei sale politice, părintele 
Arsenie nu putea dialoga liber cu cei ce îi cereau sfatul. Însă, cum cuvântul lui 
Dumnezeu nu se poate împiedica de piedicile omeneşti, părintele a reuşit prin 
intermediul un cuvinte simple şi mai ales prin intermediul picturii să trans-
mită cu adevărat mesajul dumnezeiesc. Se spune că pictura de la Drăgănescu 
este o creaţie anamnetică şi profetică deopotrivă. Scenele ei amintesc de pre-
dicile rostite de părintele Arsenie la Sâmbăta de Sus, multe dintre ele intuiesc 
cu o claritate deosebită evenimente ce aveau să se petreacă. Între acestea, sce-
na martiriului Sfântului Ştefan cel Nou, pictată pe absida Sfântului Altar este 
poate cea mai semnificativă. Este singura biserică ce înfăţişează un astfel de 
episod într-un loc cu totul special, Sfântul Altar. Nu întâmplătoare este şi co-
incidenţa dintre data la care Biserica prăznieşte patimile Sfântului Ştefan cel 
Nou şi data mutării la Domnul a părintelui Arsenie: 28 noiembrie. 
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În 1983, la scurtă vreme după încheierea acestei minunate picturi, părintele 
lua din nou drumul pribegiei, refugiindu-se în diferite case din Bucureşti. La ru-
gămintea maicilor de la Prislop, refugiate şi ele la Sinaia unde reuşiseră să achi-
ziţioneze o casă unde trăiau după rânduielile monahale, părintele Arsenie li se 
alătură în acelaşi an. A trecut la Domnul, precum se pare că profeţise, pe 28 no-
iembrie 1989, la Sinaia. A fost înmormântat pe 4 decembrie 1989 la Mănăstirea 
Prislop, bucurându-se până astăzi de cinstirea miilor de credincioşi care vin din 
toate părţile ţării pentru a aprinde o lumânare şi pentru a înălţa rugăciuni către 
Bunul şi Milostivul Dumnezeu la mormântul părintelui Arsenie Boca.

La douăzeci de ani de la trecerea la cele veşni a părintelui Arsenie Boca în 
biserica din localitatea Drăgănescu din jud. Giurgiu au fost desfăşurate ample 
manifestări religios-culturale legate de acest eveniment. Ceremoniile au debutat 
cu săvârşirea Sfintei Liturghii Arhiereşti de către Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, înconjurat de părinţii consilieri de la Centrul Eparhial, de 
preoţii Protoieriei Mihăileşti, în prezenţa a sute de credincioşi. La finalul Sfintei 
Liturghii, Preasfinţia Sa a săvârşit o slujbă de pomenire pentru părintele Arsenie 
Boca şi slujba punerii pietrei de temelie pentru Centrul pastoral-misionar „Arse-
nie Boca”, ce va fi ridicat în curtea bisericii parohiale din localitatea Drăgănescu. 
De asemenea, părintele Răzvan Petcu, ucenic al părintelui Arsenie şi parohul bi-
sericii a rememorat pentru cei prezenţi câteva dintre faptele şi cuvintele marelui 
duhovnic, a prezentat istoricul şi semnificaţia picturii îndemnându-i totodată pe 
cei prezenţi să urmeze cu luare aminte la modelul pe care viaţa părintelui Arsenie 
Boca îl reprezintă pentru orice creştin implicat activ în activitatea Bisericii. 

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Preasfinţitul Părinte Am-
brozie şi-a adus aminte de prima vizită în această minunată biserică şi de im-
presia deosebită pe care i-a lăsat-o pictura ce o înfrumuseţează. Efortul pă-
rintelui Arsenie Boca nu a fost doar acela de a da expresiei artistice o formă 
desăvârşită, ci de a-i conferi un conţinut duhovnicesc aparte, ca reflexi a lu-
crării minunate a harului dumnezeiesc nu doar în inima iconarului, ci, prin el, 
în inimile tuturor ce-i privesc munca şi preţuiesc cu adevărat sensul acesteia. 
Pictura Părintelui Arsenie radiază o lumină aparte, izvorâtă din conştiinţa cu-
rată a celui pentru care adevărul revelat „nu se negociază”, ci se primeşte cu 
evlavie şi se păstrează ca un odor ales până ce Domnul Dumnezeu îl va cere 
la cea de-a doua venire. De aceea, chipurile sfinţilor şi ale oamenilor nu sunt 
redate după regulile realismului, ci după canoanele trăirii ortodoxe asumane. 
Modelul marelui duhovnic integrează desăvârşit dragostea pentru cultură şi 
pentru tot ceea ce este frumos în iubirea de Dumnezeu şi de Biserică. Într-o 
lume ce are tot mai mare nevoie de repere, chipul părintelui Arsenie Boca iz-
vorăşte o lumină aparte ce ne invită şi ne susţine în cunoaşterea, înţelegerea 
şi trăirea dreptei credinţe.
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INAUGURAREA CENTRULUI CULTURAL 
PENTRU COPII ŞI TINERET „SF. STELIAN” 

DIN PAROHIA OINACU - PROTOIERIA GIURGIU

Pr. Stelian DUŢU,
Parohia Oinacu - Protoieria Giurgiu

Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine
Că a unora ca acestora este împărăţia cerurilor.

(Matei 19, 14)

Problema educaţiei copiilor este în zilele noastre mai stringentă decât ni-
ciodată. Se vorbeşte adesea despre lipsa unor modele autentice ale generaţiei 
tinere, de lipsa unor repere reale în viaţa pe care aceştia abia o încep. Dezba-
terile pe o astfel de temă au dezvoltat şi dezvoltă încă noi şi noi perspective, 
pornind de la abordarea educaţiei în familie, trecânt prin demersul de iden-
tificare a unui proces pedagogic cât mai eficient şi culminând într-un sistem 
general de „planificare a carierei” cu ajutorul căruia tânărul poate identifica 
cele mai bune direcţii şi cele mai bune mijloace de parcurgere a acestora. Nu 
se vorbeşte însă despre un lucru fundamental: care sunt fundamentele cul-
turale şi spirituale ale acetor tineri, care sunt resorturile reale ce-i leagă de 
societatea în care trăiesc, care sunt conexiunile dintre generaţia lor şi gene-
raţiile trecute sau cele viitoare. Cu alte cuvinte, nu se vorbeşte despre ade-
vărata perspectivă pe care o dă viaţa, înţeleasă nu doar ca simplu răstimp de 
manifestare a eficienţei noastre sociale şi economice, ci ca o perioadă şi ca pe 
o şansă cu ajutorul căreia putem cunoaşte şi ne putem face cunoscuţi, putem 
crea şi lăsa ceva de valoare în urma noastră. 

Şcoala vine să ofere un sprijin şi o posibilă soluţie pentru această acută 
dezorientare identitară, familia, de asemenea, poate contribui decisiv în re-
zolvarea ei. Efortul celor două instituţii fundamentale ale societăţii nu este 
însă suficient. Este nevoie de modele mult mai profunde, perene de la care 
tânărul, indiferent de societatea sau epoca în care trăieşte, să se inspire şi pe 
care se fundamenteze în conturarea propriei vieţi. Un astfel de model este 
oferit de către Biserică înţeleasă nu doar ca instituţie, ci mai ales ca spaţiu al 
mântuirii şi desăvârşirii umane, ca trup tainic al lui Hristos, ce ne înglobea-



Episcopia Giurgiului

361

ză pe fiecare dintre noi, deopotrivă distincţi şi legaţi în legătură inextricabilă 
cu semenii noştrii. 

Lucrarea socială a Bisericii vine să completeze, aşadar, eforturile familiei 
şi ale şcolii, ba chiar să compenseze lipsa unei educaţii familiale şi şcolare 
eficiente. Ne lovim adesea de bariera comportamentală sau de vocabularul 
violent al tinerilor din ziua de astăzi. Mai grav, bunăvoinţa noastră este în-
tâmpinată de o indiferenţă rece, de o nepăsare amarnică faţă de tot ceea ce 
este bun, drept şi frumos pe lumea aceasta. Cum putem răspunde? Impli-
cându-ne în lucrarea socială a Bisericii, făcând-o cunoscută şi accesibilă tu-
turor celor ce au nevoie de sprijinul ei. S-a spus adesea că Biserica de multe 
ori s-a izolat într-un turn de fildeş, de unde priveşte cu superioritate tot ceea 
ce se petrece în această lume. Ei bine, Ortodoxia în general şi Ortodoxia ro-
mânească în special au fost mereu apropiate de viaţa credincioşilor. Însăşi 
structura ei este una profund ancorată în social. Trupul eclezial nu funcţio-
nează după parametrii ierarhici, ci comunitari, în care fiecare dintre noi se 
roagă pentru sine şi pentru toţi ceilalţi, prieteni sau duşmani, pentru cei ce 
ne sunt aproape dar şi pentru cei ce sunt departe, mulţumeşte pentru bine-
facerile primite de la Dumnezeu şi cere cu ardoare sprijinirea tuturor celor 
ce se află în nevoi. Dimensiunea socială a Bisericii Ortodoxe nu este un con-
cept, ci o realitate care s-a manifestat permanent pe aceste meleaguri. Ea nu 
trebuie confundată sau redusă la simpla asistenţă socială, ci trebuie perce-
pută ca un proces de lungă durată în care persoana umană este sprijinită nu 
doar material, ci şi spiritual, i se asigură nu doar siguranţa zilei de mâine ci 
este invitată să preguste din bucuriile vieţii celei veşnice. Aceste lucruri nu 
pot fi circumscrise unei instituţii, pentru că valoarea lor depăşeşte bariera 
sistemelor şi proiectelor. Ele sunt mai degrabă manifestări al planului iubi-
tor pe care Sfânta Treime îl are cu fiecare dintre noi în parte şi toţi laolaltă. 

Toate aceste consideraţii ne-au determinat să demarăm un amplu pro-
iect de asistentă socială, culturală şi duhovnicească pentru tinerii parohiei 
noastre, indiferent de vârsta pe care o au. În încercările noastre l-am chemat 
în ajutor pe Sfântul Stelian, ocrotitorul familiei noastre dar şi al copiilor din 
lumea întreagă. Cu un astfel de sprijin, rezultatele nu s-au lăsat prea mult 
aşteptate. Primele încercări au fost timide, însă mare ne-a fost bucuria să ve-
dem cu fiecare duminică o biserică tot mai plină de copii, însoţiţi de părinţii 
sau bunicii lor. Pedagogia dumnezeiască lucrează tainic în inima fiecăruia, 
astfel că prin cei mici părinţii lor s-au apropiat şi ei de viaţa Bisericii, înce-
pând să înţeleagă adevărata dimensiune a acesteia. Se spune că bisericile se 
clădesc din interior, din inimile credincioşilor. Bunul Dumnezeu şi Sfântul 
Stelian au lucrat tainic, întârindu-ne, dându-ne răbdare astfel că la începu-
tul anului 2009 comunitatea Parohiei Oinacu era una solidă, bine închegată, 
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apropiată trup şi suflet de păstorii lor sufleteşti şi de proiectele acestora. Soli-
citarea unui centru în care copiii să se poată dezvolta armonios a venit chiar 
din partea lor. 

Cu sprijinul credincioşilor şi cu susţinerea domnului primar Mircea Pen-
cea, având binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, am început lu-
crările la înălţarea unui aşezământ social şi cultural în care tinerii, pe catego-
rii de vârstă, să se întâlnească, să desfăşoare activităţi comune, să-şi dezvolte 
creativitatea într-o manieră armonioasă. Începuturile, aşa cum se întâmplă 
mereu, au fost marcate de greutăţi de tot felul, însă sprijinul lui Dumnezeu 
şi al oamenilor ne-a întărit de fiecare dată. Proiectul s-a dorit a fi un ansam-
blu de clădiri care să se integreze în arhitectura bisericii, ca o prelungire a 
acesteia, respectând atât caracteristicile arhitectonice ale acesteia, cât şi spe-
cificul zonei. Nu trebuie să uităm faptul că acest aşezământ se doreşte a fi 
nu doar un centru de întâlnire al celor tineri, ci şi un loc în care să poată să 
înveţe despre tradiţiile şi obiceiurile părinţilor lor. 

Eforturile noastre au fost pe deplin răsplătite de cei ce au participat la 
acest proiect. La sărbătoarea Învierii Domnului copiii au organizat expoziţii 
de icoane pe sticlă, demonstraţii de încondeieri de ouă, au prezentat tradiţi-
ile populare specifice acestei zone şi, nu în ultimul rând, au umplut biserica, 
încălzind atmosfera cu glasurile lor curate şi sincere. Aceste rezultate ne-au 
determinat să continuăm activitatea de construcţie a aşezământului, pentru 
a asigura cât mai repede cu putinţă un spaţiu propice pentru desfăşurarea 
activităţilor asociaţiei. Astfel, am construit mai multe săli, dotate cu toate 
cele necesare, în vederea desfăşurării unor ateliere de creaţie cu tematică 
religioasă şi populară, spaţii amenajate special pentru ca elevii să poată veni 
aici pentru a-şi pregăti temele şi pentru a participa la activităţile pe care le 
desfăşurăm în parteneriat cu şcoala din localitate, de asemenea am organi-
zat un spaţiu pentru vizionarea de filme şi spectacole în care principalii ac-
tori sunt chiar tinerii comunei. 

Pentru a pune bun început lucrării noastre, în data de 26 noiembrie a 
anului 2009, la sărbătoarea Sfântului Stelian, Preasfinţitul Părinte Ambro-
zie Episcopul nostru, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi 
a oficiat slujba Sfintei Liturghii în parohia Oinacu. Cântarea credincioşilor 
şi a elevilor de la Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu au 
însufleţit atmosfera bisericii. Preasfinţia Sa a rostit un frumos cuvânt de 
învăţătură, reamintindu-ne nu doar modelul de adevărată viaţă creştină pe 
care ni-l oferă Sfântul Stelian, ci şi faptul că familia creştină, clădită pe fun-
damentele Sfintei Scripturi şi ale Tradiţiei ortodoxe milenare, reprezintă te-
melia pe care s-a clădit poporul nostru. Păstrarea valorilor familiei trebu-
ie să reprezinte în aceste vremuri de grea încercare spirituală unul dintre 
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principalele obiective ale fiecărui credincios. De asemenea, cu acest prilej, în 
semn de preţuire pentru sprijinul pe care l-a arătat în permanenţă parohii-
lor din comuna Oinacu, Preasfinţitul Părinte Ambrozie a acordat distincţia 
eparhială 

„Vrednicia Vlăsceană” domnului Mircea Pencea, primarul comunei.
Îndată după terminarea Sfintei Liturghii, am purces în sobor la sfinţirea 

Aşezământului pentru copii şi tineret „Sfântul Stelian”. Munca noastră pri-
mea astfel binecuvântarea harului dumnezeiesc pentru a da roadă la bună 
vreme. Alături de colegul şi bunul nostru prieten, părintele Mirel Constan-
tin, de familiile noastre şi de credincioşii comunei, strânşi cu mic cu mare 
la un eveniment de o astfel de importanţă am dat mulţumire lui Dumnezeu, 
Preacuratei Maicii Sale şi Sfântului Stelian pentru toate binefacerile şi pen-
tru tot ajutorul primit. Agapa frăţească ce a urmat ne-a reunit în jurul mesei 
pe toţi cei implicaţi în activitatea acestui aşezământ. Cu această ocazie am 
putut stabili o serie dintre activităţile pe care dorim să le desfăşurăm în pe-
rioada următoare:

- Pregătirea unui program de tradiţii şi obiceiuri de Crăciun;
- Vizitarea familiilor şi bătrânilor singuri, cu posibilităţi materiale scăzu-

te în vederea sprijinirii acestora;
- Organizarea de echipe de creaţie, care să valorifice fondul folcloric de-

osebit al zonei;
- Vizionarea de filme artistice şi documentare cu temă religioasă sau 

culturală;
- Îmbunătăţirea programului de asistenţă şcolară;
- Îmbunătăţirea activităţii bisericeşti, prin implicarea tinerilor în buna 

desfăşurarea a programului liturgic, organizarea unui cor de copii şi inten-
sificarea programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor;

- Pelerinaj la mănăstirile din zonă. 
Nădăjduim că aceeaşi credincioşi minunaţi şi toţi oamenii de bine ai zo-

nei vor veni în sprijinul proiectelor noastre. Nu trebuie să uităm că investiţia 
în viitorul copiilor noştri ne aduce nu doar siguranţa păstrării nealterate a 
valorilor româneşti autentice, ci şi conturează o perspectiva unui viitor mai 
bun în care neînţelegerile, lipsa de comunicare dintre generaţii, pierderea 
identităţii naţionale, spirituale sau culturale nu vor mai reprezenta un peri-
col atât de mare ca în zilele noastre. De aceea, rugăm pe Bunul Dumnezeu să 
ocrotească eforturile noastre, binecuvântând din preaplinul dragostei Sale 
lucrarea ce am început-o. 



Almanah Bisericesc 2010

364

CLIPE DE BUCURIE 
ÎN PAROHIA PIETRELE

Pr. Ion ŞERBAN,
Parohia Pietrele - Protoieria Giurgiu

Sfinţirea bisericii este unul dintre cele mai importante evenimente ale ori-
cărei parohii din întreaga lume ortodoxă. Eforturile preoţilor şi ale credincio-
şilor sunt confirmate şi pecetluite prin harul Duhului Sfânt care pe toate le 
cercetează şi le sfinţeşte. Nu forma edificiului îi conferă statutul şi calitatea 
de biserică, ci sfinţirea lui. Prin rugăciunile arhiereului, acesta devine casă a 
lui Hristos, spaţiu sacru în care se săvârşeşte taina tainelor, Sfânta Euharistie. 
Mai mult, condiţia esenţială a sfinţirii bisericii o reprezintă credinţa mărtu-
risită de credincioşii ei, viaţa acestora şi dorinţa arzătoare şi nestrămutată de 
a se implica activ în toate activităţile acesteia. O Liturghie fără credincioşi nu 
este posibilă după cum o biserică fără Liturghie nu poate fi concepută. De ace-
ea tradiţia liturgică răsărireană prevede ca în noua biserică să se săvârşească 
Sfânta Liturghie timp de patruzeci de zile neîntrerupt. O atare regulă nu este 
doar o simplă normă tipiconală, ci se integrează într-un demers mult mai larg 
de curăţire, sfinţire şi mântuire a credinciosului şi de pnevmatizare a spaţiului 
în care el vieţuieşte. 

Ceremonia sfinţirii bisericii este impresionantă. Întreaga comunitate, 
avându-l în frunte pe ierarhul locului asumă sacramental noua clădire, sfin-
ţind-o, aşezând-o pe temelia mucenicilor şi a mărturisitorilor dreptei credinţe 
şi pecetluind-o cu Sfântul şi Marele Mir ca semn al pogorârii darurilor Duhu-
lui Sfânt peste aceasta. Procesiunea începe din afara clădirii, în faţa uşilor în-
chise, sub binecuvântarea şi cu lucrarea Sfintei Treimi: „Slavă sfintei şi celei 
de o fiinţă şi de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi...”. În timpul slujbei de 
sfinţire, credincioşii stau afară, nu în biserică, deoarece, spune Sfântul Simeon 
al Tesalonicului, sfinţirea bisericii, în care ulterior se sfinţesc oamenii, nu vine 
de la credincioşi, ci de la Hristos, închipuit de arhiereu înconjurat de preoţi şi 
de diaconi, de la moaştele sfinţilor mucenici şi, nu în ultimul rând, de la înge-
rii prezenţi în chip nevăzut. Tot ceea ce se întâmplă în sfântul altar pregătirea 
prestolului, sfintirea lui reprezintă o actualizare a jertfei Mântuitorului Iisus 
Hristos pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire. 

După sfinţire, biserica devine „Casa lui Dumnezeu” şi „Poartă a cerului” 
(Fac. 28, 17). Acum, credincioşii şi credincioasele pot intra prin sfântul altar 
pentru a săruta Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi colţul drept al sfintei mese, 
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după care se retrag, sfinţiţi şi înnoiţi sufleteşte, la Sfânta Liturghie. Însă, din 
păcate, nu toţi ar trebui să treacă prin sfântul altar, ci doar cei care s-au hotă-
rât să urmeze cu toată fiinţa lui Hristos şi mucenicilor, spunând un NU cate-
goric păcatului. Sigur, pot trece şi cei care nu şi-au propus să schimbe ceva în 
viaţa lor, numai că o astfel de trecere nu le foloseşte la nimic. 

Actul sfinţirii unei biserici ne arată semnificaţia deosebită a rolului pe care 
îl are Biserica în viaţa credincioşilor, pentru sfinţirea şi mântuirea lor. Pentru 
creştinul ortodox, Biserica este mai presus de toate o realitate sacramentală 
în care structura ei vizibilă, ierarhie, norme canonice, cult, doctrină, sunt mij-
loace ale actualizării şi prezentării înnoite a lui Hristos în actele Lui mântui-
toare. Deci şi locaşul unei biserici nu este locul de împlinire a unor simple acte 
simbolice; în el „se înfăptuieşte continuu paradoxul: prin cruce la înviere, prin 
mormânt la viaţă, prin împărtăşania prezentă la unirea cu Cel ce prin jertfă 
S-a înălţat la mărire, pentru că crucea, jertfa de care ne împărtăşim, au ca su-
biect pe Fiul lui Dumnezeu, Ziditorul vieţii ...”.

Astfel, în locaşul bisericesc, credinciosul trăieşte viaţa în Hristos cu Hris-
tos; aici el simte iubirea Sfintei Treimi revărsată în plenitudinea ei prin Fiul lui 
Dumnezeu întrupat: „Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl 
Meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face locăş în el” (Ioan 14, 23).

Cu aceste gânduri, în cea de-a douăzecea duminică după Rusalii, am purces 
la sfinţirea bisericii din parohia Pietrele Protoieria Giurgiu. Primele atestări 
ale unui lăcaş pe aceste meleaguri sunt din secolul al XVIII-lea. Credincioşii 
acelor vremuri s-au ostenit pentru a avea loc de alinare a durerilor, de sfinţire 
şi de comuniune, o biserică de care să fie mândrii şi urmaşii lor. De-a lungul 
vremii, edificiul a cunoscut mai multe transformări, a trecut prin toate marile 
prefaceri ale secolelor al XIX-lea şi al XX-lea. De aceea, am crezut de cuviinţă 
să-i redăm strălucirea de odinioară, refăcându-i pictura şi înfrumuseţând-o. 

Preasfinţitul Părinte Ambrozie - episcopul nostru - a venit în întâmpinarea 
dorinţei credincioşilor astfel în această binecuvântată duminică, însoţit de un 
ales sobor de preoţi şi diaconi, a resfinţit sfântul lăcaş şi l-a înzestrat cu da-
ruri de mare preţ. Între acestea, părticica din moaştele Sfântului Ioan Gură de 
Aur reprezintă o nestemată strălucitoare ce ne va lumina biserica prin harul 
sfinţitor şi tămăduitor al casnicilor lui Dumnezeu. Toţi cei prezenţi la aces-
te momente înălţătoare pot da mărturie pentru clipele cu adevărat tainice în 
care s-au rugat împreună cu slujitorii Bisericii pentru buna sporire a întregii 
lumi, pentru pacea şi mântuirea sufletelor, pentru vreme de bună petrecere în 
această viaţă şi pentru pregustarea împărăţiei celei veşnice pe care Mântuito-
rul Hristos a pregătit-o tuturor celor ce-l mărturisesc în duh şi adevăr. 

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Preasfinţitul Părinte a 
vorbit despre pericopa evanghelică în care a fost prezentată minunea învierii 
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fiului văduvei din Nain. Evanghelia rostită la această zi, a subliniat Preasfin-
ţia Sa, ni-l arată pe Mântuitorul Hristos ca fiind Dătător de viaţă şi izvor de 
bucurie. Moartea, care reprezintă destrămarea fiinţei, este depăşită de viaţa 
nouă în Hristos. Minunea învierii fiului văduvei din Nain, a încheiat Întâi-
stătătorul Eparhiei Giurgiului, a fost săvârşită atât din milă faţă de o mamă 
îndurerată, dar şi pentru credinţa noastră în obşteasca înviere din morţi. 
Totodată, a explicat celor prezenţi ceremonialul sfinţirii bisericii, felicitân-
du-i pentru strădaniile şi osteneala de care au dat dovadă pe tot parcursul 
lucrărilor de restaurare. La final, i-a îndemnat pe credincioşii prezenţi să ia 
aminte la cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur care spune: „Fii mai înţelept 
şi, la moartea altuia, învaţă-te a tremura pentru tine însuţi; depărtează 
toată uşurătatea minţii, cercetează faptele tale, îndepărtează toate păcate-
le tale şi schimbă purtarea ta spre bine ... Ostaşii în mijlocul păcii gândesc 
la război şi se pregătesc, pentru ca atunci când va izbucni, să-şi arate iscu-
sinţa câştigată în vreme de pace.”
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AŞEZĂMÂNTUL SOCIAL 
„SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL” 

DIN COMUNA SLOBOZIA

Pr. Valentin ŞTEFAN,
Coordonator Aşezământul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”

Situată la 5 km de municipiul Giurgiu, pe şoseaua care însoţeşte Dunărea 
şi se îndreaptă spre Zimnicea, comuna Slobozia este o aşezare cu case modes-
te, printre bolte de viţă-de-vie şi pomi fructiferi.

La ieşirea din sat, pe partea dreaptă, de numai 8 luni de zile, Preasfinţitul 
Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a înfiinţat centrul social „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, care oferă condiţii de viaţă câtorva femei, ală-
turi de copiii lor. 

Chiar la intrarea în centru, privirea îţi este atrasă de o bisericuţă ca o biju-
terie, cu înfăţişare inedită pentru spaţiul românesc.

Biserica cu hramurile „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” şi „Sf. Stelian” a fost adusă 
de la Thessalonik, din Grecia, prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părin-
te Ambrozie, pentru a servi nevoilor spirituale ale celor aflaţi în acest centru 
social.

Ajuns într-o dimineaţă de duminică pentru a participa la Sf. Liturghie, ai 
prilejul de a cunoaşte comunitatea de mame şi copii, aflată sub îndrumarea 
duhovnicească a părintelui Valentin Ştefan.

Sunt multe cupluri care trăiesc în bună înţelegere, dar în altele nu e decât 
chin, mizerie şi deznădejde. Adult ori copil, eşti nevoit să suporţi certuri ori să 
auzi vorbe urâte.

Rămase pe drumuri, femei înstrăinate şi copiii lor şi-au găsit pacea sufle-
tească prin Centrul Social „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”.

Principalele obiective ale aşezământului sunt:
- Ocrotirea mamelor şi copiilor, victime ale violenţei în familie;
- Sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, a familiilor cu mulţi copii;
- Sprijin duhovnicesc şi material oferit mamelor şi copiilor;
- Ocrotirea, educarea, protejarea şi integrarea într-un mediu familial 

normal, sănătos, adecvat a copiilor nedoriţi şi abandonaţi, cu respectarea le-
gislaţiei în vigoare;

- Asistenţă medicală şi îngrijire;
- Suport emoţional şi, după caz, consiliere psihologică.
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Mamele trăiesc împreună ca într-o familie şi se ajută reciproc. În timpul 
zilei, unele au grijă de copii, două mame gătesc pentru toată comunitatea, 
unele asigură curăţenia, iar cele care sunt în stare să lucreze, merg la treburile 
câmpului.

Viaţa în Centrul Social Slobozia începe să se asemene cu viaţa de mănăs-
tire. Au biserică, au duhovnic permanent în mijlocul lor, se gospodăresc şi se 
roagă împreună.

Se simte că este o tot mai mare apropiere şi înţelegere în această obşte. Se 
simt tot mai mult ancorate pe drumul spre HRISTOS.
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 Biserica „Buna Vestire” din Giurgiu (1863)

Interiorul bisericii
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 Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” 
din oraşul Bolintin-Vale (1832)

Biserica „Sf. Ier. Nicolae” din localitatea Mironeşti, 
aflată în restaurare (1699)
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MANIFESTĂRI RELIGIOASE ÎN EPISCOPIA 
GIURGIULUI CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII 

SF. MC. IOAN VALAHUL

Pr. Drd. Ciprian Mihai VIŞOIU,
Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu

Meleagurile româneşti au fost totdeauna binecuvântate de Dumnezeu nu 
doar cu bogăţia pământului, ci şi cu cea spirituală, de mai bine de două mii de 
ani credinţa creştină continuând să dăinuie în ciuda tuturor vicisitudinilor, 
a provocărilor şi a ameninţărilor venite din interior sau din exterior. Dintre 
acestea, vechiul ţinut al Vlaşcăi a fost poate cel mai vitregit de soartă pentru 
poziţia sa strategică şi pentru apropierea de Dunăre. Cuceririle romane, pro-
tectoratul bizantin, invaziile barbare, ocupaţia otomană, toate şi-au pus am-
prenta pe chipul  senin al acestui pământ. Peste toate acestea, însă, singură 
credinţa a fost cea care a făcut adevărata diferenţă între ceea ce este autentic 
şi ceea ce este străin. Cu trecerea vremii, invaziile şi ocupaţiile au devenit doar 
fragmente de istorie, lăsând timpul să-şi lase urmele de neşters peste chipuri-
le oamenilor acestor locuri, peste viaţa lor, peste obiceiurile lor, peste trăirile 
lor şi chiar peste credinţa lor. Care este rezultatul? O credinţă tare, încercată, 
de nezdruncinat. 

De aceea, cetatea Giurgiului se bucură de 13 (treisprezece ani) ani de pre-
zenţa în sânul ei a unei şcoli de teologie, menită să ducă mai departe nu doar 
mărturia credinţei sale, ci şi lumina Adevărului. Nu întâmplător protectorul 
acestui lăcaş teologic este Sfântul Mucenic Ioan Valahul, român de-al nostru, 
mărturisitor al adevăratei credinţe împotriva întunericului şi neadevărului. 
Astfel, şi anul 2009, când s-au împlinit 13 ani da la înfiinţarea Seminarului 
Teologic din Giurgiu, în ziua de 12 mai, profesorii şi elevii acestei şcoli de te-
ologie l-au cinstit pe ocrotitorul lor spiritual, Sf. Ioan Valahul. Manifestările 
prilejuite de acest moment de înălţare duhovnicească au început cu săvârşirea 
Dumnezeieştii Liturghii de către Întâistătătorul eparhiei noastre, Preasfinţi-
tul Părinte Dr. Ambrozie, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi. De 
asemenea, la acest eveniment au participat şi reprezentanţi ai Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Giurgiu, din partea Consiliului Local şi a Primăriei Giurgiu, 
şi din partea Consiliului Judeţean Giurgiu şi a altor instituţii care s-au impli-
cat de-a lungul timpului în dezvoltarea şi înfrumuseţarea acestei şcoli giurgi-
uvene de teologie. În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a pus accentul pe 
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 Biserica „Buna Vestire” - Drugăneşti, 
din comuna Floreşti Stoeneşti (1723)

Castelul Drugăneştilor (sec. XVIII)
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modelul de viaţă creştină oferit de Sf. Mc. Ioan Valahul şi, mai ales, asupra 
nevoii de mărturisire pe care tinerii teologi se cuvine să o facă în această lume 
secularizată, plină de provocări şi tentaţii. Totodată, Preasfinţia Sa a ţinut să 
transmită autorităţilor locale gânduri de bine şi de mulţumire pentru tot aju-
torul acordat în timp pentru ca această şcoală de formare a viitorilor slujitori 
ai Sfintelor Altare să se dezvolte şi să devină un punct de reper important pen-
tru tinerii judeţului Giurgiu şi nu numai. În continuare PC. Pr. Prof. Constan-
tin Jica a mulţumit Preasfinţitului Părinte Dr. Ambrozie în numele Consiliului 
Profesoral şi al elevilor seminarişti pentru prezenţa la această sărbătoare şi 
moment de bucurie duhovnicească. La sfârşitul Sfintei Liturghii s-a săvârşit 
o slujbă de pomenire pentru vrednicul de amintire Părinte Patriarh Teoctist, 
ctitorul spiritual al acestei şcoli teologice.

Festivităţile au continuat cu deja binecunoscutul Festival Naţional „Rit-
muri de Toacă” aflat la a IV-a ediţie, festival destinat elevilor seminarişti din 
întreaga ţară, organizat de către Seminarul Teologic Giurgiu, în colaborare cu 
Episcopia Giurgiului, avându-i ca promotori şi organizatori pe PC. Pr. Prof. 
Constantin Jica şi pe Doamna Prof. Maria Băiatu.

Tot în această zi binecuvântată de 12 mai 2009, Preasfinţitul Părinte Am-
brozie, însoţit de părinţii consilieri de la centrul eparhial şi în prezenţa pro-
fesorilor şi a elevilor Seminarului Teologic „Teoctist Patriarhul”, a sfinţit şi a 
inaugurat Centrul pentru copii si tineret „Sf. Ioan Valahul” din incinta sediu-
lui administrativ al Episcopiei Giurgiului. De asemenea, cu acest prilej a fost 
organizată şi o expoziţie de fotografie veche intitulată „Giurgiul de altădată”. 

După înfiinţarea sa, Centrul eparhial pentru copii şi tineret „Sf. Ioan Va-
lahul” a găzduit diverse activităţi desfăşurate sub coordonarea Dnei psiholog 
Prof. Miftode Valeria şi a Dnei Prof. Maria Băiatu. Activităţile au avut caracter 
de formare şi recreere (grupe de cateheze; cercuri de informatică, literatură, 
pictură, artă fotografică, muzică, folclor, teatru, tenis de masă, concursuri, 
dezbateri, audiţii şi vizionări;) încercând, astfel, să ofere o alternativă creştină 
pentru petrecerea timpului liber, având implicaţii socio-culturale pe termen 
îndelungat. Acest nou aşezământ a reuşit să demareze o serie de proiecte me-
nite să apropie tânăra generaţie de viaţa şi activitatea Bisericii. Într-un cadru 
generos cu o dotare pe măsură, Centrul Sf. Ioan Valahul a devenit, în scurt 
timp, unul dintre principalele repere ale vieţii spirituale giurgiuvene. 
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ASOCIAŢIA LETCA NOUĂ - 
LITURGHIE ŞI FILANTROPIE

Prof. Popa Florica,
Director coordonator al Aşezământului 

„Grădina Maicii DOmnului”
Pentru că Liturghia înseamnă jertfă şi slujire şi pentru că slujind aproape-

lui slujim lui Dumnezeu, cu binecuvantarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, în anul 2006, a luat fiinţă la nivelul Episcopiei Giurgiu-
lui Asociatia Letca Nouă, având ca obiective principale: 

• înfiinţarea de aşezăminte sociale pentru copii orfani şi cu risc social; 
• înfiinţarea de aşezăminte sociale pentru îngrijirea bătrânilor neputin-

cioşi şi cu posibilităţi materiale reduse; 
• înfiinţarea de cantine sociale pentru persoane de diferite vârste, fără 

posibilităţi; 
• consilierea persoanelor cu diferite probleme sociale din casele de copii, 

spitale, penitenciar, în vederea reintegrării lor. 
În prezent pe langa Biroul de Asistenţă Socială al Episcopiei Giurgiului, 

funcţionează înca 10 centre:
•  4 centre de asistenţă socială în cadrul Protopopiatelor; 
•  6 centre la nivel de parohie; 
Dincolo de activităţile punctuale şi de eforturile susţine ale Asociaţiei, este 

important să menţionăm participarea reprezentanţilor ei în perioada 16-17 
martie 2009 la Alba Iulia, unde,  cu binecuvantarea Înaltpreasfintitului Ar-
hiepiscop Andrei al Alba Iuliei, a avut loc şedinţa anuală de lucru a Adunării 
Generale a Federaţiei Filantropia. 

În urma susţinerii dosarului de candidatură a Asociaţiei Letca Nouă de că-
tre Pr. Popa Edmond Nicolae, Consilierul Social al Episcopiei Giurgiului, Adu-
narea Generală a Federaţiei Filantropia a aprobat aderarea asociaţiei eparhiei 
noastre la această Federaţie care are drept scop dezvoltarea capacităţilor or-
ganizaţionale a cooperării şi a forţei de acţiune a organizaţiilor membre, a al-
tor organizaţii care funcţionează cu binecuvântarea Bisericii şi a Sectoarelor 
Social-Filantropice ale eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române. Deintre 
obiectivele propuse menţionăm:  

• elaborarea şi implementarea de strategii şi programe comune în domeni-
ile asistenţă socială, medicală, educaţională şi al dezvoltării comunitare;
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 Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” 
din localitatea Hereşti (1644)

Interiorul bisericii
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Biserica „Naşterea Maicii Domnului şi Sf. Nifon, 
Patriarhul Constantinopolului” din localitatea Letca Nouă (1886)

Interiorul sfântului locaş
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• încurajarea participării la viaţa socială a membrilor comunităţii şi culti-
varea sentimentului de solidaritate socială;

•dezvoltarea capacităţii organizatorice şi de resurse umane a tuturor aso-
ciaţiilor membre, a altor organizatii nonguvernamentale care funcţionează cu 
binecuvântarea Bisericii şi a sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor. 

Totodată, trebuie amintită una dintre cele mai importante realizări  ale 
Sectorului Social Misionar al Episcopiei Giurgiului, care a obţinut acreditarea 
Asociaţiei „Letca Nouă” pentru furnizarea de servicii sociale în cadrul Aşeză-
mântului „Grădina Maicii Domnului”. 

Aici funcţionează următoarele componente specializate: 
•  Centrul de primire în regim de urgenţă a persoanelor victime ale violen-

ţei în familie unde se asigură  găzduire, protecţie şi îngrijire, suport emoţional 
şi după caz consiliere psihologică şi consiliere juridică (două mămici cu patru 
copii). 

•  Centrul Maternal care oferă primire şi găzduire, protecţie şi îngrijire, su-
port emoţional şi după caz consiliere psihologică şi juridică. 

•  Centrul cu modul de tip familial care, de asemenea, oferă găzduire pe 
perioadă nedeterminată; asistenţă medicală şi îngrijire, suport emoţional şi, 
după caz, consiliere psihologică, educare, socializare şi petrecerea timpului 
liber (trei copii). 

•  Locuinţa protejată „Nifon Mitropolitul” oferă găzduire pe perioadă ne-
determinată şi sprijin pentru o viaţă independentă (o familie - mama şi tata 
cu nouă copii).   

De asemenea, cu oazia hramului Bisericii „Naşterea Maicii Domnului” de 
la Letca Nouă în data de 8 septembrie 2008, a avut loc inaugurarea şi sfinţirea 
de către Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului a Aşezământu-
lui „Grădina Maicii Domnului” destinat ajutorării copiilor orfani şi mamelor 
cu copii victime ale violenţei în familie. 

În ceea ce priveşte modalitatea de implementare a programelor, în anul 
2009, s-a pus accent pe parteneriate, numeroase programele fiind derulate în 
colaborare cu serviciile publice specializate (Direcţiile de asistenţă socială şi 
pentru protecţia drepturilor copilului, Direcţiile pentru persoane cu handicap, 
Primării, Inspectoratul teritorial şcolar, Agenţiile de reconversie şi recalificare 
profesională, Direcţiile sanitare judeţene, Direcţiile judeţene pentru tineret şi 
sport şi alte organisme administrative deconcentrate) sau cu organizaţii negu-
vernamentale din ţară şi străinătate. 

Prin intreaga sa activitate, Asociaţia Letca Nouă împleteşte lucrarea Sfin-
tei Liturghii cu cea a Filantropiei, a iubirii de aproapele şi a lucrării fără înce-
tare pentru mântuirea în Iisus Hristos Domnul nostru.
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 Biserica „Sf. Ier. Nicolae” din Drăgănescu (1870)

Interiorul bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” 
pictată de părintelui Arsenie Boca -  Parohia Drăgănescu
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PREOTUL DE PENITENCIAR - 
MISIUNE,VOCAŢIE ŞI HAR

Preot capelan Teodor BĂLAŞA,
Penitenciarul de maximă siguranţă din Giurgiu

„... în temniţă am fost şi aţi venit la Mine’’ 
(Matei XXV, 36)

După o îndelungată absenţă a Bisericii in instituţiile statului (armată, şcoa-
lă, spital, etc), iată că schimbarea regimului politic ateu cu unul democratic, a 
facut ca Biserica şi societatea să reia tradiţia creştină şi impreună să meargă 
înainte pe drumul lui Hristos, cu Hristos. Astfel, anul 1993, pentru sistemul 
penitenciar românesc reprezintă anul în care Biserica Ortodoxă Română în-
cheie Protocolul de colaborare cu Ministerul Justiţiei, în privinţa acordării de 
către aceasta a asistenţei moral - religioase în penitenciarele din ţară.

Astăzi, după atâţia ani de împreună - lucrare, acele stângăcii şi greutăţi in-
erente începutului sunt plăcute aduceri-aminte în inimile multor slujitori ai 
altarelor şi nu numai. Plăcut surprinzător pentru mulţi a fost faptul că în cei 
aproximativ 50 de ani de prigoană a religiei nu s-a reuşit stingerea în sufletele 
oamenilor, a credinţei, precum şi a convingerii că destinul neamului nostru se 
împleteşte armonios cu cel al Bisericii noastre strămoşeşti. 

Misiunea pe care preotul o are în penitenciar este mult mai complexă de-
cât cea dintr-o parohie, căci pe lângă activitatea liturgică din duminici şi săr-
bători, el desfăşoară zi de zi şi o bogată activitate de educaţie moral- religiosă 
cu persoaanele private de libertate, unora dintre acestea făcându-le cunoscute 
noţiuni elementare despre credinţă, Dumnezeu, Biserică; în felul acesta pre-
otul contribuind în mare măsură la menţinerea unui climat de disciplină şi 
linişte sufletească a celor întemniţaţi. 

Prin întreagă activitatea sa, preotul de penitenciar are darul de a alina su-
ferinţa şi de a reda speranţa şi încrederea acelor persoane care, într-un mo-
ment de slăbiciune din viaţa lor, au încălcat anumite norme morale şi juridice. 
Şi din acest punct de vedere, Biserica şi-a spus opinia sa: toţi oamenii sunt cre-
aţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. De aceea crezul ei este că orice 
om, indiferent pe ce scară a valorilor s-ar afla poate fi câştigat spre mântuire, 
căci Dumnezeu l-a creat nu spre pierzare, ci pentru a fi moştenitor al Împă-
răţiei Cerului. 
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Pentru persoanele private de libertate, preotul este omul lui Dumnezeu, 
care îi ajută să găsească prin credinţă, tărie şi răbdare drumul spre Dumne-
zeu. „Ogorul” activităţii preotului este sufletul şi mentalitatea celui aflat după 
gratii şi care trebuie modelate în spiritul credinţei în Dumnezeu şi al moralei 
creştine, creând totodată premise concrete în procesul de reintegrare socială 
a acstuia după eliberare. 

Preotul capelan, astfel înzestrat cu har şi pricepere, poate vedea clar ce se 
petrece în sufletul şi mintea persoanei private de libertate, el poate deschide 
cu blândeţe părintească porţi de comunicare cu aceasta oferindu-i, în acelaşi 
timp, metodele de îndreptare înaintea lui Dumnezeu şi a semenilor. Preotul 
preia asupra sa tensiunile şi frământările fireşti ale omului aflat n situaţie li-
mită şi pune în locul lor credinţa nădejdea şi dragostea, convingerea că este 
iertat de Dumnezeu pentru ceea ce a făcut şi ocrotit de El. 

Ca preotul capelan să afle drumul ce duce către sufletul persoanei private 
de libertate, acolo unde sunt sau nu prezente frica adoratoare şi dragostea de 
Dumnezeu, trebuie ca lucrarea lui să fie rezultatul  conjugării harului divin cu 
iscusinţa de a cunoaşte oamenii. În cadrul sistemului penitenciar în care este 
integrat şi a cărui funcţionalitate o asigură, preotul capelan îşi are rolul său 
bine definit, pentru că el este părintele spiritual nu numai al celor privaţi de 
libertate, ci şi al cadrelor angajate în unitate, sprijinul moral al tuturor în re-
zolvarea problemelor sufleteşti tulburătoare. 

Pentru persoanele aflate în detenţie, preotul este o prezenţă vie a imagini-
lor de acasă în noul mediu în care au fost depuse. El este văzut, tocmai datorită 
slujirii lui, ca o legătură neîntreruptă cu familia, cu cei dragi, cu liniştea, spe-
ranţa şi încrederea. Tocmai faptul acesta îi determină pe cei aflati în detenţie 
să fie apropiaţi preotului, să-şi deschidă sufletul înaintea lui pentru a-şi arăta 
frământările, grijile care îi tulbură foarte mult şi care uneori îi împinge la acte 
necugetate (tentative de suicid, agresiune verbală şi fizică, automutilare, etc.) 
sau afecţiuni psihice, având consecinţe ireversibile. 

Pentru multe persoane private de libertate, probleme de felul mai sus 
menţionat, apar chiar din momentul depunerii în penitenciar (perioada de 
carantină şi arest preventiv), căci este momentul în care o astfel de persoană 
se simte părăsită de toţi, abandonată, sau pur şi simplu este copleşită de frică. 
Intervenţia preotului într-un astfel de moment este benefică deoarece îl ajută 
pe cel în cauză să depăşească astfel de momente de criză prin susţinerea mo-
rală pe care o adoptă, explicându-i modul în care diavolul pătrunde în mintea 
omului şi învăţându-l cum se poate apăra de ispită.

În acest fel preotul capelan, în lucrarea sa, călăuzit de harul divin, îl aju-
tă pe cel din detenţie să-şi întărească credinţa în Dumnezeu, să-şi controleze 
trăirile şi emoţiile şi să trăiască sentimentul liniştitor al victoriei în faţa ispitei. 
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Exerciţiul rugăciunii şi gândirea pozitivă sunt modalităţi prin care, cel aflat in 
detenţie se încarcă spiritual cu energie pozitivă devenind optimist, încrezător 
în sine şi rezistent la greutăţi.

Prezenţa preotului capelan în penitenciar şi lucrarea lui de părinte duhov-
nicesc sunt mult prea necesare alături de cei aflaţi în suferinţe, căci el este pri-
vit ca un păstor de suflete, ca mângâietor şi dătător de speranţă. 

În realizarea misiunii pe care  o are în penitenciar, preotul are la îndemână 
mijloacele liturgice, sau sfinţitoare şi pastoral – învăţătoreşti, pe care Hristos 
le-a lăsat in Biserica Sa. Prima categorie de mijloace este reprezentată de sluj-
bele religioase din duminici şi sărbători, de Sfintele Taine,  în cadrul cărora 
un loc aparte îl are Taina Sfintei Spovedanii. În cea de-a doua categorie sunt 
incluse mijloacele de pastoraţie:  cateheza şi convorbirile duhovniceşti de grup 
sau individuale, prin care este evidenţiat rolul preotului de părinte duhovni-
cesc, confesor şi educator. 

Nu în ultimul rînd trebuie menţionată grija deosebită a preotului de pe-
nitenciar pentru realizarea în incinta penitenciarului a lăcaşului de închina-
re (capela), precum şi dotarea acesteia cu cele necesare unei bune desfăşu-
rări a rânduielilor de slujbă şi în conformitate cu normele Bisericii Ortodoxe 
Române. 

Astfel, în jurul capelei se constituie o nouă „parohie” , o unitate spirituală 
cu totul specială, parohie ai cărei membrii sunt uniţi tainic prin mărturisirea 
aceleiaşi credinţe, prin primirea aceloraşi Sfinte Taine în faţa aceluiaşi Sfânt 
Altar.
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