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Episcopia Giurgiului

Prefaţă

L iteratura teologică s-a bucurat totodeauna de o atenţie deosebită atât din 
partea celor direct interesaţi de acest subiect, dar şi din partea tuturor ce-

lor care doresc să înţeleagă şi să se apropie de viaţa bisericească. Acest interes nu a 
fost generat însă numai de calitatea stilistică  de complexitatea hermeneutică, ci de 
conţinutul atât de bogat, cu relevanţă în viaţa de zi cu zi a credinciosului. De altfel, 
pricipala trăsătură a literaturii teologice este aceea a legăturii permanente cu trăirea 
duhovnicească, de unde îşi regenerează în permanenţă sursele. Niciuna dintre scri-
erile Sfinţilor Părinţi nu a fost determinată de vreo raţiune pur intelectuală, ci mai 
degrabă de una practic-duhovnicească. Simplu spus, scopul literaturii teologice este 
acela al aprofundării stării duhovniceşti a celui ce o citeşte şi, implicit, desăvârşirea 
sa. În afara criteriului îndumnezeirii, toate aceste scrieri nu şi-ar afla nici rostul, 
nici raţiunile pentru care ar putea fi realizate. 

Ţinând cont de această perspectivă, ce poate părea pentru foarte mulţi ideatică, 
cea de-a cincea ediţie a Almanahului Episcopiei Giurgiului îşi propune să ofere 
cititorilor săi un material bogat care să reflecte atât activităţile pastoral-misiona-
re şi social-culturale desfăşurate în eparhie, cât şi preocupările teologice ale preoţi-
lor săi. Pe cât se poate, am încercat să păstrăm o linie de echilibru între abordarea 
academică şi cea jurnalistică, alternând rigoarea studiului şi investigarea surselor, 
cu preocuparea practică faţă de activităţile desfăşurate în eparhie. De asemenea, 



Almanah Bisericesc 2011

ne-am străduit să răspundem problemelor actuale cu care se confruntă comunitatea 
eclezială, alocând un spaţiu special studiilor liturgice şi canonice. Buna cunoaştere 
a cultului şi a disciplinei bisericeşti elimină pericolul confuziilor cu efecte regretabile 
şi mai ales pe cel al interpretărilor trunchiate şi tendenţioase. Nu în ultimul rând, 
cuvântul scris reprezintă, la ora actuală, unul dintre cele mai eficiente mijloace în 
propovăduirea învăţăturii şi vieţii Bisericii. Într-o lume asaltată de pseudo-ideo-
logii şi sisteme ce pretind că oferă soluţii pentru oricare dintre problemele vieţii, este 
necesar ca Biserica să-şi exprime în mod deschis poziţia. Pentru aceasta este nevoie 
nu doar de buna cunoaştere a învăţăturii de credinţă, ci şi de o racordare la exigen-
ţele comunicării, optând pentru un limbaj precis, accesibil, cu impact imediat asupra 
celor ce receptează mesajul transmis prin intermediul acestuia. 

Împlinirea exigenţelor legate de limbaj nu şi-ar atinge scopul fără o concomiten-
tă sistematizare a subiectelor abordate. Nu este însă vorba de o sistematizare aridă, 
ci de una constructivă, menită să pună în evidenţă nu doar elemente teoretice, ci şi 
realităţi de viaţă creştină autentică. Tocmai de aceea, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române a hotărât ca fiecare an să fie dedicat studierii şi aprofundării 
unor teme de interes general. Astfel, anul 2010 a fost dedicat Crezului ortodox şi 
Autocefaliei româneşti, un bun prilej de a evidenţia  locul aparte pe care îl ocupă 
Mărturisirea de credinţă sau Crezul în viaţa Bisericii Ortodoxe, locul Crezului 
în cultul ortodox,  în cateheza ortodoxă, în activitatea pastoral-misionară a Biseri-
cii şi în dialogul cu alte Biserici creştine şi pentru a sublinia importanţa dobândirii 
autocefaliei, element esenţial în afirmarea identităţii naţionale şi a modului în care 
Ortodoxia românească poate reprezenta o voce importantă în contextul spirituali-
tăţii contemporane.

De asemenea, ca o continuare firească, 2011 a fost  proclamat Anul Sfintelor 
Taine ale Botezului şi Cununiei, precum şi familiei creştine. Într-adevăr, înţelege-
rea la adevărata dimensiune a celor două Taine poate oferi o soluţie viabilă pentru 
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stoparea ritmului accelerat de deteriorare a relaţiilor conjugale, oferind alternativa 
unei vieţi de familie fundamentată nu doar pe dragoste şi respect reciproc, ci şi pe 
credinţa comună în ajutorul dumnezeiesc. 

Toate aceste preocupări teologice nu pot fi împlinite decât într-un spirit de reală 
comuniune. Nu este vorba doar despre o simplă transmitere a unor idei, ci despre 
o împărtăşire reală a modului creştinesc de vieţuire. Doar astfel, teologia îşi poate 
împlini menirea de cale a cunoaşterii tot mai plenare a tainei dumnezeirii. O aseme-
nea comuniune se împlineşte atât prin rugăciue, cât şi prin întâlnirea duhovnicească 
între cei ce împărtăşesc acelaşi crez. 

Vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în Episcopia Giurgiului a 
fost mărturia cea mai elocventă a acestui spirit de comuniune. În cadrul acestei vi-
zite, Preafericirea Sa, înconjurat de un sobor de arhierei din ţară şi din străinătate, 
a resfinţit Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu, a 
inaugurat reşedinţa episcopală de la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Ghe-
orghe”, a sfinţit Aşezământul social „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din 
localitatea Slobozia de Giurgiu, a vizitat şi binecuvâtat Seminarul Teologic „Te-
octist Patriarhul”, precum şi sediul administrativ unde se află şi muzeul eparhial. 
Această vizită reflectă imaginea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, 
permanent preocupat de activitatea pastoral – misionară, social – filantropică şi 
culturală, desfăşurată în cuprinsul întregii Pariarhii Române.

Totodată, în cadrul Almanahului am insistat şi asupra activităţilor cultura-
le desfăşurate în episcopia noastră. Un loc important în paginile acestei publicaţii 
eparhiale îl reprezintă Mănăstirea Comana care împlineşte 550 de ani de existen-
ţă, fapt ce va fi marcat prin acţiuni culturale şi festivităţi pe măsura evenimentului. 
Am considerat necesar să evidenţiem publicistic acest moment aniversar, incluzând 
atât studii de ultimă oră despre această străveche vatră monahală, cât şi cercetări 
referitoare la istoria bisericească giurgiuveană. Deşi vitregită de-a lungul istoriei, 
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această zonă a reuşit să-şi apere şi să-şi păstreze valorile spirituale. O astfel de 
moştenire ne oferă premizele necesare continuării lucrării ctitoriceşti a înaintaşilor, 
conştienţi fiind de faptul că zidirea sfintelor lăcaşuri reprezintă, înainte de toate, con-
solidarea Ortodoxiei româneşti. Tocmai de aceea, în cadrul Almanahului eparhiei 
noastre am încercat să evidenţiem lucrarea de ctitorire a preoţilor şi credincioşilor. 

În acest context, construirea Catedralei Mântuirii Neamului nu trebuie să 
mai apară ca un proiect irealizabil, ci ca o lucrare amplă şi necesară a întregului 
popor român binecredincios. Este firesc ca românii, atât de încercaţi de-a lungul 
veacurilor, să poată avea un sfânt lăcaş în care să-şi pomenească aşa cum se cuvine 
înaintaşii şi, totodată, să dea o mărturie generaţiilor viitoare despre rolul pe care Or-
todoxia l-a avut şi îl are în păstrarea identităţii neamului românesc. 

Nădăjduim că în paginile acestui Almanah toţi cei interesaţi vor descoperi o 
imagine fidelă a lucrării clerului şi credincioşilor giurgiuveni, mulţumind, în acelaşi 
timp, tuturor celor care au contribuit la editarea acestuia.

Cu arhiereşti binecuvântări,

† A M B R O Z I E

Episcopul Giurgiului
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Pastoraţie și misiune
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 PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI

ÎNVIEREA LUI HRISTOS, ÎNNOIREA VIEŢII 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!

„Precum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, aşa să umblăm 
şi noi întru înnoirea vieţii” 

(Romani 6, 4)

Iubiţii mei fii duhovniceşti, 
Bunul şi milostivul Dumnezeu ne-a învrednicit să ajungem din nou 

la Marele Praznic al Învierii lui Hristos şi să trăim bucuriile de care s-au 
făcut părtaşi toţi cei ce L-au iubit pe Fiul lui Dumnezeu, venit pe pământ 
pentru mântuirea noastră. De aceea, cu părintească dragoste şi cu bucu-
rie vin în mijlocul vostru, ca să vă binevestesc despre Învierea Domnu-
lui, care ne luminează sufletele cu lumina cea veşnică a dumnezeirii şi 
aprinde în noi candela credinţei cea neadormită şi a nădejdilor sfinte de 
mântuire. 

Iubiţi părinţi slujitori ai sfintelor altare şi fraţi creştini, 
Păstrătoare statornică a întregului tezaur de credinţă, Biserica noas-

tră strămoşească deschide larg, în aceste clipe de lumină şi veselie, nu 
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numai uşile împărăteşti ale sfintelor locaşuri, ci şi tot belşugul vistieriei 
mântuitoare, spre a ne apropia cu încredere şi evlavie, învrednicindu-ne 
de darurile de viaţă dătătoare ale slăvitei Învieri a Domnului. Pentru ade-
verirea acestora, purtăm în inimi şi în suflet făcliile de Paşti care, prin 
strălucirea luminii Învierii, fac din această noapte, o noapte mai lumi-
noasă ca ziua, noapte de lumină şi de biruinţă a vieţii, cum o cântă Sfânta 
noastră Biserică. Frumuseţea slujbelor, cântările înălţătoare şi cuprinsul 
bogat în învăţături al imnelor liturgice tălmăcesc starea de bucurie şi de 
încredere pe care o trăim la vestirea cea îngerească a Învierii Mântuitoru-
lui Hristos. Luminat de aceasta, sufletul creştin se înalţă către înălţimile 
vieţuirii înveşmântate în haina iubirii de Dumnezeu şi de oameni, care 
îl arată pe cel ce mărturiseşte Învierea, ca pe un „adevărat fiu al luminii” 
(Efeseni 5, 1). 

Învierea lui Hristos, care a dat prin neobişnuita şi dumnezeiasca lu-
crare un nou sens vieţii noastre pământeşti, îşi are începutul, am putea 
spune, odată cu crearea protopărinţilor noştri şi căderea lor în păcatul 
neascultării, când Dumnezeu le-a făgăduit un Răscumpărător. Căzut din 
starea paradisiacă, omul s-a făcut purtător al slăbiciunilor firii, deoarece 
chipul lui Dumnezeu a slăbit în el, iar ultima consecinţă a acestei căderi 
este moartea. Însă Dumnezeu nu l-a creat pe om spre moarte, ci spre via-
ţă. Îndepărtat fiind de rosturile pentru care fusese creat, ca făptură a lui 
Dumnezeu, omul trebuia să se întoarcă spre Ziditorul său şi să-şi redo-
bândească chipul cel dintâi sădit de Dumnezeu în el. 

Cugetând adânc la timpul premergător postului şi în mod deosebit 
la Duminica izgonirii lui Adam din rai, care punea începutul ostenelilor 
noastre pe calea postului şi a rugăciunii mai stăruitoare, a pocăinţei, am 
putea spune că întreaga perioadă a postului a însemnat pentru fiecare o 
parcurgere din nou a drumului pe care l-au străbătut generaţiile ce au 
urmat după Adam, până la venirea lui Mesia cel făgăduit. Astfel şi noi, 
la sfârşitul postului, aflăm pe Iisus Hristos, Care luând trupul nostru, l-a 
sfinţit cu firea Sa luată din cereştile sânuri ale Tatălui şi prin jertfa Sa răs-
cumpărătoare şi învierea Sa din morţi, ne-a înfăţişat lui Dumnezeu Tatăl 
ca pe o făptură nouă (Efeseni 2, 6). Aşa cum arată Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel, „taina biruinţei vieţii veşnice asupra morţii care ni s-a 
arătat nouă prin Învierea lui Iisus Hristos Cel răstignit a devenit lumina 
şi înţelesul ultim al întregii vieţi veşnice. Învierea lui Hristos din morţi şi 
trecerea de la viaţa aceasta amestecată cu suferinţa şi moartea la o viaţă 
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cu totul nouă şi veşnică arată, de fapt, rostul Întrupării Fiului lui Dum-
nezeu. El S-a făcut Om, a trăit printre oameni şi a împărtăşit condiţia 
vieţii noastre pământeşti până la moarte, pentru ca pe cei din păcate şi 
din morminte să-i ridice la viaţa adevărată, lipsită de păcat şi moarte, şi 
anume la viaţa cerească sau la viaţa trăită în Dumnezeu”1. 

Icoana Învierii, reprezentată prin coborârea la iad a Mântuitorului, 
Care întinde mâna spre ridicarea strămoşilor noştri Adam şi Eva, expri-
mă într-o imagine vie, ridicarea omului, crearea din nou, înnoirea făp-
turii umane şi aşezarea ei sub zările de lumină ale Învierii. Este adevărul 
exprimat de Apostolul neamurilor în Epistola către Corinteni, când ne 
spune: „Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu, iar Adam cel din 
urmă, cu duh dătător de viaţă..., omul cel dintâi este din pământ, pămân-
tesc; omul cel de-al doilea este din cer... şi după cum am purtat chipul ce-
lui pământesc, să purtăm şi chipul Celui ceresc” (I Corinteni 15, 45- 48). 

Adam cel dintâi a gustat din rodul pomului celui vechi, ocolind pomul 
vieţii şi a murit, întrucât a nesocotit porunca Ziditorului. Noi însă gustând 
din pomul cel nou al Învierii Domnului, chiar de vom muri, zice Dumne-
zeiescul Învăţător, vom trăi împreună cu El. Arvuna acestei trăiri în veş-
nicie ne-a dat-o de mai înainte Domnul ca să credem în ea, să ne întărim 
sufletele şi să ne pregătim din vreme pentru a o primi cu vrednicie. Aşa 
cum iarna cea aspră şi necruţătoare pentru întreaga fire aduce, la vremea 
cuvenită, zilele frumoase ale primăverii care schimbă faţa pământului, 
tot aşa, moartea în credinţă şi fapte bune, după Evanghelie, naşte în nă-
dejde, viaţa cea veşnică şi fericită, şi dintr-un trup muritor se naşte unul 
nemuritor. Dacă omul în urma creaţiei dintâi a fost stăpân al tuturor făp-
turilor, cu atât mai vârtos împărtăşindu-se de a doua creaţie, el a ajuns 
părtaş nemuririi şi împreună cu el tot ceea ce-l înconjoară a dobândit 
pecetea înnoirii. Aşa se explică realitatea că la începutul primăverii toate 
renasc la o viaţă nouă, de la bobul de grâu semănat toamna, care răsare 
în primăvară, dând speranţa binecuvântatului rod pentru „pâinea noastră 
cea de toate zilele” şi până la firul ierbii şi cea mai mică vieţuitoare, toate 
fiind rânduite de Dumnezeu spre folosul omului, stăpân al întregii creaţii. 

Este greu de pătruns cu mintea noastră, taina dumnezeiască a trans-
formării omului şi a tot ceea ce-l înconjoară, şi cu toate acestea suntem 
martorii permanentei înnoiri care, odată cu Învierea Domnului, ne spo-
reşte credinţa că Dumnezeu este Cel Care rânduieşte toate şi ne întăreşte 
nădejdea retrăirii în viitor a acestor minuni care se petrec sub ochii noştri. 
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Drept-măritori creştini, 
Învierea lui Hristos nu este întoarcere la viaţa obişnuită, ci este şi 

înălţarea trupului către viaţa cea veşnică, pătrunderea lui de viaţa divină, 
care nu cunoaşte moarte, deoarece, după învăţătura creştină, există viaţă 
şi Viaţă. Una este viaţa tuturor vieţuitoarelor de pe pământ, care poate fi 
cât umbra unei clipe sau de zeci de ani şi care se transmite în aşa fel, încât 
s-ar putea spune că unele vieţuitoare trăiesc numai ca să dea viaţă urma-
şilor – şi lanţul acesta poate dura sute de mii de ani sau se poate stinge 
din diferite pricini. Alta este viaţa sufletului omenesc, care, fiind viaţă 
spirituală, este nemuritoare. Dar, mai presus de viaţa sufletului omenesc 
este Dumnezeu, Viaţa cea veşnică şi absolută, izvorul a tot ce există, a tot 
ce viază şi al nemuririi sufletului însuşi, al nemuriirii vieţii spirituale, al 
nemuririi noastre, căci, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, în Dum-
nezeu „viem şi suntem” (Faptele Apostolilor 17, 28). Tocmai această via-
ţă veşnică, cu adevărat fără de moarte şi fără de sfârşit, ni s-a descoperit, 
ni s-a dăruit şi ni se dăruieşte mereu în Hristos-Domnul, prin Învierea 
Lui. De aceea, Biserica Ortodoxă cântă în ziua de Paşti: „Prăznuim astăzi 
omorârea morţii şi începutul unei alte vieţi veşnice”2. Jertfa dragostei 
Mântuitorului, răstignirea şi moartea Lui, n-au rămas neroditoare. Dum-
nezeu n-a lăsat pe Fiul Său să fie rob morţii, ci L-a înviat din morţi şi L-a 
înălţat întru mărirea cea veşnică (Ioan 17, 5). Dar nu numai pe Hristos 
L-a proslăvit, ci tuturor ne-a deschis calea eliberării din robia păcatului 
şi a morţii, calea părtăşiei la viaţa cea veşnică. 

În acest context, Sfântul Grigore de Nazianz spune că „am fost creaţi 
pentru a trăi întru bine şi bucurie; am dobândit starea bună (cu bucurie) 
pentru că am fost creaţi. Ne-a fost încredinţat Raiul pentru a ne desfăta. 
Poruncă am primit pentru ca să fim cinstiţi şi lăudaţi pentru păzirea ei, 
nu pentru că Dumnezeu S-ar fi aflat neştiutor al celor ce vor fi, ci pentru 
că a întocmit legea liberului nostru arbitru. Ne-am împătimit pentru că 
am fost pizmuiţi; am căzut pentru că am încălcat porunca; nevoie avem 
de post pentru că nu am postit şi ne-a biruit poftirea lemnului (pomu-
lui) cunoştinţei. Căci veche a fost porunca, şi în acelaşi timp pentru noi, 
sufletului fiindu-i spre povăţuire, şi desfătării spre înţelepţire prin înfrâ-
nare; care după dreptate ne-a fost dată, pentru nepăzirea căreia am fost 
lipsiţi de desfătarea Raiului, pe care acum păzind-o, o vom lua înapoi. 
Aveam trebuinţă ca Dumnezeu să se întrupeze şi să moară, pentru ca noi 
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să trăim; am murit împreună cu El, pentru ca să ne curăţim; am înviat 
împreună cu El pentru că am murit împreună cu El; suntem slăviţi îm-
preună pentru că împreună cu El, am înviat”3. Iar Sfântul Paulin de Nola4 
ne învaţă: „Dacă Domnul nostru a fost crucificat şi apoi a înviat, aceasta a 
săvârşit-o El nu numai pentru nimicirea morţii noastre şi refacerea veşni-
ciei, dar şi pentru ca şi viaţa noastră prezentă să capete o formă nouă, să 
putem dobândi o vrednicie prin care să se pregătească pentru totdeauna 
dobândirea vieţii fericite”. 

Fiecare credincios ştie că în Sfânta Taină a Botezului, cel ce se botează 
se răstigneşte şi moare păcatului şi înviază, ca să vieţuiască lui Hristos, 
adică să aibă parte de viaţa cea veşnică. Cufundarea în baia Botezului 
este moarte împreună cu Hristos, scoaterea din apa Botezului este învi-
ere împreună cu Hristos. E ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel: „Ne-am 
îngropat cu El în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat 
din morţi prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii”, 
să fim „părtaşi învierii Lui” (Romani 6, 4-5). Dar moartea şi învierea îm-
preună cu Hristos, prin care – în Botez – devenim o făptură nouă, în care 
sălăşluieşte şi viază Hristos, se cuvine să o arătăm şi în viaţa noastră, în 
faptele noastre, adică să fim în toate zilele şi în fiecare clipă morţi faţă de 
păcat şi vii faţă de virtute. Să ne asemănăm cu Hristos şi astfel să avem 
dragostea, bunătatea, smerenia, blândeţea, milostivirea, răbdarea, jert-
felnicia şi toate celelalte virtuţi care strălucesc în Hristos-Domnul Cel În-
viat. De două mii de ani raiul stă deschis, porţile cerului aşteaptă ca toţi 
cei ce doresc să intre să nu mai fie opriţi de îngerul care cu sabie de foc 
păzea până la Învierea Domnului. Acum, fiecare creştin este înviat, este 
chemat, este poftit să intre la ospăţul cel dumnezeiesc. Cina este gata, 
masa e pusă, Stăpânul ne aşteaptă pe toţi. Dumnezeu nu forţează pe ni-
meni să intre pe porţile împărăţiei. Este liber fiecare. Oricine are drep-
tul să aleagă binele sau răul, întunericul sau lumina, viaţa sau moartea, 
slava şi fericirea sau ruşinea, întunericul şi osânda veşnică. Această taină 
face parte din umbra ce întunecă, pentru unii, ziua Învierii lui Hristos. 
Cei credincioşi, cei înţelepţi se bucură de Învierea Lui. Cei nepăsători, cei 
care iubesc mai mult întunericul decât lumina sunt întristaţi de Învierea 
Domnului. Cei ce îşi petrec viaţa în fărădelegi ar dori să nu fie Înviere, 
pentru că şi lor conştiinţa le spune că după Înviere vine Judecata. 

Astfel, pentru unii, ziua Învierii este ziua bucuriei, iar pentru al-
ţii, această preafrumoasă zi este umbrită de îngrijorare şi de o mare 
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responsabilitate. Au fost şi sunt mulţi care n-au dorit sau nu au putut şi 
nu doresc, ori nu au forţa necesară să-L cunoască pe Hristos, singurul 
Adevăr care naşte oameni „vii” şi „liberi”, adică oameni adevăraţi. Tot 
acest refuz de a primi Adevărul, toată neputinţa omului de a se deschide 
spre Lumină, au avut şi au drept rezultat o criză profundă cu urmări gra-
ve pentru omenire. Viaţa fără Hristos este ca noaptea continuă a tristeţii, 
a răcelii spirituale şi a fricii lumii vinovate de călcarea poruncilor dumne-
zeieşti. Criza de azi, despre care se vorbeşte atât de mult, nu este doar o 
criză economică. Lipsurile materiale sunt numai o consecinţă a lipsei de 
sens a vieţii care defineşte existenţa multora dintre noi, o urmare a răcelii 
spirituale, a stării de deznădejde care ne încearcă. Se doreşte rezolvarea 
crizelor de orice fel prin mijloace economice. Golul din inimi, lipsa de 
motivaţie din viaţa tinerilor, tristeţea şi plictiseala multora nu au drept 
cauză numai lipsa banilor. Aşadar, ne confruntăm nu numai cu o criză 
economică, dar şi cu una morală şi spirituală. 

Privind în jurul nostru, ne întristează ceea ce auzim şi vedem, nu nu-
mai suferinţele şi lipsurile celor bolnavi, orfani, dar şi răceala şi indife-
renţa faţă de valorile nemuritoare ale credinţei noastre: îndepărtarea de 
Dumnezeu, de luminile vieţii de familie, de semeni, trataţi cu indiferenţă 
sau aflaţi în robia păcatelor, căzuţi în consumul drogurilor, şi mai ales 
acele desfigurări ale tinereţii, alunecând pe calea pierzaniei sufleteşti şi 
trupeşti. Constatăm că şi astăzi mai există părinţi care din diferite mo-
tive, lipsiţi de înţelegere, îi determină pe copii să abandoneze familia şi 
şcoala şi să ia drumul trist al străzii. Aberantă şi păgubitoare este aşa-nu-
mita normalizare a ceea ce de la începutul lumii este cunoscut ca anor-
mal, sau aşa-zisul drept al persoanei asupra planificării naşterii, printr-o 
educaţie imorală ce duce la situaţia alarmantă a descreşterii populaţiei. 
Nu cazărmile militare au ultimul cuvânt în viaţa popoarelor, ci aşezămin-
tele de credinţă şi cultură, nu numărul armelor, ci numărul mamelor cu 
mulţi copii. 

De aceea, Sărbătoarea Învierii Domnului este un moment de har, care 
ne cheamă pe toţi, cler si credincioşi, la o viaţă nouă. Hrăniţi din Izvo-
rul cel dătător de viaţă, să ieşim în întâmpinarea tuturor celor ce poartă 
chipul lui Hristos în fiinţa lor, a celor flămânzi şi însetaţi, goi şi părăsiţi, 
trişti şi deznădăjduiţi, oferindu-le bucurie din bucuria lui Hristos, indi-
ferent de starea lor, ca în felul acesta să împlinim lucrarea de ajutorare, 
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Întâmpinarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la începutul vizitei 
canonice în Episcopia Giurgiului – 23 aprilie 2010

Părinţii consilieri de la Centrul Eparhial alături de înalte autorităţi judeţene
şi locale, întâmpinându-l pe Patriarhul României
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„totdeauna sporind în lucrul Domnului, ştiind că osteneala noastră nu va 
fi zadarnică” (I Corinteni 10, 33). 

Iubiţii mei fii duhovniceşti, 
Proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2010, drept Anul 

omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Româneşti, reprezintă pen-
tru Biserica noastră strămoşească motiv de întreită sărbătoare: împlini-
rea a 1625 de ani de la primul Sinod Ecumenic (Niceea, 325), când s-au 
alcătuit primele şapte articole ale Simbolului de Credinţă, fiind pentru 
noi un bun prilej şi totodată un îndemn de a ne mărturisi credinţa orto-
doxă în această lume plină de opoziţie faţă de ceea ce este religios şi sfânt; 
tot în acest an, Biserica Ortodoxă Română aniversează 125 de ani de la 
recunoaşterea oficială a autocefaliei (1885) şi 85 de ani de când a fost ri-
dicată la rangul de Patriarhie (1925). Aceste împliniri duhovniceşti şi is-
torice în acelaşi timp sunt prilejuri de mulţumire adusă lui Dumnezeu şi 
pomenire a marilor Patriarhi ai Bisericii noastre, Fericiţii întru adormi-
re: Miron Cristea (1925-1939), Nicodim Munteanu (1939-1948), Justini-
an Marina (1948-1977), Justin Moisescu (1977-1986) şi Teoctist Arăpaşu 
(1986-2007). Fiecare, la rândul său, s-a străduit pentru menţinerea şi 
afirmarea Ortodoxiei Româneşti în faţa celorlalte Biserici surori, a lumii 
creştine şi a întregii omeniri. 

Tot anul acesta, la praznicul Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biru-
inţă, vom avea marea bucurie duhovnicească de a primi la Giurgiu vizita 
canonică a Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patri-
arh Daniel. Cu acest prilej, Preafericirea Sa dimpreună cu un sobor de 
ierarhi va resfinţi Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului”, 
în care, prin darul lui Dumnezeu, vor fi aduse din Arhiepiscopia de Chia-
vari – Italia, moaştele Sf. Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul eparhiei 
noastre. De aceea, vă adresăm invitaţia de a participa cu toţii, cler şi cre-
dincioşi, la acest eveniment important din viaţa eparhiei noastre. 

Iubiţii mei, 

Cu părintească dragoste, Vă pun la inimă aceste sfinte gânduri şi mă 
alătur bucuriilor pe care le trăiţi în aceste preafrumoase zile pascale. Păs-
traţi cu statornicie datinile creştineşti şi româneşti, moştenite din moşi–
strămoşi şi „păziţi unitatea Duhului întru legătura păcii” (Efeseni 4, 3), 



Almanah Bisericesc 2011

iar lumina Sfintei Învieri va străluci în viaţa, credinţa, familia şi casele 
tuturor. Avându-vă necontenit în rugăciunile mele, implor pe Mântuito-
rul Hristos Cel înviat să reverse peste voi toţi bucurie, pace, sănătate şi 
fericire. Îmbrăţişându-Vă părinteşte pe toţi, Vă întâmpin cu creştineasca 
vestire:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Al Vostru Părinte duhovnicesc, 

† A M B R O Z I E

Episcopul Giurgiului

Note:

1  † Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Pastorală de Sfi ntele Paşti, în „Făclii de 
Înviere-Înţelesuri ale Sfi ntelor Paşti”, Trinitas, 2005, p. 46. 

2  Canonul Învierii, Cântarea a 7-a, în Slujba Învierii şi Carte de Tedeum, E. I. B. M. B. O. 
R., Bucureşti, 1998, p. 26. 

3  Sfântul Grigorie Teologul, Cuvânt la Sfi ntele Paşti, E. I. B. M. B. O. R” Bucureşti, 2009, p. 
65. 

4  În Antologie din scrierile Părinţilor Latini, Editura „Anastasia”, 2000, p. 133.
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 PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI

† A M B R O Z I E, 

DIN MILA LUI DUMNEZEU, 
EPISCOP AL GIURGIULUI

Iubitului nostru cler, cinului monahal și drept-credincioșilor creștini, har și pace 
de la Dumnezeu, iar de la Noi arhierească binecuvântare!

„Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cu-
noștinţei... „

(Troparul Praznicului)

Iubiţii mei fii duhovnicești, 

Prilej de mare bucurie şi negrăită veselie este pentru creştini 
praznicul naşterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, 

sărbătoare la care ne-a ajutat bunul Dumnezeu să ajungem şi în acest an. 
Cântările noastre bisericeşti şi colindele străbune ne cheamă „să ne bu-

curăm şi să ne veselim” la acest dumnezeiesc praznic. Să alungăm toată 
durerea şi mâhnirea, deoarece Hristos-Domnul a venit la noi să ne împace 
cu Dumnezeu, să ridice povara păcatelor care apasă asupra noastră şi să ne 
unească cu El. „Toată făptura să mărească pe Domnul”, adică toată firea şi 
cea văzută şi cea nevăzută, îngerii şi oamenii, să mărească pe Dumnezeu 
pentru această negrăită coborâre a Fiului Său în lume, ca să o mântuiască. 
Cuvântul lui Dumnezeu Cel veşnic s-a „deşertat” pe Sine şi s-a făcut om 
asemenea nouă, afară de păcat. A luat chip de prunc, Cel ce ţine lumea cu 
mâna Sa, Cel necuprins de marginile lumii, s-a lăsat ţinut în braţele Fecioa-
rei, „s-a îmbrăcat cu sărăcia, ca să îmbogăţească omenirea cea sărăcită”. 
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Fiul lui Dumnezeu, „nădejdea tuturor veacurilor, bucuria îngerilor, 
mântuirea neamurilor, scularea celor din morţi, izvorul milei, rădăcina 
vieţii”, a venit în lume „cu trup îmbrăcat din trupul Fecioarei, ieşit-a gol 
pentru ca să ne îmbrace pe noi; sărac ca să ne îmbogăţească, smerit ca să 
ne înalţe la cer, prunc ca să ne facă pe noi desăvârşiţi şi să ne dea lumina 
vieţii veşnice”1. 

De aceea, astăzi, „în laude să glăsuim, în cântări să cântăm; ivitu-s-a 
arătarea lui Hristos, proorociile s-au sfârşit... să răsune munţii şi văile să 
se veselească. Toată făptura să mărească pe Domnul, Cel ce s-a născut” 
(Laude). 

Iubiţi părinţi slujitori ai sfintelor altare şi fraţi creştini, 
Cei dintâi care au văzut şi s-au bucurat de Naşterea lui Hristos au fost 

păstorii. Aceşti oameni simpli şi curaţi cu inima, care fac din noapte zi şi 
veghează neîncetat ca să-şi păzească turmele şi să le dea hrană aleasă, au 
fost cei dintâi învredniciţi să vadă pe „Păstorul cel mare şi bun” (Ioan 10, 
11) care este Hristos şi să i se închine ca unui Dumnezeu. Ei nu L-au aflat 
întâmplător, ci au fost călăuziţi de înger spre locul unde s-a născut Hris-
tos. Pe când stăteau, în miez de noapte şi păzeau turmele, cerul li s-a părut 
mai luminos, stelele străluceau pe bolta cerului mai aprins, noaptea pare 
că se făcuse zi „şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor” (Luca 2, 9); 
un cântec necunoscut se auzea în văzduh şi ei au început să se teamă şi să 
se întrebe între ei. Atunci li s-a arătat un înger şi le-a zis: „Nu vă temeţi, 
căci iată vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. 
Că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos-Domnul, în cetatea lui 
David. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc, înfăşat şi culcat în ies-
le” (Luca 2, 10-12). 

După ce au ascultat corul îngerilor din văzduh, cântând mărirea lui 
Dumnezeu, păstorii se sfătuiră între ei zicând unii către alţii: „Să mergem 
dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care 
Domnul ni l-a făcut cunoscut. Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Ma-
ria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle. Şi văzându-L, s-au închinat şi au 
vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil” (Luca 2, 15-17). 

Minunată privelişte! Cântări şi cuvinte care nu s-au mai auzit până 
atunci. Ceea ce au auzit şi au văzut păstorii în noaptea sfântă i-a umplut de 
teamă şi de bucurie. Cum să nu se minuneze, când coliba în care stăteau 
s-a umplut de lumină îngerească şi mărirea lui Dumnezeu era cântată de 
îngeri! Cum să nu se bucure, când au auzit o veste aşa de mare, că li s-a 
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născut un Mântuitor! „Vă vestesc vouă o bucurie mare”, le-a spus îngerul. 
Vouă care trăiţi în întuneric, vouă care nu cunoaşteţi că Dumnezeu este 
dragoste. Vouă celor ce trăiţi „în latura şi umbra morţii”. Cât de mare a 
devenit schimbarea lumii prin această veste, că a răsărit în lume „Soarele 
dreptăţii” şi lumina unei mari nădejdi a mântuirii! După ce păstorii au vă-
zut şi au auzit toate acestea, după ce s-au dus şi au văzut pe dumnezeiescul 
Prunc în braţele Fecioarei, după toate acestea, spune Sfântul Evanghelist 
Luca, „s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate 
câte au văzut şi au auzit” (Luca 2, 20). 

Astfel, lumina divină, indiciu vizibil al coborârii harului în lumea crea-
tă, i-a învăluit pe păstori. Prezenţa acestei lumini, prin care Dumnezeu Se 
revelează oamenilor, marchează începutul unei noi etape în istoria spiritu-
ală a omenirii: aceea a pătrunderii harului sfinţitor în universul creat, care 
fusese viciat prin cădere. 

Hristos Însuși Se va numi „Lumina lumii”, iar Sfântul Evanghelist Ioan 
va stărui asupra identificării dintre Mântuitorul si lumina cea adevărată 
care „luminează în întuneric, dar întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1, 5). 
Prin toată viaţa Sa, Hristos Se va manifesta ca lumina coborâtă în lume 
spre a risipi întunericul în care aceasta era menţinută de forţele răului. Lu-
mina de la naştere este, deci, şi anticiparea simbolică a acestei lucrări de 
luminare a lumii şi a omului, pe care o va realiza Hristos-Domnul2. 

Dreptmăritori creştini, 
Icoana Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos ne înfăţişează minunea 

întrupării Domnului în două privelişti, nedespărţite una de alta. În ea vede, 
pe de o parte, ceva ceresc, pe de altă parte, ceva pământesc. Evanghelia ne 
arată că Mântuitorul vine „de sus”, de la Tatăl, că este trimis în lume de 
Tatăl ceresc. De aceea, la venirea Sa în lume au apărut îngerii, care L-au 
vestit păstorilor, au cântat mărirea lui Dumnezeu, a apărut o stea pe bolta 
cerului, au venit din depărtări magii şi I s-au închinat, aducându-i daruri: 
aur, smirnă şi tămâie, ca unui împărat. Toate acestea adeveresc că Prun-
cul pe care Îl vedem înfăşat în scutece sărăcăcioase este Dumnezeu, este 
Mântuitorul lumii. 

Pe de altă parte, icoana Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos Îl arată 
pe Iisus ca un Prunc „mititel, înfăşăţel”, care a venit în lume ca cel mai umil 
dintre oameni, pentru care nu s-a găsit la naştere un sălaş omenesc cât 
de modest şi a trebuit să se nască într-un staul sărăcăcios şi friguros. Aici 
trebuie să vedem chipul minunat al smereniei pe care a ales-o Dumnezeu, 
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pentru mântuirea neamului omenesc. Cuvântul lui Dumnezeu s-a întru-
pat, El a venit în lume ca cel mai sărac dintre oameni, precum ne spune 
Scriptura: „Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul” (Matei 8, 20). El 
este, însă, Dumnezeu, venit la noi ca să ne dea dreptul şi să ne ajute să ne 
întoarcem acasă la Tatăl ceresc, să primim cetăţenia vieţii veşnice pe care 
o pierdusem prin păcat. În această întâlnire dintre Dumnezeu şi om este 
taina şi vestea bună a Crăciunului. 

Această legătură între Dumnezeu şi oameni au vestit-o păstorii şi în-
gerii în Noaptea Sfântă, o vesteşte şi o mărturiseşte neîncetat Biserica în 
Simbolul Credinţei, când spunem: „Care pentru noi, oamenii, şi pentru 
a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om”. 

Episodul naşterii, aşa cum este relatat de Evanghelistul Luca (1, 73-76) – 
Matei îl menţionează în treacăt, iar Marcu şi Ioan nici nu-l pomenesc –, ofe-
ră o imagine antinomică, fiind învăluit simultan într-o lumină suprafirească 
şi într-o umbră plină de taină. La aceasta contribuie atât caracterul sumar al 
detaliilor date de Luca – tăcerea celorlalţi evanghelişti este semnificativă din 
acest punct de vedere –, cât şi lumina divină care scălda toate scenele narate 
de evanghelist. El Greco, pictorul vizionar, a redat admirabil în tabloul său 
„Adoraţia păstorilor” sensul bipolar al acestui mister. Pe un fundal întunecos 
străluceşte lumina suprafirească ce învăluie pe Prunc şi pe Sfânta Sa Maică, 
lumină ce se concentrează deasupra capului lui Hristos. În Betleemul Iude-
ii, orăşel încărcat de bogăţia unor amintiri sacre, la periferia Imperiului Ro-
man, stăpân al lumii civilizate, vine o fecioară necunoscută, însoţită de un 
bătrân evlavios. Negăsind nici un loc în casele de oaspeţi, ei sunt siliţi să se 
adăpostească peste noapte într-o peşteră, unde Fecioara dă naştere Pruncu-
lui făgăduit ei de înger. 

Totul se petrece în taină. Cel mai de seamă eveniment de la zidirea lu-
mii are loc în tăcere, neştiut şi necunoscut de nimeni. Conducătorii spiri-
tuali ai evreilor, fariseii, cărturarii, nici nu bănuiesc că în acea clipă unică 
se naşte Mesia, pe care toată tradiţia lor Îl aştepta şi Îl pregătea. Istoricii 
s-au străduit să găsească, în diferitele documente ale vremii, vreo menţiu-
ne privitoare la naşterea lui Hristos. Încercare zadarnică! Naşterea Fiului 
trebuia să fie ignorată de puternicii şi învăţaţii acestei lumi. Şi totuşi, în 
noaptea aceea sfântă s-au deschis cerurile şi, pentru o clipă, lumea pute-
rilor netrupesti a pătruns în universul nostru material. Eveniment ascuns 
pentru contemporani, naşterea Pruncului sfânt apare, totuşi, înconjurată 
de un nimb strălucitor. Minunea, mai presus de fire, are loc sub cele mai 
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smerite aparenţe. Aceste trăsături, care dau evenimentului un caracter pa-
radoxal, se explică prin intenţia Providenţei de a păstra ascunsă, până la o 
anumită vreme, întruparea Fiului3. 

Evanghelistul nu precizează locul în care Fecioara L-a născut pe Iisus; 
el spune doar că, negăsind loc la o casă de oaspeţi, au culcat pruncul în ies-
le. Origen a menţionat primul peştera, întemeindu-se, desigur, pe o veche 
tradiţie. Un lucru este cert: Dumnezeu, coborât printre oameni, nu a aflat 
acoperământ în nicio locuinţă zidită de mâini omeneşti, El, Cel care a zidit 
lumea!

Naşterea în peşteră poate fi o dovadă de smerenie, dar se explică, desi-
gur, şi prin atmosfera de taină în care trebuia să aibă loc coborârea Dom-
nului printre oameni. Pare că pământul se străduia să-L ascundă pe Zidi-
torul său, în timp ce cerul, prin stea, Îl va descoperi înţelepţilor. Hristos nu 
Se va naşte în casă zidită şi pardosită, ci aproape de lumea pe care a venit 
să o răscumpere. El va fi culcat în iesle şi încălzit, aşa cum ni-L înfăţişează 
iconografia medievală, de răsuflarea caldă a vitelor adăpostite peste noap-
te în peşteră, deoarece, prin El, toată făptura care fusese robită stricăciunii 
şi suspină după mântuire (Romani 8, 21-22), va fi izbăvită de suferinţă şi 
reunificată întru Domnul4. 

Iubiţii mei fii duhovniceşti, 
Venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu a fost socotită, încă de la înce-

puturile creştinismului, ca o „taină mare şi negrăită” pe care mintea ome-
nească nu o poate cuprinde, o taină pe care graiul omenesc nu o poate 
exprima. 

Cu toate că venirea lui Mesia a fost prezisă de prooroci, aşteptată de 
drepţii din Legea Veche, deşi aşteptarea unui mântuitor era universală 
chiar în rândul popoarelor păgâne şi omenirea era oarecum pregătită pen-
tru „plinirea vremii”, totuşi chipul neaşteptat în care s-a petrecut această 
Revelaţie divină a uimit pe oameni şi le-a umplut inimile de o negrăită 
bucurie. 

Sfântul Evanghelist Ioan, cel ce a pus capul pe pieptul Mântuitorului la 
Cina cea de taină, se înalţă cu gândul ca un vultur şi descrie, la începutul 
Evangheliei, această taină cu astfel de cuvinte: „Şi Cuvântul trup s-a făcut 
şi s-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut 
din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1, 14). Lucrare minunată, mai 
presus de fire, a socotit Fecioara Maria vestea adusă de îngerul Gavriil, că 
va naşte şi va aduce în lume pe Fiul lui Dumnezeu. „Ce fel de închinăciune 
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poate fi aceasta? Şi îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har 
la Dumnezeu. Şi iată, vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema nu-
mele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi 
Domnul-Dumnezeu îi va da Lui tronul lui David, părintele Său” (Luca 1, 
29-32). 

Fire interiorizată, Sf. Fecioară Maria suferea, fără îndoială, că nu putea 
descoperi evenimentul nici celor mai apropiaţi; nimic din ceea ce experi-
ase nu putea fi, însă, exprimat în cuvinte şi, mai ales, nu putea fi cunos-
cut de alţii. De aceea, Maria tăcea şi aştepta ca Dumnezeu să o înveţe ce 
trebuie să facă. Iosif, om drept, după cum îl caracterizează evanghelistul, 
dar tulburat de cele ce se petreceau cu logodnica sa, se hotărâse să o pără-
sească, dar fără să dea în vileag presupusul ei păcat. Pe când cugeta astfel, 
un înger i se arătă în vis şi îi spuse: „Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua 
pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este din Duhul Sfânt” 
(Matei 1, 20). Iosif era urmaş al lui David şi folosirea de către înger a aces-
tui titlu marchează filiaţia davidică şi legătura cu mesianismul Vechiului 
Testament. Este, însă, characteristic faptul că el nu se bucură de o ange-
lofanie propriu-zisă, ci doar de un vis, în care un trimis ceresc îi dezvălu-
ie taina zămislirii dumnezeieşti. De altfel, acest fapt este în perfectă con-
cordanţă cu dreptul Iosif, aşa cum apare el din paginile Evangheliei. Iosif 
este omul misterului şi al tăcerii. Cineva spunea despre el că „celui tăcut 
i-a fost încredinţat Cuvântul”. Evangheliile nu menţionează niciun cuvânt 
rostit de bătrânul căruia i-a fost hărăzită o sublimă misiune: aceea de a 
sluji drept tată pământesc Fiului lui Dumnezeu şi de a ocroti copilăria Sa 
neprihănită, figura lui urmând să apară mereu în umbra Maicii Domnului, 
care deţine rolul central în iconomia mântuirii. Ea se bucură de prezenţa 
directă a îngerului, al cărui nume este cunoscut şi căruia îi răspunde lucid 
şi conştient5. 

Spre minunea întrupării Fiului lui Dumnezeu, îşi vor îndrepta gându-
rile şi viaţa, credincioşii din toate timpurile, dar veşmântul ei de taină va 
rămâne mereu mai presus de minte şi nu va putea fi tălmăcit îndeajuns. 
Ea rămâne mereu ca o chemare şi ca o dovadă a legăturii noastre cu Dum-
nezeu. Sfântul Apostol Pavel, încercând să ne apropie de înţelegerea tainei 
creştinătăţii, a scris: „Cu adevărat, mare este taina creştinătăţii. Dumne-
zeu s-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, s-a 
propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, s-a înălţat întru slavă” 
(I Tim. 3, 16). 
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Aceste cuvinte au format de la începutul creştinismului unul din imnurile 
cele mai frumoase şi mai cuprinzătoare prin care s-a făcut cunoscută întrea-
ga iconomie a mântuirii neamului omenesc prin Iisus Hristos. Ele ne arată 
marea iubire a lui Dumnezeu care a venit la noi să ne mântuiască. Arătarea 
lui Dumnezeu în trup nu este o idee abstractă, mântuirea nu este doar o de-
claraţie divină, ci este o faptă de jertfă a Fiului lui Dumnezeu venit în lume 
în chip de om, este un izvor de har pe care l-a deschis Dumnezeu oamenilor, 
prin Iisus Hristos. 

Întruparea Cuvântului este semnul dragostei lui Dumnezeu şi dovada 
că, după ce a creat lumea, nu a părăsit-o şi nu a lăsat-o la voia întâmplării, 
ci îi poartă de grijă şi îl caută pe om ca să-l mântuiască. În cuvintele sale, 
Apostolul Pavel mărturiseşte că Hristos este Dumnezeu şi Om. El a venit 
în lume, a fost văzut şi auzit de îngeri şi de păstori. Prin viaţa, învăţătura 
şi jertfa Lui a întemeiat o legătură veşnică între cer şi pământ, între Dum-
nezeu şi oameni. Şi după înălţarea întru slavă, Iisus nu a părăsit lumea şi 
pe oameni. Înainte de moartea Sa pe cruce, le-a spus Apostolilor şi prin ei, 
nouă: „Nu vă voi lăsa orfani” (Ioan 14, 18). Când s-a despărţit trupeşte de 
ei pe Muntele Măslinilor, le-a zis: „Iată Eu cu voi sunt până la sfârşitul 
veacurilor” (Matei 28, 20). El este cu noi prin învăţătura Sa dumnezeias-
că, prin faptele Sale minunate, prin pilda vieţii Lui fără prihană. Dar, este 
mai ales cu noi, prin Trupul şi Sângele Său cu care ne împărtăşim, iar prin 
împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului se desăvârşeşte unirea noas-
tră cu Hristos. 

De la Naşterea lui Hristos, au aflat creştinii că „Dumnezeu este iubire”. 
Aici este marea bucurie a Crăciunului. Dumnezeu este cu noi, nu suntem 
singuri. Deschideţi larg porţile sufletului ca să intre Hristos! Veniţi la El şi 
învăţaţi că este „blând şi smerit cu inima”!

Apostolul Pavel ne spune, mai departe, că Mântuitorul „a fost vestit în-
tre neamuri”. Aceste cuvinte au înţelesul unei profeţii. Naşterea Domnului 
a fost vestită în lume de păstori. Ei au spus cele ce au auzit şi au văzut în 
noaptea sfântă. Ea a fost vestită de îngeri care au cântat imnul: „Mărire 
întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăînvo-
ire” (Luca 2, 14). Acesta este, de fapt, marele dar al Crăciunului: mărirea 
lui Dumnezeu şi pacea pe pământ. Vestea a fost dusă mai departe de magi 
şi de Sfinţii Apostoli. Veacuri de-a rândul, Biserica propovăduieşte această 
veste a mântuirii prin Hristos. În ea se află însăşi iconomia mântuirii nea-
mului omenesc. Această veste a fost crezută şi primită de oameni. Ei i-au 
slujit nenumăraţi creştini, urmaşi şi mărturisitori ai lui Hristos în lume. 
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Ea a fost primită de moşii şi strămoşii noştri, încă de la începutul formării 
neamului românesc. 

Venirea în lume a Domnului nostru Iisus Hristos a mângâiat pe cei în-
tristaţi, a luminat pe cei din întuneric, a slobozit pe cei robiţi, a întărit pe 
cei slabi, a îndreptat pe cei rătăciţi, a împăcat pe oameni cu Dumnezeu şi a 
deschis porţile Împărăţiei celei veşnice. 

Dreptmăritori creştini, 
Sfinţii Apostoli au propovăduit la toată făptura vestea cea bună a mân-

tuirii prin întruparea Mântuitorului. Astfel, prin purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu, au ajuns şi pe pământul ţării noastre, mai întâi în ţinutul din-
tre Dunăre şi Mare, Dobrogea de astăzi, Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip, fi-
ind primii vestitori ai Evangheliei lui Hristos. De atunci, Biserica a prins 
rădăcini puternice în pământul neamului românesc şi a crescut asemenea 
grăuntelui de muştar, ajungând să fie roade dătătoare de mântuire. 

Realizările ei în plan spiritual şi administrativ nu se puteau împlini de-
cât prin legătura clerici-credincioşi, drept pentru care, în mare măsură, 
istoria Bisericii este însăşi istoria poporului nostru. Astfel, evenimentele 
mai importante ale Bisericii strămoşeşti sunt legate de momentele de răs-
cruce ale istoriei românilor. Două dintre acestea au fost aniversate în acest 
an închinat în chip deosebit Crezului Ortodox. În primul rând, dobândi-
rea Autocefaliei în 1885 – care a urmat, firesc, deplinei recunoaşteri a In-
dependenţei de stat a României în 1877-1878 şi, apoi, ridicarea Bisericii 
noastre la rang de Patriarhie în 1925, ca urmare a constituirii statului uni-
tar român în decembrie 1918. În acest sens, putem afirma că statornicia în 
credinţa ortodoxă a strămoşilor noştri, precum şi nenumăratele binefaceri 
săvârşite de poporul român, au adus Autocefalia Bisericii noastre strămo-
şeşti, iar evlavia şi vrednicia slujitorilor şi fiilor ei duhovniceşti i-au aşe-
zat pe frunte coroana cea mai de preţ în Ortodoxie – rangul de Patriarhie. 
Cele două momente de referinţă din istoria Bisericii noastre, aniversate de 
curând, s-au îngemănat anul acesta, în chip cu totul fericit, cu împlinirea 
a două decenii de slujire arhierească rodnică a Preafericitului Părinte Pa-
triarh Daniel, din care trei ani plini de bogate înfăptuiri ca Întâistătător al 
Bisericii Ortodoxe Române. Suntem datori Preafericirii Sale, cu rugăciuni-
le noastre, pentru neuitata şi istorica vizită canonică efectuată în Eparhia 
noastră, cu prilejul resfinţirii Catedralei Episcopale, când au fost aduse şi 
aşezate aici, spre închinarea credincioşilor, moaştele Sf. M. Mc. Gheor-
ghe, ocrotitorul Episcopiei Giurgiului, rugându-L pe Hristos, Cel născut în 
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ieslea Betleemului, să-i dăruiască îndelungare în zile, cu sănătate deplină 
şi rodnice împliniri în ogorul Ortodoxiei româneşti. 

Iubiţi părinţi slujitori ai sfintelor altare, 
Dreptmăritori creştini, 
Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la sfârşitul unui an. Cel dintâi şi cel 

mai puternic sentiment care ne stăpâneşte în aceste zile este acela de mul-
ţumire adusă lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să ne împlinim, atât cât 
ne stă în putinţă ca oameni, rostul pe care îl avem în lume. Anul pe care îl 
încheiem a fost şi pentru noi, românii, şi pentru lumea întreagă, un an de 
mari încercări. Un an în care am putut, însă, vedea atât de limpede cât de 
strâns ne este legată existenţa de milostivirea lui Dumnezeu. Şi din bucu-
rii, dar şi din necazuri şi suferinţe se cuvine, aşadar, să învăţăm a desluşi şi 
împlini voia lui Dumnezeu în viaţa noastră. Căci încercările ce vin asupra 
omului nu au alt scop decât de a-l rechema şi reîntoarce pe acesta, prin că-
inţă, la bucuria părtăşiei de pace şi iubire cu Dumnezeu. Sfintele Scripturi 
ne învaţă că Hristos-Domnul Cel născut în peştera Betleemului rămâne 
pururea cu noi şi El ni se arată prin orice semen, pe care noi, de cele mai 
multe ori, îl vedem doar ca pe un simplu străin. 

Aşa cum S-a descoperit păstorilor la naşterea Sa, tot aşa El ni se des-
coperă prin orice străin pe care îl întâlnim neîncetat, mai ales atunci când 
arătăm cât de reală şi de vie ne este credinţa şi iubirea faţă de El, faţă de 
Biserica Lui şi de semeni. Iar „străinul” care apare lângă noi este Domnul, 
este fiecare făptură omenească pe care împrejurările vieţii o aduc în apro-
pierea noastră sau chiar o fac să aibă vitală nevoie de împreună-pătimirea 
şi grija noastră binevoitoare. Privind pe semenii din jurul nostru, precum 
şi pe cei de mâine, se cuvine să ne gândim că nouă şi tuturor creştinilor ne 
revine sfânta îndatorire de a răspândi în această perioadă de criză spiritua-
lă şi materială – precum sfinţii noştri înaintaşi din primele veacuri – alua-
tul iubirii, al generozităţii şi al nobleţei evanghelice, pentru ca lumea aceas-
ta să nu ajungă o colectivitate în care oamenii să se vadă şi să se privească 
nepăsători, ca nişte străini şi concurenţi în abuzuri, lăcomie şi nedreptăţi 
aducătoare de dureri tuturor. 

Împuţinarea iubirii celei sfinte aduce prăbuşirea omului în cel mai ne-
milos egoism şi în cele mai pustiitoare patimi şi distrugeri fără întoarcere, 
denaturând sensul vieţii şi primejduind întreaga creaţie. Egoismul şi lăco-
mia înseamnă desfigurarea spirituală a omului, stagnare şi închidere păcă-
toasă în sine, refuzul de a parcurge prin iubire de Dumnezeu şi de semeni 
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calea către mântuire, calea către semen. Patriarhii Vechiului Testament, 
începând cu Dreptul Avraam, au fost toţi nişte călători care, pentru dobân-
direa patriei cereşti, a celor netrecătoare, le-au părăsit pe cele în care con-
temporanii lor îşi găseau plăcerea şi siguranţa, înaintând neîncetat spre 
cele neschimbătoare, prin ascultarea chemării dumnezeieşti şi împlinirea 
poruncilor de Sus. A trăi cu adevărat înseamnă a călători şi a urca neîntre-
rupt spre piscurile inundate de lumina şi bucuria Naşterii Domnului. 

În acest sens, dând urmare chemării acestui dumnezeiesc praznic, aceea 
de a ne înnoi sufletele, de a le imprima trăsături noi care să le ridice deasu-
pra egoismului pierzător de suflete, să ne străduim a deveni fii după har ai 
lui Hristos, slujind cu credincioşie la altarul Bisericii şi al neamului nostru 
românesc, ştiind că numai astfel facem voia Celui care S-a născut în peştera 
din Betleem. 

În noaptea de 31 decembrie 2010 spre 1 ianuarie 2011 şi în ziua de Anul 
Nou să înălţăm rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu (Te-Deum) pentru 
binefacerile primite de la El în anul 2010 şi să-I cerem ajutorul în toată lu-
crarea cea bună şi folositoare pe care o vom săvârşi în anul nou 2011. 

Împărtăşindu-Vă aceste părinteşti îndemnuri la marea sărbătoare a Naş-
terii Domnului – izvorul celorlalte mari praznice –, când se descoperă marea 
taină a creştinătăţii, în atmosfera bucuriei duhovniceşti pe care ne-o inspi-
ră lumina Betleemului şi colindele noastre strămoşeşti, Vă adresăm tuturor 
calde şi părinteşti doriri de pace şi sănătate, fericire şi ajutor mult de la Dum-
nezeu în tot lucrul bun şi folositor, dimpreună cu tradiţionala urare: 

La mulţi și binecuvântaţi ani!
Al Vostru către Hristos-Domnul rugător, 

† AMBROZIE
Episcopul Giurgiului

NOTE:

1 Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, Predici, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1962, p. 
264.

2 Natalia Manoilescu Dinu, Naşterea Domnului - revărsarea luminii dumnezeieşti, 
Bucureşti, 2010

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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 ITINERARUL PASTORAL AL PREASFINŢITULUI 
PĂRINTE AMBROZIE, EPISCOPUL 

GIURGIULUI PE ANUL 2010

Pr. Tudor Georgian Bogdan, 
Secretar Eparhial

În demnitatea de Episcop al Giurgiului, Preasfinţitul Părinte Am-
brozie a continuat lucrarea administrativ-bisericească şi pasto-

ral-misionară începută odată cu alegerea în această ascultare. 
Sub aspect pastoral-misionar, a căutat să cunoască problemele pasto-

ral-sociale cu care se confruntă atât clerul cât şi credincioşii, efectuând nu-
meroase vizite pastorale la parohiile, mănăstirile şi schiturile din eparhie, 
vizite prilejuite de diferite ocazii – hramul bisericii, sărbătoarea comunită-
ţii sau a oraşului, sfinţirea locaşurilor de cult, instalarea Sfinţilor slujitori. 

S-a preocupat de comunităţile lipsite de harul dumnezeiesc al Sfintei 
Liturghii şi al Sfintelor Taine, hirotonind preoţi şi diaconi. 

Târnosirea şi resfinţirea locaşurilor de cult

În anul 2010 a săvârşit slujbe de târnosire şi de resfinţire la diferite bi-
serici din Eparhia Giurgiului precum :

30 ianuarie 2010 – Resfinţirea bisericii „Adormirea Maicii Domnu-
lui” a Parohiei Ulmi, Protoieria Bolintin. 

2 februarie 2010 - Resfinţirea bisericii „Sf. Ierarh Nicolae” a Parohi-
ei Frasinu, Protoieria Giurgiu. 

23 aprilie 2010 - Resfinţirea Catedralei Episcopale „Adormirea Mai-
cii Domnului” din Giurgiu. 

9 septembrie 2010 - Resfinţirea bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” a 
Parohiei Zorile, Protoieria Bolintin. 

10 octombrie 2010 – Resfinţirea bisericii „Sfântul M. Mc. Gheorghe” a 
Parohiei Naipu, Protoieria Mihăileşti. 
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Hirotonii în Episcopia Giurgiului

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

7 ianuarie 2010 – Diac. Niţă Ionuţ- hirotonit întru preot pe seama 
paraclisului Spitalului Bolintin Vale. 

30 ianuarie 2010 – Dumitru Cristian - hirotonit întru diacon pe 
seama parohiei Poenari, Protoieria Bolintin. 

21 februarie 2010 – Sima Ionuţ – hirotonit întru diacon pe seama 
Catedralei Episcopale Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu. 

21 februarie 2010 – Diac. Dumitru Cristian - hirotonit întru pre-
ot pe seama parohiei Poenari, Protoieria Bolintin. 

28 februarie 2010– Voicu Costel – hirotonit întru diacon pe sea-
ma parohiei Cămineasca, Protoieria Mihăileşti. 

7 martie 2010 – Diac. Voicu Costel – hirotonit întru preot pe sea-
ma parohiei Cămineasca, Protoieria Mihăileşti. 

7 martie 2010 – Popescu Alin Ionuţ – hirotonit întru diacon pe 
seama parohiei Mârşa, Protoieria Bolintin. 

14 martie 2010 - Stancu Gabriel - hirotonit întru diacon pe seama 
Parohiei Cosoba, Protoieria Bolintin. 

21 martie 2010 – Diac. Cristea Daniel – hirotonit întru preot pe 
seama parohiei Neajlov, Protoieria Mihăileşti. 

25 martie 2010 – Diac. Stancu Gabriel - hirotonit întru preot pe 
seama parohiei Cosoba, Protoieria Bolintin. 

25 martie 2010 – Barbu Constantin Virgil - hirotonit întru diacon 
pe seama Catedralei Episcopale Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu. 

28 martie 2010 – Diac. Mocanca Paul Gigel - hirotonit întru pre-
ot pe seama parohiei Băneasa, Protoieria Giurgiu. 

9 aprilie 2010 – Limostin George - hirotonit întru diacon pe sea-
ma parohiei Vânătorii Mari, Protoieria Bolintin. 

11 aprilie 2010 – Diac. Limostin George - hirotonit întru preot pe 
seama parohiei Vânătorii Mari, Protoieria Bolintin. 

16 mai 2010 – Diac. Popescu Alin - hirotonit întru preot pe seama 
parohiei Mârşa, Protoieria Bolintin. 

25 iulie 2010 – Ene George Ciprian - hirotonit întru diacon pe sea-
ma parohiei Uzunu, Protoieria Giurgiu. 

1 august 2010 – Coc Gheorghe Ovidiu - hirotonit întru diacon pe 
seama parohia Ciocoveni, Protoieria Hereşti. 
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6 august 2010– Ţârdea Marius Eugen - hirotonit întru diacon pe 
seama parohiei Novaci, Protoieria Mihăileşti

8 septembrie 2010 – Mişu Horia – hirotonit întru diacon pe sea-
ma parohiei Grădiştea, Protoieria Hereşti. 

19 septembrie 2010 – Dumitru Aurel – hirotonit întru diacon 
pe seama Catedralei Episcopale Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu. 

19 septembrie 2010 – Diac. Ţârdea Marius Eugen - hirotonit 
întru preot pe seama parohiei Novaci, Protoieria Mihăileşti. 

8 noiembrie 2010 – Ierod. Pahomie Pavel - hirotonit întru preot 
pe seama Mănăstirii Comana din Jud. Giurgiu. 

13 noiembrie 2010 – Diac. Coc Gheorghe Ovidiu - hirotonit în-
tru preot pe seama parohia Ciocoveni, Protoieria Hereşti. 

5 decembrie 2010 – Diac. Ene George Ciprian - hirotonit întru 
preot pe seama parohiei Uzunu, Protoieria Giurgiu. 

6 decembrie 2010 – Diac. Mişu Horia – hirotonit întru preot pe 
seama parohiei Grădiştea, Protoieria Hereşti. 

6 decembrie 2010 – Cruceru Costel – hirotonit întru diacon pe 
seama Catedralei Episcopale Adormirea Maicii Domnului din Giurgiu. 

7 decembrie 2010 – Cruţu Cristian – hirotonit întru diacon pe 
seama parohiei Gorneni, Protoieria Mihăileşti. 

12 decembrie 2010 – Diac. Cruţu Cristian – hirotonit întru preot 
pe seama parohiei Gorneni, Protoieria Mihăileşti. 

22 decembrie 2010 – Monahul Hristofor Balcan- hirotonit întru 
diacon pe seama Mănăstirii Sf. Ioan Rusul din loc. Slobozia, Jud. Giurgiu. 

26 decembrie 2010 – Ierod. Hristofor Balcan - hirotonit întru 
preot pe seama Mănăstirii Sf. Ioan Rusul din loc. Slobozia, Jud. Giurgiu. 

Vizite în alte eparhii

Pe lângă vizitele pastoral-misionare efectuate în Episcopia Giurgiului, 
a efectuat vizite şi în alte eparhii, din ţară şi de peste hotare, dând curs in-
vitaţiilor ierarhilor din eparhiile respective, după cum urmează:

17 aprilie 2010 – la invitaţia Preasfinţitului Părinte Episcop Vincen-
ţiu, a efectuat o vizită în Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor. Alături de un 
sobor de ierarhi, a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba parastasului cu pri-
lejul împlinirii unui an de la trecerea la cele veşnice a Episcopului Damas-
chin Coravu. 
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6 mai 2010 - la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Neofit, Mitropo-
litul de Ruse, a participat la săvârşirea Sfintei Liturghii în Biserica Sfântul 
Gheorghe din Ruse - Bulgaria, cu prilejul sărbătoririi Zilelor oraşului Ruse. 

7 – 12 mai 2010 – la invitaţia Preasfinţitului Părinte Macarie, Epi-
scopul Episcopiei Ortodoxe Române din Europa de Nord, a săvârşit Sfân-
ta Liturghie Arhierească în biserica Parohiei Ortodoxe Române din Oslo 
- Norvegia, cu prilejul sărbătoririi hramului acesteia. 

31 mai 2010 - la invitaţia Preasfinţitului Părinte Sebastian, Episcopul 
Slatinei şi Romanaţilor, a participat la slujba de târnosire a bisericii filie a 
Parohiei Văleni II, Protopopiatul Caracal. 

28 – 29 iunie 2010 - la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropo-
lit Ambrozie al Durostorumului a participat la Silistra - Bulgaria, la mani-
festările dedicate împlinirii a 150 de ani de la ctitorirea Catedralei Mitro-
politane Sf. Petru şi Pavel din Silistra. 

10-12 septembrie 2010 - la invitaţia Preasfinţitului Părinte Lucian, 
Episcopul Caransebeşului, a participat la slujba de sfinţire a Catedralei 
Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din 
Caransebeş. 

13-14 septembrie 2010 – la invitaţia Preasfinţitului Părinte Gurie, 
Episcopul Devei şi Hunedoarei, a participat la manifestările religioase de-
dicate sărbătoririi celui de-al doilea hram al Mănăstirii Prislop. 

26-27 septembrie 2010 - la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Ghera-
sim, Arhiepiscopul Râmnicului, a participat la manifestările religios-cul-
turale prilejuite de prăznuirea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul – 
ocrotitorul Arhiepiscopiei Râmnicului. 

10-17 octombrie 2010– la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Teo-
fan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a participat la Iaşi la manifestările 
dedicate prăznuirii Sf. Cuv. Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. 

24 octombrie 2010 - din încredinţarea Preafericitului Părinte Pa-
triarh Daniel, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Sinaia ală-
turi de Înaltpreasfinţitul Părinte Pavlos, Mitropolit de Drama şi Exarh al 
Macedoniei. 

24-28 octombrie 2010 – la invitaţia Preafericitului Părinte Patriarh 
Daniel, a participat la manifestările religios-culturale dedicate prăznuirii 
Sf. Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Catedralei Patriarhale din Bucureşti. 

30 noiembrie 2010 - la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Teodo-
sie, Arhiepiscopul Tomisului, a participat la Mănăstirea Peștera Sf. Andrei, 
la manifestările religioase închinate Sf. Ap. Andrei, ocrotitorul mănăstirii. 
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Eveniment – vizita 
Patriarhului României în 

Episcopia Giurgiului
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 CATEDRALA EPISCOPALĂ DIN GIURGIU - 
RESFINŢITĂ DE PATRIARHUL ROMÂNIEI

De sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, mii de credin-
cioşi au participat la resfinţirea Catedralei episcopale din Giur-

giu de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne. Preafericirea Sa a fost întâmpinat, în acordurile fanfarei militare, de 
oficialităţile oraşului şi de copii îmbrăcaţi în costume populare. Pe treptele 
catedralei, primarul oraşului Giurgiu, Dl Ing. Lucian Iliescu a oferit Prea-
fericirii Sale distincţia de cetăţean de onoare al oraşului. 

Manifestările religios-culturale închinate Sf. M. Mc. Gheorghe au debu-
tat cu procesiunea ierarhilor participanţi, a soborului de preoţi şi diaconi, 
precum şi a credincioşilor, de la sediul administrativ al Episcopiei Giurgi-
ului până la Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului”. Proce-
siunea a fost urmată de slujba de resfinţire a catedralei episcopale, care a 
primit şi cel de-al doilea hram: Sf. M. Mc. Gheorghe. Pentru a spori bucuria 
credincioşilor, au fost aduse de la Biserica „Sfântul Gheorghe” din regiunea 
italiană Liguria moaştele Sfântului Gheorghe de către Monsenior Marino 
Calogero, vicar al Episcopiei catolice din Chiavari, la rugămintea părinte-
lui Filip Sorin de la Parohia „Sfântul Dimitrie” din Genova. Monseniorul 
Marino Calogero a mărturisit cu acest prilej că, în Liguria, există pe tărâ-
mul spiritual o colaborare foarte frumoasă cu românii care au venit acolo 
să muncească, şi acesta este şi motivul pentru care Episcopia Catolică de 
acolo a acceptat să dăruiască giurgiuvenilor o părticică din moaştele sfân-
tului ocrotitor al oraşului. 

După slujba de resfinţire a fost săvârşită Sfânta Liturghie Arhierească 
de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi: 
Înaltpreasfinţitul Neofit, Mitropolit de Ruse – Bulgaria, Înaltpreasfinţi-
tul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Înaltpreasfinţitul Teodo-
sie, Arhiepiscopul Tomisului şi Exarh Patriarhal, Înaltpreasfinţitul Calinic, 
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Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, Preasfinţitul Vincenţiu, Episco-
pul Sloboziei și Călăraşilor, Preasfinţitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului, 
Preasfinţitul Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Preasfin-
ţitul Visarion, Episcopul Tulcii, Preasinţitul Gurie, Episcopul Devei şi Hu-
nedoarei, Preasfinţitul Mihail, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române al 
Australiei şi Noii Zeelande, Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vi-
car patriarhal, Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul, Episcop-vicar al Arhiepi-
scopiei Sibiului, Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepi-
scopiei Timişoarei şi Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, Episcop-Vicar al 
Arhiepiscopiei Râmnicului. În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej 
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a sub-
liniat că la sfinţirea sau resfinţirea unei biserici, aşa cum este cazul Cate-
dralei din Giurgiu, în piciorul Sfintei Mese se aşează numai moaşte ale 
martirilor arătând legătura dintre iubirea jertfelnică a lui Hristos faţă de 
oameni şi iubirea sfinţilor martiri faţă de Dumnezeu. La final, Patriarhul 
României, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit în semn de pre-
ţuire Chiriarhului nostru, Preasfinţitul Părinte Ambrozie un engolpion, o 
sfântă cruce pectorală şi o cruce de binecuvântare, exprimându-şi toto-
dată, bucuria prilejuită de momentul resfinţirii catedralei Episcopale din 
Giurgiu: Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru această bucurie de-
osebită ca de zilele oraşului Giurgiu, ocrotit şi el de Sf. M. Mc. Gheorghe, 
această catedrală episcopală să fie resfinţită şi să primească al doilea 
hram. Acum vedem peste tot haine de sărbătoare. Biserica aceasta este în 
haine de sărbătoare, a fost înnoită, a fost înzestrată după tradiţia noas-
tră cu odoare sfinte, cu pictură, catapeteasma a fost mărită şi restaurată, 
şi cu multe daruri care preamăresc pe Dumnezeu şi intensifică dragostea 
credincioşilor faţă de Biserică. Biserica Ortodoxă are o rugăciune speci-
ală pentru cei ce iubesc frumuseţea casei Domnului, frumuseţe ce ne face 
să ne ridicăm cu mintea spre frumuseţea cea netrecătoare a slavei Prea-
sfintei Treimi. 

Acum se cuvine să mulţumim în mod deosebit Preasfinţitului Părinte 
Ambrozie al Giurgiului, pentru toată osteneala pe care a depus-o, pentru 
toată râvna pe care a arătat-o împreună cu toţi colaboratorii Preasfinţiei 
Sale şi, desigur, fiind ajutat de unele autorităţi locale şi de oameni credin-
cioşi care sunt şi mărinimoşi sau generoşi. 

Astfel, ca semn de preţuire pentru vrednicia Preasfinţiei Sale, în re-
înnoirea acestei catedrale şi pentru toată activitatea pe care a des-
făşurat-o atât din punct de vedere liturgic cât şi din punct de vedere 
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social-filantropic şi clutural-misionar, dorim să-i oferim o cruce pecto-
rală şi un engolpion şi să-i spunem „Vrednic este!”. De asemenea, dorim 
să-i oferim o cruce de binecuvântare, pentru binecuvântarea credincio-
şilor Episcopiei Giurgiului”. 

La rândul Său, Preasfinţitul Părinte Ambrozie a dăruit Preafericirii Sale 
un set de engolpioane şi cruce şi un set de dichero-trichere. Totodată, cu 
acest prilej, Preasfinţitul Părinte a subliniat însemnătatea istorică şi du-
hovnicească a vizitei Patriarhului României în Episcopia Giurgiului: „În-
treaga Episcopie a Giurgiului se află astăzi înveşmântată în haine de săr-
bătoare, la prăznuirea ocrotitorului său, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. 
Aceast eveniment coincide cu vizita Preafericirii Voastre în eparhia noas-
tră, prilej de mare însemnătate istorică şi duhovnicească pentru noi toţi. 
De asemenea, la acest moment deosebit, catedrala episcopală „Adormirea 
Maicii Domnului” a fost resfinţită de Preafericirea Voastră şi de alesul so-
bor de ierarhi, preoţi şi diaconi, pecetluind astfel lucrarea depusă pentru 
restaurarea şi înfrumuseţarea uneia dintre cele mai reprezentative biserici 
din cuprinsul Episcopiei. Suntem deosebiţi de onoraţi că ne-aţi fost aproa-
pe la această mare sărbătoare a municipalităţii şi a Catedralei episcopale, 
care nu a fost târnosită de un arhiereu niciodată. Iată, astăzi se împlineşte 
o lucrare extraordinară, practic este consfinţită lucrarea înaintaşilor noş-
tri prin binecuvântarea mâinilor Preafericirii Voastre! Eforturile depuse 
de preoţii şi credincioşii giurgiuveni au făcut ca biserica reprezentativă a 
oraşului să se înfăţişeze astăzi în haine luminoase, de sărbătoare. Potrivit 
tradiţiei Bisericii Ortodoxe, ea a fost resfinţită, primind cu această ocazie 
şi cel de-al doilea hram: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. De asemenea, 
prin dragostea preoţilor şi credincioşilor români de peste hotare, au fost 
aduse spre închinare de la Genova părticele din moaştele Sfântului Ghe-
orghe. Este un moment istoric pentru noi toţi, un prilej de bucurie şi înăl-
ţare duhovnicească. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, însoţit de 
membrii Sfântului Sinod au resfinţit catedrala episcopală, pecetluind astfel 
lucrările începute acum patru ani. Cu această ocazie, se cuvine să mulţu-
mim Bunului şi Milostivului Dumnezeu pentru binefacerile aduse, rugând 
pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să nu înceteze a mijloci pentru noi îna-
intea tronului ceresc. De asemenea, mulţumim Preafericirii Voastre care 
a binecuvântat lucrarea noastră, încredinţându-Vă de dragostea preoţilor 
şi credincioşilor Episcopiei Giurgiului. La ceas de sărbătoare, rugăm pe 
Hristos Domnului şi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să Vă dăruiască 
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Soborul de ierarhi, prezent la manifestările religios-culturale 
desfăşurate în Episcopia Giurgiului, cu prilejul sărbătoririi 

Sf. M. Mc. Gheorghe, ocrotitorul Episcopiei Giurgiului

Cler şi popor aducând prinos de rugăciune Sf. M. Mc. Gheorghe, 
în ziua prăznuirii sale
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arhipăstorire îndelungată şi rodnică lucrare întru propăşirea Ortodoxiei 
româneşti. „

În continuare, pentru activitatea deosebită desfăşurată în plan pasto-
ral-misionar, administrativ şi cultural, Preafericitul Părinte Daniel a acor-
dat părintelui protos. Teodor Şerban, Eclesiarhul Catedralei Episcopale 
şi consilier economic în cadrul centrului eparhial, Crucea patriarhală, cea 
mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române. 

La aceste evenimente deosebite din viaţa eparhiei noastre au luat par-
te şi numeroase oficialităţi centrale şi locale: Dl. Adrian Lemeni, Secretar 
de Stat în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, Dl. Sergiu Noruţ Stă-
nişteanu, Prefectul jud. Giurgiu, Dl. Robert Cristoi, subprefect, Dl Daniel 
Alexandru Fiţa, subprefect, Dl Dumitru Beianu, Preşedintele Consiliului 
Judeţean Giurgiu, Dl. Lucian Iliescu, Primarul mun. Giurgiu şi Dl. Deputat 
Victor Boiangiu. Pentru implicarea deosebită de care au dat dovadă în spri-
jinirea activităţilor social-filantropice şi misionar-culturale, desfăşurate de 
Episcopia Giurgiului, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, la propunerea 
Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Dl Dumitru Beia-
nu, Preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Dl. Lucian Iliescu, Primarul 
mun. Giurgiu şi Dl. Deputat Victor Boiangiu, au primit distincţia „Ordinul 
Sf. Ap. Andrei”. 

După săvârșirea slujbei de resfinţire a Catedralei Episcopale din Giur-
giu și după oficierea Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, 
împreună cu soborul de ierarhi prezenţi, a sfinţit şi a inaugurat reședinţa 
episcopală din cadrul Mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Giurgiu. De 
asemenea, a fost vizitată şi Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe” unde, meş-
teri din Bârsana Ţării Maramureșului au construit un impunător altar de 
vară în apropierea bisericii mănăstirii şi a cărui frumuseţe a fost aprecia-
tă de înalţii oaspeţi. Cu acest prilej, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a 
dăruit obştii mănăstirii, în semn de preţuire şi binecuvântare, o icoană a 
Sf. Dionisie cel Smerit şi lucrarea intitulată Libertatea pentru comuniune, 
care cuprinde documente oficiale, cuvântări, mesaje, interviuri, scrisori de 
condoleanţe şi intervenţii punctuale ale Preafericirii Sale, în perioada 1 ia-
nuarie 2009 şi sfârşitul lunii decembrie 2009. Totodată, Întâistătătorul Bi-
sericii noastre a rostit şi un frumos cuvânt de învăţătură în care a creionat 
frumuseţea vieţii monahale, subliniind că într-o lume care afirmă ideologii 
umaniste, monahul descoperă măsura omului adevărat: omul îndumneze-
it, sfinţit, chip al lui Dumnezeu. 
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De asemenea, maica stareţă stavroforă Anastasia Ionescu a prezentat 
Preafericirii Sale şi ierarhilor prezenţi începuturile Mănăstirii „Sf. M. Mc. 
Gheorghe” care a fost înfiinţată în anul 2006, la puţin timp după instalarea 
în scaunul vlădicesc de la Giurgiu, a Preasfinţitul Părinte Ambrozie, zidirea 
ei făcându-se cu eforturile susţinute ale clericilor din Episcopia Giurgiului.
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Patriarhul României sărutând moaştele Sf. M. Mc. Gheorghe, 
dăruite Catedralei Episcopale din Giurgiu 

de către Episcopia de Chiavari, Italia

Document de autenticitate a Sfintelor Moaşte ale Sf. M. Mc. Gheorghe
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 CUVÂNTUL PREAFERICITULUI 
PĂRINTE PATRIARH DANIEL ROSTIT ÎN 
CATEDRALA EPISCOPALĂ DIN GIURGIU, 

CU PRILEJUL RESFINŢIRII ACESTEIA

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, 
Preacucernici părinţi, 
Distinşi invitaţi, 

Atât Apostolul, cât şi Sfânta Evanghelie ne vorbesc despre per-
secuţiile sau prigoana împotriva Bisericii lui Hristos. Apostolul 

zilei ne arată că Irod Antipa ca să fie pe plac iudeilor a ucis pe Iacov fratele 
lui Ioan şi căuta să-l piardă şi pe Sf. Ap. Petru dar în chip minunat el a ie-
şit din închisoare şi a scăpat cu viaţă urmând ca să moară martiri la Roma 
mai târziu după ce va propovădui Evanghelia şi va lucra mult în folosul Bi-
sericii. Evanghelia după Sf. Ioan ne arată că lumea se împarte în două: în 
cei care-l primesc pe Hristos şi cred în El şi se mântuiesc şi cei care-L urăsc 
pe Hristos şi resping învăţătura Lui, lucrarea Lui mântuitoare. Mântuito-
rul Iisus Hristos a vorbit ca un profet în evanghelia pe care am ascultat-o, 
prevestind ceea ce se va întâmpla cu ucenicii săi şi cu mulţi dintre creştinii 
care vor crede în El. Atât Apostolul cât şi Sf. Evanghelie au fost rânduite de 
Biserică pentru a fi citite în ziua de pomenire a unui martir sau a unui mu-
cenic. Şi cum noi astăzi facem pomenirea Sf. M. Mc. Gheorghe, purtătorul 
de biruinţă şi făcătorul de minuni, Apostolul şi Evanghelia pregătesc su-
fletul nostru pentru a înţelege cum în diferite veacuri ale Bisericii, ale creş-
tinismului, cei care l-au mărturisit pe Hristos, au avut de pătimit, foarte 
mulţi dintre ei au plătit cu viaţa. Sf. M. Mc. Gheorghe, purtătorul de biru-
inţă a pătimit moarte martirică în ziua de 23 aprilie, în anul 303, în timpul 
persecuţiei lui Diocleţian (284-305), autorul a patru decrete imperiale de 
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Aspecte din timpul slujbei de resfinţire a Catedralei Episcopale din Giurgiu, 
săvârşită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel

Momente istorice desfăşurate în Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii 
Domnului” şi „Sf.M.Mc. Gheorghe” din Giurgiu
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Momente istorice desfăşurate în Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii 
Domnului” şi „Sf.M.Mc. Gheorghe” din Giurgiu
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Aspecte din timpul Sfintei Liturghii săvârşite de Patriarhul României, 
înconjurat de un sobor de ierarhi din ţară şi străinătate, 

în Catedrala Episcopală din Giurgiu
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persecuţie a creştinilor, care prevedeau ca preoţii şi credincioşii creştini 
care nu se închină zeilor şi nu aduc jertfe idolilor să fie ucişi, iar bisericile 
să fie dărâmate. În această perioadă grea pentru Biserică, împăratul s-a re-
tras în Nicomidia pentru a se sfătui cu privire la măsurile împotriva creş-
tinilor, deoarece prin credinţa lor nobilă, pentru refuzul de a-l considera 
pe împărat zeu, aduceau subminare Imperiului Roman. Prin faptul că atât 
stăpânii sclavilor cât şi sclavii erau consideraţi oameni de către creştinism 
şi chemaţi la sfinţenie şi mântuire, Imperiul Roman se clătina în instituţi-
ile sale şi în ideologia sa. Persecuţiile împotriva creştinilor erau motivate 
de faptul că noua religie subminează autoritatea statală, răstoarnă reli-
gia tradiţională, politestă. De asemenea, refuzul de a-l considera pe împă-
rat dumnezeu, submina însăşi autoritatea împăratului. Deci, persecuţiile 
aveau un caracter politic şi religios, în acelaşi timp. De altfel, în istorie, prin 
secolul al XX-lea, Henri Malraux din Franţa a spus că Imperiul Roman nu 
a căzut, în primul rând, din cauza invaziilor popoarelor barbare, cum se 
crede, ci că, din punct de vedere ideologic, a fost subminat de creştinism. 
Creştinismul arăta că fiecare om este creat după chipul lui Dumnezeu şi ar 
evolua egal în faţa lui Dumnezeu, indiferent dacă este stăpân sau sclav, şi 
că adevăratul Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului, nu stă în sta-
tui şi în lucrurile făcute de mâini omeneşti, iar Hristos Domnul este iubito-
rul de oameni şi doreşte mântuirea tuturor popoarelor, nu numai mântui-
rea poporului ales sau poporului iudeu. Deci, în acest context de persecuţii 
sângeroase împotriva creştinilor, pe când dorea să se sfătuiască cu sfetnicii 
săi în Nicomidia, împăratul Diocletian, la un moment dat a fost surprins 
că un ofiţer din garda imperială, anume Gheorghe, a luat apărarea creş-
tinilor şi s-a împotrivit continuării persecuţiilor sau prigoanei împotriva 
creştinilor, mărturisind el însuşi că e creştin. Uimit de această constatare, 
împăratul îşi trimitea pe un sfetnic al său a căuta să-l înduplece să renunţe 
la credinţa creştină, dar el a rămas neclintit în credinţa în Iisus Hristos. Şi 
după ce a încercat împăratul în mod direct să-l convingă să renunţe la creş-
tinism şi a văzut că Sfântul Gheorghe rămâne neclintit în credinţa sa, îm-
păratul a dat ordin să fie chinuit în multe feluri. El a trecut prin o mulţime 
de chinuri, de suferinţe, de torturi şi, rămânând nevătămat în lucrarea lui 
Dumnezeu, s-a hotărât atunci de către împărat ca să fie decapitat. Astfel, 
a murit cu moarte mucenicească ofiţerul din armata romană, Gheorghe. 
Ce sfânt militar! S-a născut în Capadocia, e unul dintre cei aproape 70 de 
sfinţi capadocieni. A rămas orfan de tată şi, mai târziu, împreună cu mama 
sa, a mers în Ţara Sfântă şi, după ce a primit o educaţie aleasă, acest tânăr 
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a devenit ofiţer, militar şi apoi ajuns, prin meritele sale, prin bărbăţia şi 
vitejia sa, ofiţer în garda imperială. Sfântul Gheorghe reprezintă militarul 
creştin care preferă să fie ostaş al lui Hristos în loc să fie ostaş al unui îm-
părat păgân. Sfântul Gheorghe este popular în toată lumea ortodoxă, dar şi 
în creştinătatea occidentală sau apuseană. La noi în ţară, Sfântul Gheorghe 
se bucură de o cinstire deosebită şi, ca atare, acest lucru se vede în numărul 
mare de persoane care-i poartă numele şi derivatele lui, atât bărbaţi, cât şi 
femei, dar şi în faptul că unele oraşe poartă numele Sfântului Gheorghe, 
cum avem oraşul Sfântul Gheorghe în Transilvania şi Giurgiu, aici, unde 
ne aflăm acum. De asemenea, un braţ al Dunării se numeşte Sfântul Ghe-
orghe. Sfântul Gheorghe a fost ocrotitorul armatei lui Ştefan cel Mare, de 
aceea pe steagurile de luptă ale slăvitului voievod al Moldovei se afla pic-
tată sau cusută icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de 
biruinţă, care se lupta cu balaurul ce simboliza Imperiul Otoman, forţele 
răului, tot ceea ce este potrivnic voinţei lui Dumnezeu şi demnităţii uma-
ne. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este şi ocrotitorul forţelor terestre ale 
armatei române, este iubit de popor şi chemat des în rugăciuni atunci când 
credincioşii se luptă cu ispitele, cu necazurile, cu bolile. Este vindecător de 
boli şi eliberator din situaţii dificile. El este cinstit ca purtător de chinuri şi 
purtător de biruinţă. Totdeauna biruinţa vine de la Dumnezeu, însă Dum-
nezeu voieşte ca unii oameni să devină purtători de biruinţă după cum 
sfeşnicul poartă lumânarea. Unii oameni se învrednicesc de harul acesta 
deosebit ca răsplată pentru credinţa lor de a fi purtători de biruinţă. Şte-
fan cel Mare a învăţat aceasta de la sfinţii militari purtători de biruinţă. De 
aceea, ori de câte ori era biruitor spunea „Cu ajutorul lui Dumnezeu am 
biruit!”, nu prin inteligenţa noastră, prin forţa noastră, prin numărul nos-
tru sau prin dibăcia noastră militară. Iar dacă s-a întâmplat, sigur, mai rar, 
dar totuşi s-a întâmplat, să piardă un război sau o bătălie, a zis „Pentru pă-
catele noastre au biruit duşmanii!”. Deci sfinţii purtători de biruinţă nu-şi 
asumă, nu-şi arogă, ca o glorie, biruinţa, ci sunt recunoscători că biruinţa 
este urmarea ajutorului venit de la Dumnezeu. 

Astăzi, această catedrală primeşte al doilea hram, şi anume, pe lângă 
hramul Adormirii Maicii Domnului, primeşte şi sărbătoarea sau praznicul 
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă şi făcătorul de 
minuni. 

Resfinţirea acestei catedrale are o legătură deosebită cu moaştele sfin-
ţilor martiri. Când se sfinţeşte sau resfinţeşte o biserică ortodoxă sunt 
purtate în procesiune în timpul înconjurului catedralei sau bisericii care 
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urmează să fie sfinţită, moaşte sau relicve de martiri sau mucenici, nu 
moaşte de cuvioşi, nu moaşte de mărturisitori, ci numai moaştele celor 
care şi-au dat viaţa pentru Hristos. Acest lucru se întâmplă deoarece muce-
nicii sau martirii au credinţa cea mai puternică, ei se încununează şi devin 
buni biruitori mucenici, pentru că în ei a biruit Duhul lui Hristos împotriva 
duhului lumii acesteia. Cei care i-au ucis pe martiri s-au considerat ei biru-
itori, dar, de fapt adevăraţii biruitori sunt cei care au rămas credincioşi lui 
Hristos, uniţi cu El prin credinţă şi rugăciune atât de mult încât iubirea lor 
faţă de Hristos a fost mai tare decât moartea. Deci martirii sau mucenicii 
sunt buni biruitori pentru că nu au răspuns la ură cu ură şi nu au răspuns la 
violenţă cu violenţă şi în general au iertat pe prigonitori şi şi-au dat sufletul 
lor în mâinile Domnului. Prin aceasta martirii se aseamănă cel mai mult 
cu Hristos, cu iubirea lui jertfelnică. Din acest motiv biserica a rânduit ca 
în piciorul sfintei mese pe care se aduce jertfa cea nesângeroasă a Sfintei 
Euharistii, să fie puse numai moaşte de martiri sau mucenici, arătând prin 
aceasta iubirea jertfelnică a lui Hristos pe Cruce, şi iubirea jertfelnică a 
martirilor. Pentru că de fapt darul acesta de a fi mărturisitori până la moar-
te este un har special dăruit de Dumnezeu celor care cred în El cu statorni-
cie şi-L iubesc pe El în mod constant, neclintit. Deci, această statornicie a 
lor în credinţă şi în iubirea faţă de Hristos îi face să fie asemenea cu Duhul 
lui Hristos care a răbdat moarte ca urmare a păcatelor oamenilor. Sfinţii 
martiri sau buni biruitori, sunt lăudaţi în timpul sfinţirii bisericii şi în tim-
pul procesiunii de înconjur al bisericii, cât şi în timpul sfinţirii sfintei mese 
şi a altarului. Sfinţirea bisericii întreagă este o slujbă dedicată, în primul 
rând, sfinţilor martiri, „sfinţilor mucenici care bine v-aţi nevoit şi v-aţi în-
cununat, rugaţi-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre”. Ei bine, 
de unde a învăţat Biserica noastră Ortodoxă, că atât în piciorul sfintei mese 
din sfântul altar cât şi în icoana de pânză pe care este imprimat momentul 
punerii în mormânt al Mântuitorului Iisus Hristos, să pună părticele din 
moaştele Sfinţilor martiri? Biserica a învăţat aceste lucruri din cartea Apo-
calipsei unde se spune că „în faţa tronului mielului” se află cei care şi-au 
spălat hainele lor în sângele mielului. Tronul cel de sus se află în sfântul 
altar iar în faţa tronului se află sfânta masă şi aceştia se roagă neîncetat lui 
Dumnezeu ca să le răsplătească jertfa lor prin bucuria mântuirii şi a ferici-
rii veşnice. Astfel, în piciorul sfintei mese sunt puse moaşte sau relicve de 
martiri sau mucenici. Sunt foarte multe argumente pe care le putem aduce 
pentru a demonstra că nu este doar o tradiţie pioasă, Biserica Ortodoxă fi-
ind cea mai fidelă, după cum Agneţul e care-l avem sub forma pătrată, care 
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înseamnă Mielul lui Dumnezeu prin care ne împărtăşim clerul şi credin-
cioşii, este din nou o trimitere la cartea Apocalipsei în care se spune „şi le-a 
dat lor o părticică albă, celor care aveau numele mielului scris pe frunte, 
„adică cei care sunt creştini şi pe părticica albă era scris numele Biruitor”. 
Deci atât Sfânta Euharistie cât şi Sfânta Masă pe care se săvârşeşte sfânta 
jertfă euharistică au legătură cu Hristos cel ce a biruit păcatul şi moartea 
prin iubire jertfelnică şi se află în legătură directă şi dăruieşte putere celor 
credincioşi şi jertfelnici cum sunt martirii. 

Dacă ne uităm în calendarul Bisericii noastre, aproape două treimi din 
sfinţi sunt mucenici şi muceniţe, urmaţi apoi de cuvioşi şi de alte categorii 
de credincioşi cum sunt mireni sau oameni simpli, împăraţi, dar cei mai 
mulţi sunt martiri. Aceşti martiri sunt cei mai puternici rugători pentru 
că se află în faţa tronului Mielului înjunghiat şi înviat, în faţa Tronului lui 
Hristos care este nedespărţit de Tatăl şi de Duhul Sfânt. 

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înţelegem că ori de câte ori participăm 
la sfinţirea sau resfinţirea unei biserici, pomenirea martirilor sau muceni-
cilor atât de deasă în timpul sfinţirii bisericii, este un îndemn pentru noi 
de a avea credinţă puternică nu numai atunci când ne este bine, ci să rămâ-
nem credincioşi până la moarte şi atunci când trecem prin necazuri, prin 
suferinţă, prin prigoană, prin greutăţi de tot felul, pentru că nu suntem 
singuri ci Hristos se luptă împreună cu noi, El alină suferinţele martirilor, 
El le dă curaj în lucrarea Duhului Sfânt, El îi cheamă la mântuire în împă-
răţia cerurilor. De ceea, dacă simţim ajutorul sfinţilor în general, mai ales 
a sfinţilor martiri atunci simţim ce este Taina Crucii şi Taina Învierii în Bi-
serica lui Hristos spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire.
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Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, oferind Preasfinţitului 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, un engolpion patriarhal şi o cruce 

pectorală, pentru lucrarea deosebită desfăşurată în plan administrativ 
pastoral, cultural, patrimonial şi social-filantropic

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, alături de soborul de ierarhi prezent la slujba de 

sfinţire a Catedralei Episcopale - 23 aprilie 2010
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Documentul de sfinţirea a Catedralei Episcopale 
„Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf.M.Mc. Gheorghe” din Giurgiu



Episcopia Giurgiului

 CUVÂNTUL PREASFINŢITULUI PĂRINTE 
AMBROZIE ROSTIT CU PRILEJUL RESFINŢIRII 

CATEDRALEI EPISCOPALE DIN GIURGIU

Preafericirea Voastră, 
Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre, 
Preacucernici părinţi, 
Distinşi invitaţi, 

  Hristos a înviat!

Întreaga Episcopie a Giurgiului se află astăzi înveşmântată în ha-
ine de sărbătoare, la prăznuirea ocrotitorului său, Sfântul Mare 

Mucenic Gheorghe – Izvorâtorul de Mir. Acest eveniment coincide cu vi-
zita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în eparhia noastră, prilej de 
mare însemnătate istorică şi duhovnicească pentru noi toţi. De asemenea, 
la acest moment deosebit, catedrala episcopală „Adormirea Maicii Dom-
nului” a fost resfinţită de Preafericirea Sa şi de alesul sobor de ierarhi, 
preoţi şi diaconi, pecetluind astfel lucrarea depusă pentru restaurarea şi 
înfrumuseţarea uneia dintre cele mai reprezentative biserici din cuprinsul 
Episcopiei. 

Istoria catedralei este strâns legată de istoria oraşului şi de prefacerile 
prin care acesta a trecut de-a lungul timpului. În timpul stăpânirii turceşti, 
creştinii acestor meleaguri nu au avut posibilitatea înălţării unor biseri-
cii impunătoare, fiind nevoiţi să apeleze la construcţii îngropate, în care 
preoţii şi credincioşii erau nevoiţi să-şi desfăşoare activitatea bisericeas-
că. Cu toate acestea, însemnătatea oraşului Giurgiu şi numărul mare al 
creştinilor, au determinat administraţia turcească să admită construcţia 
unei biserici în centrul oraşului. Drept mărturie a acestui fapt stă un do-
cument din 1806, dat de administraţia turcească a oraşului Giurgiu, prin 
care se aprobau reparaţiile la biserica „Adormirii Maicii Domnului”. De 
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asemenea, pisania bisericii atestă că pe temeliile unei vechi biserici s-a 
înălţat aici, în 1851, actuala catedrală episcopală. Transformările prin care 
aceasta a trecut au fost numeroase. Mărturiile fotografice de la începu-
tul secolului trecut ne înfăţişează un edificiu impunător, cu o singură tur-
lă, înălţată deasupra pronaosului. De asemenea, lucrările de restaurare au 
scos la iveală un prim strat de pictură, realizat în stilul şcolii lui Gheorghe 
Tătărăscu. Pictura actuală este opera maestrului Nicolae Stoica, între 1939 
şi 1959, păstrată doar cu mici intervenţii până astăzi. 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a primit statutul de catedrală 
din vechime. Spre exemplu, în corespondenţa dintre Consulatul Rusiei de 
la Galaţi şi Secretariatul de Stat al Ţării Româneşti, din 1856, cu privire la 
donaţia văduvei generalului rus Soymonov, i se recunoaşte acest statut. La 
fel, Condica dată în 1935 de către vrednicul de pomenire Patriarh al Bise-
ricii Ortodoxe Române, Miron Cristea, este adresată „Bisericii parohiale 
– Catedrală cu hramul Adormirea Maicii Domnului din comuna Giurgiu, 
Judeţul Vlaşca”. Din data de 9 aprilie 2006, ea devine catedrală episcopală 
şi totodată, biserica reprezentativă a oraşului Giurgiu. 

Curgerea timpului şi-a pus amprenta asupra chipului catedralei. Toc-
mai de aceea, catedrala a trecut printr-un amplu program de restaurare şi 
înfrumuseţare. Lucrările au început cu pardosirea întregii biserici cu gra-
nit, turlele au fost acoperite cu tablă din cupru şi s-a înnoit mobilierul exis-
tent. În acest an, pictura bisericii a fost spălată şi restaurată acolo unde a 
fost cazul, s-a introdus un modern sistem de iluminare, menit să pună în 
valoarea frumuseţea acesteia. O lucrare demnă de menţionat o reprezintă 
restaurarea catapetesmei, pictată de către Nicolae Pitarul. De asemenea, 
ea a fost refăcută la adevărata dimensiune. Toţi cei ce păşesc astăzi pragul 
Catedralei episcopale din Giurgiu, se pot bucura de frumuseţea picturilor 
şi a odoarelor ce o împodobesc, dar şi de liniştea duhovnicească a acestui 
sfânt locaş. 

Preafericirea Voastră, Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile 
Voastre, onoraţi invitaţi, iubiţi credincioşi, 

Eforturile depuse de preoţii şi credincioşii giurgiuveni au făcut ca bi-
serica reprezentativă a oraşului să se înfăţişeze astăzi în haine luminoa-
se, de sărbătoare. Potrivit tradiţiei Bisericii Ortodoxe, ea a fost resfinţită, 
primind cu această ocazie şi cel de-al doilea hram: Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe – Izvorâtorul de Mir. De asemenea, prin dragostea preoţilor şi 
credincioşilor români de peste hotare, au fost aduse spre închinare de la 
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Genova părticele din moaştele Sfântului Gheorghe. Este un moment isto-
ric pentru noi toţi, un prilej de bucurie şi înălţare duhovnicească. Întâi-
stătătorul Bisericii Ortodoxe Române, însoţit de membrii Sfântului Sinod 
au resfinţit catedrala episcopală, pecetluind astfel lucrările începute acum 
patru ani. Cu această ocazie, se cuvine să mulţumim Bunului şi Milostivu-
lui Dumnezeu pentru binefacerile aduse, rugând pe Sfântul Mare Muce-
nic Gheorghe să nu înceteze a mijloci pentru noi înaintea tronului ceresc. 
De asemenea, mulţumim Preafericirii Sale care a binecuvântat lucrarea 
noastră, încredinţându-l de dragostea preoţilor şi credincioşilor Episcopiei 
Giurgiului. La ceas de sărbătoare, rugăm pe Hristos Domnului şi pe Sfân-
tul Mare Mucenic Gheorghe să vă dăruiască arhipăstorire îndelungată şi 
rodnică lucrare întru propăşirea Ortodoxiei româneşti. 

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preafericite Părinte Patriarh!
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Moment din timpul slujbei de sfinţire a Reşedinţei Episcopale 
de la Mănăstirea Sf. M. Mc. Gheorghe

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi Episcopul Giurgiului, în mijlocul 
obştii monahale a Mănăstirii Sf. M. Mc. Gheorghe din Giurgiu
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 AŞEZĂMÂNTUL „SF. ARHANGHELI MIHAIL 
ŞI GAVRIIL” DIN LOCALITATEA SLOBOZIA, 

INAUGURAT DE CĂTRE PREAFERICITUL 
PĂRINTE PATRIARH DANIEL

Prof. Ştefan Veronica, 
Director al Aşezământului „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” 

din localitatea Slobozia de Giurgiu

Prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Ambrozie, Episco-
pul Giurgiului, în luna iulie a anului 2009, a luat fiinţă „Aşeză-

mântul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din comuna Slobozia de Giurgiu. 
Acest aşezământ este parte integrantă a Asociaţiei „Letca Nouă” a Episco-
piei Giurgiului, obţinând certificatul de acreditare şi funcţionare prin aso-
ciaţia mai sus amintită. 

După o muncă îndelungată pe care Episcopia Giurgiului prin Secto-
rul Social a desfăşurat-o la Aşezământul „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavri-
il”, în ziua de 23 aprilie 2010, a avut loc inaugurarea centrului de către 
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, însoţit de un sobor de ierarhi, mem-
bri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Preafericitul Părin-
te Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, însoţit de un ales sobor 
de înalţi ierarhi, preoţi şi diaconi a inaugurat Aşezământul social „Sfin-
ţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din localitatea Slobozia, în cadrul căruia 
funcţionează un centru de recuperare pentru mame şi copii – victime ale 
violenţei în familie. În cuvântul de întâmpinare, Preasfinţitul Părinte Am-
brozie a făcut o scurtă trecere în revistă a activităţii sociale din cuprinsul 
Episcopiei Giurgiului, precum şi a eforturilor depuse în vederea înfiinţării 
şi acreditării acestui aşezământ. Cu sprijinul Consiliului Judeţean Giur-
giu, Episcopia Giurgiului a preluat vechiul orfelinat din localitatea Slobo-
zia, transformându-l într-un modern centru ce asigură asistenţă medica-
lă, psihologică şi spirituală pentru categoriile defavorizate. Aşezământul 
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„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” este parte integrantă a Asociaţiei „Let-
ca Nouă” a Episcopiei Giurgiului, membră a Federaţiei „Filantropia” înfi-
inţată cu binecuvântarea a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 
Pentru buna desfăşurare a activităţilor, a fost înfiinţat un cabinet medical, 
un cabinet psihologic precum şi un frumos paraclis. De asemenea, a fost 
asigurat un personal competent, coordonat de Preacucernicul Pr. Consilier 
Popa Edmond Nicolae şi condus cu multă dragoste de Preacucernicul Pr. 
Ştefan Valentin şi de doamna preoteasă Ştefan Veronica. 

După săvârşirea slujbei de sfinţire, Preafericitul Părinte Patriarh Dani-
el, înconjurat de copiii din aşezământ, a apreciat foarte mult activitatea de-
pusă pentru înfiinţarea acestui aşezământ social care se înscrie în lucrarea 
filantropică a Bisericii. În cuvântul de învăţătură a subliniat importanţa 
implicării Bisericii noastre în acţiunile social-filantropice, menite să acor-
de asistenţă tuturor claselor aflate în nevoi. Lucrarea socială a Bisericii este 
expresia lucrării iubitoare a Preasfintei Treimi, revărsată asupra întregii 
lumi prin energiile dumnezeieşti necreate. 

„Apreciem foarte mult munca dumneavoastră pentru că este 
o muncă jertfelnică, o activitate sfântă, deoarece Evanghelia 
Mântuitorului Iisus Hristos pe care o cunoaştem în Sfânta Li-
turghie se împlineşte în filantropie. Hristos nu are alte mâini 
ca să ajute pe semenii noştri decât mâinile celor care cred în El, 
îl iubesc pe El, simt iubirea lui Hristos în sufletul lor şi o trans-
mit sub forma aceasta a filantropiei”, a spus Prefericirea Sa. 

La final, Părintele Patriarh Daniel a dăruit o frumoasă icoană a Sfinţilor 
Arhangheli Mihail şi Gavriil pentru ocrotirea tuturor celor ce se ostenesc şi 
pentru bunul mers al acestui aşezământ. 

Aşezământul are drept scop ocrotirea şi reintegrarea în societate a ma-
melr şi copiilor, victime ale violenţei în familie. În momentul de faţă sunt 
ocrotite 11 mame şi 20 de copii, care beneficiază de un program foarte 
bine stabilit pentru o perioadă de un an, timp în care persoanele aflate în 
dificultate vor încerca, cu ajutorul unei echipe bine formate a Episcopiei 
Giurgiului (medic, asistent medical, psiholog, asistent social, jurist, admi-
nistrator, instructor de educaţie) să rezolve situaţia socială în care se află. 

Din punct de vedere medical, copiii şi mamele sunt în evidenţa Cabine-
tului Medical „Sf. Ioan Valahul” al episcopiei noastre, unde monahia Andre-
ea Dragomir, oferă consultaţii şi tratamente beneficiarilor aşezământului. 
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 VIZITA PREAFERICITULUI PĂRINTE 
PATRIARH DANIEL LA SEMINARUL TEOLOGIC 

„TEOCTIST PATRIARHUL” DIN GIURGIU

Pr. Marius Constantin Jica,
Directorul Seminarului Teologic „Teoctist Patriarhul” 

– Giurgiu

În cadrul vizitei canonice efectuate în Eparhia Giurgiului, Prea-
fericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat pe profesorii şi 

elevii Seminarului Teologic „Teoctist Patriarhul”. După întâmpinarea În-
tâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, însoţit de o aleasă suită de în-
alţi ierarhi, preoţi şi diaconi, Preacucernicul Părinte Director Jica Marius 
Constantin a rostit cuvântul de bun venit, în care a prezentat istoria se-
minarului giurgiuvean şi a proiectelor ce se află în desfăşurare în cadrul 
acestuia. 

Odată cu reintroducerea educaţiei religioase în învăţământul primal, 
gimnazial şi liceal românesc, tot mai mulţi tineri s-au apropiat de viaţa Bi-
sericii, dorind nu doar să o cunoască, ci şi să slujească în cadrul acesteia. 
Pentru a răspunde acestor doleanţe, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române a iniţiat încă din anul 1990 demersurile pentru reorganizarea în-
văţământului teologic potrivit cerinţelor societăţii actule. Un prim pas l-a 
constituit introducerea studiului religiei în şcoli, încă din anul şcolar 1990 
– 1991, precum şi redeschiderea sau înfiinţarea de noi seminarii teologice. 

Datorită numărului tot mai mare de elevi doritori să urmeze cursurile 
unei asemenea instituţii de învăţământ, în anul 1996 ia fiinţă Seminarul 
Teologic „Sfântul Ioan Valahul din Giurgiu”. La iniţiativa Preacucernicul 
Pr. Nedelea Cărămizaru şi a profesorului Mircea Bulboacă, fiu de preot şi 
nepotul episcopului Iosif Gafton al Râmnicului, a fost întocmită toată do-
cumentaţia necesară pentru primirea aprobării de funcţionare a unei şcoli 
teologice în municipiul Giurgiu. Vrednicul de pomenire Părinte Teoctist 
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– Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prin adresa nr. 560 / 1996 a Can-
celariei Sfântului Sinod, a comunicat Centrului Eparhial, hotărârea privind 
înfiinţarea Seminarului Teologic Liceal din Giurgiu. Schema de funcţiona-
re a fost aprobată cu ordinul Sfintei Arhiepiscopii, nr. 2985/1996, potrivit 
Înaltei rezoluţii a Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. 

Deschiderea anului şcolar 1996 – 1997 a fost binecuvântată chiar de 
Preafericirea Sa care a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala „Adormirea 
Maicii Domnului” din Giurgiu şi a binecuvântat sălile de clasă ale Cole-
giului Naţional „Ion Majorescu”, în cadrul căruia urmau să se desfăşoare 
şi cursurile seminarului. Din toamna anului 1998, Seminarul Teologic îşi 
mută sediul pe lângă Grupul şcolar „Miron Nicolescu” din Giurgiu. Prin 
demersurile directorului acestei instituţii, Pr. Prof. Emil Nedelea Cărămi-
zaru, sunt transferate Seminarului două imobile – cămin şi cantină – si-
tuate în Şoseaua Sloboziei, nr. 1, unde au fost efectuate ample lucrări de 
amenajări şi reparaţii. Din anul 1999 această şcoală primeşte, cu acordul 
Patriarhiei Române şi al Ministerului Educaţiei Naţionale, autonomie cu 
schemă proprie de funcţionare. 

În anul 2006, odată cu înscăunarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie ca 
episcop al Giurgiului, Seminarul intră într-o nouă fază a dezvoltării sale. 
Astfel, Preasfinţia Sa a sprijinit întru totul procesul educativ, asigurând o 
bază materială modernă, îmbogăţind fondul bibliotecii cu o impresionantă 
donaţie de carte din biblioteca personală şi acordând un număr de două-
sprezece burse pentru elevii meritorii dar şi pentru cei cu probleme sociale, 
în valoare de 250 lei fiecare. De asemenea, în cadrul Centrului adminis-
trativ al Episcopiei Giurgiului, s-a înfiinţat cu binecuvântarea Preasfinţiei 
Sale Centrul pentru copii şi tineret „Sfântul Ioan Valahul”, unde tinerii se-
minarişti desfăşoară săptămânal activităţi duhovniceşti şi culturale. 

Anul 2007 reprezintă în istoria acestui Seminar un an de referinţă. 
După multe şi susţinute demersuri ale conducerii şcolii, în cel de-al doilea 
imobil, obţinut în anul 1999, s-a amenajat, cu binecuvântarea Preasfin-
ţitului Părinte Ambrozie - Episcopul Giurgiului, o şcoală nouă, dotată cu 
tot ceea ce este necesar în vederea bunei desfăşurări a procesului instruc-
tiv-educativ. Investiţia se ridică la aproximativ 2. 300. 000 Ron (23 miliar-
de lei vechi). A fost amenajat un Paraclis, cu hramurile Sfinţii Trei Ierarhi 
şi Sfântul Mucenic Ioan Valahul, împodobit cu o frumoasă catapeteasmă, 
sculptată în lemn de stejar, donată de chiriarhul locului. De asemenea, în 
anul şcolar 2007 – 2008 au fost pictate paraclisul şi interiorul şcolii. Clă-
direa a fost amenajată modern, după normele europene în vigoare, cu săli 
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Aspecte din timpul slujbei de sfinţire a Aşezământului
„Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din localitatea Slobozia de Giurgiu
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de clasă spaţioase, cancelarie, birouri, laboratoare de muzică psaltică, in-
formatică, laborator de religie, bibliotecă, cabinet medical, spaţii pentru 
recreerea elevilor etc. Pe pereţii exteriori au fost executate decoraţiuni bi-
sericeşti în tehnica „Sgrafito”. De asemenea, au fost continuate lucrările 
de îmbunătăţire a condiţiilor de cazare şi masă a elevilor, atât la internatul 
şcolii, cât şi la blocul alimentar, lucrările fiind finalizate cu sprijinul Pri-
măriei Municipiului Giurgiu, la începutul anului şcolar 2008 – 2009. Tot 
din acest an Seminarul a primit, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte 
Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, numele de „Teoctist Pa-
triarhul”, în semn de preţuire pentru cel de-al V-lea patriarh al Bisericii 
noastre. 

De-a lungul celor paisprezece ani de existenţă, această instituţie teolo-
gică a şcolarizat tineri din aproape toate zonele ţării, precum şi tineri ro-
mâni din Basarabia şi Ucraina. Rezultatele obţinute în cadrul olimpiadelor 
şcolare şi la alte concursuri organizate în cuprinsul Patriarhiei Române sau 
în străinătate au ridicat simţitor nivelul Seminarului giurgiuvean. La ora 
actuală, colectivul didactic este cuprins din 15 profesori, toţi calificaţi, ma-
rea lor majoritate având promovate cursurile de definitivat. De asemenea, 
trei profesori ai Seminarului au gradul I didactic şi alţi trei sunt în curs de 
finalizare a tezei de doctorat. În ceea ce priveşte elevii, Şcoala noastră are 
înscrişi 94 de seminarişti, cei mai mulţi dintre ei locuind în internat. Pe 
lângă activităţile şcolare, elevii sunt implicaţi în mai multe proiecte cultu-
rale sau sociale, desfăşurate atât de Episcopia Giurgiului cât şi de Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Giurgiu. Preacucernicia Sa a insistat asupra faptu-
lui că şcolile teologice reprezintă un „veritabil punct de coeziune al tinerei 
generaţii în jurul valorilor autentic creştine”. A urmat prezentarea şcolii, a 
paraclisului, a bibliotecii şi a sălilor de clasă. 

În cuvântul de învăţătură, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a în-
demnat pe tinerii seminarişti să se aplece cu responsabilitate asupra mi-
siunii de slujire a Bisericii, asumând învăţătura de credinţă ortodoxă şi 
accesibilizând-o, potrivit cerinţelor lumii contemporane. În semn de pre-
ţuire şi binecuvântare pentru activitatea sa rodnică, folositoare Bisericii şi 
societăţii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat părintelui Jica 
Marius Constantin – Directorul Seminarului Teologic, Diploma de onoare 
„Sfântul Apostol Andrei - Ocrotitorul României”.
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 VIZITĂ ISTORICĂ 

Pr. Prof. Balaban Mihail, 
Consilier Patrimoniu

Timp de sute și sute de ani, lipsită de multe din bucuriile duhov-
nicești de care au avut parte celelalte mitropolii și episcopii ale 

ţării, în ultimii patru ani, odată cu întemeierea acestei episcopii și cu veni-
rea în scaunul ei a unui episcop dăruit de Dumnezeu cu deplinătatea celor 
cinci talanţi, viaţa religioasă și nu numai, s-a schimbat radical în judeţul 
Giurgiu. 

Patru ani roditori în care, fiecare zi a fost plină de realizări, în care bi-
sericile au început să înflorească, viaţa monahală să renască, credinţa lo-
cuitorilor acestor meleaguri atât de încercate de istorie să devină tot mai 
lucrătoare și într-un cuvânt fiecare suflet al acestei episcopii, cleric sau 
mirean, să se simtă mai animat și mai motivat în tot ceea ce face pentru 
Dumnezeu, pentru Biserică și pentru semeni. 

Și dacă luminătorul trupului este ochiul, atunci cu siguranţă că ochiul 
cel curat va lumina mintea privitorului cu lumina înţelegerii a tot ceea ce 
a însemnat truda şi jertfelnicia care au stat în spatele acestor realizări. Cu-
vintele pot fi uneori neîndestulătoare dar faptele vorbesc deplin. 

O astfel de zi încărcată de mulţime de bucurii duhovnicești, a fost ziua 
de 23 aprilie 2010, când pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, 
ocrotitorul episcopiei noastre, a devenit pe drept cuvânt o altă zi memora-
bilă în filele istoriei acestor meleaguri. Vestea venirii la Giurgiu a Preafe-
ricitului Părinte Patriarh Daniel însoţit de nenumăraţi ierarhi, a mobilizat 
întreaga suflare a eparhiei, fiecare, cu mic cu mare, în felul său, căutând 
să-și aducă obolul său de dragoste creștină, încercând să înfrumuseţeze 
cât mai mult această sărbătoare. Pentru prima dată, noul patriarh venea 
la Giurgiu și vestea aceasta era pe buzele tuturor. Cât de multe să-i arăţi 
într-o zi ca să poată vedea că s-au făcut în patru ani cât în patru veacuri? 
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Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în mijlocul copiilor 
de la Aşezământului „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
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Iată de ce, momentul principal al acestei vizite, resfinţirea catedralei epi-
scopale, nu a rămas singur ci, ca o coroană înconjurată de nestemate, toa-
te celelalte activităţi au desăvârșit strălucirea zilei. Belșugul picăturilor de 
ploaie și strălucirea soarelui ce a încălzit sufletele au arătat armonia și în-
ţelepciunea divină care a dus mulţumire tuturor: ostenitori și râvnitori. 

Și când soarele în drumul său se pregătea să plece către alte lumi, în 
curtea sediului episcopiei mulţime de suflete așteptau aceeași clipă de care 
mii și mii de oameni s-au bucurat în toată ziua: venirea Preafericitului Pă-
rinte Patriarh. Chiar dacă în curte răsunau glasurile cristaline ale copiilor, 
emoţia era în sufletul fiecăruia. Timp de două luni de zile, copiii din paro-
hia Meletie în fiecare sâmbătă și duminică după-amiază veneau la școa-
la din sat și învăţau de la părintele lor cântecele și dansurile populare de 
Vlașca. Înfiinţat în urmă cu 12 ani de părintele Mihail Balaban și soţia sa 
Ecaterina, Ansamblul folcloric Mugurel de Vlașca a avut ca instructor un 
mare cunoscător al folclorului vlăscean, dl. Mihai Ion trecut de mult la cele 
veșnice, care a știut să insufle dragostea faţă de aceste comori tradiţionale 
și care, văzând râvna părintelui Balaban, l-a sprijnit în munca de formare 
a unui ansamblu folcloric competitiv, alcătuit din copii și tineri. Copiii din 
curtea Episcopiei sunt însă a treia generaţie de „mugurei”, dar mai ales 
sunt pentru prima dată când trebuie să arate roadele muncii lor în faţa oa-
menilor. Dacă pe lângă prima apariţie în public se adaugă faptul că acest 
lucru trebuie făcut în faţa unor oaspeţi atât de însemnaţi, atunci se pot în-
ţelege emoţiile tuturor celor ce așteptau clipa cea mare. 

Gata copii, vine Preafericitul! Ar putea fi cineva în sufletul unui copil 
să vadă ce simte el în acele clipe? Să fii în faţa Patriarhului României! Ce 
luptă se dă în sufletul lui: să se înfrupte cu privirea lui cât mai mult din 
ceea ce vede sau să fie atent să nu greșească în jocul său? Alături, un grup 
de mici fetiţe, așezate pe scaune lucrează de zor cosând la diferite modele 
pe pânză. Ele fac parte din Clasa de Cusături Tradiţionale din cadrul Școlii 
de Arte și sunt îndrumate de profesoara lor, doamna preoteasă Ecaterina 
Balaban. Așa este în Meletie: familia preotului se preocupă și de păstrarea 
tradiţiilor care au fost și trebuie să rămână unul din actele de identitate 
naţională a acestui popor. 

O lumină tainică s-a aprins în ochii Preafericiri Sale în clipa în care a 
văzut copiii îmbrăcaţi în frumoasele costume de Vlașca, asemenea unei mi-
nunate grădini cu flori. Parcă ar fi spus: cât de frumos este poporul acesta 
de la portul său și până în suflet. Când odată cu muzica au început să joa-
ce, frumuseţea dansurilor interpretate cu atâta măiestrie de cei mici a făcut 
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să se îmbrace în veselie feţele tuturor celor prezenţi. Maria, cea mai mică 
dintre cei mici, la numai trei ani și jumătate încerca și ea să ţină pasul cu 
„cei mari”. Văzând râvna acestui pui de om, toţi zâmbeau cu admiraţie. La 
mulţimea bucuriilor duhovnicești adunate într-o zi atât de bogată, suitele 
de dansuri prezentate de „Mugurel de Vlașca” au adus un strop de vigoare 
în trupurile fiecăruia și un gând de mare nădejde în viitorul acestui neam. 
După cei mici, „veteranii” din generaţia a doua au prezentat și ei o scurtă 
suită de dansuri, totul terminându-se în aplauzele tuturor. Și fiindcă sun-
tem în anul omagial al Crezului, tot un pui de om, Ionuţ Cinieru, a rostit 
fără greșeală și cu multă simţire, Simbolul nostru de credinţă, de creștini 
ortodocși și adevăraţi români. Mare fericire pentru copii să vadă recunoaș-
terea muncii lor în mulţimea aplauzelor pornite sincer din inimile celor 
prezenţi dar și mai mare a fost fericirea clipei când chiar din mâna Preafe-
ricitului Părinte Patriarh au primit daruri pe care le vor păstra cu sfinţenie 
toată viaţa. Ca să nu uite niciodată această zi, Preafericirea Sa a invitat pe 
toţi copiii să facă o fotografie ce va pecetlui pentru totdeauna acest mo-
ment important al vieţii lor. 

Rămânând în cadrul păstrării valorilor spirituale ale acestui popor, a 
urmat vizitarea muzeului eparhial reorganizat prin strădania părintelui 
Balaban Mihail, Consilier al Sectorului Patrimoniu şi a doamnei Ecate-
rina Balaban, gestionar custode al muzeului. Trebuie menţionat faptul că 
între activităţile sectorului Patrimoniu, colaborarea cu Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Giurgiu, cu Muze-
ul Judeţean „Teohari Antonescu” şi cu alte instituţii de cultură, ocupă un 
loc important, beneficiind de multe ori de sprijin în realizarea anumitor 
obiective şi aducem pe această cale mulţumiri tuturor. Născut din dorinţa 
firească de păstrare a comorilor neamului lăsate nouă moştenire de înain-
taşi, acest muzeu a luat fiinţă la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Ambrozie, 
imediat după intronizarea Sa în scaunul episcopal, fiind una dintre priori-
tăţi. Cu o grijă deosebită pentru salvarea patrimoniului bisericesc vlăscean, 
Preasfinţitul Părinte Ambrozie, episcopul nostru, a ajutat financiar reor-
ganizarea colecţiilor de obiecte religioase şi astfel, în prezent sunt deschise 
trei săli cu exponate: prima sală intitulată „COMORI ALE ALTARULUI 
VLĂSCEAN” prezintă exponatele într-o formă asemănătoare prezenţei 
lor într-o biserică, fapt ce înlesneşte pe de o parte cunoaşterea unor valo-
roase obiecte de cult ce au aparţinut bisericilor din Vlaşca, iar pe de alta 
cunoaşterea amănunţită a altarului, acea parte unde credincioşii au acces 
mai puţin. Explicaţiile ce se pot da „pe viu” într-un astfel de spaţiu ajută 
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, vizitând Seminarul Teologic
„Teoctist Patriarhul” din Giurgiu
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Patriarhul României, înconjurat de ierarhi, 
oficialităţi judeţene şi locale şi de membrii corpului profesoral al 

Seminarului Teologic „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu
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Moment artistic oferit de Ansamblul folcloric „Mugurel de Vlaşca”
cu prilejul vizitei Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române

la sediul administrativ al eparhiei noastre
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pe vizitatori să-şi întregească imaginea despre biserică şi despre parcur-
gerea anumitor momente din cadrul slujbelor religioase. În cea de-a doua 
sală, „PAGINI DE ISTORIE ŞI SLUJIRE”, se pot vedea nu numai nişte 
cărţi vechi ci, între file, se poate vedea istoria rugăciunilor, a mulţumirilor 
şi a laudelor aduse de vlăsceni lui Dumnezeu în duhul ortodoxiei noastre. 
Cărţile, reprezintă una dintre mărturiile contribuţiei Bisericii noastre în 
procesul de formare a poporului nostru. Pe filele Grămăticului lui Enăchi-
ţă Văcărescu, se pot „vedea” urmele degetelor aspre şi a palmelor bătăto-
rite ale preotului care după ziua de slujbă, mergea la munca pământului 
iar în clipele de „odihnă” răsfoia foile cărţilor învăţând copiii satului în 
tinda bisericii. A treia sală, „GOSPODĂRIA DE VLAŞCA”, organizată 
de doamna Ecaterina Balaban, este un model de casă ţărănească din aces-
te locuri, fiind prezentată ca o secţiune prin ea, putându-se astfel vedea 
structura ei de la acoperiş în jos. Sala a fost dotată cu toate cele existente în 
trecut într-o astfel de casă, obiectele fiind donate în majoritate de enoriaşii 
parohiei Meletie dar au fost şi credincioşi din Băneasa, Puieni, Prundu sau 
Giurgiu care, înţelegând importanţa existenţei unei astfel de săli de mu-
zeu, au venit în ajutor cu ceea ce au mai avut păstrat de la părinţi. Muzica 
religioasă ce se aude discret în primele două săli sau cea populară în „Gos-
podăria de Vlaşca”, completează atmosfera de pace de care sunt cuprinşi 
vizitatorii deîndată ce păşesc pragul muzeului. 

Toate acestea le-a vizitat Preafericitul Părinte Patriarh și toţi s-au bu-
curat căci în fiecare sală a avut un cuvânt de laudă și de încurajare pentru 
munca depusă. Mai mult chiar, Preafericirea Sa a considerat că ceea ce s-a 
realizat trebuie sa fie un model și pentru alţii, această apreciere aducând 
nu numai o desăvârșită mulţumire ostenitorilor dar, fiind o motivaţie în 
plus a eforturilor viitoare pentru păstrarea tuturor valorilor spirituale care 
mărturisind trecutul, ajută la formarea viitorului. La cuvintele frumoase 
rostite de Întîistătătorul Bisericii, s-au adăugat apoi și cele două Diplome 
de onoare „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI-OCROTITORUL ROMÂNIEI” 
acordate Părintelui Balaban Mihail și doamnei Balaban Ecaterina, cu în-
demnul de a continua acest drum început atât de frumos. 
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 PREAFERICITUL PĂRINTE DANIEL, PATRIARHUL 
ROMÂNIEI – OASPETE DE ONOARE AL 

CENTRULUI CULTURAL „NICHIFOR CRAINIC”

Prof. Cornel Andrei

Vizita Preafericitului Părinte Daniel la Giurgiu cu ocazia resfinţi-
rii Catedralei Episcopale în ziua prăznuirii Sf. M. Mc. Gheorghe 

a acestui an, a avut în program şi un popas la Centrul Cultural „Nichifor 
Crainic”, unde au fost prezentate două noi apariţii editoriale ale Episcopiei 
Giurgiului. Prima lucrare a fost „Teologie şi Filozofie”, ce cuprinde o cule-
gere de lucrări publicate în revista „Gândirea”, semnate Nichifor Crainic. 
A doua lucrare prezentată este intitulată „Mănăstirea Comana – istorie, 
sfinţenie, veşnicie”, o apariţie editorială bine gândită care prin istoricul 
prezentat şi ilustraţia de excepţie vine să pună în valoare acest străvechi 
aşezământ monahal de pe plaiurile vlăscene. 

În sala ce găzduieşte Centrul Cultural „Nichifor Crainic”, din cadrul se-
diului administrativ al Episcopiei Giurgiului, a fost organizată o expoziţie 
ce cuprinde fotografii şi o mică colecţie de carte, reviste „Gândirea” şi alte 
obiecte care vin să realizeze un tablou reprezentativ al marelui gânditor, 
eseist şi poet creştin ce a fost Nichifor Crainic. În acest ambient deosebit 
a fost primit Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, însoţit de delegaţia de 
ierarhi. Cu asemenea oaspeţi de seamă, misiunea mea de a prezenta omul, 
viaţa şi opera lui Nichifor Crainic în contextul originii vlăscene a acestuia, 
a fost una mai mult decât onorantă. În calitatea mea de dascăl al şcolii din 
Bulbucata lui Crainic am trăit şi trăiesc în continuare un sentiment de alea-
să bucurie, alimentat de apartenenţa la o comunitate care a dat românilor 
un geniu intrat deja în rândul nemuritorilor acestui neam. 

Cu o uşoară stare de emoţie generată de măreţia personajului prezen-
tat şi asistenţa de excepţie din acea sală, am căutat să prezint omul Nichi-
for Crainic şi măreţia operei sale şi, totodată, să–l prezint ca pe un geniu 
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Aspecte din timpul vizitei Preafericitului Părinte Patriarh Daniel 
la Muzeul Eparhial
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Moment din timpul lansării cărţii „Teologie şi Filozofie”, 
la Centrul cultural „Nichifor Crainic”
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vlăscean cu care ne mândrim şi pe care îl preţuim pentru contribuţia deo-
sebită la ridicarea culturii româneşti. 

La finalul acestui măreţ eveniment am avut onoarea de a asculta cu-
vântul Preafericitul Părinte Patriarh Daniel care ne-a vorbit într-o manieră 
academică de excepţie despre cel ce a fost Nichifor Crainic şi importanţa 
operei sale pentru cultura neamului românesc. Am trăit momente înălţă-
toare deosebite când Preafericitul Părinte a disecat adânc creaţii precum: 
„Sfinţenia - împlinirea umanului” şi „ Unde sunt cei ce nu mai sunt?”. 
Prin modul de prezentare şi esenţa lucrurilor extrase din aceste două ope-
re ne-am dat seama că în faţa noastră se afla un teolog de excepţie şi un fin 
cunoscător al operei lui Nichifor Crainic. Mai departe, Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel a apreciat şi lăudat valoarea celor două lucrări şi efortul fă-
cut de Preasfinţitul Părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, în organizarea 
unei seri minunate la Centrul Cultural „Nichifor Crainic”. 

Din partea mea şi a mai multor dascăli din comuna Bulbucata vreau să 
aduc mulţumiri Preasfinţitului Părinte Ambrozie pentru iniţiativa avută în 
promovarea operei şi personalităţii lui Ion Nichifor Crainic al nostru. 



Episcopia Giurgiului

Teologie și cultură
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Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, alături de  membrii 
Sfântului Sinod, în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, la Sfânta Liturghie 

săvârşită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul sfinţirii 
Sfântului şi Marelui Mir, 1 aprilie, 2010
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 RESPONSABILITATEA EPISCOPULUI 
FAŢĂ DE HARUL ARHIERIEI SALE 

ŞI FAŢĂ DE HIROTONIŢII SĂI

IPS Prof. Univ. Dr. Irineu, 
Mitropolitul Olteniei

1. Mântuitorul Iisus Hristos − modelul arhiereului în 
activitatea sa sacerdotală şi învăţătorească

Mântuitorul Iisus Hristos a întemeiat preoţia creştină şi a pus-o 
în legătură cu principala ei menire − sfinţirea poporului lui 

Dumnezeu. Domnul, suflând peste ucenici şi zicându-le: „Luaţi Duh Sfânt; 
cărora veţi ierta păcatele se vor ierta şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute!”, 1 
îi investeşte în dimineaţa învierii, mai întâi, cu deţinerea cheilor Împărăţiei 
cerurilor. Ideea de „Împărăţie” prersupune putere şi autoritate acordate 
de sus care vin de la puterea lui Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu făcân-
du-l pe om după chipul Său i-a dat o putere împărătească, care se referă la 
chipul Celui ce are toată puterea şi toată autoritatea. Prin răscumpărarea 
adusă de Mântuitorul Hristos, omul este ridicat în măreţia şi puterea ine-
fabilă dintru început. Titlul de „Domn” nu este numai titlul uman al Mân-
tuitorului, 2 ci şi titlul Său divin. 3 Această nouă domnie este prerogativa 
celor ce au primit, prin hirotonie, Taina Sfântului Duh, adică puterea che-
ilor Împărăţiei. Într-un anumit fel, înălţarea Domnului la cer inaugurează, 
odată cu conferirea autorităţii despre care vorbim, celor unsprezece uce-
nici, noua ordine de viaţă creştină. În acele momente ale despărţirii Sale 
de Sfinţii Apostoli, Mântuitorul a instaurat supremaţia Sa asupra făpturii 
pe care a răscumpărat-o cu sângele Său: „Datu-Mi-s-a toată puterea în 
cer şi pe pământ, drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, bote-
zându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. 4 Puterea pe 
care o transmite Hristos, izvorând din puterea propriei Sale Arhierii, face 
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din lucrarea sacerdotală o forţă eliberatoare, expresie fidelă a autorităţii 
noi primite de sus. Evident, preoţia din epoca apostolică se bucura mai 
degrabă de slujire, decât de stăpânire, aşa cum se exprimă Sfântul Apostol 
Pavel: „El (Hristos) a dat pe unii să fie apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii 
binevestitori, pe alţii păstori şi învăţători, spre desăvârşirea sfinţilor, la 
lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos”. 5 Deci, arhiereul apostolic 
este investit de demnitatea şi slujirea sa, înălţat şi smerit în acelaşi timp, 
dar a şi fost obligat la devotament şi spirit de sacrificiu, la dreptate şi iubi-
re statornică. Viaţa lui este Evanghelie împlinită, principii des coperite în 
fapte, realitate pnevmatică şi spirituală. El este conştient că arhieria lui nu 
este a lui, ci este a lui Hristos, ceea ce înseamnă că el nu are o altă vocaţie 
în afară de chemarea personală a Mântuitorului Hristos. 

Arhiereul este, în primul rând, mediator între Dumnezeu şi oameni, 
este „sfinţitorul” vieţii, prin cuprinderea întregii creaţii în voinţa şi rându-
iala divină. Puterea lui se exercită în comuniune cu lumea şi cu Dumnezeu, 
ea fiind desăvârşită în jertfă. Fără îndoială, jertfa este legată de iubire, ea 
fiind însăşi descoperirea şi realizarea iubirii. Astfel, şi puterea cu care este 
înzestrată arhieria ţine de jertfa euharistică, a morţii şi învierii Domnului 
Hristos. Este cunoscut faptul că Mielul lui Dumnezeu, jertfit pe Golgota, se 
află permanent ca jertfă de-a dreapta Tatălui, 6 devenind lucrare divină în-
credinţată de Hristos, Sfinţilor Apostoli şi urmaşilor lor, în calitate de arhi-
erei şi preoţi. În acest sens, experienţa Euharistiei şi întreaga slujire a „jert-
fei” Domnului Hristos este întâmpinată ca „Domnul care vine”, 7 având 
totodată şi plenitudinea împărăţiei care vine întru putere. În acest fel, ier-
arhia Bisericii cu toată varietatea slujirii ei, nu stăpâneşte peste credincioşi 
în numele lui Dumnezeu, ci urmăreşte desăvârşirea fiecăruia şi a tuturor 
la un loc în plinătatea Trupului lui Hristos. În acest caz Biserica este „Tru-
pul tainic al Domnului”, 8 adică Hristos euharistic, ceea ce înseamnă că în 
sânul ei este exclusă supunerea omului de către om. Acest lucru ne arată 
că puterea lui Hristos şi a slujitorilor Lui se află în Biserică, iar nu în afară 
de Biserică sau deasupra Bisericii. În virtutea acestei puteri „sacramen-
tale”, autoritatea ierarhiei şi ascultarea credincioşilor primesc caracterul 
de slujiri. Sfân tul Apostol Pavel, referindu-se la acest aspect mărturiseşte 
ucenicului său Timotei: „Eu de acum mă jertfesc”. 9 La rândul său Sfântul 
Ignatie al Antiohiei scria credincioşilor săi: „Pe episcop trebuie să-l pri-
veşti ca pe Domnul Însuşi”, 10 iar despre ascultare sublinia: „Ascultaţi pe 
episcop ca şi Iisus Hristos pe Tatăl”. 11 Ca atare, cum spune Sfântul Grigore 
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de Nazianz: „Nimeni nu este vrednic de marele Dumnezeu, de sacri ficiu 
şi de marele Preot, dacă nu s-a adus mai întâi el ca jertfă vie şi sfântă”. 12

Cât priveşte activitatea învăţătorească, arhiereul este chemat să se stră-
duiască în propovăduirea Evangheliei lui Hristos, urmând Mântuitorului, 
care are Arhieria şi Profeţia ca deplinătate a naturii Sale umane. În virtutea 
acestui fapt arhiereul Domnului primeşte de la hirotonie harul de a-i dis-
tinge voia şi de a-i răspunde la chemarea arhierească. Deci, ase menea Sfin-
ţilor Apostoli, episcopii şi preoţii propovă duiesc Evanghelia lui Hristos, 
pătrunzând în inimile celor ce primesc cuvântul ade vărului. Prin aceasta 
ei sunt „martori ai lui Hristos”, ascultând de glasul Domnului ca şi viitorul 
Apostol al Neamurilor, pe drumul Damascului: „Să le deschizi ochii, ca să 
se întoarcă de la întuneric la lumină, de la puterea satanei la Dumnezeu, 
ca să ia iertare de păcate şi parte cu cei ce s-au sfinţit, prin credinţa în 
Mine”. 13 În atare caz, arhiereul „nu este doar omul care vorbeşte despre 
Dumnezeu, ci este cel în care Însuşi Dumnezeu vorbeşte despre Sine”. El, 
când repetă cuvintele Evangheliei, pe care Hristos-Domnul le-a rostit, îşi 
dă seama că fiecare cuvânt pronunţat de Iisus conţine în fapt toată pre-
zenţa Lui. Fără îndoială, de la acest mod de a-L propovădui şi mărturisi pe 
Hristos trebuie să se inspire predica lui ca să devină forma cea mai puter-
nică a mesajului creştin. În sensul acesta, cunoştinţele episcopului trebuie 
să se împletească cu iubirea faţă de Dumnezeu într-o simbioză organică, 
cum zice Mântuitorul: „Cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va che-
ma în Împărăţia cerurilor”. 14 Din acest citat putem înţelege că, în lucrarea 
arhierească, iubirea precede învăţătura. În iu bire arhiereul nu vede numai 
interesul sufletesc sau ataşamentul părintesc pe care-l descoperă faţă de 
credincioşii săi, ci iubirea lui trebuie să fie dovada însuşi rii existenţiale, 
practice, a adevărului pe care l-a primit de la Hristos. 

Deci, arhiereul trebuie să trăiască viaţa în Hristos ca o trecere de la fi-
inţa naturală la cea hristică, după modelul Sfântului Apostol Pavel, care 
mărturisea înaintea galatenilor: „nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în 
mine”15 şi se ruga pentru ei ca „Hristos să ia chip în ei”. 16 În această stare 
episcopul ca „omul hristofor, adică purtător de Hristos, se descoperă a fi 
hristofanie, manifestarea a lui Hristos în el”. 17 În asemenea circumstanţe 
întreaga lui fiinţă trebuie să devină fiinţă hristică prin care el se modelează 
după Arhetipul său, Hristos Arhiereul. Desigur „în această înălţare mis-
tică nu este vorba numai de a-L imita pe Hristos, ci de a deveni hristo-
for, de a-I face vădită slava Sa”. Astfel, fiind cuprins pe deplin în Hristos, 
episcopul devine cu adevărat un loc al arătării lui Hristos care vorbeşte de 
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prezenţa reală a Domnului în viaţa oamenilor. Ca atare, arhiererul, care s-a 
învrednicit să pri mească harul de la Mântuitorul Hristos, nu numai că nu 
trebuie să scandalizeze pe păstoriţii săi, ci trebuie să-i zidească în numele 
lui Hristos prin modul său de viaţă. Deci, misiunea lui trebuie să fie mai 
mult decât o datorie, ci însuşi sensul vieţii lui. 

2. Responsabilitatea episcopului 
faţă de harul arhieriei sale

Sfântul Apostol Pavel prezintă în Epistola către Evrei cele mai însem-
nate puncte de vedere, din care poate fi privită activitatea episcopului şi 
responsabilitatea lui: „Voi v-aţi apropiat de muntele Sionului şi de ceta-
tea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc şi de miile de îngeri 
şi de adunarea celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri, şi de Dumne-
zeu, Judecătorul tuturor, şi de duhu rile drepţilor celor desăvârşiţi şi de 
Iisus, Mijlocitorul Noului Testament şi de sângele stropirii care grăieşte 
mai bine decât al lui Abel”. 18 Biserica a primit acest mare har la Pogorâ-
rea Sfântului Duh, când Dumnezeu înfăptuieşte în veacul de acum unirea 
noastră cu El, prin transformarea întregii noastre fiinţe. 19 Având mode-
lul formării noastre spirituale în Hristos, nu sunt de-ajuns numai puterile 
noastre pur omeneşti, ci e nevoie de ajutorul Lui, de colaborarea tai nică 
şi permanentă cu El, e nevoie de o instituţie harică. Sfântul Apos tol Pavel 
a avut în minte imaginea acestei instituţii atunci când a spus: „pe unii i-a 
pus Dumnezeu în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea 
învăţători; apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vinde-
cărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor”. 20 Fără puterea harului, 
care sfin ţeşte viaţa după chipul dumnezeiesc al Mântuitorului, Biserica e o 
simplă asociaţie umană sau o sim plă ficţiune, întrucât îi lipseşte posibili-
tatea de a lucra în lume cu în ţelepciunea şi puterea lui Hristos. 

Aşadar, în Biserică, întreaga existenţă este constituită armonic, toc-
mai pentru că „Dumnezeu nu este al neorânduielii, ci al păcii”, 21 cum zice 
Sfântul Apostol Pavel. Mijlocul prin care această rânduială transfi gurează 
lumea şi o transformă în liturghie este ierarhia, ca oglindire a lui Dum-
nezeu şi a voii Lui. 22. Începând de la Hristos, care este „capul trupului, 
adică al Bisericii, Cel ce este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie 
El Cel dintâi întru toate”23 şi ierarhia are aceste funcţii ce privesc transmi-
terea binecuvântărilor şi darul lui Dumnezeu către poporul Său. Sfântul 
Apostol Pavel ne dezvăluie acest aspect în cuvintele cu care îşi încheie una 
din epistolele sale: „Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui 
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Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!”24 În această 
misiune, ierarhului îi revine rolul de a îndeplini acele lucrări care le săvâr-
şeşte, nevăzut şi tainic, Hristos însuşi. Cea dintâi semnificaţie a acesteia, 
priveşte faptul că membrii ei sunt încredinţaţi cu o slujire pe care Dumne-
zeu o înfăptuieşte pentru oameni, din iubire pentru aceştia. 25 De aceea, ei 
sunt într-un chip deosebit „aleşii lui Dumnezeu”. 26 

Dar ierarhia nu este numai un mod de transmitere a harului simţitor şi 
desăvârşitor, ci este totodată o scară suitoare spre cer, un mijloc ideal prin 
care adorarea făpturilor ajunge la Dumnezeu. În acest sens, ierarhul are o 
slujire ce se îndreaptă de jos în sus, de la oameni la Dumnezeu. Astfel, epi-
scopul nu este numai „alesul lui Dumnezeu”, ci şi „ales de către Biserică”, 
27 cum subliniază Sfântul Apostol Pavel: „Orice arhiereu, fiind luat dintre 
oameni, este pus pentru oameni în cele ce sunt ale lui Dumne zeu, ca să 
aducă daruri şi jertfe pentru păcate”. 28 În acest sens, Biserica posedă o 
unitate esenţială, harică şi ierarhică în acelaşi timp, 29 ea fiind „poporul lui 
Dumnezeu”. 30 Ea are păstorii săi legiuiţi, care sunt deopotrivă ocârmuitori 
şi părinţi, cum scrie Sfântul Apostol Pavel: „De aţi avea zece mii de învă-
ţători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi. Căci eu v-am născut prin 
Evan ghelie în Iisus Hristos”. 31 În acest citat se afirmă clar semnifi caţia le-
găturii dintre cler şi poporul binecredincios, ceea ce înseamnă că în jurul 
Mântuitorului Hristos se află toţi cei care urmează chemării Lui, aşezaţi 
pe diferite trepte, după măsura slujirii lor şi potrivit cu noaşterii ce o au în 
tainele împărăţiei lui Dumnezeu. 

După cum observăm, Arhieria şi preoţia fac parte dintre marile taine 
dumnezeieşti care presu pun unirea celui care o exercită, cu Hristos într-un 
mod propriu. Primitorul acestui har nu este numai un „ales” al lui Dumne-
zeu, ci şi un „prieten” al Lui căruia i s-a dat să cunoască „tainele împărăţiei 
cerurilor”. 32 În acest sens, episcopul şi preoţii sunt acei cărora Mântuitorul 
le spune: „De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul 
său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Ta-
tăl Meu vi le-am făcut cunos cute. Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am 
ales pe voi”. 33 Deci, toţi oamenii trebuie să-i socotească pe aceştia „ca slu-
jitori ai lui Hristos şi ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu”. 34 Sfântul Ioan 
Gură de Aur referindu-se la noţiunea de iconom zice: „Apostolul îi numeşte 
ispravnici ai Sfintelor Taine, arătând că Tainele nu trebuie să se dea tutu-
ror, ci numai celor care trebuie şi care pot a le iconomisi cu vrednicie”.35 
Ca atare, episcopul înzestrat cu harul divin are obligaţia să privească cu 
sufletul curat cele cereşti în cea mai intimă legătură cu Dumne zeu. 
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Dar, arhieria ţine în chip deosebit de jertfa euharistică a morţii şi învi-
erii lui Hristos, 36 concentrată în Sfânta Liturghie în timpul căreia el este 
hirotonit şi hirotoneşte preoţi şi diaconi. Întemeind preoţia la Cina cea de 
Taină, Mântuitorul o învesteşte după trei zile şi cu prerogativa purtării 
cheilor împărăţiei lui Dumnezeu. După înviere, El suflă peste ucenici şi le 
zice: „Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele se vor ierta şi cărora le 
veţi ţine, vor fi ţinute!”. 37 În virtutea acestei lucrări, prin care Hristos s-a 
adus pe Sine „jertfă fără prihană”, ucenicii Domnului au primit puterea 
iertării: „Luaţi Duhul Sfânt... „. 38 Astfel Sfinţii Apostoli, ca reprezen tanţi ai 
preoţiei lui Hristos, lucrează atât asupra „trupului” euharistic al lui Hris-
tos, cât şi asupra „trupului tainic” al Domnului. 39 Prin vo inţa şi lucrarea 
transmisă de Domnul Apostolilor şi prin aceştia episcopilor şi preoţilor in-
vestiţi cu harul Duhului Sfânt, Hristos ves teşte oamenilor bucuria izbăvi-
rii: „Să le deschizi ochii, ca să se întoarcă de la întuneric la lumină, de la 
puterea satanei la Dumnezeu, ca să ia iertare de păcate şi parte cu cei ce 
s-au sfinţit, prin credinţa în Mine”. 40 În virtutea acestei demnităţii, episco-
pul este numit de Sfântul Apostol Pavel drept un „chivernisitor” care ţine, 
în „casa lui Dumnezeu”, 41 locul pe care-l are Fiul lui Dumnezeu înomenit, 
care a împreunat în Sine lumea de sus cu cea de jos. Drept aceea episco-
pul trebuie să ia „aminte de toată turma, întru care Duhul Sfânt l-a pus, 
ca să păstorească Biserica lui Dum nezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi 
sângele Său”. 42 

3. Responsabilitatea episcopului 
faţă de hirotoniţii săi

După cum am văzut mai sus, preoţia este în Biserică, perpetuarea slu-
jirii întru putere şi demnitate a succesiunii apostolice, fără să se întrerupă 
vreodată. Ea izvorăşte din prezenţa Mântuitorului Hris tos care ne cheamă 
la sfin ţenie, odrăslind deopotrivă arhierei, preoţi şi sfinţi: „Ieri şi azi şi în 
veci”. 43 În virtutea acestui fapt, Domnul oferă harul său celor chemaţi pen-
tru a săvârşi Sfintele Taine, pentru mântuirea credincioşilor, împărtăşin-
du-l persoanelor „alese” printr-o consacrare a punerii mâinilor. 44 Întrucât 
hirotonia în sine presupune o alegere, episcopul învestit de Dumnezeu cu 
harul arhieriei, are îndatorirea să ia aminte să „Nu pună degrabă mâinile 
peste nimeni, pentru a nu se face părtaş la păcate străine”. 45 De aseme-
nea, el are obligaţia să vegheze ca alegerea candidatului la hirotonie să fie 
conformă cu chemarea Domnului pentru primirea unei misiuni de înde-
plinit, de care depinde soarta sau destinul veşnic al altor fiinţe omeneşti. 
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Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, 
alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Neofit de Ruse, 

cu prilejul sărbătoririi Zilelor oraşului Ruse - 6 mai 2010

Întâistătătorul Episcopiei Giurgiului, Preasfinţitul Părinte
Macarie, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Europa de Nord, şi 

Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului, la manifestările religios-culturale prilejuite de hramul

Parohiei Ortodoxe Române din Oslo - Norvegia, 7-12 mai 2010
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Pentru această lucrare episcopul are nevoie de o vedere inte rioară pentru 
receptarea mesajului di vin, ca hirotonia pe care o exercită să fie semnul vă-
zut prin care se pe cetluieşte în mod obiectiv acest mesaj, transformându-l 
dintr-o slujire într-o răspundere46. Punând în evidenţă aceste sarcini care 
revin unei misiuni încredinţată de Dumnezeu episcopului, dorim să sub-
liniem în primul rând conştiinţa eclezială care trebuie să aibă prioritate în 
responsabilitatea lui. „Dacă ves tesc Evanghelia nu-mi este laudă, pentru 
că stă deasupra mea datoria. Căci, vai mie dacă nu voi binevesti!”47 

Deci, responsabilitatea episcopului are ca obiect direct mântuirea su-
fletească a preoţilor şi a credincioşilor, pentru care va răspunde înaintea 
Dreptului Judecător de sufletele celor ce se pierd din vina lui. În cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel adresate creştinilor proveniţi dintre evrei se gă-
sesc aceste obligaţii: „Ascultaţi pe conducătorii voştri şi vă supuneţi lor, 
fiindcă ei priveghează pentru sufletele voastre, având să dea de ele seama 
– ca să facă aceasta cu bucurie şi nu suspinând, lucru care nu ar fi spre 
folosul vostru”. 48 Cu alte cuvinte, între măreţia slujirii arhiereşti şi măsura 
responsabilităţii e o relaţie directă. 49

Evident, pentru a înţelege în ce constă răspunderea arhierească, trebu-
ie să ne referim întotdeauna la lucrarea mântuitoare a Domnului, care o 
precede şi de care se leagă în mod intim. Astfel, slujirea arhierească se re-
feră la mântuirea adusă de Mântuitorul Hristos, fiind cel mai mare bun. În 
acest sens datoria episcopului este să pună o infinită seriozitate şi pasiune 
în lucrarea sa, pentru a se mântui pe sine şi pe cei ce îl ascultă. 50 El trebuie 
să continue lucrarea arhierească a Mântuitorului Hris tos, adică să-şi însu-
şească „duhul” vieţii Lui. În acest caz episcopul trebuie să facă din propria 
lui fiinţă un tron al slavei lui Dum nezeu pentru a ajunge la conformitatea 
cu rolul de mijlocitor între oameni şi Domnul. Dacă episcopul n-a ajuns 
la conformitatea cu Hristos şi mintea lui nu e luminată de Sfântul Duh, el 
lucrează din motive omeneşti şi oricând poate rătăci în mânuirea puterii 
dumnezeieşti, care în loc să-i fie de folos, îi devine ostilă. Aşadar, episco-
pul trebuie să fie: figura Christi, imagine fidelă a lui Hristos, care poartă, 
prin natura demnităţii dobândită la hirotonie, însemnul apartenenţei sale 
la sacerdoţiul lui Hristos, într-o formă obiectivă şi funcţională. Datoria lui 
este să ajungă la o prezenţă a harului în sufletul său, la unirea fiinţei sale 
însăşi cu darul ce i s-a încredinţat. „Nu fi nepăsător faţă de harul care este 
întru tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor preoţilor”. 
51 Modelul său trebuie să fie Mântuitorul Hristos spre care să-şi aţinteas-
că ochii permanent. În felul acesta el îl va cunoaşte pe Domnul şi puterea 
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învierii Lui şi va fi primit părtaş la patimile Lui şi la asemănarea cu moar-
tea Lui.52 De fapt, episcopul, când slujeşte Sfânta Liturghie are înainte şi 
în faţa ochilor pe Mielul lui Dumnezeu, ceea ce trebuie să-i sugereze toto-
deuna îndemnul la jertfă şi dăruire. Sfântul Pavel mărturiseşte lui Timo-
tei, ucenicul său că: „Eu de acum mă jertfesc”, 53 iar Sfântul Grigorie de 
Nazianz, preluând această idee îi dă un sens imperativ:: „Nimeni nu este 
vrednic de marele Dumnezeu, de sacrificiu şi de marele Preot, dacă nu s-a 
adus mai întâi el ca vie şi sfântă jertfă”. 54

Tot în sensul celor arătate, trebuie să precizăm faptul că şi preoţii tre-
buie să stea în relaţie cu episcopul lor în mod eclezial, precum spune Sfân-
tul Ignatie Teoforul: „De aceea şi voi trebuie să mergeţi împreună cu vo-
inţa episcopului”, ca să fiţi uniţi cu el precum „coardele cu chitara”. În 
felul acesta Iisus Hristos este preamărit „în unirea voastră şi în dragostea 
voastră armonioasă”. Aşadar, îndeamnă Sfântul Teofor, „fiecare din voi 
să fiţi un cor; şi în armonia înţelegerii dintre voi, luând în unire melo-
dia lui Dumnezeu, să cântaţi prin Iisus Hristos cu un glas Tatălui, ca să 
vă audă şi să vă cunoască prin faptele bune pe care le faceţi, ca sunteţi 
mădulare ale Fiului Său”. Deci, concluzionează Sfântul: „Vă este, dar, de 
folos să fiţi într-o unire fără prihană, pentru ca să aveţi pururea parte 
şi de Dumnezeu”. 55 De fapt numai în această unire dintre episcop şi în-
treaga Biserică, rugăciunile euharistice au putere înaintea lui Dumnezeu, 
56 aşa cum subliniază Sfântul Ignatie: „Căutaţi să participaţi la o singură 
euharistie; că unul este trupul Domnului nostru Iisus Hristos şi unul este 
potirul spre unirea cu sângele Lui; unul este jertfelnicul, după cum unul 
este episcopul împreună cu preoţii şi diaconii... Deci, tot ceea ce faceţi, s-o 
faceţi după Dumnezeu”. 57

*
*      *

În concluzie arhiereul care slujeşte la altarul Domnului tre buie să fie 
responsabil de harul său şi de cei hirotoniţi de el, întrucât reprezintă pe 
Hristos în faţa credincioşilor lui şi trebuie să dea socoteală pentru ei la 
înfricoşata judecată. El trebuie să practice virtuţile, pe care le găsim ex-
primate în mod implicit sau explicit în scrierile pauline, să aibă o calita-
tea mo rală ireproşabilă pe care i-o impune sacerdoţiul Mântuitorului, cum 
spune Sfântul Apostol Pavel: „Se cuvine episcopului să fie fără prihană”. 
58 De aici decurge necesitatea de a căuta ca slujirea lui să-i devină ceva pro-
priu şi nedes părţit de fire, cum subliniază acelaşi Apostol. „Te îndemn să 
ţii aprins harul lui Dumnezeu, care este întru tine, prin punerea mâinilor 
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Preasfinţitul Părinte Ambrozie, în Eparhia Slatinei şi Romanaţilor, la 
invitaţia Preasfinţitului Părinte Sebastian, cu prilejul slujbei de târnosire a  

bisericii-filie a Parohiei Văleni II, Protopopiatul Caracal - 31 mai 2010

Chiriarhul Giurgiului, prezent la manifestările dedicate împlinirii a 150 de 
ani de la ctitorirea Catedralei Mitropolitane Sf. Petru şi Pavel din Silistra, la 

invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Ambrozie al Durostorumului, 
Silistra - Bulgaria, 28-29 iunie 2010
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Preasfinţitul Părinte Ambrozie, la invitaţia Preasfinţitului Părinte Lucian, 
Episcopul Caransebeşului, a participat la manifestările religios-culturale, 
dedicate sfinţirii Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul 

Prooroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeş, 10-12 septembrie 2010
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mele!”59 Faptul că vocaţia lui priveşte sacerdoţiul lui Hristos a determinat 
pe autorul Consti tuţiilor Apostolice să îl numească pe episcop de-a dreptul 
„un Dumnezeu pământesc”. 60 La acelaşi lucru se referă şi Fericitul Teofi-
lact, care comentând pe Sfântul Pavel afirma: „Pentru că Dumnezeul nos-
tru este foc, se cuvine ca noi, slujitorii lui Dumnezeu, să fim evlavioşi, ca 
să nu ne ardem de El, ca nişte nebăgători de seamă”. 61 De fapt, mai îna-
inte de el profetului Ieremia spusese: „Blestemat este tot cel ce săvârşeşte 
lucrul Domnului cu nepă sare”. 62 Prin urmare, cum şi-ar putea închipui 
arhiereul sau preotul care a primit la hirotonie în palmele sale trupul Mân-
tuitorului Hristos „primeşte darul acesta şi-l păzeşte până la venirea Dom-
nului nostru Iisus Hristos, când se va cere de la tine înapoi”, că ar putea 
trăi fără responsabilitate şi în indiferenţă faţă de turma încredinţată spre 
păstorire şi să nu dea socoteală de aceasta? Referitor la aceasta, Sfântul 
Apostol Pavel ne spune „Dacă păcătuim cu voia noastră după ce am luat 
cunoş tinţă despre adevăr, nu mai rămâne, pentru păcate, nicio jertfă”. 63 
Este ştiut faptul că Mântuitorul n-a iertat decât pe cei hotărâţi să-şi îndrep-
te viaţa, dar nu şi pe cei ce s-au pierdut în păcatele lor. 64 În acest sens, este 
clar că libertatea spirituală proclamată de Evanghelie nu poate constitui 
pentru nimeni pretext pentru săvârşirea păcatului. 65. 

Arhiereul în calitatea sa de slujitor al Mântuitorului reprezintă înain-
tea lui Dumnezeu Biserica. La sfântul altar el nu se roagă numai în numele 
său personal şi nici nu intervine numai pentru sine, ci glăsuieşte în numele 
preoţilor săi şi a credincioşilor săi. Unind lumea văzută cu cea nevăzută, 
el aduce, în mod real, pe Dumnezeu la credincioşi. Lucrarea sa liturgică 
priveşte în truparea ordinii dumnezeieşti în cuvinte al căror centru e jert-
fa euharistică, care nu se săvârşeşte printr-o simplă receptivitate pasivă. 
Dimpotrivă, episcopul şi preoţii lui trebuie să fie conştienţi că dobândirea 
mântuirii presupune efort fără limită în comuniunea cu Dumnezeu, viaţă 
de strădanii dusă până la jertfa supremă. 66 Cu alte cuvinte, pentru însuşi-
rea darurilor mântuirii, se cuvine ca episcopii şi preoţii să alăture la jertfa 
euharistică propriile lor străduinţe, cum ne spune Sfântul Pavel: „Facerile 
de bine şi dărnicia nu le daţi uitării, căci cu jertfe ca acestea se mulţumeş-
te Dumnezeu”. 67

O altă responsabilitate a episcopului este legată de propovăduirea cu-
vântului lui Dumne zeu. Sfântul Apos tol Pavel scrie ucenicului său Timotei: 
„Ia aminte la citit, la îndemnat şi la învăţătură”68 şi adaugă apoi: „Făcând 
aceasta, te vei mântui şi pe tine şi pe cei ce te ascultă”. 69 
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De asemenea episcopul este obligat să îndemne pe preoţii săi spre „lu-
crul slujirii, în vederea zidirii trupului lui Hristos” 70. Evident, el însuşi 
trebuie să fie un exemplu, cum ne învaţă şi marele Pavel, când zice: „fiţi ur-
mători mie, precum şi eu lui Hristos” 71. Sau în alt loc zice: „Urmaţi-mi mie 
fra ţilor şi vă uitaţi la cei ce umblă după pilda noastră” 72. Aşadar: „întru 
toate arată-te pe tine însuţi pildă de fapte bune”, spune Sfântul Pavel lui 
Tit, sau lui Timotei, episcop în Efes: „Fii „pildă” credincioşilor cu cuvân-
tul şi cu purtarea, cu dragostea, cu duhul şi cu curăţia” 73. Cu alte cuvinte, 
episcopul şi preoţii săi sunt slujitori ai lui Hristos, care au menirea de a ri-
dica sufletele credincioşilor pe culmile desăvârşirii. Răspunderea lor este 
imensă şi întrece orice asemănare, 74 fiind o realitate de ordin duhovnicesc 
de care depinde mântuirea lor şi a credincioşilor lor. 
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Chiriarhul Giurgiului, la  invitaţia Preasfinţitului Părinte Gurie, 
Episcopul Devei şi Hunedoarei, a participat la manifestările religioase 

dedicate sărbătoririi celui de-al doilea hram al Mănăstirii Prislop - 
14 septembrie, 2010

Întâistătătorul eparhiei noastre prezent în Arhiepiscopia Râmnicului 
la manifestările religios-culturale, dedicate Sfântului Ierarh Martir Antim 
Ivireanul, dând astfel curs invitaţiei Înaltpreasfinţitului Părinte Gherasim, 

Arhiepiscopul Râmnicului, 26 - 27 septembrie 2010
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Lucrările Comisiei pentru Statut şi Regulamente 
a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 1 septembrie 2010

Şedinţa de lucru a Sinodului Mitropolitan al Munteniei şi Dobrogei, 
3 septembrie, 2010
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 RECEPTAREA SIMBOLULUI 
NICEO-CONSTANTINOPOLITAN ÎN SFÂNTA 

LITURGHIE BIZANTINĂ – DUBLAREA 
MĂRTURISIRII CREDINŢEI

Pr. Conf. Dr. Daniel Benga, 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, 
Bucureşti

Palierele receptării Crezului

Simbolul credinţei exprimă în formă succintă învăţătura de cre-
dinţă pe care Biserica o propovăduieşte şi o mărturiseşte public 

în cultul şi viaţa sa. Liturghia se deosebeşte de un simplu ritual prin conţi-
nutul credinţei poporului exprimat în Crez (lex orandi=lex credendi), iar 
viaţa creştină se deosebeşte de orice alt tip de viaţă prin asumarea şi trăirea 
celor mărturisite în Crez (lex credendi=modus vivendi). Atunci când un 
creştin mărturiseşte „aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie”, 
aşa cum se întâmplă în Crezul Niceo-Constantinopolitan, el postulează un 
mod de a fi orientat eshatologic, spre Împărăţia lui Dumnezeu, inaugurând 
un adevărat pelerinaj al credinţei. Asumarea acestei mărturisiri îl deose-
beşte de cei ce nu cred astfel, iar prin aceasta Crezul se arată a fi adevăratul 
îndreptar al vieţii creştine. 

După ce Biserica a formulat Crezul său, a mers mai departe, trecând 
de la nou-formulata lex credendi la o nouă lex orandi, adică a reformu-
lat şi cântat hotărârile luate de părinţii sinodali în cultul bisericii, aceas-
ta însemnând adevărata lor receptare de către întreaga Biserică. Cunoaş-
tem mai multe paliere de receptare a Crezului în Ortodoxie: receptarea 
sinodală (Sinoade ulterioare sec. IV ce au confirmat autoritatea Simbolu-
lui Niceo-Constantinopolitan), receptarea cultică (în ritualul baptismal, în 
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Laudele Bisericii, în Sfânta Liturghie), calendaristică (Sărbătorile Sf. Pă-
rinţi de la Sinodul I şi II) şi în artă (icoane ce reprezintă cele 12 articole ale 
crezului sau simboluri scrise cu ajutorul culorilor). Dacă ar fi să grupăm 
aceste paliere de receptare în ordine cronologică, atunci primul atestat este 
cel baptismal, apoi cel sinodal, urmează receptarea în Sfânta Liturghie, 
apoi în calendar şi în cele din urmă în iconografie. În cele ce urmează ne 
vom referi doar la unul din aceste niveluri de receptare, fundamental pen-
tru ethosul şi spiritualitatea din Răsărit, anume introducerea Simbolului 
Niceo-Constantinopolitan în Sfânta Liturghie şi semnificaţia teologică şi 
liturgică a acestei receptări. 

Crez şi Liturghie – o relaţie încă de cercetat 

O primă uimire, ce trebuie mărturisită, este faptul că relaţia dintre Crez 
şi Liturghie nu a constituit un focus al cercetărilor teologice şi liturgice 
până în ziua de azi, în ciuda faptului că Simbolul credinţei este un ele-
ment fundamental al tuturor sinaxelor euharistice creştine tradiţionale1. 
Nu mă refer aici la mici paragrafe din diverse studii, unde sunt amintite 
unele date cu privire la această relaţie, sau la subcapitole ale unor lucrări, 
ci la inexistenţa unei monografii pe această temă. Pentru primele veacuri 
rămâne esenţială legătura dintre Crez şi botez sau dintre Crez şi educaţia 
catehumenală începând cu veacul al IV-lea (traditio et redditio symboli), 
dar prezenţa Crezului în Liturghia euharistică nu este atestată în mod evi-
dent până la începutul veacului al VI-lea. Cum a mărturisit însă comunita-
tea creştină a primelor veacuri credinţa în sinaxa euharistică? În comenta-
riul său istoric privitor la devenirea Dumnezeieştii Liturghii, Karl Christian 
Felmy remarca o relaţie specială între anaforaua liturgică şi Crez deja din 
veacul al II-lea:

„Rugăciunea euharistică cu «Amin»-ul său rostit de popor era «Cre-
zul» propriu-zis. Aceasta devine evident la rugăciunile euharistice ale 
timpului viitor (ulterioare sec. II n. n. ). Un Crez se lasă transformat 
într-o rugăciune euharistică fără probleme”2. 

Astfel, chiar şi în primele veacuri creştine exista un „Crez” formulat mai 
pe larg în anaforaua euharistică, care era citită cu voce tare de către prois-
tosul adunării. Conştiinţa că numai prin mărturisirea dreptei credinţe are 
loc prefacerea darurilor era atotprezentă. O anafora eretică nu conduce 
la prefacerea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Mântuitorului. Sim-
pla lectură a rugăciunilor anaforalei vasiliene şi hrisostomiene, cu mulţu-
mirea lor pentru creaţie, trecând prin descrierea iconomiei lui Hristos şi 
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culminând cu invocarea Sfântului Duh, confirmă structura mărturisitoare 
treimică a acestora şi implicit similitudinea teologică dintre ele şi Crez3. 

Theodor Anagnostul – martorul prim al tradiţiei Crezului în 
Liturghie

Reinhard Staats presupune că la începutul veacului al V-lea, călugării 
achimiţi din jurul Constantinopolului ar fi introdus deja Crezul Niceo-Con-
stantinopolitan în Sfânta Liturghie. El se întemeiază pe citarea unor frag-
mente din Crezul Niceo-Constantinopolitan în viaţa ascetului Hypatius din 
Bitinia, redactată de achimitul Kallinikos, dar simpla lor menţionare, care 
este foarte importantă de altfel, nu înseamnă şi introducerea Crezului în 
rânduiala euharistică, astfel că ne aflăm doar în faţa unei presupuneri4. 

Introducerea Crezului Niceo-Constantinopolitan în Liturghia euharis-
tică a avut loc în cadrul disputelor hristologice de după Sinodul de la Calce-
don (451), aşa cum s-a întâmplat şi în cazul introducerii acestuia în ritualul 
baptismal. În perioada de după Sinodul IV Ecumenic Crezul Niceo-Con-
stantinopolitan s-a bucurat de aprecierea generală a ambelor tabere, a cal-
cedonienilor şi a necalcedonienilor. Ultimii s-au referit constant la auto-
ritatea acestuia, ca singura mărturisire de credinţă a Bisericii, respingând 
deciziile hristologice luate la Calcedon în 451. 

Martorul de bază pentru începuturile rostirii Crezului în Liturghia eu-
haristică este istoricul bisericesc Theodorus Lector, citeţ sau anagnost la 
Marea Biserică din Constantinopol în secolul al VI-lea5, din a cărui Histo-
ria Ecclesiastica, ce prezintă istoria bisericii bizantine de la Constantin cel 
Mare (306-337) până în timpul lui Justin (518-527), s-au păstrat excerp-
te culese de Nichifor Calist şi editate mai apoi de Henricus Valesius şi de 
Jaques Paul Migne6. 

Într-un fragment din Istoria Bisericească, Teodor susţine că patriarhul 
antiohian Petru Fullo, un monofizit fanatic ce combătea definiţia de la Cal-
cedon şi recunoştea ca normativ numai Simbolul Niceo-Constantinopoli-
tan, ar fi introdus în Antiohia pentru prima oară practica rostirii Crezului 
la fiecare sinaxă (cca. 489)7. Informaţia, compusă dintr-o propoziţie izola-
tă în cadrul Istoriei bisericeşti, este considerată atât de Dom B. Capelle şi 
John N. D. Kelly, cât şi de Robert Taft o interpolare târzie8. Deşi este vorba 
de o interpolare, aceasta nu înseamnă că cele interpolate sunt false. Dacă 
menţiunea, chiar interpolată este adevărată, atunci ea devine prima men-
ţiune a introducerii Crezului în Sfânta Liturghie a Răsăritului. 
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Prima referinţă autentică şi sigură privitoare la introducerea Crezului 
în Liturghie este un alt pasaj din Istoria lui Theodor Anagnostul, unde 
acesta descrie cum patriarhul Timotei al Constantinopolului (511-518) a 
introdus Simbolul celor 318 Părinţi în Liturghia euharistică a Marii Bise-
rici din Constantinopol: 

„Timotei a poruncit ca Simbolul de credinţă al celor 318 Părinţi să fie 
rostit la fiecare sinaxă, pentru a-l dispreţui pe Macedonie, ca şi cum aces-
ta nu ar recunoaşte Simbolul. Odinioară era rostit numai o dată pe an, în 
Vinerea Mare a Dumnezeieştilor Patimi, cu prilejul catehizării realizate de 
episcop”9. 

Patriarhul Timotei a fost ridicat pe scaunul patriarhal de împăratul mo-
nofizit Anastasius I (492-518)10, care l-a alungat de pe tron pe Macedonie al 
II-lea, deoarece acesta susţinea definiţia dogmatică de la Calcedon. După 
moartea lui Timotei la 5 aprilie 518 a trecut la cele veşnice şi împăratul 
Anastasius I la 9 iulie 518. Noul patriarh Ioan II (518-520) şi noul împărat 
Justin I (518-527), care au restaurat ortodoxia în capitala imperială de pe 
Bosfor, nu aveau cum să elimine din Liturghie înnoirea realizată de mono-
fiziţi, pentru că astfel ar fi impietat asupra deciziilor şi memoriei primelor 
două Sinoade Ecumenice. Prin aceasta, aşa cum s-a exprimat Gregory Dix, 
„o practică originar eretică, a devenit o caracteristică permanentă a Litur-
ghiei bizantine”11. 

Ce Crez a fost introdus în Sfânta Liturghie? Cel de la Niceea (al celor 
318 Părinţi) sau cel de la Constantinopol (al celor 150 de Părinţi)? Theodor 
Lectorul menţionează introducerea Simbolului celor 318 Părinţi în Sfânta 
Liturghie, ceea ce a condus la dezbateri şi poziţionări diferite printre cer-
cetători. Teoria lui E. A. Burn, care a încercat să demonstreze că era vorba 
într-adevăr chiar de Crezul Niceean, nu de varianta Niceo-Constantino-
politană a acestuia a fost combătută cu argumente irefutabile de John N. 
D. Kelly. În secolul al V-lea era folosită formula „credinţa niceeană” pen-
tru a exprima atât Crezul celor 318 Părinţi, cât şi versiunea îmbunătăţi-
tă a acestuia, adică „credinţa celor 150 de Părinţi de la Constantinopol”, 
care nu au redactat un nou simbol, ci l-au prelucrat pe primul, adăugând 
articole ce combăteau noile erezii apărute (pnevmatomahismul). Din ac-
tele şi hotărârile Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon (451)12, precum şi 
din multe alte mărturii ale aceluiaşi secol, unde ambele crezuri sunt denu-
mite ca „aceeaşi credinţă”, reiese în mod evident interşarjabilitatea celor 
două numiri13. Drept urmare, este foarte posibil ca expresia să se refere la 
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forma ultimă şi normativă a credinţei părinţilor de la Niceea, anume cea 
constantinopolitană. 

Pentru a soluţiona definitiv această dilemă trebuie să răspundem la în-
trebarea: ce Crez se folosea la Constantinopol la pregătirea catehumenilor 
pentru botez? Theodor Anagnostul afirmă că Crezul introdus în Sfânta Li-
turghie a fost cel rostit de catehumeni în Vinerea Mare. Actele Sinodului IV 
Ecumenic atestă că Crezul Constantinopolitan, nu cel niceean, era înainte 
de anul 451 Simbolul casei imperiale din capitala bizantină şi era folosit de 
unii episcopi ca simbol baptismal. Mărturia păstrată în Henotikon-ul îm-
păratului Zenon (474-491) din anul 482, în care acesta încerca unirea mo-
nofiziţilor egipteni cu Biserica bizantină prin omiterea horosului dogmatic 
de la Calcedon, atestă în mod evident folosirea Crezului Niceo-Constanti-
nopolitan la Botez în Constantinopol la sfârşitul secolului al V-lea: 

„De aceea, ne-am străduit să vă înştiinţăm că atât noi, cât şi Bisericile 
din toate locurile nu au avut, nu au şi nu vor avea un alt Simbol, o altă în-
văţătură, o altă definiţie a credinţei şi o altă credinţă decât numitul sfânt 
Simbol al celor 318 Sfinţi Părinţi, care a fost confirmat de amintiţii 150 
de Părinţi şi că nu cunoaştem pe nimeni care are un altul (Simbol n. n. 
); dacă totuşi cineva ar avea un altul (Simbol n. n. ), îl considerăm pe el 
străin de Biserică. Că acesta singur, aşa cum am spus, menţine stăpâni-
rea noastră, noi credem cu toată încrederea şi toţi oamenii, care sunt 
învredniciţi de luminarea aducătoare de mântuitre, primesc 
numai acest Simbol atunci când sunt botezaţi; acestui Simbol i-au 
urmat şi Sfinţii Părinţi ce s-au adunat în Efes, care l-au condamnat pe ne-
evlaviosul Nestorie şi pe cei ce împărtăşeau concepţiile lui”14. 

Aşadar, în 482 Simbolul Niceo-Constantinopolitan era folosit în cadrul 
pregătirii catehumenale pentru botez la Aghia Sophia în Constantinopol, 
fiind rostit solemn în Vinerea Mare de către candidaţii la botez în prezenţa 
episcopului15. Concluzia evidentă este aceea că Simbolul celor 318 Părinţi 
despre care relatează Theodor Lectorul este de fapt Crezul Niceo-Constan-
tinopolitan folosit în acea perioadă în cadrul pregătirii catehumenale16. 

Abatele spaniol Ioan de Biclaro – impreciziile unui cronicar 
şi urmările acestora

Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu a preluat în studiul său de referinţă de-
dicat Sinodului II Ecumenic şi Simbolului Constantinopolitan din anul 
1969 interpretarea lui Johannes Michael Hanssens17 şi I. Ortiz de Urbina18 
conform cărora patriarhul Timotei ar fi introdus Crezul Niceean în Sfânta 
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Liturghie, iar în 567 acesta ar fi fost înlocuit printr-un edict al împăratului 
bizantin Iustin II cu Simbolul constantinopolitan19. Pentru prima parte a 
afirmaţiei se sprijinea pe textul interpretat mai sus, iar acest aspect îl con-
siderăm elucidat. 

Afirmaţia că împăratul Iustin II (565-578) ar fi impus înlocuirea Cre-
zului Niceean cu cel Constantinopolitan în anul 567 este întemeiată pe un 
fragment din Cronica lui Ioan de Biclaro şi pe decretul imperial însuşi. În 
cele ce urmează vom supune analizei cele două documente, în vederea elu-
cidării acestui aspect. 

Abatele spaniol Ioan de Biclaro († c. 621) relatează în Cronica redac-
tată în 590-591, ce continua pe cea a lui Victor de Tunnuna pentru anii 
567-590, că împăratul Justin II (565-578) ar fi hotărât următoarele:

„Acest Iustin (cel tânăr), în primul său an de domnie, a nimicit cele 
scrise împotriva sinodului de la Calcedon şi a statornicit (decretat) ca 
simbolul (de credinţă) celor 150 de Sfinţi Părinţi adunaţi la Constantino-
pol şi care a fost primit în chip de laudă la sinodul de la Calcedon, să fie 
cîntat de către popor în toată Biserica catholică (universală), înainte de 
a se rosti Rugăciunea Domnească”20. 

Mai întâi trebuie menţionat faptul că în Cronica lui Ioan de Biclaro 
s-au strecurat serioase erori, remarcate de Theodor Mommsen. Chiar anii 
de domnie ai lui Iustin al II-lea sunt indicaţi greşit. Robert Taft şi Wolfram 
Kinzig au demonstrat fără echivoc greşelile strecurate în acest text al sta-
reţului spaniol21. Ioan, influenţat de canonul al II-lea al celui de-al treilea 
Sinod de la Toledo (589), în care regele Reccared al vizigoţilor impunea re-
citarea Crezului în liturghia spaniolă înainte de Tatăl nostru, a considerat 
în mod greşit că aceasta ar fi fost şi tradiţia orientalilor. Însă din cât ne este 
cunoscut din manuscrisele liturgice şi alte documente ale vremii, în Răsă-
rit Crezul nu a fost cântat niciodată înainte de Tatăl nostru, rugăciune ce 
urmează riturilor anaforale. 

Pentru a interpreta corect această afirmaţie a abatelui spaniol trebuie 
să punem mai întâi următoarea întrebare: În ce loc al Sfintei Liturghii Bi-
zantine a fost introdus Crezul? Dacă putem răspunde la această întrebare, 
atunci veridicitatea afirmaţiilor lui Ioan de Biclaro poate fi verificată. 

Theodor Anagnostul relatează că patriarhul Timotei a poruncit, când-
va între 511 şi 518, ca Crezul să fie rostit, nu cântat, la fiecare sinaxă litur-
gică, dar nu menţionează nimic despre locul din ritualul Sfintei Liturghii 
în care acesta a fost aşezat. O menţiune în acest sens s-a păstrat însă în 
actele Sinodului din Constantinopol din 536, unde avem descrisă fixarea 
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sărbătorii Sinodului IV Ecumenic în calendarul bizantin, eveniment pe-
trecut la 15 iulie 518. Documentul respectiv narează cum patriarhul Ioan 
al II-lea (518-520), urmaşul ortodox al monofizitului Timotei († 5 aprilie 
518), a fost somat de popor chiar în timpul sinaxei liturgice să proclame 
sărbătoarea Părinţilor Sinodului IV Ecumenic. Textul respectiv spune că 
duminică, 15 iulie 518, „după închiderea uşilor şi rostirea sfintei învăţături 
(Crezului)” în biserica Aghia Sophia, patriarhul a proclamat sărbătoarea 
cerută de popor22. 

Această mărturie deosebit de importantă atestă faptul că Crezul era 
rostit după avertizarea „Uşile! Uşile”, aşa cum este atestat în toate comen-
tariile bizantine începând cu cel al Sfântului Maxim Mărturisitorul în 630, 
precum şi în întreaga tradiţie manuscrisă păstrată până azi. Locul citat 
afirmă de asemenea, că Crezul era rostit, nu cântat. Patriarhul Timotei a 
introdus Crezul exact în locul în care se află până azi. Deci, informaţia lui 
Ioan de Biclaro este greşită. 

Ultimul lucru ce mai rămâne de verificat este dacă într-adevăr Iustin al 
II-lea a decretat ca Simbolul Constantinopolitan să-l înlocuiască pe cel Ni-
ceean în sinaxa liturgică, în toate Bisericile imperiului. După cum am văzut 
din capitolul anterior, Simbolul Constantinopolitan era deja folosit în si-
naxa liturgică, ceea ce demonstrează deja inexactitatea afirmaţiei. Cu toate 
acestea putem arunca o privire şi asupra edictului lui Justin al II-lea la care 
se referă pr. prof. Ioan Rămureanu. Acesta ne este transmis de Evagrie 
Scolasticul în Istoria bisericească23, dar textul nu face nici o menţiune cu 
privire la care Crez trebuie rostit la Sfânta Liturghie şi nici nu vorbeşte des-
pre înlocuirea unui crez cu altul. Edictul, emis în anul 571, nu în 567 după 
opinia lui Adelheid Hübner24, precizează doar conţinutul credinţei Crezu-
lui ce trebuie respectat în întreg imperiul, adică credinţa în Sfânta Treime 
după cum a fost formulată la Constantinopol, care este şi credinţa în care 
a fost botezat şi împăratul, dar nu face referire la vreo înlocuire a Crezului 
Niceean, cu cel Constantinopolitan. 

Robert Taft, plecând de la faptul că cronologia cronicarului spaniol este 
falsă, iar textul din Cronica sa vorbeşte despre apărarea Calcedonului şi 
introducerea Crezului în Liturghie, consideră că Ioan de Biclaro s-a referit 
mai repede la împăratul Iustin I (518-527) decât la Iustin al II-lea25, care 
a fost în primii ani ai domniei sale tolerant faţă de monofiziţi, după cum 
atestă chiar Ioan de Efes, marele istoric al acestora26. 
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Preasfinţitul Părinte Ambrozie, prezent la  momentul aniversar 
prilejuit de  împlinirea a 3 ani de păstorire patriarhală 
a Preafericitului Părinte Daniel - 30 septembrie 2010
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Preasfinţitul Ambrozie, la  Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa,
la ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa

Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului,
şi conferirea distincţiei „Spiritul şagunist”

părintelui prof. dr. acad. Mircea Păcurariu din Sibiu, 2 octombrie 2010

Preasfinţitul Părinte Ambrozie, la invitaţia Înaltpreasfinţitului 
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, prezent la Iaşi la 

manifestările dedicate prăznuirii Sf. Cuv. Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, 
14 - 17 octombrie, 2010



Episcopia Giurgiului

De la sărutul păcii la mărturisirea credinţei - locul Crezului 
în cadrul riturilor preanaforale bizantine

Cele mai vechi elemente ce constituiau riturile preanaforale ale Litur-
ghiei euharistice erau sărutarea păcii şi transferul darurilor27, după cum 
reiese din Apologia I a Sfântului Justin şi din alte mărturii patristice pri-
mare28. Celelalte elemente – spălarea mâinilor, crezul etc. – au fost intro-
duse înainte, între sau după cele două elemente primare. Cel mai vechi 
euchologion bizantin, Barberini graecus 336, datat în secolul al VIII-lea29, 
conţine atât în rânduiala Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, precum şi în 
cea a Sfântului Ioan Gură de Aur, următoarea ordine a riturilor preanafo-
rale, după transferul Darurilor de la proscomidiar pe Sfânta Masă a Sfân-
tului Altar:

Rugăciunea preaducerii sau punerii-înainte. 
Preotul zice: Pace tuturor!
Poporul: Şi duhului tău!
Diaconul: Să ne iubim (sărutăm) unii pe alţii!
Diaconul: Uşile! Uşile! Să luăm aminte!
Poporul: „Cred într-Unul Dumnezeu... „30. 
În continuare vom urmări doar modul în care formula de introducere şi 

invitaţie la rostirea Crezului s-a modificat de-a lungul următoarelor secole. 
Manuscrisele din sec. X şi XI păstrează încă această formă medie bizan-
tină, iar în secolele al XII-lea şi al XIII-lea apare formula mai lungă, exis-
tentă şi azi în Sfânta Liturghie: „Să ne iubim unii pe alţii, ca într-un gând 
să mărturisim”31. Aceasta demonstrează că la cumpăna dintre secolele al 
XI-lea şi al XII-lea a avut loc această modificare. De ce a fost ea realizată? 
Este foarte probabil, după cum presupune şi Robert Taft, ca practica săru-
tului păcii între credincioşi să fi dispărut, iar îndemnul de a realiza acest 
lucru a rămas fără obiect, ceea ce a condus la transformarea chemării la 
sărutul păcii, într-o chemare la rostirea în comun a Crezului: „Să ne iubim 
unii pe alţii, ca într-un gând să mărturisim”. Originea acestei modificări 
este constantinopolitană, probabil realizată în mediul monastic32. 

Răspunsul poporului: „Pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea 
cea de o fiinţă şi nedespărţită” apare în manuscrise, de asemenea, în se-
colele XII-XIII, fiind numai „un motto rezumativ şi introductiv la mărtu-
risirea completă de credinţă”33. Psalmul 17, 2-3 „Iubi-Te-voi Doamne... „ şi 
sărutarea Sfintelor Vase apar constant de la Diataxies-ul lui Filotei Koki-
nos din secolul al XIV-lea34. Practica sărutului Sfintelor Vase constituie, de 
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asemenea, un substitut pentru sărutul păcii, atunci când acesta a dispărut 
din practica credincioşilor, iar preotul slujea singur. 

Formula „Uşile! Uşile! Să luăm aminte!” – confirmată în sec. VIII, a 
fost adăugită cu expresia �ν σοφί�, devenind „Uşile! Uşile! Cu înţelep-
ciune să luăm aminte!” Adăugirea provine probabil din spaţiul palestinian 
după compararea manuscriselor, fiind în uz în Bizanţ în secolul al XI-lea. 
Rostul acesteia era acela de a schimba avertizarea „Să luăm aminte!” într-o 
introducere la Crez35. 

În timpul Crezului are loc azi clătinarea Sfântului Aer deasupra Sfinte-
lor Daruri, dacă slujesc doar preoţi sau deasupra capului arhiereului dacă 
acesta celebrează euharistia. Sfântul Aer este clătinat în ambele cazuri 
până la cuvintele „Şi a înviat a treia zi după Scripturi”, când acesta este 
sărutat, împăturit şi aşezat pe Sfânta Masă36. Această practică, probabil 
de sorginte siriană, ce semnifica iniţial suflarea Sfântului Duh, era diferi-
tă până în secolul al XIV-lea de cea de azi. Sfântul Aer rămânea aşezat pe 
Daruri tot timpul rostirii Crezului, fiind ridicat după încheierea acestuia 
la cuvintele „Să stăm bine... „37. Sfântul Simeon al Tesalonicului (†1429), 
unul din ultimii martori ai acestei vechi tradiţii constantinopolitane, men-
ţionează în lucrarea Expositio de divino templo că Sfântul Aer este ţinut 
pe Daruri până la sfârşitul Crezului, deoarece „este necesar ca tot ceea ce 
ţine de Hristos să fie clar mărturisit, şi în acest fel să-l vedem pe El desco-
perit”38. Cu alte cuvinte, după rostirea Simbolului credinţei şi cunoaşterea 
celor realizate de Hristos pentru noi, adică înţelegerea revelaţiei, are loc 
descoperirea Darurilor ca semn simbolic văzut. 

În secolul al XV-lea avem primele mărturii în manuscrisele liturgice 
despre practica de azi. Interpretările gesturilor, obiectelor sau spaţiilor li-
turgice la comentatorii bizantini au cunoscut de-a lungul veacurilor o di-
versitate complementară39, ce poate fi remarcată şi în acest caz. Ridicarea 
Sfântului Aer în timpul cuvintelor „Şi a înviat a treia zi după Scripturi”, con-
form tipicului valabil azi, este interpretată ca reprezentând cutremurul pe-
trecut la învierea Domnului, când îngerul a ridicat piatra de pe mormânt40. 

Comentariile liturgice bizantine ale Crezului în cadrul 
Sfintei Liturghii

Din cele de mai sus este evident că riturile preanaforale pregătesc sina-
xa liturgică prin comuniunea iubirii (sărutarea păcii) şi comuniunea cre-
dinţei (rostirea Crezului) pentru aducerea Sfintei Jertfe în anaforaua eu-
haristică. Aceasta este însă o înţelegere ce s-a format treptat pornind de la 
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primele comentarii la Sfânta Liturghie în care este explicat şi rostul Sim-
bolului credinţei. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul (†662) oferă în Mistagogia (c. 628-630) 
primul comentariu bizantin la Sfânta Liturghie în care apare Crezul la locul 
lui de azi, interpretându-l ca un act de mulţumire pentru istoria mântuirii, 
cu profunde implicaţii eshatologice:

„Mărturisirea dumnezeiescului Simbol al credinţei, care se face de 
toţi, arată mulţumirea tainică pentru raţiunile şi modurile înţeleptei pro-
videnţe dumnezeieşti cu privire la noi, prin care ne-am mântuit, mulţu-
mire care va avea loc în veacul viitor... „41. 

Un secol mai târziu, Sfântul Gherman, Patriarh al Constantinopolului 
între 715 şi 733, unul din marii luptători iconoduli ai perioadei iconoclaste, 
comentează astfel raţiunile pentru care Simbolul credinţei s-a introdus în 
Sfânta Liturghie: 

„S-a hotărât să se rostească dumnezeiescul Simbol al credinţei ortodo-
xe, pentru ca, prin acesta, să se facă cunoscut tuturor că Unul din Sfânta 
Treime, Fiul şi Cuvântul Tatălui, Cel mai înainte de început, S-a făcut om 
pentru mântuirea noastră, întrupându-Se din Sfânta Fecioară, răstig-
nindu-Se, îngropându-Se şi înviind.... În acelaşi timp noi (rostim Crezul) 
pentru ca, prin rostirea acestui Simbol dumnezeiesc, şi cei necunoscă-
tori şi neînvăţaţi, auzindu-l cântat, să aibă în cunoştinţă pentru totdeau-
na formulele tainei credinţei şi cele ce nu sunt ascunse pentru urechile 
multora”42. 

Impunerea şi integrarea Crezului în Sfânta Liturghie s-au realizat atât 
de evident în următoarele secole, încât Sfântul Nicolae Cabasila (sec. XIV) 
în comentariul său la Dumnezeiasca Liturghie aminteşte doar în treacăt 
despre faptul că după chemarea preotului „Să ne iubim unii pe alţii ca 
într-un gând să mărturisim”, „credincioşii proclamă cu glas tare pe Dum-
nezeu Care se cuvine să-L mărturisească, adică pe Sfânta Treime”43, în timp 
ce altor formule liturgice le dedică pagini de comentarii. 

Crezul în Sfânta Liturghie – dublarea mărturisirii credinţei

Introducerea Simbolului credinţei în Liturghia euharistică a constitu-
it o „înnoire revoluţionară” în istoria acesteia44, dar a condus şi la o nouă 
funcţie a Crezului. Înainte era doar un Crez pentru catehumeni, pentru cei 
ce doreau să intre în Biserică. Acum el devine un test al ortodoxiei pentru 
cei dinlăuntrul Bisericii, care la fiecare sinaxă îşi afirmă public credinţa în 
Sfânta Treime la îndemnul preotului „Să ne iubim unii pe alţii, ca într-un 
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gând să mărturisim”. Prin aceasta credincioşii declară identitatea dintre 
credinţa lor şi credinţa Bisericii, eliminând pericolul privatizării şi alte-
rării credinţei celei una, a Bisericii celei una, mărturisită în acelaşi Crez 
Constantinopolitan. 

Deoarece, rugăciunea euharistică este un „Crez” în sine, Robert Taft 
consideră inutilă introducerea Crezului în locul de azi. După opinia sa, Cre-
zul şi-ar avea locul în mod logic după citirile biblice, având un rol catehetic 
şi fiind un răspuns la kerygma auzită în Evanghelie şi omilia interpretativă 
a acesteia. Existenţa disciplinei arcane este cea care a determinat locul de 
azi pentru Crez, care nu trebuia să fie auzit de catehumeni. În formulările 
bizantine timpurii era rostit după îndemnul „Uşile, uşile, cu înţelepciune 
să luăm aminte”, formulă disciplinară păstrată până azi în Sfânta Litur-
ghie45. Dacă ne întrebăm care uşi trebuiau închise, este evident că uşile 
bisericii, nu cele împărăteşti, după cum reiese din comentariul Sfântului 
Maxim Mărturisitorul: 

„Închiderea uşilor sfintei biserici a lui Dumnezeu, care se face după 
sfinţita citire a sfintei Evanghelii şi după scoaterea catehumenilor, arată 
trecerea celor pământeşti şi intrarea viitoare a celor vrednici în lumea 
inteligibilă sau la ospăţul de nuntă al lui Hristos...” 46. 

Momentul introducerii Crezului în Sfânta Liturghie a condus la dubla-
rea mărturisirii credinţei47, dar prezenţa acestuia în cea mai importantă 
slujbă divină a Bisericii confirmă în acelaşi timp Liturghia ortodoxă ca ex-
presie vie a dogmei. Începând cu veacul al VI-lea, anaforaua s-a cufundat 
în tăcere, iar azi este rostită în taină doar de preoţii liturghisitori. Prin in-
troducerea Crezului în Liturghie şi rostirea lui cu voce tare48, credincioşii 
au primit un dar înlocuitor pentru marea rugăciune euharistică pierdută 
în tăcere. 

NOTE:

1  Cf. Wolfram Kinzig, „The Creed in the Liturgy: Prayer or Hymn?”, în: Albert Gerhards/
Clemens Leonhard (editori), Jewish and Christian Liturgy and Worship. New Insights 
into its History and Interaction, (Jewish and Christian Perspektives 15), Leiden etc., 
2007, p. 230. 

2  Karl Christian Felmy, Vom urchristlichen Herrenmahl zur Göttlichen Liturgie der 
Orthodoxen Kirche. Ein historischer Kommentar, (OIKONOMIA, Band 39), Erlangen 
2000, p. 19. 

3  O descriere a planului trinitar al Anaforalei euharistice vasiliene oferă Arhid. Ioan I. Ică 
jr., Cuvânt înainte la lucrarea lui Ciprian Ioan Streza, Sfântul Vasile cel Mare: istorie, 
text, analiză comparată, comentariu teologic, Editura Andreiana, Sibiu, 2010, p. 16-17. 
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4  Cf. Reinhard Staats, Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel. Historische 
und theologische Grundlagen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1996, p. 
186-187. 

5  Amănunte cu privire la viaţa sa nu sunt cunoscute, dar ştim că a activat la începutul 
secolului al VI-lea la Constantinopol, realizând o sinteză din Istoriile Bisericeşti ale lui 
Socrate, Sozomen şi Teodoret, pe care apoi le-a continuat până în vremea sa. Cf. Claudio 
Moreschini/Enrico Norelli, Istoria literaturii creştine vechi greceşti şi latine. Tomul 
II, 2 – De la Conciliul de la Niceea la începuturile Evului Mediu, traducere de Hanibal 
Stănciulescu, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 367-368. 

6  Textul a fost editat de Jaques Paul Migne sub titlul Excerpta ex Historia ecclesiastica 
Theodori Lectoris ab Nicephoro Callisto collecta; ex ed. Henr. Valesii, PG 86, Paris, 
1860, col. 165-230. 

7  Cf. PG 86, col. 209. Datarea este diferită. Gregory Dix propune anul 473, în timp ce Petre 
Vintilescu propune anul 471. 

8  Pentru o prezentare mai detaliată a problemei cf. Robert Taft, The Great Entrance. A 
History of the Transfer of Gifts and other Pre-anaphoral Rites of the Liturgy of St. John 
Chrysostom, (Orientalia Christiana Analecta, 200), Roma, 1975, p. 398. 

9  „Τιμόθεος τό τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ Πατέρων τῆς πίστεως Σύμβολον, καθ’ ἑκάστην 
Σύναξιν λέγεσθαι παρεσκεύασεν, ἐπὶ διαβολῇ δῆθεν Μακεδονίου, ὡς αὑτοῦ μὴ δεχομένου 
τὸ Σύμβολον· ἅπαξ τοῦ ἕτους λεγόμενον πρότερον ἐν τῇ ἁγίᾳ Παρασκευῇ τοῦ θείου πάθους, 
τῷ καιρῷ τῶν γινομένων ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου κατηχήσεων”. Theodorus Lector, Historia 
Ecclesiastica II, 32 (PG 86, col. 201). 

10  Cu privire la politica religioasă a acestui împărat cf. Pr. Dr. Emanoil Băbuş, Bizanţul, 
istorie şi spiritualitate, Editura Sophia, Bucureşti, 2003, p. 115-118. 

11  „... so this originally heretical practice became a permanent feature of the Byzantine 
liturgy”. Gregory Dix, The Shape of the Liturgy, London, 1945, p. 486. 

12  În hotărârea dogmatică a Sinodului IV de la Calcedon (451) se spune mai întâi că părinţii 
sinodali de la Constantinopol au confi rmat aceeaşi credinţă ca şi cei de la Niceea, iar 
câteva rânduri mai departe sunt citate cele două simboluri (al celor 318 şi al celor 150 
de părinţi) separat, dar cu precizarea că este vorba de acelaşi simbol al credinţei. După 
aceasta se spune că de fapt „ar fi  fost sufi cient pentru cunoaşterea desăvârşită şi întărirea 
dreptei credinţe acest simbol înţelept şi mântuitor al harului dumnezeiesc”. Astfel, după 
citarea ambelor Crezuri de la Niceea şi Constantinopol se vorbeşte de un singur Crez. Cf. 
Josef Wohlmuth (Hrsg. ), Conciliorum Oecumenicorum Decreta. Band 1: Konzilien des 
ersten Jahrtausends, Dritte Aufl age, Paderborn, 1998, p. 83-84. 

13  O prezentare detaliată a teoriilor, precum şi a argumentelor în favoarea Crezului 
Niceo-Constantinopolitan oferă John N. D. Kelly, Altchristliche Glaubensbekenntnisse. 
Geschichte und Theologie, 2. Aufl age, Göttingen, 1993, p. 345. 

14  Evagrius Scholasticus, Historia Ecclesiastica, (3, 14), Zweiter Teilband, übersetzt und 
eingeleitet von Adelheid Hübner, (Fontes Christiani, Band 57, 2), Brepols Publishers, 
Turnhout, 2007, p. 362-363. 

15  Această practică liturgică este de fapt sinteza vechilor rituri numite traditio şi redditio 
symboli, ce au cunoscut cea mai mare înfl orire în a doua jumătate a secolului al IV-lea 
şi începutul secolului al V-lea. Acest ritual s-a păstrat până azi în Bisericile Ortodoxe, 
unde rostirea Crezului, de această dată de către naşi, se face în cadrul rânduielilor 
prebaptismale ce urmează exorcismelor, iar nu în cadrul Sfi ntei Taine a Botezului, 
rânduială atestată şi în veacul al XIV-lea de Sfântul Simeon al Tesalonicului (†1429). Cf. 
Sfântul Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului, Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei 
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noastre ortodoxe, după principii puse de Domnul nostru Iisus Hristos şi urmaşii săi, Vol. 
1, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, 2002, p. 112-114. 

16  De aceeaşi părere este arhiepiscopul Atenei Hrysostomos Papadopulos, „Simbolul 
Sinodului al II-lea Ecumenic” (traducere de Teodor M. Popescu), în: Biserica Ortodoxă 
Română, XLIII (1925), nr. 9, p. 518-519. 

17  Johannes Michael Hanssens, Institutiones litugicae de ritibus orientalibus, tom. III, 
pars. 2, Romae, 1932, p. 300. 

18  I. Ortiz de Urbina, S. J., Nicée et Constantinople, Éditions de l�Orante, Paris, 1963, p. 
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congregatorum, et in synodo Chalcedonensi laudabiliter receptum, in omni catholica 
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21  Cf. Robert Taft, The Great Entrance..., p. 401-403. Wolfram Kinzig, „The Creed in the 
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22  Joannes Dominicus Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Tomus 
Octavus, Florentiae, 1762, col. 158 A-B. 

23  Evagrius Scholasticus, Historia Ecclesiastica, (5, 4), p. 557-565. 
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25  Cf. Robert Taft, The Great Entrance..., p. 402-403. 
26  Evagrius Scholasticus, Historia Ecclesiastica, p. 551, nota 624. Cu toate acestea, sunt 

atestate şi nenumărate persecuţii împotriva acestora. Cf. A. A. Vasiliev, Istoria Imperiului 
Bizantin, traducere şi note de Ionuţ-Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă şi 
Sebastian-Laurenţiu Nazâru, Editura Polirom, Iaşi, 2010, p. 199. 

27  A se vedea comentariul liturgic al sărutării păcii în primele veacuri la pr. prof. dr. Petre 
Vintilescu, Liturghierul explicat, IBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 222-223. 

28  Pentru o prezentare detaliată a mărturiilor patristice cf. Robert Taft, The Great Entrance..., 
p. 376-377. 

29  Ediţie critică de S. Parenti/E. Velkovska, L�Eucologio Barberini gr. 336, (Bibliotheca 
Ephemerides Liturgicae Subsidia 80), Roma, 1995. 

30  Cf. diacon Ioan I. Ică jr., Canonul Ortodoxiei. Vol. I: Canonul apostolic al primelor secole, 
Editura Deisis, Sibiu, 2008, p. 913. Aceasta este rânduiala prezentă în Liturghia Sfântului 
Vasile cel Mare. În cea a Sfântului Ioan Gură de Aur lipseşte doar răspunsul poporului „Şi 
duhului tău!”. Cf. ibidem, p. 924. 

31  A se vedea prezentarea acestor manuscrise la Robert Taft, The Great Entrance..., p. 
378-383. 

32  Cf. ibidem, p. 382. 
33  Pr. prof. dr. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, p. 225. 
34  Cf. Robert Taft, The Great Entrance..., p. 383-388. 
35  Cf. ibidem, p. 407. 
36  Cf. Liturghierul, tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod şi cu aprobarea Preafericitului 

Părinte Patriarh Daniel, IBMBOR, Bucureşti, 2008, p. 164-165. 
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37  A se vedea mărturiile manuscrise la Robert Taft, The Great Entrance..., p. 418-421. 
38  Simeon al Tesalonicului, Expositio de divino templo, 85, (PG 155, col. 732) apud Robert 

Taft, The Great Entrance..., p. 421. 
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40  Cf. pr. prof. dr. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, p. 226. 
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a o dezvolta. Cf. Teodor de Andida, Comentariu liturgic, traducere şi prezentare de pr. 
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43  Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii. Despre viaţa în Hristos, traducere, 
studiu introductiv şi note de pr. prof. dr. Teodor Bodogae şi pr. prof. dr. Ene Branişte, 
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44  Cf. John N. D. Kelly, op. cit., p. 343. 
45  Cf. Robert Taft, The Great Entrance..., p. 405. 
46  Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mistagogia…, p. 33. 
47  Cf. Robert Taft, The Great Entrance..., p. 405. 
48  Formularea la persoana I singular „cred” s-a născut în cadrul practicii baptismale, unde 

fi ecare rostea personal Simbolul credinţei şi a fost preluată în mod identic şi în cadrul 
Sfi ntei Liturghii. Forma iniţială a Crezului Niceo-Constantinopolitan a fost însă „credem”, 
deoarece era o mărturisire sinodală.
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 NECESITATEA RESPECTĂRII REGULILOR 
DE INTERPRETARE A CÂNTĂRII 

BISERICEŞTI DUPĂ DE PSALMODIAE BONO 
A SFÂNTULUI NICETA DE REMESIANA

Pr. Lect. Dr. Zaharia Matei,
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, 

Bucureşti

Consideraţii generale

Istoria cultului liturgic ortodox ne arată că, încă de la începutu-
rile sale, Biserica Creştină a întrebuinţat în manifestările cultice 

psalmodia sau cântarea psalmilor, eminamente vocală şi monodică, fără a 
apela la instrumentele folosite în cultul iudaic şi în tradiţia greacă. 

La baza atitudinii de respingere a muzicii instrumentale în biserică, au 
stat mai multe fundamente. Întâi de toate, vocea sau glasul omenesc este 
darul lui Dumnezeu, pe când instrumentul este făurit de mâna omului. 
Folosirea instrumentelor devenise, în concepţia Părinţilor şi Scriitorilor 
bisericeşti, nepotrivită cu caracterul noii învăţături creştine, izvorâtă din 
Evanghelia Mântuitorului Hristos şi caracterizată de o anumită sobrietate, 
ce excludea orice element spectacular sau teatral. 

Potrivit mărturiei Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, „Cuvântul S-a 
făcut trup şi S-a sălăşluit între noi” (Ioan 1, 14); prin urmare întrebuinţa-
rea vocii omeneşti transmiţătoare a cuvântului care pătrunde (se întrupea-
ză) în inimi şi modelează fiinţa din interior, a avut o înrâurire din ce în ce 
mai largă în adunările de cult creştine. 

Alături de temeiul de ordin scripturistic şi teologic stătea şi cel de ordin 
duhovnicesc, potrivit căruia, instrumentele erau folosite în tradiţia grea-
că, în teatre şi circuri, în tragediile antice şi în felurite spectacole, în ca-
drul cărora, de cele mai multe ori, era sublimat dezmăţul de orice fel şi 
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trivialitatea. Asociate cu dansurile şi libretele (textele) obscene, muzicile 
instrumentale deveneau astfel inadecvate spiritului sobru şi de umilinţă al 
psalmodiei creştine, prin care se urmărea alungarea patimilor din suflete-
le creştinilor, sădirea cuvântului Evangheliei Mântuitorului Hristos şi, în 
consecinţă, formarea de caractere creştine. 

Mai mult decât atât, cântarea vocală a reprezentat o formă de rugăciu-
ne închinată lui Dumnezeu, dar şi de mărturisire a credinţei creştine. Or, 
ce fel de mărturisire se putea realiza prin intermediul instrumentelor, de 
vreme ce cuvântul a jucat şi joacă rolul cel mai de seamă în cultul liturgic? 
Precizăm un aspect de o deosebită importanţă, anume acela că, în slujbe-
le bisericeşti, prioritar este cuvântul (textul), iar muzica se subordonează 
regulilor şi cerinţelor de ordin textual, iar orice modalitate de diluare şi 
deturnare a sensurilor textului printr-o interpretare muzicală necanonică 
şi fără discernământ poate pune în pericol lucrarea misionar-catehetică a 
Bisericii. 

În acest sens, ar putea fi enumerate aici exagerările muzicale de tip 
operistic, cele care imită stilurile interpretative asiatice, străine de duhul 
şi ethosul muzicii bizantine, sau cele de tip sectar, care apelează la texte şi 
execuţii melodico-ritmice profane, ce nu mai transmit fiorii sfinţeniei şi nu 
trimit la realitatea transcendentă a lui Dumnezeu, ci îl ancorează pe cre-
dincios în realitatea lumii imanente. 

De aceea, subliniem faptul că muzica nu reprezintă un scop în slujire, 
ci, în Biserică, sonorităţile (sisteme sonore) slujesc cuvântului şi adevă-
rurilor de credinţă predate credincioşilor. Psalmodia, ca formă primară a 
rugăciunii cântate era practicată la Templul din Ierusalim şi la Sinagogă în 
Vechiul Testament, dar şi în vremea Mântuitorului. 

În Sfânta Evanghelie este consemnat faptul că, ieşind de la Cina cea de 
Taină, Mântuitorul şi ucenicii Săi au cântat psalmi (Matei 26, 30). După 
întemeierea Bisericii la Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii, dimpreună cu 
creştinii cântau psalmi. Astfel, Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe creşti-
nii din Colose, zicându-le: „ Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mul-
ţumindu-i în psalmi, în laude şi în cântări duhovniceşti” (Coloseni 3, 16), 
iar celor din Efes le spune: „Vorbiţi între voi în psalmi, în laude şi în cântări 
duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului în inimile voastre” (Efeseni 5, 
19). 

Cu timpul au apărut şi forme de organizare a cântării psalmilor sau 
de executare a lor în mai multe moduri1: simfonic, adică de către toată 
adunarea credincioşilor, antifonic, adică de către două cete sau grupuri 
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de creştini care cântau alternativ stihurile psalmilor, refrenar, adică prin 
reluarea finalului versetului cântat de un bărbat, de către toată adunarea 
credincioşilor, responsoric, adică prin preluarea de către tot poporul a 
versetului cântat de cântăreţ. La cântarea psalmilor se adăugau imnele de 
origine vechitestamentară şi noutestamentară, precum: cântarea lui Israel 
după trecerea poporului evreu prin Marea Roşie (Ieşire 15, 1-19); cântarea 
lui Moise, când a dat legea leviţilor (Deuteronom 32, 1-43); cântarea Anei, 
mama lui Samuel (I Regi 2, 1-10); cântarea proorocului Avacum (Avacum 
3, 2-19); a proorocului Isaia (Isaia 26, 9-17); a proorocului Iona (Iona 2, 
3-10); Cântarea celor trei tineri din Babilon; cântarea Fecioarei Maria Năs-
cătoarea de Dumnezeu (Luca 1, 46-55); a preotului Zaharia (Luca 1, 68-79) 
şi a bătrânului şi dreptului Simeon (Luca 2, 29-32). 

Toate aceste imne sau cântări de laudă şi mulţumire închinate lui Dum-
nezeu pot fi întâlnite în cultul Bisericii încă din momentul întemeierii ei, 
iar mai târziu au devenit surse de inspiraţie pentru imnografii şi melozii 
creştini. Cele nouă cântări de la canoanele slujbei utreniei stau în strânsă 
legătură cu imnele biblice enumerate mai sus. Odele duhovniceşti erau 
creaţii ale poeţilor şi imnografilor creştini, cu conţinut creştin, şi care s-au 
dezvoltat odată cu libertatea religioasă dobândită în secolul al IV-lea, aces-
tea înlocuind în mare parte psalmodia şi devenind cântarea de bază a cul-
tului creştin. Dacă în primul veac creştin apostolii Mântuitorului au fost 
aceia care au acordat o deosebită atenţie bunului mers al comunităţilor 
înfiinţate de ei, urmaşilor acestora, în special episcopilor, le-a revenit sar-
cina de a se preocupa de organizarea pe mai departe a Bisericilor pe care le 
păstoreau. Având o viaţă aleasă şi sfântă, aceştia au primit denumirea de 
Sfinţi Părinţi ai Bisericii Creştine. 

Erau atenţi la toate aspectele pe care le presupunea buna organizare şi 
desfăşurare a vieţii bisericeşti în eparhiile pe care le păstoreau, însă, tot-
odată, nu erau izolaţi de celelalte comunităţi bisericeşti, ci, pe temeiul so-
bornicităţii Bisericii se aflau în comuniune dogmatică, liturgică şi canonică 
cu acestea. O preocupare deosebită au avut-o Sfinţii Părinţi în direcţia or-
ganizării adunărilor de cult, reglementând prin norme şi canoane corecta 
desfăşurare a rugăciunii publice. 

De aceea au şi acordat o atenţie sporită felului în care erau citite lectu-
rile şi se cânta în Biserică. Misiunea de a veghea asupra vieţii bisericeşti 
eparhiale o deţine episcopul şi astăzi, după cum se întâmpla şi în vechime. 
De aceea, am putea afirma că ierarhul unei eparhii are şi rolul de a se îngriji 
de felul cum se cântă şi de ceea ce se cântă în eparhia pe care o păstoreşte, 
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iar aceasta datorită faptului că muzica bisericească nu este un artificiu de-
corativ cu rolul de a umple şi completa rugăciunea publică, ci este doxolo-
gie, mărturisire a credinţei celei adevărate, rugăciune a inimii sau jertfă de 
laudă închinată lui Dumnezeu. 

Din secolul al VI-lea, muzica bisericească a dobândit în Bizanţ funcţie 
liturgică, în sensul că ea a devenit o dimensiune a cultului Bisericii, mai 
toate slujbele fiind în mare parte cântate. Aceasta s-a petrecut pe fondul 
cristalizării şi argumentării concepţiei că Liturghia creştină este reflexul şi 
icoana celei cereşti, în care îngerii aduc lui Dumnezeu întreită şi neîncetată 
cântare de slavă, zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este 
cerul şi pământul de slava Lui (Isaia 6, 3). Ori de câte ori apăreau acte de 
indisciplină sau curente de idei străine învăţăturii şi duhului Bisericii, Sfin-
ţii Părinţi luau măsurile necesare pentru a readuce lucrurile în rânduiala 
lor firească, prin corective, norme şi canoane sinodale; astfel, orice fel de 
exagerări sau abateri de la viaţa Bisericii erau înlăturate. 

Printre Părinţii veacului al IV-lea, care au răspuns tuturor acelora care 
formulau alte opinii şi păreri despre modul cum trebuie să se desfăşoare 
cântarea în Biserică, Sfântul Niceta de Remesiana2 stă la loc de frunte, ma-
nifestând o atitudine fermă în scopul promovării cântării în cultul biseri-
cesc. A desfăşurat o bogată activitate catehetică, misionară şi teologică în 
Dacia Mediteraneea, provincie creată în sudul Dunării după retragerea 
aureliană (271-275). 

Îşi avea scaunul episcopal la Remesiana, astăzi Bela Palanka, în Serbia. 
Datele despre viaţa şi activitatea sa sunt reduse ca număr, însă ne lasă să 
înţelegem că era originar din regiune; s-a născut pe la anul 335, fiind con-
temporan cu marii teologi ai Epocii de Aur a Bisericii Creştine. 

Sfântul Niceta de Remesiana - scurtă apologie a cântării 
psalmilor. 

De psalmodiae bono3 reprezintă un mic tratat asupra modului cum tre-
buie executată cântarea în Biserica pe care o păstorea. Această cuvântare 
cu caracter apologetic, a fost adresată păstoriţilor săi şi îndreptată împo-
triva celor care încercau, din raţiuni ostile învăţăturii şi vieţii Bisericii, să 
nege importanţa cântării psalmilor cu vocea omenească, cerând astfel ca 
această practică sănătoasă, cu obârşie în Vechiul şi Noul Testament, pre-
cum şi în viaţa Bisericii dintotdeauna şi de pretutindeni, să fie respinsă. 

Adepţii acestei opinii confuze şi eronate invocau falsul argument, că 
execuţia cu glasul, mai bine spus cântarea psalmilor şi a imnelor biseri-
ceşti, este nepotrivită sfintei credinţe. 
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În sprijinul susţinerii acestei idei eronate, foloseau cuvântul Sfântului 
Apostol Pavel din epistola către Efeseni 5, 18-19: „... ci vă umpleţi de Du-
hul. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lău-
dând şi cântând Domnului în inimile voastre”. 

Pentru aceştia, grăirea cu inima reprezenta unica modalitate de laudă 
adusă lui Dumnezeu. Însă, interpretarea dată de ei acestui text, potrivit 
explicaţiei pe care o aduce Sfântul Niceta, este întru totul falsă, deoarece, 
spune el, Sfântul Pavel nu interzice cântarea în adunările creştinilor, ci 
subliniază doar faptul că, glasul trebuie să exprime trăirea şi simţirea cu 
inima a celor mărturisite; cu alte cuvinte, cântarea să nu se facă doar cu 
buzele şi glasul, ci, să exprime simţămintele inimii. De aceea, el afirmă ur-
mătoarele: „ Dar eu, după cum nu dezaprob pe cei ce cântă în inimă – căci 
este mereu folositor să cugetăm în inimă cele ce sunt ale lui Dumnezeu –, 
tot astfel îi laud pe aceia care Îl slăvesc chiar şi cu sunetul vocii. „4

Continuându-şi pledoaria pentru cântarea cu inima şi cu vocea şi res-
pingând antagonismul glas – inimă al adeversarilor săi, arată că Apostolul, 
prin îndemnul adresat efesenilor, nu se arată a fi împotriva întrebuinţării 
vocii omeneşti în cântarea de psalmi, ci dimpotrivă, recomandă ca prin 
glasul omenesc să fie cântat şi lăudat Dumnezeu, în deplin acord cu inima. 

Redând sensul corect al cuvântului Apostolului, arată: „Socot chiar că 
ne-a deschis gurile şi a dezlegat limbile şi a dezvelit întru totul buzele noas-
tre. Căci nu este cu putinţă ca omul să vorbească fără aceste organe. Şi pre-
cum arşiţa este deosebită de frig, tot astfel cel ce tace se deosebeşte de cel 
ce vorbeşte. Iar când spune: vorbind în psalmi, imne şi cântări, nu ar fi fă-
cut vorbire despre cântări, dacă ar fi vrut ca psalmistul să tacă de tot, căci, 
într-un cuvânt, nimeni nu poate cânta tăcând. Faptul că spune „în inimi”, 
ne povăţuieşte să nu se cânte doar cu glasul fără participarea inimii. „5 

Sfântul Niceta îşi argumentează apologia sa apelând la criteriul is-
toric, şi arată că psalmodierea este o practică destul de veche, fiind între-
buinţată atât în Vechiul Testament, cât şi în Noul Testament; în sprijinul 
afirmaţiilor sale evocă nume reprezentative ale poporului evreu, precum: 
Moise, Debora, Ana, mama lui Samuel, Isaia, Avacum, cei trei tineri arun-
caţi în cuptorul cel de foc din Babilon, dar arată prezenţa acestei cântări 
psalmodice şi în vremea venirii Mântuitorului în lume şi în vremea Sfinţi-
lor Apostoli, citând textele biblice referitoare la practica acesteia. 6 

La finalul prezentării diacronice a cântării psalmilor, adresează tuturor 
păstoriţilor săi îndemnul de a cânta sfintele cântări fără reţinere, arătând 
că, celor care slăvesc pe Dumnezeu în psalmi şi imne, li se alătură corul 
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sfinţilor şi al îngerilor: „ Şi Ioan în Apocalipsă spune că, la dezvăluirea Du-
hului, a văzut şi a auzit glasul oştirii cereşti ca vuiet de ape multe şi tunete 
puternice zicând Aleluia (Apocalipsa 19, 6); de aici nimeni nu trebuie să se 
îndoiască că acestă slujire a sfintelor vegheri, dacă este făcută cu cuveni-
ta credinţă şi dăruire, e în comuniune cu îngerii, despre care ştim că, fără 
somn, fără abatere, laudă neîntrerupt pe Dumnezeu în ceruri şi binecuvin-
tează pe Mântuitorul. „ 

Continuând pe un ton plin de efuziune spirituală şi de încurajare, şi 
evidenţiind coparticiparea sfinţilor în ceruri şi a creştinilor în Biserică la 
jertfa de laudă închinată lui Dumnezeu, adaugă: „ De vreme ce astfel stau 
lucrurile, fraţilor, să împlinim sincer, cu încă mai multă credinţă, lucrarea 
imnelor, fiind încredinţaţi că am dobândit mare slavă de la Dumnezeu, ca 
unii cărora, dimpreună cu atâţia şi astfel de sfinţi, mă refer la profeţi şi la 
martiri, ni s-a îngăduit să cântăm minunile Dumnezeului Celui veşnic. Lui 
mărturisim împreună cu David că bun este. Cu Moise cântăm pe Sfântul 
Duh Domnul, în acele mari cântări. Împreună cu Ana, ce poartă chipul Bi-
sericii, stearpă odinioară, iar acum roditoare, ne întărim sufletele în lauda 
lui Dumnezeu. Cu Isaia veghem de cu noapte. Cântăm psalmi cu Avacum. 
Cu Iona, cu Ieremia, preasfinţi părinţi, cântăm rugându-ne. Ba mai mult, 
cei aruncaţi în cuptor, chemând toată făptura, împreună cu cei trei copii 
binecuvântăm pe Creatorul a toate. Cu Elisabeta sufletul nostru preamă-
reşte pe Domnul (Luca 1, 46). Ce lucru e mai plăcut ca această desfătare? 
Căci suntem şi încântaţi de psalmi, şi pătrunşi de rugăciuni, şi hrăniţi de 
citirile făcute la răstimpuri. „ 7 

Concepţia unirii corului omenesc cu cel ceresc este întâlnită la unii din-
tre Părinţii bisericeşti ai veacului al IV-lea precum şi la alţi scriitori care au 
făcut referire, prin scrierile lor, la cântarea bisericească. 8 

Rolul psalmodiei în formarea caracterului creştin şi în trans-
miterea credinţei creştine

Ca şi Sfinţii Vasile cel Mare9 şi Grigorie de Nyssa10, Sfântul Niceta nu 
rămâne doar la a argumenta prezenţa cântării psalmilor în cultul Bisericii 
din perspectivă diacronică, ci reliefează valoarea duhovnicească a acesteia 
pentru sufletele credincioşilor care Îl laudă pe Dumnezeu. 

Astfel, trece de la temeiul istoric al prezenţei psalmilor în cult la cel 
practic, arătând cât de dătătoare de cunoaştere şi de trăire este psalmodia 
pentru creştinii practicanţi. 

Mai întâi, arată cât de largă este înrâurirea psalmilor în rândurile cre-
dincioşilor, mesajul lor fiind adecvat şi adresându-se tuturor categoriilor 
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de credincioşi, fără deosebire de stare, sex, vârstă: „Sugarul are în Psalmi 
ce să sugă, pruncul cu ce să se joace, copilandrul încotro să-şi îndrepte 
drumul (Ps. 118, 9), tânărul ce să urmeze, vârstnicul pentru ce să se roage. 
Femeia învaţă ruşinea, orfanii îşi găsesc părintele, văduvele pe apărător, 
săracii un sprijin, străinii o pavăză, regii şi judecătorii au de ce să se teamă. 
Psalmul mângâie pe cel trist, pe fericit îl potoleşte, pe mânios îl îmblânzeş-
te, pe sărac îl înviorează, pe bogat îl mustră să se cerceteze. Pentru toţi cei 
care-l primesc, psalmul se dovedeşte a fi leacul potrivit; dar nu-l lasă nici 
pe păcătos, căci îi aduce îndreptare în mod mântuitor prin lacrima pocă-
inţei. „11

Modalitatea cântării psalmilor face accesibilă transmiterea de învăţă-
turi. De aceea, imitându-l parcă pe Sfântul Vasile cel Mare12, Sfântul Niceta 
este de părere, că prin cântare, cuvintele dumnezeieşti sunt învăţate mult 
mai uşor, fiindcă, melodia contribuie la fixarea şi învăţarea învăţăturilor 
pe care le cuprind psalmii. De aceea, spune el: „Domnul nostru a făcut prin 
David, robul Său, această băutură plăcută la gust prin cântare şi folositoare 
vindecării rănilor prin puterea ei. Căci cu plăcere se ascultă psalmul, atunci 
când se cântă. El pătrunde sufletul în timp ce-l desfată. Cu uşurinţă se re-
ţine, de se cântă mai des. Şi, ceea ce asprimea legii nu putea scoate din su-
fletul omului, acesta îndepărtează prin dulceaţa cântării. Căci tot ceea ce au 
primit profeţii şi însăşi Evanghelia, se află în aceste cântări ale celor ce cu 
plăcută dulceaţă le dau glas. Se arată Dumnezeu, se iau în râs închipuirile, 
se impune credinţa, se alungă necredinţa, se aduce dreptatea, se stăvileşte 
nedreptatea, se laudă milostenia(... ) Căci se arată şi Naşterea şi împotri-
virea mulţimii necredincioase, se numeşte şi moştenirea neamurilor, se 
cântă puterile Domnului, se zugrăveşte pătimirea vrednică de cinstire, se 
arată Învierea plină de slavă, nu se trece sub tăcere nici chiar faptul că a 
şezut de-a dreapta. Apoi se arată venirea cu foc a Domnului, se dezvăluie 
judecata înfricoşătoare a viilor şi a morţilor. Ce să mai spun? Se descoperă 
chiar trimiterea Duhului creator şi înnoirea pământului. După acestea va 
urma împărăţia veşnică a celor drepţi în slava Domnului, precum şi osânda 
nesfârşită a păcătoşilor. Acestea sunt cântările pe care le cântă lui Dum-
nezeu Biserica. Acestea sunt cele pe care le înalţă cu glas această adunare 
a noastră. „13 

Este important de remarcat felul în care Sfântul Niceta structurează în-
văţăturile psalmilor pe articolele Simbolului de Credinţă Apostolic, căruia 
îi dedică un comentariu14. 
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De asemenea, se mai poate observa că obiceiul cântării psalmilor în Bi-
serica pe care o păstorea este aidoma practicii întregii Biserici, subliniind şi 
prin aceasta caracterul sobornicesc al Bisericii; cu alte cuvinte, viaţa bi-
sericească era comună tuturor Bisericilor, păstrându-se în unitate deplină. 

Reglementări privitoare la cântarea bisericească şi actuali-
tatea acestora 

a) Acordul între glas, cuget şi inimă în cântare. 
Întâi de toate, cântarea trebuie să fie făcută deopotrivă cu glasul, cu cu-

getul şi cu inima. Este premiza de la care au pornit în demersul lor asupra 
cântării toţi Părinţii bisericeşti care s-au referit la aspectele acesteia. Având 
în vedere că cel care cântă face prin aceasta un act de rugăciune şi implicit 
dă expresie trăirii credinţei, trebuie să aibă convingerea şi credinţa sinceră 
în adevărurile pe care le cântă şi le mărturiseşte. 

Execuţia cântării doar cu vocea şi fără mărturisirea minţii şi a inimii, 
devine un simplu act banal, de rutină, care nu poate aduce roade în câm-
pul trăirii religioase. 

Acordajul între cele trei elemente face din cei care cântă instrumente 
mărturisitoare ale harului lui Dumnezeu. Astfel, Sfântul învaţă, zicând: „ 
Numai că, preaiubiţilor, să cântăm cu simţirea încordată şi cugetul treaz, 
lăsând la o parte poveştile fără rost. Căci astfel ne îndeamnă psalmul zi-
când: Că împărat a tot pământul este Dumnezeu, cântaţi cu înţelegere 
(Ps. 46, 8), adică cu atenţie, pentru a cânta nu numai cu suflarea, adică cu 
glasul, ci şi cu mintea, şi pentru a şi cugeta ceea ce cântăm, pentru ca min-
tea, furată de poveşti şi gânduri străine, să nu aibă osteneală zadarnică. „15 

Criteriul enunţat mai sus rămâne permanent valabil, deoarece cine 
cântă trebuie să se roage; iar cel care se roagă este cu adevărat teolog. Actul 
interpretativ al cântării bisericeşti presupune existenţa acordului trup-su-
flet, şi de aceea cu gura trebuie să se cânte ceea ce se şi crede, adică glasul 
omenesc să devină instrumentul mărturisitor al gândirii şi simţirii omului. 

Mintea care cugetă drept pe Dumnezeu se coboară în inimă, iar inima, 
încălzind cugetarea minţii, o transformă pe aceasta în doxologie bineplă-
cută şi jertfită lui Dumnezeu. 

Cel care se detaşează de trăirea mesajului evanghelic în cântare, devi-
ne un simplu muzicant care prestează un anumit serviciu. Scopul în cân-
tare este alipirea minţii şi a inimii de Dumnezeu, iar sonoritatea plăcută 
(eufonică) devine vehiculul care înlesneşte această unire sfântă şi serveşte 
acestui scop existenţial, adică pune în consonanţă sufletul cu Dumnezeu. 
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Acest aspect fusese reglementat printr-un precept stabilit la sinodul 
de la Cartagina (367), preluat şi de Biserica Apuseană, şi pe care îl rostea 
episcopul cu prilejul hirotesiei cântăreţului: „Consideră că ceea ce cânţi cu 
gura, crezi din inimă şi ceea ce crezi din inimă, tu întăreşti prin fapte. „16 Un 
alt precept accentua trăirea adevărului de credinţă exprimat prin cântare, 
astfel: „Nu vocea, ci jurământul, nu coarda muzicală, ci inima, nu strigătul, 
ci iubirea care trebuie să strige către urechea lui Dumnezeu. Cântând cu 
vocea ta, roagă-te cu sufletul, ca vocea să nu lucreze singură; căci strigătul 
ieşit din gură piere fără iubirea ieşită din inimă. „17

b) Sincronizare şi uniformitate în cântare. 
Aspectul sincronizării în cântare şi în rostirea rugăciunilor comune în 

Biserică este la fel de actual ca şi cel al trăirii şi simţirii profunde a sfintelor 
învăţături transmise prin intermediul melodiilor. 

Sfântul Niceta este printre puţinii Părinţi bisericeşti care ne-a lăsat în 
această cuvântare câteva reguli practice privitoare la execuţia corectă a 
cântării psalmilor, care sunt valabile şi pentru noi cei de astăzi. 

Mai întâi accentuează legătura dintre caracterul melodiei şi credinţa 
creştină, adică acela de umilinţă şi pietate sfântă; cu alte cuvinte, muzica 
să fie conformă cu învăţătura Bisericii, fără spirit teatral: Chiar sunetul ori 
melodia să se cânte potrivit sfintei credinţe, nu ca una ce redă suferinţe de 
tragedie, ci exprimă în voi adevărata creştinătate; nu ca una ce miroase a 
ceva teatral, ci produce căinţa păcătoşilor. „18 

Chestiunea sincronizării este una destul de serioasă, deoarece cântarea 
indisciplinată tulbură sufletul şi-l abate de la concentrarea trăirii în care se 
poate afla în timpul slujbei. 

Vocile care produc decalaje din pricina lipsei de precizare a tempo-ului 
şi ritmului melodiilor produc confuzie şi dereglaje, atât în firescul derulării 
acestora cât şi în sufletele celor care nu cântă, ci doar ascultă şi se roagă. 
De aceea, ierarhul propune atenţia sporită în vederea realizării unei cân-
tări unitare. Astfel, spune el „Iar glasurile voastre, ale tuturor, nu trebuie 
să fie stridente, ci la unison. Nu unul să tragă înainte prosteşte ori unul să 
se smerească, iar altul să ridice glasul; ci fiecare să se străduiască cu sme-
renie a-şi potrivi vocea la sunetul corului aflat în armonie, fără a o scoate în 
evidenţă ori a o prelungi, ca pentru a o arăta dintr-o prostească şi nepotri-
vită fală ori pentru a dori să placă oamenilor. Căci noi trebuie să împlinim 
totul ca înaintea lui Dumnezeu, nu din dorinţa de a plăcea oamenilor. „19

Regula recomandată în textul de mai sus este una de bază, atât pentru 
cântarea la unison, cât şi pentru cea armonico-polifonică. Potrivit spuselor 
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Sfântului Niceta, toţi cei care cântă se subordonează sonorităţii întregii 
adunări care laudă pe Dumnezeu, fără decalaje sau distonări. Deci, se va 
urmări realizarea unei unităţi şi uniformităţi perfecte, atât sub aspectul 
ritmului şi tempo-ului, cât şi al nuanţelor şi intonaţiei. 

Cele patru elemente, tempo-ul (agogica sau mişcarea), ritmul, dinami-
ca şi acurateţea intonaţională, trebuie respectate în cântare de către toţi cei 
care cântă, în vederea obţinerii unor rezultate artistico-interpretative cât 
mai expresive. Deşi, nu teoretizează analitic aspectele legate de muzică, el 
punctează elementele determinante ale unei execuţii curate şi stabileşte 
câteva criterii elementare de ghidare în cântarea de cult. 

O cântare cu o sonoritate prea aspră, lipsită de expresivitate şi sens, în 
care vocile cântă strident deranjează şi perturbă rugăciunea publică. Prin 
urmare, nu-i este indiferentă ţinuta în cântare, deoarece este conştient de 
faptul că o cântare plăcută şi armonioasă, devine un cadru propice pentru 
rugăciunea obştească, poate aduce pe mulţi la dreapta credinţă şi provoacă 
în suflet sentimentul de pocăinţă. În sensul celor reglementate de Sfântul 
Niceta, Biserica n-a rămas indiferentă faţă de felul cum trebuie să se cânte, 
cine şi ce fel de cântări pot fi intinate în sfintele locaşuri. 20 

După învăţătura ierarhului, cel care cântă, trebuie să împlinească 
această ascultare şi sfântă lucrare cu smerenie, fără a fi încercat de senti-
mentul trufiei, al etalării calităţilor vocal-interpretative, urmărind să placă, 
nu oamenilor, ci mai degrabă, străpuns de umilinţă să caute a plăcea lui 
Dumnezeu. De aceea, spune mai departe: „Căci noi trebuie să împlinim to-
tul ca înaintea lui Dumnezeu, nu din dorinţa de a plăcea oamenilor. Avem 
de model ori exemplu dat, despre această potrivire a glasului, pe acei trei 
cu totul preafericiţi tineri, despre care vorbeşte profetul Daniel: Atunci, 
zice, aceştia trei au înălţat imnul ca dintr-un singur glas şi slăveau pe 
Dumnezeu în cuptor, zicând: Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul pă-
rinţilor noştri (Daniel 3, 51-52). Vedeţi dar că se dă drept pildă faptul că 
cei trei tineri au lăudat deopotrivă pe Dumnezeu, într-un glas cu smerenie 
şi cu sfinţenie. „21 

La toate aceste prevederi adaugă încă una, la fel de importantă, şi anu-
me, redarea cât mai firească şi plăcută a melodiei psalmului prin mlădie-
rea vocii la cerinţele textului. Acest lucru înseamnă capacitatea de a doza 
corect respiraţia, de a avea o emisie cât mai curată şi îngrijită şi de a inter-
preta cât mai cantabil şi prozodic. 

Celor care nu pot să cânte cu glas lin şi duios, le recomandă tăcerea şi 
ascultarea, celor care cântă cu dulceaţă, încântă pe credincioşi şi înalţă 
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inimile acestora în rugăciune. În sensul celor spuse, el învaţă, zicând: „De-
sigur şi noi toţi la fel să scoatem ca dintr-un glas aceeaşi cântare a psalmi-
lor, aceeaşi mlădiere a vocii; însă pentru cel care nu se poate potrivi celor-
lalţi, mai bine este să tacă ori să cânte cu voce scăzută decât să-i tulbure pe 
toţi cu glas ţipător; căci astfel va împlini şi slujirea şi nu va face supărare 
fraţilor ce cântă cu smerenie. „22 

Către finalul cuvântului său, Sfântul Niceta insistă încă o dată pe ideea 
unităţii în cântare şi rugăciune, arătând că scopul rugăciunii de obşte este 
ca toţi să aibă un singur cuget, să devină o singură inimă şi să slăvească pe 
Dumnezeu într-un glas, deziderat fixat de Însuşi Mântuitorul, ca toţi să fie 
una (Ioan 17, 21), adică uniţi într-o singură mărturisire a credinţei. 

De aceea, el recomandă fiecărui membru al Bisericii respectarea mo-
mentelor existente în cadrul dumnezeieştilor slujbe, tot ca o subordonare 
principiului unităţii şi uniformităţii:”Iar atunci când se cântă, să se cânte 
de toţi, când se face rugăciunea, să se facă de toţi. Când se face citirea, să 
fie ascultată în linişte, de asemenea, de toţi, pentru ca, în timp ce citeţul 
citeşte, vreun altul, rugându-se, să nu facă tulburare cu glas strigător. Iar 
dacă ai întârziat când se săvârşeşte citirea, doar închină-te lui Dumnezeu 
şi, cu semnul Crucii pe frunte, pleacă-ţi urechea. „23 

Plecând de la toate aceste recomandări patristice, Biserica a introdus şi 
reţinut în formularul Sfintei Liturghii, ecfonisul: Şi ne dă nouă, cu o gură 
şi o inimă, a slăvi şi a cânta preacinstitul şi de mare cuviinţă numele 
Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. 

În loc de concluzii
Normele pe care le stabileşte Sfântul Niceta în De psalmodiae bono 

reprezintă pentru cei care slujesc şi cântă în Biserică un ghid muzical 
elementar. 

Cântarea reprezintă cea mai dinamică şi expresivă formă de rugăciune 
liturgică şi mijloc de mărturisire şi apărare a dreptei credinţe. 

În unele biserici de la noi se practică stiluri muzicale netradiţionale, 
atât în muzica armonico-polifonică, cât şi în cea monodică de tradiţie bi-
zantină sau psaltică. Astfel, în repertoriile corale româneşti, au pătruns 
lucrări neinspirate din muzica psaltică tradiţională, cu caracter mai degra-
bă laic, apropiat de stilul muzicii de scenă, lucru care s-a petrecut, mai cu 
seamă, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

În interpretarea unor coruri, acestea capătă un caracter prea teatral, iar 
execuţia acestor piese corale nu mai transmite sentimentul de credinţă şi 
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umilinţă, ci trezeşte doar emoţia artistică. Vocile, deseori explozive, fac pe 
cei care se roagă să simtă că asistă, mai degrabă, la un spectacol de operă. 
Ar fi de dorit ca cei care cântă în coruri să fie iniţiaţi, cât de cât, în tainele 
Sfintei Liturghii, să fie creştini evlavioşi şi să nu ignore importanţa trăirii 
creştine în cadrul cântării. Căci dacă se cântă doar cu vocea, lucrul acesta 
se simte, iar credincioşii nu vor fi străbătuţi de simţăminte religioase. 

Pe de altă parte, există formaţii şi grupuri psaltice care şi-au construit 
un stil interpretativ străin de duhul cântării psaltice româneşti tradiţiona-
le. Uneori, se ajunge la sonorităţi necatifelate şi chiar incomode, depăşin-
du-se intensităţile normale aparatului auditiv, felurite acrobaţii şi salturi 
melodice nefireşti, dublate de o emisie vocală defectuoasă, laringiană sau 
nazală, în care textul românesc suferă transformări din ce în ce mai bizare 
(ca de exemplu grecizarea limbajului românesc). 

În ambele situaţii, nu se înţelege faptul că cel care cântă în Biserică, nu 
trebuie să se cânte pe sine, sau să se afle în competiţie cu cel de alături, ci 
să aducă laudă şi mulţumire lui Dumnezeu cu inimă zdrobită şi glas smerit. 

Imnele ortodoxe atrag deseori atenţia asupra conduitei în cânt - 
„...vrednic eşti în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui 
Dumnezeu Cel ce dai viaţă...” – însă, pentru aceasta trebuie să reflectăm, 
să ne smerim inima şi cugetul, să recitim şi să ne reînsuşim îndreptarele 
Sfinţilor Părinţi care sunt vocea Bisericii lui Hristos. 

NOTE:

1  Asupra formelor de organizare a cântării psalmilor în Biserica Creştină pot fi  cercetate 
următoarele lucrări: Preot Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica generală, EIBMBOR, 
Bucureşti, 1993, pp. 706-708; Pr. Prof. Dr. Ene Branişte şi Prof. Ecaterina Branişte, 
Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, Editura Diecezană Caransebeş, 2001, 
pp. 398-399; Vasile Vasile, Istoria muzicii bizantine şi evoluţia ei în spiritualitatea 
românească, Editura Interprint, Bucureşti, 1997, Vol. I, pp. 60-62; Pr. Prof. Dr. NicolaeD. 
Necula, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, Vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 
Galaţi, 2001, pp. 61; Pr. Prof. Dr. Nicu Moldoveanu, Istoria muzicii bisericeşti la români, 
Editura Basilica, Bucureşti, 2010, pp. 11-12; Conf. Univ. Dr. Nicolae Gheorghiţă, Direcţii 
stilistice în muzica primelor veacuri creştine, în volumul omagial intitulat „Preotul 
compozitor Gheorghe Şoima (1911-1985)”, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 
2010, pp. 177-200. 

2  Vezi: Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Patrologie, Vol. II, Editura Basilica a Patriarhiei 
Române, Bucureşti, 2009, pp. 397-406;

3  Prima traducere din limba latină în limba română a acestei cuvântări a realizat-o regretatul 
şi vrednicul de pomenire părinte profesor Ştefan Alexe, cu titlul, Despre folosul cântării în 
psalmi, 6, în: Mitropolia Olteniei, 5-6, 1974, pp. 622-628. Noi, în acest articol vom folosi 
citate din cea mai recentă traducere din limba latină, realizată de dl. Ovidiu Pop, lector 
dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti, specialist în 
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limbi clasice. Această cuvântare a fost tipărită alături de celelalte scrieri ale Sfântului 
daco-roman, în lucrarea intitulată: Sfântul Niceta de Remesiana, Opere, Editura Sofi a, 
Bucureşti, 2009, pp. 133-157. Cartea a fost publicată în ediţie bilingvă latino-română. 

4  Sfântul Niceta de Remesiana, op. cit., p. 135;
5  Ibidem, p. 137;
6  Ibidem, pp. 139, 145, 147, 149, 151;
7  Ibidem, p. 151;
8  A se vedea în acest sens: Sfântul Grigorie de Nyssa, La titlurile psalmilor, în: Scrieri II. Scrieri 

exegetice, dogmatico-polemice şi morale, trad. şi note de Teodor Bodogae, col. PSB, vol. 30, 
EIBMBOR, Bucureşti, 1998, pp. 160, 161-162; Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mistagogia, 
introd., note şi două studii de Dumitru Stăniloae, EIBMBOR, Bucureşti, 2000 etc. 

9  Sfântul Vasile cel Mare, Tâlcuire duhovnicească la Psalmi, trad. şi note de Dumitru 
Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 2008;

10  Sfântul Grigorie de Nyssa, op. cit. ;
11  Sfântul Niceta de Remesiana, op. cit., p. 141;
12  Sfântul Vasile cel Mare, op. cit., pp. 8-9;
13 Sfântul Niceta de Remesiana, op. cit., p. 143-144; 
14  Idem, Despre Simbolul de credinţă, în: Opere, op. cit., pp. 85-109;
15  Idem, Despre folosul cântării..., p. 153;
16  Amédéé Gastoué, La musique d’Église, 1916, p. 26 (trad. n)
17  Ibidem, p. 27 (trad. n);
18  Sfântul Niceta de Remesiana, op. cit., p. 153. 
19  Ibidem, p. 153. 
20  Astfel, ne sunt cunoscute două decizii de acest fel, cea dintâi, luată la sinodul din 

Laodiceea – can. 59 care prevedea ca în Biserică să se cânte numai acele cântări 
(canonice) autorizate, cu text scripturistic, iar cea de a doua, luată la sinodul V-VI 
Trulan, can. 75, cu următoarea formulare: „ Voim ca cei ce se afl ă în biserică spre a 
cânta să nu se folosească de strigăte netocmite (fără de rânduială, vaiete), şi să silească 
fi rea spre răcnire, nici să adauge ceva în afară de cele ce sunt rânduite de Biserică care nu-i 
sunt potrivite, nici cuviincioase, ci cu multă luare aminte şi smerenie, să aducă cântări 
lui Dumnezeu Cel care veghează asupra celor ascunse, căci sfântul cuvânt a învăţat pe 
fi ii lui Israel să fi e cucernici”, în : Arhidiacon prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii 
Ortodoxe Române, 1992, p. 231, respectiv, 148;

21  Sfântul Niceta de Remesiana, op. cit., p. 155;
22  Ibidem, p. 155
23  Ibidem, p. 155-156.
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 SFÂRŞITUL VIEŢII PĂMÂNTEŞTI 
ŞI VIAŢA VEŞNICĂ

Pr. Lect. Dr. Marian Mihai,
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, 

Bucureşti

Omul pe drumul de la moarte la viaţă

Singura şi adevărata realitate a vieţii umane este cea situată în di-
mensiunea eternităţii. În această dimensiune, viaţa şi moartea 

terestre primesc un cu totul alt sens”1. Omul a fost creat pentru veşnicie şi 
de aceea trebuie să fim mereu conştienţi de acest mare dar, pe care ni L-a 
dat Dumnezeu – viaţa2. Şi pentru că Dumnezeu binecuvintează pe om cu 
acest mare dar, după cum spune rugăciunea din Molitfelnic „binecuvintea-
ză intrările şi ieşirile lor”3, adică intrarea în această viaţă şi ieşirea din ea, 
El este şi „stăpânul morţii în trecerea noastră pe acest pământ”4. 

Pentru omul de astăzi, care este conştient de realitatea acestei vieţi, 
moartea reprezintă, totuşi, o durere. Pentru creştin, ea este purtătoare şi 
de o nădejde pe care ne-o dă Mântuitorul Iisus Hristos „pentru că, dacă 
credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa credem că Dumnezeu, pe cei 
adormiţi îi va aduce împreună cu El” (I Tesaloniceni IV, 14). 

Pentru indiferenţii acestei lumi, dacă moartea nu înseamnă nimic, 
atunci nici viaţa nu are vreo valoare pentru ei, deoarece le lipseşte senti-
mentul religios, care îl leagă pe om de Dumnezeu. Departe de a fi o dimen-
siune dobândită de-a lungul unei perioade de timp, religia apare în istoria 
omului ca fiind coexistentă cu el. Descoperirile arheologice relevă faptul că 
acolo unde au existat fiinţe umane, au existat şi practici care atestă exis-
tenţa de credinţe religioase. 5 Din aceste practici observate de cercetătorii 
în domeniu, cel mai important lucru este credinţa în nemurirea sufletu-
lui, care izvorăşte dintr-o credinţă într-o divinitate, în Dumnezeu. Marele 
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Preasfinţitul Părinte Ambrozie alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Pavlos, 
Mitropolit de Drama şi Exarh al Macedoniei, în biserica Mănăstirii Sinaia - 

24 octombrie 2010
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Întâistătătorul eparhiei noastre prezent 
la Mănăstirea „Peştera Sf. Andrei”, 

la manifestările religioase închinate Sf. Ap. Andrei, 
ocrotitorul mănăstirii, 

la invitaţia Înaltpreasfinţitului Părinte Teodosie, 
Arhiepiscopul Tomisului, 

30 octombrie, 2010
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istoric Plutarh spunea că „au existat popoare care nu aveau cetăţi, care nu 
cunoşteau întrebuinţarea banilor, dar nu au existat popoare fără să crea-
dă într-o divinitate”. Dacă străbatem filele istoriei religiilor, observăm că 
nemurirea sufletului este o idee prezentă la toate popoarele lumii şi legat 
de această credinţă în nemurire, întâlnim practici felurite de la cele mai 
pompoase până la cele mai simple. „Credinţa în nemurirea sufletului este 
un fenomen universal”6. 

La această credinţă se opreşte omul din alergarea sa zilnică, îngrijin-
du-se puţin de suflet, pentru a-l pregăti de marele drum spre viaţa de din-
colo; aşa se opreau şi oamenii din Vechiul Testament, cei care erau popo-
rul ales, ca să se îngrijească şi de sine şi de cei plecaţi din această viaţă. 
Proorocul Ieremia ne arată că „vechii evrei făceau ospeţe cu pâine şi vin la 
locurile de înmormântare ale morţilor”7 şi exista preocuparea de a îngriji 
trupul mortului, spălându-l şi ungându-l cu mirodenii. Aşa se explică de 
ce femeile mironosiţe veneau la mormânt „să ungă trupul Domnului Iisus” 
(Marcu XVI, 1); aşa se explică de ce Iosif şi Nicodim, după ce au cumpă-
rat smirnă şi aloe, „au luat trupul lui Iisus şi L-au înfăşurat cu giulgiu, cu 
miresme, precum este obiceiul de înmormântare la evrei”(Ioan XIX, 40). 

Exista această preocupare şi la strămoşii noştri romani şi daci pentru 
nemurirea sufletului şi pentru împlinirea unor datorii faţă de cei plecaţi 
din această viaţă. Menţionăm acest lucru pentru că multe din practicile şi 
datinile prezente în cultul morţilor la români îşi au sorgintea în obiceiurile 
practicate de păgânismul roman. Aceste obiceiuri au fost păstrate pentru 
că nu au fost considerate nocive în religia creştină, dar au fost în acelaşi 
timp încreştinate, arătându-se creştinilor noştri că simbolismul înmor-
mântării este mai înalt decât actul în sine. 

Îi vedem pe romani că îşi luau rămas bun prin salutul „sit tibi terra 
levis” (să-şi fie ţărâna uşoară) de la răposaţii, care erau încredinţaţi stră-
moşilor sau zeilor; acest salut este o mângâiere pentru cei din familie şi 
este folosit şi de creştinii zilelor noastre. Iarăşi, îi vedem stropind cu vin 
trupurile eroilor, celor care murind pe câmpul de luptă erau încununaţi cu 
onoruri militare. Multe alte obiceiuri ţin de ceremoniile religioase care se 
săvârşeau în familie de către cel ce era „pater familias”, adică cel care avea 
şi funcţia de preot al casei. 

În religia geto-dacilor sentimentul de nemurire era atât de adânc trăit, 
încât moartea parcă era dorită pe câmpul de luptă. Ei „se numeau pe ei în-
şişi „Poporul Nemuritorilor”8, pentru că – deşi au trăit cu mult înainte de 
Hristos – erau convinşi că nu vor muri niciodată. Pentru ei, moartea fizică 
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era ca o mutare care îi ducea de aici în adevărata lor patrie, sus, în Cer. Aş-
teptau moartea cu nerăbdare. (... ) Ei nu s-au lipit niciodată de lucrurile 
pământului, aşa cum turiştii nu se lipesc de solul ţării pe care-l frământă 
sub sandalele lor, căci ştiu că mâine vor fi altundeva”9. Obiceiuri din tradi-
ţia geto-dacă au fost păstrate în folclorul românesc, deşi, cu vremea, au su-
ferit modificări prin creativitatea locală populară. „Astfel se socoteşte că o 
variantă vrânceană a Mioriţei ne-a adus până în zilele noastre un fragment 
din credinţele geto-dacilor, conform cărora tinerii răpiţi de moarte consor-
ţii Lunii sau ai Surorii Soarelui (ciobanul „s-a însurat cu Sora Soarelui”), 
care ar fi numele popular păstrat în folclorul românesc al zeiţei Diana-Ar-
temis, sora lui Apollo-Soarele, din mitologia greco-romană”10. Ne dăm sea-
ma, însă, că, după atâtea veacuri pline de schimbări şi de interferenţe re-
ligioase, este greu să distingem astăzi exact ce anume este pur geto-dacic 
sau roman în practicile funerare actuale ale românilor. 

Elementele de bază din credinţa strămoşilor în nemurirea sufletului şi 
din preocuparea pentru pregătirea celor răposaţi au înlesnit răspândirea 
învăţăturii Mântuitorului Hristos, Care a murit şi a înviat, de către misio-
nari, începând cu Sfântul Apostol Andrei. 

Omul şi moartea în lumina Sfintei Scripturi

„Dacă în Vechiul Testament se puteau auzi mărturii de genul, oare mor-
ţilor vei face minuni, sau cei morţi se vor scula şi te vor lăuda pe Tine ? 
(Psalmul CXXXVII, 11), aşadar un motiv de tristeţe pentru moartea cui-
va”11, în legea cea nouă viziunea se schimbă. Pentru primii creştini şi pen-
tru poporul binecredincios, moartea este „somn”, este o trecere la viaţa 
veşnică; „că nu este, Doamne, moarte pentru robii Tăi, când ieşim din trup, 
ci mutare de la cele mai pline de întristare la cele mai bune şi mai vesele 
şi odihnă şi bucurie”12. Această viziune despre moarte diminuează total 
distanţa sau prăpastia de netrecut dinte viaţă şi moarte, căci drepţii, după 
cum spune Sfântul Atanasie cel Mare, „n-au nici o moarte, ci o trecere la 
viaţa de veci”13. 

În Biserica lui Hristos, văzută pe sfântul disc din rânduiala Proscomi-
diei, cei adormiţi împreună cu cei ce viază şi se mişcă, alcătuiesc acelaşi 
trup şi nimeni nu face pentru sine nimic „căci nimeni dintre noi nu trăieşte 
pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine. Că, de trăim, pentru Domnul 
trăim şi de murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, 
ai Domnului suntem. Căci pentru aceasta a murit şi a înviat Hristos, ca să 
aibă stăpânire şi peste cei morţi şi peste cei vii”(Romani XIV, 7-9). 
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Credinţa în nemurire şi nădejdea că prin rugăciune se mijloceşte pen-
tru odihna şi uşurarea sufletului era atât de puternică printre creştinii pri-
melor veacuri, încât unii dintre ei se botezau pentru cei morţi. „Fiindcă ce 
vor face cei care se botează pentru cei morţi ? Dacă morţii nu înviază nici-
decum, pentru ce se mai botează pentru ei ? – aceasta este atitudinea Sfân-
tului Apostol Pavel care vorbea corintenilor despre învierea Domnului şi a 
noastră (I Corinteni XV, 29). 

Omul creştin ancorat în viaţa Bisericii este supărat şi trist atunci când 
trăieşte durerea despărţirii de cineva drag, dar îşi păstrează nădejdea în 
înviere şi în viaţa cea veşnică. Rugăciunea pe care o aduce preotul pentru 
cei adormiţi reliefează acest lucru: „odihneşte, Stăpâne, pe părinţii fiecă-
ruia, pe maici, pe fraţi, pe surori, pe fii, pe cei dintr-o rudenie şi dintr-o 
seminţie şi toate sufletele care au adormit mai înainte în nădejdea învierii 
şi a vieţii de veci”14. 

În centrul credinţei noaste se află învierea. Învăţătura Sfinţilor Apos-
toli se axa pe Hristos Cel „mort şi înviat”, arătând tuturor că „Hristos, prin 
învierea Sa a transformat moartea într-o „trecere” binevenită, al cărei scop 
este acela de a ne orienta către viaţă, către viaţa veşnică, către bucuria 
veşnică”15. 

Învăţătura Bisericii despre moartea omului

Învăţătura Bisericii faţă de moarte şi de nemurirea sufletului este clară, 
chiar dacă ai săi credincioşi, în practică, păstrează datini şi obiceiuri, care 
de multe ori sunt mai comode şi mai repede împlinite decât cele care sunt 
imperios necesare. 

Moartea (gr. thanatos, lat. mors) reprezintă limita existenţei, starea de 
separare a unităţii trup-suflet, prin întoarcerea trupului în elementele din 
care a fost creat: „pământ eşti şi în pământ te vei întoarce” (Facere III, 19). 
Starea morţii este o consecinţă a păcatului (Romani V, 12)16. „Moartea este 
o condiţie de limită a existenţei, nu e o trecere de la fiinţă la nefiinţă; ea 
există, are înţeles diferit pentru noi, căci pentru credinţa creştină, antido-
tul morţii este învierea”17. 

După învăţătura Sfinţilor Părinţi, ea este o trecere, o punte18, o aştep-
tare în stare de adormire, este, am putea spune, un lucru firesc, o condiţie 
firească a omului şi cu toţii vom trece prin ea mai devreme sau mai târziu 
(Ilie şi Enoh, chiar dacă au fost răpiţi cu trupul la cer vor trece şi ei prin 
moarte). Ea nu reprezintă un sfârşit al existenţei noastre şi de aceea „pu-
tem zice celui ce a adormit în Hristos nu adio, ci la revedere”19. 
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Necunoscută este ziua şi ceasul morţii căci „sfârşitul fiecăruia vine 
atunci când e potrivit fiecăruia”20. Şi dacă se pune întrebarea de ce unii 
sfârşesc în nepăsare, mai putându-li-se da încă vreme să iasă din ea, alţii 
înainte de a fi dus la o orientare, modul vieţii lor, sau de ce unii mor în (va 
urma)

Cea mai frumoasă şi mai cuprinzătoare rugăciune care se face pentru 
sufletele celor adormiţi se găseşte în rugăciunea a 5-a de la Vecernia din 
lunea Rusaliilor:

„(... )Odihneşte sufletele robilor Tăi, ale părinţilor şi fraţilor noştri, care 
au adormit mai înainte şi ale celorlalte rudenii după trup şi ale tuturor ce-
lor de o credinţă cu noi, pentru care şi facem acum pomenire, că stăpânirea 
Ta este peste toţi şi în mâna Ta ţii toate marginile pământului. 

Stăpâne Atotţiitorule, Dumnezeule al părinţilor şi Doamne al milei, 
Făcătorule al neamului celui muritor şi al celui nemuritor şi a toată firea 
omenească, ce se zideşte şi iarăşi se strică; Ziditorule al vieţii şi al morţii, 
al trăirii celei de aici şi al mutării celei de acolo; Cel ce măsori anii celor vii 
şi rânduieşti ceasul morţii; Care duci şi scoţi din iad; Cel ce legi în nepu-
tinţă şi dezlegi în putere; Care tocmeşti cele de aici spre trebuinţă şi orân-
duieşti cu folos cele viitoare; Care ai însufleţit cu nădejdea învierii pe cei 
vătămaţi cu boldul morţii, Însuţi, Stăpâne al tuturor, Dumnezeule, Mân-
tuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt 
pe mare departe; Care şi în această mai de pe urmă mare şi mântuitoare 
zi a Cincizecimii ai arătat nouă taina Sfintei, Celei de o fiinţă şi pururea 
veşnice, nedespărţitei şi neamestecatei Treimi, şi ai vărsat pogorârea şi 
venirea Sfântului şi de viaţă Făcătorului Tău Duh în chip de limbi de foc, 
peste Sfinţii Tăi Apostoli; şi punându-i pe ei vestitori ai credinţei noastre 
celei creştineşti, i-ai arăt mărturisitori şi propovăduitori ai învăţăturii celei 
adevărate despre Dumnezeu; Care şi la acest praznic, cu totul desăvârşit 
şi mântuitor, ai binevoit a primi rugăciuni de mijlocire pentru cei ţinuţi în 
iad, dându-ne nouă mari nădejdi că vei trimite uşurare şi mângâiere celor 
cuprinşi de întristări apăsătoare, auzi-ne pe noi, smeriţii robii Tăi, care ne 
rugăm Ţie şi odihneşte sufletele robilor Tăi, celor mai dinainte adormiţi, 
în loc luminat, în loc cu verdeaţă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată 
durerea, întristarea şi suspinarea; aşează sufletele lor în locaşurile drepţi-
lor şi fă-i vrednici de pace şi de iertare. Că nu morţii Te vor lăuda pe Tine, 
Doamne, şi nici cei din iad vor îndrăzni a-şi aduce Ţie mărturisire, ci noi, 
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cei vii, Te binecuvântăm, Te rugăm şi aducem Ţie rugăciuni de milostivire 
şi jertfe pentru sufletele lor”21. 

Răspunsul stă în faptul că Dumnezeu îi lasă pe unii să actualizeze binele 
de care sunt capabili în viaţa aceasta; iar alţii, deşi aflaţi pe un drum bun, 
sunt luaţi mai înainte pentru că se cunoaşte până unde îl vor duce sau că 
nu-l vor putea duce”22. 

În cultul Bisericii noastre, omul se manifestă în relaţie cu Dumnezeu; 
se manifestă însă şi în relaţie cu semenii prin faptă, prin cuvânt, partici-
pând sau fiind alături de aproapele său şi la vreme de bucurie şi la durere. 
Pentru că este membru al Bisericii, pentru că îl simţim lângă noi pe aproa-
pele nostru, atunci, la plecarea din această viaţă, omul este prezent şi pen-
tru cel răposat şi pentru familia îndurerată. 

Câteodată, „în faţa unui mormânt ne regăsim pe noi înşine şi, aflaţi în 
faţa propriului eu, ni se întâmplă să ne plângem propria existenţă”23. 

Sfinţii au trăit momentul sfârşitului lor ca o zi de sărbătoare, pentru că 
mergeau la întâlnirea cu Hristos, pentru care au trăit şi pentru care au şi 
murit. Sfântul Serafim de Sarov învaţă „cum să mori în bucurie” şi de ace-
ea el saluta orice om cu salutul pascal „Bucuria mea, Hristos a înviat !”24 

Biserica mai învaţă că sufletul este de origine divină şi că, după moartea 
noastră, merge acolo „de unde fiinţă şi-a luat până la obştesca înviere”25. 
Tot ea spune că sufletul este nemuritor, inepuizabil, căci, după Sfântul 
Apostol Pavel, „noi avem bună încredere şi suntem bucuroşi să nu locu-
im în trup, ci să ne sălăşluim în Domnul” (II Corinteni V, 6-8). Mântuirea 
noastră prin suflet o dobândim şi împreună cu trupul o lucrăm. 

Credinţa noastră se bazează pe învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos, 
Care a murit şi a înviat, Care a schimbat, după cum ne spune Clement Ale-
xandrinul „apusul în răsărit”26. În cultul Bisericii noastre, ritualul are ro-
lul de a înlocui imaginea morţii tragice, fără Dumnezeu cu nădejdea unei 
morţi fireşti, în Dumnezeu, cu o moarte „care nu este decât o ultimă trecere 
– Paşte”27. Rânduiala şi ceremonia de la slujba înmormântării ne ajută să 
împlinim o poruncă dumnezeiască: a iubirii, iubire care nu se opreşte nu-
mai la această viaţă pentru că ea „nu cade niciodată”(I Corinteni XIII, 13). 

Viaţa veşnică despre care se vorbeşte în teologia noastră şi după care 
tânjeşte tot omul „este o viaţă spirituală, pentru care veşnicia „începe” deja 
în timp”28. În timpul acesta pământesc se lucrează mântuirea. Aici pe pă-
mânt ne facem luptători pentru viaţă veşnică. „Viaţa veşnică nu este viaţa 
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vitorului, ci viaţa prezentului, viaţa în profunzimea clipei, în care are loc 
tocmai ruptura timpului”29. 

Comparându-ne cu Dumnezeu, pe Care teologia dogmatică Îl numeşte 
„atemporal”, apărem în timp şi „a exista în timp înseamnă de fapt a muri. 
Trăind – murim, murind – trăim”30. Moartea, în teologia lui Berdiaev, exis-
tă dinafară. Din lăuntru, adică din punctul de vedere al veşniciei, moar-
tea nu există, ea nefiind decât „un moment al vieţii veşnice, al misterului 
vieţii”31. 

Atitudinea omului contemporan faţă de fenomenul morţii

Adevărata realitate a vieţii omului este aceea a vieţii veşnice, a vieţii 
trăite în Împărăţia lui Dumnezeu, care este în fiecare din noi, dacă-L ac-
ceptăm pe Hristos, Cel mort şi înviat. În ultima vreme, datorită progresului 
rapid în domeniul medicinii şi datorită atitudinii de supremaţie a omului 
care ia locul lui Dumnezeu, omul de ştiinţă al zilelor noastre se şi vede stă-
pân peste viaţă şi peste moarte, controlându-le pe amândouă deopotrivă. 

Ne aflăm în faţa unei triple alegeri:
În primul rând există o cale vitalistă, conform căreia „viaţa biologică 

trebuie menţinută cu orice preţ şi prin toate mijloacele”32. Este vorba de 
omul indiferent, care trăieşte doar din punct de vedere biologic; este atitu-
dinea epicurienilor, care-şi trăiau viaţa numai pentru plăcere: „mănâncă, 
bea, după moarte nici o plăcere”. 

Există apoi „calea eutanasiei”33. Este vorba de „creştinul” care-şi alege 
momentul în care poate muri. „O moarte demnă”34, cum o numesc ei, pen-
tru că omul are dreptul asupra vieţii lui. Se gândeşte ştiinţa la sufletul celui 
care-şi alege momentul în care poate muri ? Se gândeşte ştiinţa că omul 
este de fapt şi trup şi suflet şi acesta este de origine divină ? 

Ultima cale este a aceluia care se află în permanenţă conştient de 
„moartea-înviere a lui Hristos”35. La ea ar ajunge şi omul modern dacă s-ar 
gândi la Dumnezeu şi la viaţa veşnică, care este o viaţă trăită în părtăşie cu 
Dumnezeu. Gândindu-ne la moarte, creştinul realizează de fapt un lucru 
minunat: „că Hristos a înviat” şi că noi recapitulăm prin viaţa noastră şi 
prin moartea noastră drumul parcurs de Mântuitorul Hristos prin învie-
re. „Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu, ne-a 
trecut pe noi. „36

Ca atitudine contemporană în faţa morţii, amintim şi incinerarea. Ea 
are un număr important de adepţi, mai ales în ţările occidentale, astfel în-
cât, Biserica Romano-Catolică a introdus în cultul ei şi o rugăciune citită 
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la incinerarea cuiva. Motivele invocate în favoarea acestui procedeu nu 
sunt unele teologice. Se aduc argumente economice (înmormântările sunt 
scumpe), ecologice (sicriele nu sunt biodegradabile), sanitare (împiedica-
rea răspândirii unor epidemii) sau psihologice (teama de a fi îngropat în 
pământ). Încă de la început, Biserica Ortodoxă s-a pronunţat împotriva 
acestei practici şi chiar i-a determinat pe romani, unde era la ordinea zilei, 
să renunţe la ea în secolul al V-lea. După ce a murit Hristos, grija cea mai 
importantă a celor apropiaţi Lui a fost să cinstească Trupul Său prin înfă-
şurarea în giulgiu curat de in şi prin ungerea cu miruri. La fel, catacombe-
le sunt dovezi arheologice pentru faptul că primii creştini au arătat o grijă 
deosebită pentru îmbălsămarea trupurilor martirilor. Şi asta pentru că ei 
ştiau că Hristos a înviat şi S-a înălţat la cer cu trupul şi că El a cinstit trupu-
rile sfinţilor Săi adormiţi, făcându-le moaşte. „Dintr-o perspectivă biblică, 
însuşi conceptul de „trup” include carne, minte şi duh. Trupul fizic, aşadar, 
trebuie cinstit şi protejat, astfel încât, în acele situaţii rare, dar importan-
te, în care persoana atinge sfinţenia deplină, trupul, sub forma moaştelor 
sfinte, să poată fi păstrat şi venerat”37. 

Bucuria Învierii – bucuria omului

Bucuria Învierii la care participă toată creaţia38 reprezintă şi bucuria 
omenirii, pentru că se ridică împreună cu Hristos Cel înviat din mormânt, 
pentru că de acum se va adăpa din „izvorul nestricăciunii”39. 

În iconografia creştină, scena învierii Mântuitorului Iisus Hristos este 
reprezentată, avându-L pe Hristos înviat deasupra mormântului, ţinând şi 
trăgându-i din moarte pe strămoşii Adam şi Eva şi prin aceştia, tot neamul 
omenesc. Faţa Golgotei s-a schimbat. „Acolo unde era scena prea înfrico-
şată a jalnicei tragedii, acolo s-a făcut teatrul prea slăvit al veseliei univer-
sale; mormântul, sălaşul neplăcut al stricăciunii de altădată, s-a arătat că-
mara de viaţă purtătoare a nestricăciunii”40. În atmosfera pascală care ne 
copleşeşte, viaţa şi moartea noastră capătă un sens prin lumina Învierii, 
pe care omul o primeşte din făclia preotului, lumină care luminează toată 
creaţia: „Acum toate s-au umplut de lumină; şi cerul şi pământul şi cele de 
dedesubt”41. Cele de dedesubt sunt sufletele care erau ţinute în legăturile 
iadului, eliberate prin învierea lui Hristos. „Mântuitorul învinge iadul cu 
sufletul Său omenesc, dar unit cu dumnezeirea. Din această cauză, el este 
primul suflet care nu poate fi reţinut în iad, ci scapă de el, şi prin iradierea 
puterii Lui dumnezeieşti, eliberează din iad şi sufletele celor care au crezut 
mai înainte în făgăduinţele despre venirea Lui”42. 
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La bucuria învierii participă toată Biserica pentru că este o sărbătoare a 
tuturor. Participă şi este chemat să se bucure şi cel care a postit şi cel care 
n-a postit, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur:

„De este cineva credincios şi iubitor de Dumnezeu, să se bucure de 
acest Praznic frumos şi luminat. De este cineva slugă înţeleaptă, să intre, 
bucurându-se, întru bucuria Domnului său. De s-a ostenit cineva postind, 
să-şi ia acum răsplata. De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-şi pri-
mească astăzi plata cea dreaptă. De a venit cineva după ceasul al treilea, 
mulţumind să prăznuiască. De a ajuns cineva după ceasul al şaselea, să nu 
se îndoiască nicidecum, căci cu nimic nu va fi păgubit. De a întârziat cine-
va până în ceasul al nouălea, să se apropie, nicidecum îndoindu-se. De-a 
ajuns cineva abia în ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă din pricina în-
târzierii, căci darnic fiind Stăpânul, primeşte pe cel din urmă ca şi pe cel 
dintâi, odihneşte pe cel din al unsprezecelea ceas ca şi pe cel ce a lucrat din 
ceasul dintâi; şi pe cel din urmă miluieşte şi pe cel dintâi mângâie; şi ace-
lui plăteşte, şi acestuia dăruieşte; şi faptele le primeşte; şi gândul îl ţine în 
seamă, şi lucrul îl preţuieşte, şi voinţa o laudă. Pentru aceasta, intraţi toţi 
întru bucuria Domnului nostru: şi cei dintâi şi cei de-al doilea luaţi plata. 
Bogaţii şi săracii, împreună bucuraţi-vă. Cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi, 
cinstiţi ziua. Cei ce aţi postit şi cei ce n-aţi postit, veseliţi-vă astăzi. Masa 
este plină, ospătaţi-vă toţi. Viţelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. 
Gustaţi toţi din ospăţul credinţei: împărtăşiţi-vă toţi din bogăţia bunătăţii. 
Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăţia cea de obşte. Ni-
meni să nu se tânguiască pentru păcate că din mormânt, iertare a răsărit. 
Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântu-
itorului; şi a stins-o pe ea cel ce a fost ţinut de ea. Prădat-a iadul, Cel ce 
s-a pogorât în iad; umplutu-l-a de amărăciune fiindcă a gustat din Trupul 
Lui. Şi aceasta mai înainte înţelegând-o, Isaia a strigat: Iadul s-a amărât 
întâmpinându-Te pe Tine jos: amarâtu-s-a că s-a stricat. S-a amărât că a 
fost batjocorit; s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a 
amărât că a fost legat. A prins un trup şi de Dumnezeu a fost lovit. A prins 
pământ şi s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea şi a căzut prin ceea 
ce nu vedea. Unde-ţi este moarte, boldul? Unde-ţi este iadule, biruinţa? În-
viat-a Hristos şi tu ai fost nimicit. Sculatu-s-a Hristos şi au căzut diavolii. 
Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii. Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte. 
Înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în groapă; că Hristos sculându-se 
din morţi, începătură celor adormiţi S-a făcut. Lui se cuvine slavă şi stăpâ-
nire în vecii vecilor. Amin.”43
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Bucuria aceasta a învierii, pe care o trăieşte creştinul în noaptea de 
Paşti este împărţită cu cei dragi de acasă, pentru că, ducând acasă lumina 
şi salutându-i cu salutul creştinesc „Hristos a înviat !”, ei cred în Hristos şi 
cred în nemurirea lor. Bucuria este împărţită şi cu cei plecaţi în lumea de 
dincolo; în cimitirele creştine noaptea de Paşti nu este noapte, pentru că 
„lumina lui Hristos luminează tuturor !”

NOTE:
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 SEMNIFICAŢIA SUFERINŢEI 
ÎN NOUL TESTAMENT

Pr. Dr. Marius Constantin JICA

Pentru a înţelege că suferinţa este o încercare şi pentru a vedea 
felul în care o putem primi sau înfrunta, trebuie mai întâi de 

toate să avem în vedere purtarea de grijă neîncetată a lui Dumnezeu faţă 
de întreaga făptură şi mai ales faţă de coroana creaţiei, omul. Noul Testa-
ment afirmă foarte clar că toate câte se petrec asupra noastră, bune sau 
rele, se întâmplă cu voia lui Dumnezeu, încât până şi perii capului nostru, 
toţi sunt număraţi (Matei 10, 30). Este esenţial să remarcăm că Însuşi Fiul 
lui Dumnezeu Întrupat a ales ascultarea până la moarte, şi încă moarte pe 
cruce (Filipeni 2, 9), trecând prin suferinţă, în drumul spre preaslăvire şi 
ridicarea firii umane din robia păcatului şi a morţii. 

Acest parcurs al Mântuitorului Iisus Hristos i-a făcut pe mulţi teologi 
să afirme că prin Cruce se ajunge la Înviere1, dicton folosit foarte des în 
cuvintele de învăţătură. Dar provocarea cea mai mare pentru teologul or-
todox, şi care-i solicită cel mai mult puterea şi darul dreptei socotinţe, este 
preponderenţa pe care trebuie s-o acorde rolului suferinţei în iconomia 
mântuirii, desigur în lumina mărturiilor din Sfânta Scriptură a Vechiului şi 
Noului Testament şi din Sfânta Tradiţie. Se constată o accentuare a valorii 
crucii şi suferinţei în teologia apuseană (de pildă, autoflagelările practica-
te în masă de romano-catolicii din Filipine), pe când în Răsăritul ortodox, 
fără să se înlăture rolul suferinţei în iconomia mântuirii, se pune accent 
mai mult pe Învierea şi Preaslăvirea Mântuitorului şi pe viaţa nouă la care 
sunt chemaţi creştinii2. 

Chiar şi în iconografie, viziunea hristică occidentală este una „dolo-
rossa”, cu reprezentări ale Mântuitorului răstignit, cu trupul şi figura 
contorsionate de durere, pline de sânge, foarte fidele tabloului zugrăvit 
de Isaia la capitolul 53, adică fără chip şi fără frumuseţe. Dimpotrivă, în 
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Răsăritul creştin, Hristos, chiar şi răstignit şi în mijlocul chinurilor, apare 
ca un Dumnezeu şi Împărat, fără urme de violenţă pe trup3. Aceste dife-
renţe provin dintr-o interpretare şi înţelegerea deosebită a textului scrip-
turistic. Pe baza acestei percepţii diferite, Apusul s-a depărtat tot mai mult 
de tradiţia păstrată în Răsăritul ortodox, insistând pe imaginea de stăpân 
intransigent şi neiertător a lui Dumnezeu, în faţa Căruia noi oamenii nu 
putem face absolut nimic. Mai mult, din această concepţie radicală s-a dez-
voltat o adevărată obsesie pentru tot ceea ce însemnă suferinţă, moarte, 
durere, toate asociate cu ideea unei păcătoşenii absolute a fiinţei umane. 
De cealaltă parte însă, Răsăritul ortodox a păstrat o viziune luminoasă a 
patimilor Mântuitorului Iisus Hristos, văzând în suferinţă nu o finalitate 
implacabilă, ci o etapă şi un prilej de încercare în vederea dobândirii îm-
părăţiei cerurilor. Aşa se explică faptul că niciodată în Răsărit nu întâlnim 
nicio formă de ascetism excesiv, în care trupul este considerat un veritabil 
obstacol către desăvârşire, ci mai degrabă o spiritualitate şi o idee a nevo-
inţei echilibrate în care trupul şi sufletul conlucrează în vederea dobândirii 
mântuirii. 

Valoarea suferinţei după Noul Testament, 
conform Părinţilor Răsăriteni. Relaţia dintre Crucea 
şi Lumina lui Hristos

Tema patimilor şi a suferinţei Mântuitorului Iisus Hristos ocupă în 
scrierile Sfinţilor Părinţi unul dintre locurile cele mai importante, aceasta 
cu atât mai mult cu cât secolele de aur ale Bisericii sunt secole prin exce-
lenţă hristologice. Disputele din jurul persoanei lui Hristos a determinat o 
aplecare foarte atentă asupra textului Sfintei Scripturi pentru o argumen-
tare riguroasă şi permanent valabilă a divino-umanităţiilui Hristos. Aceas-
ta nu înseamnă că secolele precedente sunt lipsite de interes faţă de acest 
subiect. Există în scrierile părinţilor ante-niceeni numeroase pasaje care 
fac dovada unei deosebite cunoaşteri a tainei morţii dar şi învierii Mântu-
itorului, cu o aplicabilitate uimitoare la viaţa eclezială. 

Sfântul Ignatie Teoforul, spre exemplu, urmăreşte cu fidelitate cursul 
faptelor descrise în Evanghelii, dar centrul acţiunii îl reprezintă patimile 
şi învierea lui Hristos4. Reflexia patimilor în viaţa tinerei biserici creştine 
este întreită: ea este răscumpărătoare, sfinţitoare şi anamnetică. În epis-
tola către Smirneni spune că „El a pătimit toate ca să ne mântuim. A păti-
mit cu adevărat şi a înviat cu adevărat, nu cum spun unii necredincioşi că 
a pătimit în aparenţă, existând în aparenţă şi, precum gândesc, aşa li se va 
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şi întâmpla pentru că sunt fantome şi draci”. 5 Demersul Sfântului Ignatie 
este în primul rând apologetic. El se ridică împotriva docheţilor care infir-
mau realitatea morţii şi învierii lui Hristos, dar, în acelaşi timp, trasează 
principala linie a hristologiei ortodoxe: Hristos a murit pentru noi pentru 
a ne răscumpăra din robia păcatului şi morţii şi pentru a ne înfăţişa astfel 
în faţa tronului ceresc. Argumentele pe care le aduce în favoarea întrupării 
sunt în special profeţiile Vechiului Testament. Hristos este cel despre care 
au vorbit prorocii. 6 Continuitatea dintre Vechiul şi Noul Testament este, 
de altfel, foarte des prezentată din perspectiva patimilor lui Hristos. 

Sfântul Irineu de Lugdunum, ucenic al Sfântul Policarp, realizează un 
admirabil tablou al patimilor din perspectiva proorociilor vechi-testamen-
tare, indicând, totodată o primă formă a hristologiei creştine. El merge pe 
firul textelor din Isaia LIII şi LVII, dar nu în maniera părinţilor apostolici, 
unde interpretarea ocupă un loc secundar, primând mai ales descrierea 
prin colaţionare de pasaje biblice, a patimilor. După indicarea succintă a 
textului, Sfântul Irineu dă şi interpretarea acestora într-o formă clară şi în 
acelaşi timp concisă. „Prin moartea Sa – spune episcopul de Lugdunum 
– cei care au fost mai înainte duşmanii Lui şi potrivnici unii faţă de alţii, 
crezând împreună cu El, vor avea pace între ei, devenind prieteni şi iubiţi 
prin comuniunea lor de credinţă cu El, exact aşa cum se întâmplă. „7 Pati-
mile au loc prin voia Tatălui şi ele nu reprezintă o finalitate ci o trecere de 
al un nivel al trupului şi metaforei, la altul al Duhului şi al contemplării. 8 
Hristologia Sfântului Irineu este cu totul tributară teologiei pauline, fapt 
ce se poate observa mai ales în accentul deosebit cu privire la opera de răs-
cumpărare. 9

În disputa cu sectele gnostice Sfântul Irineu şi-a însuşit, pe lângă teo-
logia răscumpărării şi pe cea a recapitulării, atât de prezentă în epistolele 
Sfântului Apostol Pavel. El a ţinut să sublinieze, în chip general, ideea re-
capitulării întregii iconomii creştine în Hristos, Cel care a restaurat, prin 
jertfa Sa pe Golgota şi prin luminata Înviere, destinul viitor al întregii uma-
nităţi trezite şi chemate la lumina netrecătoare a mântuirii. Prezentarea 
Sfântului Irineu include trei idei foarte importante10. În primul rând, după 
cum sugerează chiar sensul termenului, recapitulare, se referă la stăpânire. 
Hristos recapitulează toate lucrurile, aducându-le sub stăpânirea Sa. El îl 
înfăţişează pe Hristos ca Recapitulator care îşi asumă întâietatea şi se aşea-
ză pe Sine drept cap al Bisericii, cu scopul de a trage la El toate lucrurile, la 
vremea potrivită11. Adunarea tuturor lucrurilor sub stăpânirea Lui este un 
proces rânduit spre mântuire şi spre desăvârşirea finală, când „Dumnezeu 
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va fi totul în toate” (I Cor. XV. 28). În al doilea rând, recapitularea inclu-
de noţiunea de asumare sau acceptare care efectuează restaurarea. Ceea 
ce Domnul recapitulează în Sine, în întregime, este umanitatea; aspectul 
recapitulării este verificat în Întrupare, în care nevăzutul se face văzut şi 
Cuvântul se face fiinţă omenească. 12 Acest act al Întrupării a vindecat uma-
nitatea, restaurând chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, pierdute prin că-
derea lui Adam. Comentând textul din Romani V. 19, Sfântul Irineu arată 
că adevăratul trup era cerut, eliminând orice posibilitate a dochetismului. 
13 Prin Întrupare Logosul a recapitulat în El întreaga fire umană. Aşa cum 
primul Adam a fost născut din pământ de către Logosul lui Dumnezeu, se 
cuvenea ca acest Logos, recapitulând El Însuşi pe Adam, să fie născut şi El 
la fel cu Adam14. Dacă pe al doilea Adam, adică pe El Însuşi, Logosul nu l-a 
mai făcut din pământ, ci L-a luat din Maria, este pentru a păstra identita-
tea între primul şi al doilea Adam, aceeaşi făptură recapitulată respectând 
asemănarea. 

În Hristos, Dumnezeu a recapitulat forma originară a omenirii, ca 
într-adevăr păcatul să poată fi omorât şi moartea distrusă şi omenirea să 
poată trăi. 15 Păcatul lui Adam aducea cu sine moartea, în timp ce întrupa-
rea aducea viaţa. Pe când Adam conducea spre moarte, Hristos conduce 
prin moarte şi astfel, pe calea învierii, vine viaţa. 16 Momentul dominant 
pentru Sfântul Irineu este mai degrabă întruparea decât învierea. Logosul 
s-a întrupat pentru a putea suferi şi muri în vederea mântuirii lumii. Noul 
Adam a arătat prin moartea Sa pe cruce cum poate deveni omul asemenea 
lui Dumnezeu. Episcopul de Lugdunum inaugurează o prezentare a crucii 
ca victorie, care va înflori prin teologia Sfântului Atanasie cel Mare, pre-
zentându-l pe Hristos ca sfidând diavolul şi moartea. Crucea este o luptă 
şi dintru început Hristos este puternic şi victorios17. Crucea este de aseme-
nea trofeu de biruinţă şi Sfântul Irineu găseşte marca sa în tot universul18. 
Tocmai de aceea răstignirea s-a făcut după cele patru dimensiuni ale lumii, 
când Cuvântul a trasat forma crucii asupra universului, chemând pe toţi 
oamenii la cunoaşterea adevărului şi la participarea activă la taina jertfei 
Sale19. 

În fine, a treia idee privind noţiunea de recapitulare este aceea de re-
petiţie, cu suprimarea defectelor şi imperfecţiunilor. În manieră originală, 
Sfântul Irineu dezvoltă paralela între primul şi cel de-al doilea Adam. Sim-
plu ca om, Adam este recapitulat în Hristos în virtutea faptului că Acesta 
cuprinde întreaga umanitate. Dar Adam are un rol special, ca părinte al 
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neamului omenesc. Hristos, noul cap, aduce în lume viaţa, care distruge 
moartea cauzată de păcatul adamic20. 

Prin accentuarea tainei întrupării, nu trebuie înţeleasă o neglijare a pa-
timilor sau învierii. Sfântul Irineu insistă mult asupra ascultării lui Hris-
tos din timpul patimilor Sale şi crede că „ascultarea Cuvântului a mângâiat 
tristeţea Tatălui, cauzată de neascultarea noastră”. 21 Nu avem aici o formă 
de juridism, aşa cum încearcă să susţină teologia catolică, ci de ceva mai 
mult şi mai presus, de limbajul dragostei. Prin aceasta el elimină orice ten-
taţie de crea o anumită relaţie de subordonare în sânul Sfintei Treimi. Nu 
obligaţia, ci dragostea este cea care hotărăşte actul jertfelnic, iar acest lucru 
este hotărât de comuniunea intratrinitară. Chiar dacă vocabularul folosit 
nu este încă unul bine precizat, continua apelare la textul Sfintei Scripturi 
elimină orice suspiciune de neconcordanţă cu învăţătura de credinţă a Bi-
sericii. Modalitatea sa de analiză este una istoric-literară, îmbinând textul 
biblic cu realitatea mântuirii şi cu viaţa Bisericii. Desigur, nu putem vorbi 
despre o hermeneutică specială a Sfântului Irineu, dar, ca mare a majorita-
te a părinţilor din primele secole creştine, are totdeauna în faţa ochilor tex-
tul şi propovăduirea Evangheliei. Faptul că un loc fundamental este ocupat 
în scrierile sale de epistolele pauline, ne determină să afirmăm înalta ţinu-
tă a comentariilor sale dar şi tonul „apostolic”, menit să facă viu cuvântul 
Scripturii în inimile credincioşilor. 

Un pas important în interpretarea textelor scripturistice referitoare 
la patimile Mântuitorului Iisus Hristos este făcut de Sfântul Atanasie cel 
Mare. Accentul pe care episcopul Alexandriei îl pune pe aceste texte, în 
special pe cele din epistolele Sfântului Apostol Pavel, este determinat pe 
de o parte de lipsa preciziei şi coerenţei în interpretarea scripturistică, iar 
pe de altă parte de atacurile ariene împotriva dumnezeirii reale a Fiului lui 
Dumnezeu. Un lucru demn de reţinut este faptul că deşi alexandrin, Sfân-
tul Atanasie nu avansează o hermeneutică exclusiv alegorică, ci reuşeşte să 
menţină o armonie impresionantă a planurilor de interpretare, ţinând cont 
atât de realitatea istorico-literară cât şi de interpretarea duhovnicească din 
perspectiva tradiţiei Bisericii. Importanţa sa este cu atât mai mare cu cât el 
este primul care formulează un canon viabil al cărţilor Sfintelor Scripturi, 
eliminând imensul corpus de texte parazitare evangheliilor şi epistolelor 
apostolilor22. Încercând o înregistrare a citatelor din epistolele pauline în 
opera atanasiană, vom fi uimiţi nu doar de numărul mare al acestora, ci şi 
de faptul că, exceptând epistola către Filimon, toate celelalte, inclusiv cea 
către evrei, sunt prezente cu toate. Epistolele către Romani, I Corinteni şi 
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Evrei ocupă principalul loc între textele folosite. Epistola către Romani 
este citată de aproximativ de 70 de ori, I Corinteni de 91 de ori, fiind cea 
mai folosită, iar epistola către Evrei tot de 70 de ori23. 

Din uriaşa operă a marelui episcop de Alexandria am ales, pentru su-
biectul tratat, capitolul IV. XX - XXVII din Tratatul despre Întruparea Cu-
vântului. Dedicat jertfei pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, capitolul 
oferă o strălucită îmbinare a textului biblic, ce constituie de altfel funda-
mentul, cu tradiţia doctrinară, în special cu cea a Sfântului Irineu. Patimile 
sunt legate indisolubil de întruparea şi de răscumpărarea neamului ome-
nesc. „Nu era cu putinţă altuia – spune Sfântul Atanasie – să rezidească în 
om existenţa după chipul lui Dumnezeu decât Chipu Tatălui. Şi nu era cu 
neputinţă altuia să facă prin înviere, pe muritor nemuritor, decât celui ce 
era însăşi Viaţa, adică Domnul nostru Iisus Hristos. „24

Imaginea jertfei sale este imaginea jertfei desăvârşite din Evrei IX. 12, 
24, adusă o singură dată, pentru toţi oamenii. Aceasta survine numai după 
cel Mântuitorul îşi face cunoscută dumnezeirea „prin fapte”. Abia apoi „ a 
adus şi jertfa pentru toţi, dând templul Său spre moarte ca să facă pe toţi 
nevinovaţi şi iertaţi de neascultarea de la început şi să Se arate totodată pe 
Sine mai înalt decât moartea, arătând trupul Său nestricăcios drept pâr-
ga învierii tuturor. „25 Motivul acesta al templului va urma, ca un fir roşu, 
întreaga desfăşurare a ideilor. Realitatea şi efectul jertfei lui Hristos este 
garantată de consubstanţialitatea sa cu Tatăl, dar şi de umanitatea sa de-
plină. Unirea tainică dintre Logos şi firea umană în persoana Mântuitoru-
lui are rolul de a pune capăt domniei morţii şi stricăciunii, de a schimba 
perspectiva sumbră a păcatului în favoarea vederii lui Dumnezeu, „nu în 
ghicitură, ci faţă către faţă”. 

Moartea lui Hristos apare în textul Sfântului Atanasie ca plată pen-
tru datoria noastră a tuturor în faţa dumnezeirii: „era nevoie de moarte şi 
trebuia să primească moartea pentru toţi, ca să se împlinească ceea ce se 
datora de către toţi”26. Încă o dată trebuie precizat lipsa conotaţie juridice 
din acest text. Datoria despre care vorbeşte este aceea a închinării în „duh 
şi adevăr”, datoria comuniunii şi a iubirii lui Dumnezeu. De aceea Sfântul 
Atanasie nu face o separaţie netă între persoana Logosului şi Iisus Omul, 
aşa cum era ea operată în monarhianismul lui Pavel de Samosata. „Cuvân-
tul, deoarece nu era cu putinţă să moară – căci era nemuritor – Şi-a luat 
trup ce putea muri, ca să-l aducă în locul tuturor şi ca, pătimind pentru 
toţi, datorită sălăşluirii Lui în el, să surpe pe cel ce are stăpânirea morţii, 
adică pe diavolul, şi să izbăvească pe cei pe care frica morţii îi ţinea în robie 
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toată viaţa. „27 Încă o dată avem de-a face cu unul dintre motivele pauline, 
enunţat în Evrei II. 14 – 15, text pe care episcopul alexandrin îl redă fidel 
şi pus în paralel cu I Corinteni XV, în special cu versetele 53 – 55: Căci 
trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, 
şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta 
supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor 
se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: 
Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde 
îţi este boldul, moarte? 

Moartea este preţul răscumpărării noastre, a tuturor, adevăr pe care 
Sfântul Atanasie îl redă tot apelând la imaginea templului, atât de des uti-
lizată de apostolul neamurilor. Pornind de la Efeseni II. 14, el dezvoltă 
imaginea „peretelui din mijloc”, a catapetesmei ce împiedică adevărata co-
muniune dintre om şi Dumnezeu. Prin moartea lui Hristos acest perete a 
fost îndepărtat, mai mult, moartea Sa îi cuprinde pe toţi, după cum bra-
ţele sunt deschise pe cruce pentru a cuprinde întreaga lume, „poporul cel 
vechi” şi „pe cei dintre neamuri”. 28 Această moarte este singura potrivită 
pentru că numai prin cruce este posibilă mărturia nu doar a omului, ci a 
întregii lumii. Ea devine semnul biruinţei – al motiv paulin – şi armă îm-
potriva diavolului29. 

Moartea lui Hristos devine, astfel, paradigmatică pentru întreaga ome-
nire: ea este în acelaşi timp cauză a temerilor noastre, dar şi motiv de bu-
curie pentru faptul că datorită ei sunt răscumpăraţi şi repuşi în relaţia 
pierdută cu Tatăl Ceresc. Sfântul Atanasie adaugă numeroase tonalităţi 
apologetice, în special împotriva docheţilor, afirmând cu tărie realitatea 
morţii lui Hristos. O moarte aparenţă ar infirma însăşi taina întrupării, iar 
întreaga operă de răscumpărare nu ar fi decât un imens fals. 

Ca şi în cazul Sfântul Irineu, textele Sfântului Atanasie sunt dovada 
concludentă a unei deosebite familiarităţi cu textul Scripturii. Putem spu-
ne că limbajul său este unul eminamente biblic, folosind imagini şi expresii 
de o asemenea factură, dar nu prin simpla calchiere semantică, ci prin asu-
mare şi prin aprofundarea sensului adânc pe care acestea îl poartă. În ace-
laşi timp, Sfântul Atanasie indică o primă linie de urmat în interpretarea 
textului biblic, cu aplicare specială la textul paulin. Puse în paralel, textele 
din I Corinteni XV şi Evrei VII, IX constituie un uriaş climax, pe coordo-
natele înviere – jertfă, Hristos – oameni. Această construcţie are darul de 
a da nu doar un plus de coerenţă textului, dar şi o unitate indestructibilă la 
nivelul ideilor formulate. 



Almanah Bisericesc 2011

În acest periplu patristic nu putem trece peste impresionanta operă 
a Sfântului Ioan Gură de Aur, cel mai mare comentator al textului Sfin-
tei Scripturi şi, în special, al epistolelor pauline. Explorând scriitura pau-
lină şi integrând demersul său omiletic contextual şi existenţial, Sfântul 
Ioan Gură Aur ţine seama de un număr de adevăruri fundamentale, gru-
pându-le în jurul a două importante capitole ale înţelepciunii şi experien-
ţei eclesial-creştine: (1) Dumnezeu şi atitudinea Sa faţă de umanitate; (2) 
omul şi legătura sa cu Dumnezeu. 

În spiritul teologiei pauline, Sfântul Ioan vede în Dumnezeu, înainte 
de toate, iubirea30. Iubirea este legătura între Dumnezeu şi oameni şi a 
oamenilor între ei31. Dar întrucât omul nu poate iubi deplin, acest atribut 
fiind specific lui Dumnezeu, Dumnezeu însuşi coboară la un sentiment ce 
se naşte direct din iubire, fiind propriu atât modului său de existenţă, cât 
şi naturii noastre. Este vorba de milostivire32. Sfera de înţelegere a acestei 
însuşiri este foarte întinsă. Ea înseamnă în primul rând bună voinţă divină, 
har, milă cerească, apoi dragoste de oameni, caritate, altruism. Pe scurt, 
milostivirea este, referindu-ne la Dumnezeu, exteriorizarea, manifestarea 
în act a iubirii divine, reflexul fondului sufletesc, a tot ceea ce este mai bun 
în noi, referindu-ne la natura omenească. 

De aceea, milostivirea devine cauza creatoare a oricărui bine şi, cum 
toate cele create sunt bune, înseamnă că prin ea s-au făcut toate. Iată de ce 
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că prin milă a fost făcută lumea şi prin ea 
îl imităm pe Dumnezeu, lucrând şi noi spre binele lumii33. Ca săvârşire a 
unui bine se răsfrânge asupra săvârşitorului, îmbogăţindu-l şi desăvârşin-
du-l în bine. Cu privire la Dumnezeu nu putem vorbi însă de o îmbogăţire a 
Sa prin milostivire, ci de o revărsare a perfecţiunii Sale: „Bogăţia Sa este în 
a răspândi darurile Sale peste toţi”34. Noi înşine privim această milostivire 
ca o deşertare, ca o chenoză a lui Dumnezeu, ea devenind cauza principală 
a Întrupării35. Întruparea Domnului este semnul văzut al milei divine, ase-
menea uleiului sfânt al Vechiului Testament: „pentru aceasta preoţii, îm-
păraţii şi profeţii se ungeau, căci uleiul era simbolul iubirii de oameni a lui 
Dumnezeu. Cu aceasta se arată că un conducător trebuie să aibă plinăta-
tea harului, că Duhul lui Dumnezeu se coboară la oameni prin îndurare”36. 

Mila ce se coboară prin întrupare este o milă a păcii, pentru că Fiul lui 
Dumnezeu vine să aducă pacea cu Dumnezeu şi pacea între oameni37. Mila 
păcii, contopeşte întru tot sublim două acţiuni: a harului divin ce se coboa-
ră spre om, chemându-l la comuniune, şi a strădaniei omului ce se înalţă 
spre Dumnezeu. Ea primeşte o adevărată consistenţă prin unirea divinului 
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cu umanul în întruparea Cuvântului. Într-adevăr, viaţa Domnului după 
întrupare este o continuă împletire a celor proprii firii dumnezeieşti, cu 
cele proprii firii omeneşti, a coborârii celor dintâi pentru ridicarea celor 
din urmă38. 

Aceste consideraţii îl duc pe Sfântul Ioan Gură de Aur la analizarea şi 
dezvoltarea textului din Filipeni 2, 5-11. Astfel, aprofundează Sfântul Pă-
rinte perspectiva paulină asupra deplinătăţii dumnezeirii şi a umanităţii în 
Iisus Hristos, a unirii celor două firi şi consecinţelor acesteia pentru mân-
tuirea noastră. 

Dumnezeirea adevărată a Mântuitorului este arătată de Sfântul Ioan 
Gură de Aur în cuvintele Sfântului Apostol: „cunoaşteţi harul Domnului 
nostru Iisus Hristos, bogat fiind” (II Cor. 8, 9)39. „Dumnezeu fiind în chip, 
n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, Ci S-a deşertat pe Sine, 
chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflân-
du-Se ca un om” (Filipeni 2, 6-7). Apostolul nu zice – menţionează Sfântul 
Ioan – în forma lui Dumnezeu făcându-se, ci fiind dintru început40. Forma, 
chipul, arată identitatea, căci dacă la oameni a căror natură este compu-
să, forma, aparţine corpului, la Dumnezeu fiinţa simplă, forma aparţine 
esenţei. „Fiul nu a privit ca răpire dumnezeirea, nu s-a temut ca cineva să-i 
smulgă natura sa, demnitatea sa, din care cauză s-a şi dezbrăcat singur, 
având certitudinea că iarăşi o va primi”, ca pe ceva ce este propriu. „Pen-
tru aceasta nu a zis Sfântul Apostol Pavel: nu a răpit, şi nu a socotit răpire, 
fiindcă nu a luat începutul răpindu-l, ci l-a avut din fire. Aceasta înseamnă 
a fi egal cu Dumnezeu nu având dumnezeirea ca răpire, ca uzurpare, ci ca 
fire. Numai aşa se poate vorbi de adevărata coborâre şi chenoză, prin co-
borârea de sine, coborâre din ceva propriu, nu din ceva străin”. „În afară 
de nume, toate ale Tatălui sunt comune Fiului” 41. Fiul este egalul Tatălui 
şi Dumnezeu adevărat. 

Deplinătatea naturii umane a Mântuitorului este arătată prin aceea că 
chipul robului era desăvârşit, nimic lipsindu-i”42. „Apostolul nu a zis, ca 
forma robului, nici în asemănarea chipului robului, nici în forma exteri-
oară a robului, ci a luat chipul robului”43. Domnul a luat deci firea noastră 
reală, nu aparentă44. „Dar ce înseamnă: în asemănarea oamenilor făcân-
du-Se? Înseamnă că pe de o parte Hristos are multe dintre ale noastre, pe 
de alta multe nu are, ca de exemplu nu s-a născut din unire trupească şi 
n-a săvârşit păcat. Acestea îi aparţin numai lui, nicidecum şi celorlalţi oa-
meni. Dar nu era numai ceea ce părea, ci şi Dumnezeu […] nu era simplu 
om; pentru aceasta zice apostolul că s-a făcut întru asemănarea oamenilor. 
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Noi suntem suflet şi trup, pe când El era Dumnezeu şi suflet şi trup”45. Ob-
servăm că Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază, cu privire la integritatea 
naturii umane, atât prezenţa trupului, cât şi a sufletului în Hristos, contrar 
ereziei apolinariste, care vedea în natura umană a Domnului numai trupul, 
sufletul fiind înlocuit cu Logosul însuşi. Mântuitorul a luat firea noastră 
întreagă, afară de păcat. 

În acest sens, problema dogmatică centrală a comentatorului, ca de al-
tfel şi a epistolei pauline către comunitatea creştină din Filipi, este cobo-
rârea lui Dumnezeu şi reversul acesteia, înălţarea omului, realizate hristic, 
în patimile şi învierea Domnului. Chenoza înseamnă deşertare, coborârea 
lui Dumnezeu la condiţia firii umane, este un act al smereniei, adevărata 
smerenie fiind cea de bună voie, nu din constrângere46. Există numai între 
fiinţe egale în cinste47. Nu este smerenie supunerea celui mai mic faţă de 
cel mai mare. Dacă Fiul ar fi fost mai mic decât Tatăl, chenoza nu ar fi fost 
adevărată coborâre şi nici exemplul pe care îl urmărea Sfântul Pavel să-l 
dea credincioşilor spre smerenie, n-ar mai fi fost potrivit. Dacă Fiul n-a 
avut aceeaşi cinste cu Tatăl, înseamnă că a fost imperfect, şi pentru noi s-a 
desăvârşit, dobândind răsplata ascultării sale faţă de Tatăl48. Or, această 
coborâre a lui Dumnezeu este de bună voie şi adevărată, pentru că îi este 
proprie ca act al manifestării, al milei, al revărsării plinătăţii Sale, pentru 
creaţia Sa. „Din plinătatea lui noi toţi am luat şi har peste har” spune Sfân-
tul Evanghelist Ioan (Ioan 1, 16). Într-adevăr, Dumnezeu poate exista în 
orice mod, creaţia nefiind vreo delimitare pentru El, după cum El însuşi nu 
este străin de ea, din contră făptura Sa, ca una ce este destinată desăvârşi-
rii, tinde mereu şi cât mai mult spre El. Numai pentru înţelegerea noastră, 
chenoza apare ca ceva străin lui Dumnezeu; dar în fond ea nu aduce nicio 
schimbare fiinţei divine. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur specifică: „Îm-
păratul cerului, cel ce stă pe tronul Tatălui, a venit la noi părăsind tronul 
părintesc; iar când zice a părăsit, nu înţeleg schimbare, deoarece el umple 
cerul şi pământul, ci zic aceasta prin iconomie49. „Ca Fiu se supune Tatălui 
de bună voie, de la Sine, nu coborând la starea robului, ci păstrând cinstea 
Sa”50. Smerenia lui Dumnezeu faţă de egalul Său, faţă de El însuşi51, în-
seamnă preamărirea Sa prin Sine, prin tot ceea ce lucrează, înseamnă de-
plinătatea Sa. Nici o făptură nu-l poate cinsti pe Dumnezeu Tatăl aşa cum 
însuşi Fiul cel unul născut l-a cinstit52. „De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat şi 
i-a dăruit lui nume mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus 
tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor 
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dedesubt şi să mărturisească toată limba că Iisus Hristos este Domn, spre 
slava lui Dumnezeu Tatăl (Filipeni 2, 9-11)”53. 

Chenoza este manifestarea desăvârşirii absolute a dumnezeirii, în care 
chiar coborârea este mai multă umplere şi răspândire de slavă. Ea este prin 
aceasta şi o preamărire, ca o arătare a frumuseţii şi desăvârşirii lui Dumne-
zeu în lume, lumea însăşi fiind răpită de această frumuseţe, spre desăvâr-
şire. Dar Dumnezeu nu se arată în toată slava Sa, ci pe măsura puterii de 
cuprindere a ceea ce nu este El însuşi, a lumii. De aceea această dăruire a 
Sa în lume înseamnă o renunţare la ceva propriu, nu la fiinţa Sa, rămânând 
mereu ce era, ci la slava Sa luând ceea ce nu era. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, ca de altfel toţi părinţii Bisericii, nu intră 
în analize asupra chenozei. În general ei se mulţumesc a afirma, fără a o 
cerceta în amănunt54. Că Fiul lui Dumnezeu nu s-a dezbrăcat de chipul lui 
Dumnezeu pentru că acest chip era inerent naturii şi virtual identic cu ea. 
Nu este o schimbare de natură, ci o manifestare a ei în diferite stadii aşa 
cum arată Sfântul Pavel55. Numai printr-Însul ne mântuim, de aceea Dum-
nezeu L-a dat pentru noi56, iar El de bună voie a venit, nu trimiţând înger 
sau vreun alt serv57. 

Răscumpărarea este îndumnezeirea noastră, prin această chenoză a lui 
Dumnezeu: „Dumnezeu însuşi va preface trupul smereniei noastre, spre al 
face asemenea trupului slavei Sale”58. Chenoza este la nivelul dumnezeiesc, 
fiindcă prin ea nu fiinţa lui Dumnezeu se modifică, ci a omului. Dar omul 
nu rămâne inert, ci trebuie să tindă spre desăvârşire, lucrând ceea ce Dum-
nezeu însuşi săvârşeşte: binele. 

Sfântul Ioan face distincţie între Hristos Răscumpărătorul care atin-
ge însăşi fiinţa creştinului şi Hristos, modelul care influenţează conduita 
creştinului. În realitate funcţia de model este un complement, o aplicaţie 
a celei de Răscumpărător59. Sfântul Părinte nu insistă asupra răscumpără-
rii, interesându-l partea practică, aplicarea imediată a dogmei. Mântuirea 
lumii fiind împlinită în Iisus Hristos, rămâne ca fiecare în parte să se stră-
duiască pentru mântuirea sa personală. În acelaşi plan al concretului sunt 
puse patimile şi răstignirea. Ele presupun interiorizare şi asumare efec-
tivă, nu doar o imitaţie sterilă, capabilă să producă mai degrabă efuziuni 
sentimentale, decât trăiri autentice. Tocmai de aceea, în scrierile Sfântului 
Ioan Gură de Aur apare corelată cu tema suferinţei lui Hristos şi tema lu-
minii ce ne vine prin asumarea personală a roadelor jerfei Mântuitorului. 
În teologia Sfântului Ioan „raţiunea” crucii constă în raportarea ei la Lu-
mina lui Hristos: nu poate exista „cruce” dacă nu exista mai întâi Lumina 
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lui Hristos, deoarece numai prin trăirea şi mărturisirea Luminii se arată 
opoziţia „întunericului” în sensul profeţiei străvechi împotriva „şarpelui”, 
ca urmare a păcatului strămoşesc: „Acela îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei 
înţepa călcâiul” (Facere 3, 15). Nu poate exista „Lumina” fără cruce şi, în 
acest sens, însemnătatea crucii este hotărâtoare pentru mântuire. 

În prima parte a lucrării Sale, Mântuitorul a arătat „Lumina vieţii” 
(Ioan 8, 12) în puterea Duhului Sfânt de la Botez, exprimată în spirituali-
tatea Postului Mare prin Evanghelia Duminicii a doua închinată Sfântului 
Grigorie Palama. Această Lumină însemna arătarea nu numai a adâncului 
dumnezeiesc, cum spunea Sfântul Pavel, atunci când vorbea despre pogo-
rârea lui Hristos „în cele de jos ale pământului ca să umple toate” (Efeseni 
4, 8-10), ci şi „plinătatea” vieţii în Hristos, aşa cum toţi sfinţii cunosc dra-
gostea lui Hristos la dimensiunile ei cosmice (Efeseni 3, 17-19). În slava 
Luminii de sus îngerii au văzut până unde merge în Hristos inima lui Dum-
nezeu, ca taină ascunsă din veac, dorind însă să o privească după ce a fost 
vădită în Hristos (1 Petru 1, 12). Lumina lui Hristos însemna şi plinătatea 
darurilor Duhului Sfânt în chip mesianic: „În El a binevoit Dumnezeu să 
sălăşluiască toată plinirea” (Coloseni 1, 19); „Întru El locuieşte după trup 
toată plinătatea dumnezeirii” (Coloseni 2, 9). Astfel, pentru tot omul care 
urmează lui Hristos, aceste daruri înseamnă o restaurare a chipului prin 
răscumpărare. Celor care Îl respingeau, Mântuitorul le reproşa: „Dacă în 
cele străine nu aţi fost fideli, cine vă va da pe ale voastre?” (Luca 16, 12), 
dar cei care au urmat Lui au putut mărturisi: „Ale Tale dintru ale Tale, Ţie 
aducem de toate şi pentru toate”. 

„Lumina” lui Hristos are sensul adâncului la care se ajunge prin afunda-
re baptismală. De aceea, arătarea acestei „Lumini” prin Botezul lui Hristos 
a însemnat nu afundare prin coborâre, ci descoperirea epifanică a „adân-
cului”, prin care se împlinea profeţia, ca „marea” morţii a văzut şi a fugit, 
iar Iordanul, ca râul vieţii care curge din cele trei izvoare ale Sfintei Treimi, 
s-a întors înapoi (Psalmul 113, 3). Acest sens al Botezului în Hristos îl arată 
şi Sfântul Pavel, când spune că: „Viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în 
Dumnezeu” (Coloseni 3, 3), întrucât botezul aduce asemănarea cu Hristos 
în adâncul lui Dumnezeu ca o omorâre a trupului păcatului. 

Drumul cu Hristos avea să însemne o „adâncire” până la asemănare60: 
„Rămăşiţa care va fi, va prinde rădăcini în jos şi va aduce roade în sus” (Isa-
ia 37, 31), în sensul de comori în cer şi părtăşie la Lumina taborică. Este 
calea adevărată şi singura care deschide cerul, care în faţa oricărei alte căi 
rămâne închis: „Adevărul din pământ va răsări şi dreptatea va privi din 
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ceruri” (Psalmul 84, 12); în Hristos „s-au desfăcut izvoarele adâncului cel 
mare şi s-au deschis jgheaburile cerului” (Facere 7, 11). În acest sens, adân-
cirea este ca şi o dezlegare pentru bucuria slavei lui Dumnezeu şi a vederii 
Feţei Sale. În acest sens Mântuitorul este „Uşa” de intrare pentru „ieşire” 
la „păşunea” darurilor Duhului Sfânt din viaţa lui Hristos (Ioan 10, 9). Cei 
ce intră prin această „Uşă” dobândesc „puterea de a se face fii ai lui Dum-
nezeu,... care s-au născut de la Dumnezeu” (Ioan 1, 12). Jertfa Mântuitoru-
lui a înlăturat sabia de foc de la intrarea în Eden. Duhul Sfânt îi aşează pe 
oameni în grădina vieţii lui Hristos, „ca s-o lucreze şi s-o păzească” (Facere 
2, 15), pogorându-se astfel, la „Pomul Vieţii”. După aceste coordonate ale 
lucrării lui Dumnezeu, Sfântul Ioan va preciza şi adânci, Jertfa liturgică 
a lui Hristos, aşa cum a făcut predecesorul său, Sfântul Vasile cel Mare61. 

Abordarea Sfântului Ioan Gură de Aur anticipează astfel literatura du-
hovnicească marcată de personalităţi precum Sfântul Simeon Noul Teolog, 
Sfântul Maxim Mărturisitorul sau Sfântul Grigore Palama, unde patimile 
lui Hristos nu sunt doar simple subiecte de discuţie teologică, ci au o di-
mensiune integratoare, existenţială, omul trăind alături de Mântuitorul 
său, taina propriei sale răscumpărări. 

Dintre aceşti autori pe care tradiţia i-a numit adesea „filocalici” ne-am 
oprit la persoana şi opera Sfântului Maxim Mărturisitorul. Personalitate 
controversată a epocii sale, ortodox convins şi duşman declarat al mofizis-
mului şi monotelismului, Sfântul Maxim Mărturisitorul reprezintă unul 
dintre stâlpii teologiei răsăritene, criteriu pentru oricine păşeşte pe această 
cale. Fidel tradiţiei Bisericii, Sfântul Maxim îşi construieşte teologia por-
nind tot de la Sfânta Scriptură; mai mult, interpretarea pe care o dă el este 
una duhovnicească, urmărind progresul efectiv al celui ce doreşte să se 
desăvârşească. 

Cercetarea biblică actuală tinde să excludă părinţi precum Sfântul Ma-
xim, din categoria exegeţilor, impunând criterii ce nu au de-a face cu ex-
perienţa eclezială, bazate mai mult pe demersul ştiinţific decât pe cel du-
hovnicesc62. Folosind unilateral doar părinţii care ne-au lăsat scrieri cu 
caracter exegetic şi eliminând pe toţi ceilalţi, se pierde sensul real nu doar 
al comentării Sfintei Scripturi, ci şi al lecturii şi asumării conţinutului ei. 
Există, desigur, lucrări de maximă importantă ştiinţifică, riguros redacta-
te, dar care nu surprind spiritul scrierilor patristice, ci doar litera lor. 

Această scurtă digresiune are menirea de a argumenta demersul nos-
tru de cercetare a scrierilor Sfântului Maxim din perspectiva hermeneuticii 
şi exegezei biblice. Cu riscul de a mă repeta, trebuie spus că interpretarea 
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sa este una prin excelenţă duhovnicească. La cererea egumenului Talasie, 
Sfântul Maxim comentează o serie de texte vechi şi nou-testamentare din 
perspectiva spiritualităţii Bisericii63. Ceea ce este frapant, este deosebita 
claritate care caracterizează aceste comentarii, logica şi înlănţuirea ideilor, 
concluziile foarte bine trasate şi tonul viu, lipsit de rigiditate. Pe lângă aces-
te texte, am ales şi „Cele 200 de capete despre cunoştinţa de Dumnezeu şi 
iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu”, relevante pentru subiectul nos-
tru64. Scopul redactării lor este unul extrem de practic, fiind destinate unor 
cerinţe imediate atât de factură practică, cât şi doctrinară. Nu trebuie uitat 
că Sfântul Maxim este principalul partizan al luptei împotriva monofizis-
mului, lucru ce se poate remarca în ideile teologice vehiculate65. 

Subiectul jertfei şi suferinţei lui Hristos revine adesea în scrierile maxi-
miene, iar tratarea lui urmăreşte cu fidelitate textul paulin. Premiza funda-
mentală, cea care dă posibilitatea unei asemenea investigaţii, este faptul că 
„ în Hristos, care este Dumnezeu şi Cuvântul Tatălui, locuieşte după fiinţă, 
toată plinătatea dumnezeirii (Col. 2, 9). Iar în noi locuieşte plinătatea dum-
nezeirii după har, atunci când adunăm în noi toată virtutea şi înţelepciu-
nea, nemailipsindu-ne în nici un chip, după cât e cu putinţă omului, nimic 
din imitarea adevărată a modelului. Căci nu e lucru necuvenit ca prin stră-
dania noastră să locuiască şi în noi plinătatea dumnezeirii, alcătuită din 
diferite vederi duhovniceşti”. 66 Pentru Sfântul Maxim urcuşul duhovnicesc 
este mai întâi izvor de cunoaştere, iar apoi se transformă în principalul 
factor existenţial al vieţii în Hristos. Este interesant faptul că subiectul în-
trupării şi jertfei lui Hristos este legat permanent de ideea cunoaşterii. Pe 
lângă restaurarea omului este permanent adusă în discuţie dimensiunea 
gnoseologică a acesteia. Sfatul cel necuprins al Sfintei Treimi se vădeşte 
prin înomenirea Mântuitorului Iisus Hristos şi ne dă şi nouă posibilitatea 
de a tinde către cunoaşterea şi contemplarea dumnezeirii67. Pentru Sfântul 
Maxim, istoria mântuirii, „iconomia”, nu este niciodată o revelaţie sepa-
rată de viaţa treimică a dumnezeirii. Ea reprezintă viaţă divină treimică în 
destinul creaţiei, şi aceasta nu numai din pricina căderii, ci pentru desăvâr-
şirea creaţiei prin om, un om care este întotdeauna un „tu” corespunzător, 
partenerul iconic al lui Dumnezeu. Treimea iconică este taina care se pre-
zintă spre a fi imitată în viaţa umană. Nu se pune problema imitării doar 
a lui Hristos cel întrupat. Suntem chemaţi să-L imităm şi pe Tatăl, care îşi 
oferă Fiul, şi pe Sine în El, şi astfel să imităm Treimea în totalitatea ei. 

Întruparea este legată indisolubil la Sfântul Maxim nu doar de chenoză, 
ci şi de perspectiva îndumnezeirii naturii umane. „Cuvântul lui Dumnezeu 
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s-a coborât pentru noi din iconomie până la cele mai de jos părţi ale pă-
mântului şi s-a înălţat mai presus de toate cerurile (Efeseni IV. 9 – 10), El, 
care este după fire cu totul nemişcat, înfăptuind cu anticipaţie în Sine ca 
om, după iconomie, cele ce vor fi”. 68 Îndumnezeirea omului este prezen-
tată în aceeaşi termeni folosiţi de Sfântul Irineu şi apoi de Capadocieni: 
„dacă pentru aceea s-a făcut Fiu al Omului şi Om, Dumnezeu – Cuvântul, 
Fiul lui Dumnezeu şi Tatăl, ca să facă dumnezei şi fii ai lui Dumnezeu pe 
oameni, să credem că vom ajunge acolo unde este acum însuşi Hristos, ca-
pul întregului trup (Col. I. 18), care s-a făcut pentru noi Înainte-Mergător 
la Tatăl (Evrei VI. 20) prin ceea ce este ca noi. „69

Se poate observa că termenii folosiţi sunt cei ai Sfântului Pavel, mai 
mult, se remarcă o coordonată paulină a întregii scrieri. Dinamica internă 
este determinată de ideea participării la dumnezeire în virtutea faptului 
că Mântuitorul Iisus Hristos este capul trupului tainic, adică al Bisericii şi 
totodată Arhiereul, după rânduiala lui Melchisedec, cel ce aduce jertfa uni-
că de împăcare a lui Dumnezeu cu lumea. Patimile şi răstignirea respectă 
întru totul aceste coordonate. „Dacă Cuvântul lui Dumnezeu s-a răstignit 
pentru noi din neputinţă şi s-a ridicat din puterea lui Dumnezeu (II Cor. 
XIII. 4), vădit este că o face şi o pătimeşte aceasta pentru noi pururi, ca 
Unul ce se face tuturor toate, ca pe toţi să-i mântuiască”. 70

Pentru Sfântul Maxim soteriologia în sensul ei larg, propriu-zis, nu este 
niciodată concepută doar ca acel aspect al mântuirii care constă în elibe-
rarea omului din starea lui de păcătoşenie. Ea este doctrina (dar şi taina) 
desăvârşirii omului prin îndumnezeire şi, prin om, doctrina împlinirii în-
tregului cosmos. 71

Supremul instrument divin al mântuirii este ceea ce am putea numi 
misterul teandric divino-uman. Trebuie, însă, să ne întrebăm în ce mod 
contribuie acest mister teandric la mântuirea noastră. Maxim înţelege par-
ticiparea la modul de existenţă divin mai mult în termenii unei comuniuni 
intenţionale, ai unei imitări şi desăvârşiri active. Instrumentul efectiv al 
mântuirii, conceput în aceşti termeni, este harul. 72 Întruparea Logosului 
nu este cauzată sau motivată doar de cădere sau păcat, ci de poziţia omu-
lui în faţa lui Dumnezeu. Maxim ne arată foarte limpede că întruparea ar 
fi avut loc chiar şi fără căderea omului. Potrivit tradiţiei ortodoxe omul nu 
este creat desăvârşit, aşa că starea lui originară nu este niciodată o stare de 
desăvârşire umană73. El este chemat să crească şi să se dezvolte în asemă-
narea cu Dumnezeu, desăvârşindu-şi natura care-i este dată drept chip al 
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lui Dumnezeu. Astfel, asemănarea este realizarea tropologică a tot ceea ce 
este dat ca şi chip al lui Dumnezeu. 

Însă, în pofida acestui lucru, starea actuală a omului nu reprezintă o 
lipsă a desăvârşirii, ci este o stare de păcătoşenie. Aceasta este „neputin-
ţa” despre care vorbeşte Sfântul Maxim, preluând ideea din II Cor. XIII. 4. 
Hristos se face întru totul asemenea oamenilor, cu toate slăbiciunile fiinţei 
lor, afară de păcat, şi restaurează firea noastră făcând-o iarăşi capabilă de 
dialog cu Dumnezeu. Argumentarea acestei idei se face tot din perspectivă 
paulină, folosind texte din Efeseni 1, 21; 2, 6; 6, 22- 24, I Cor. 2, 1; 12, 27 
şi Col. 3, 9 – 10. 

Într-o manieră şi mai plastică, în răspunsul la Întrebarea 42 a lui Tala-
sie, Sfântul Maxim, parafrazând distincţia dintre Adam cel Vechi şi Adam 
cel Nou spune că „Domnul s-a făcut păcat, dar nu a cunoscut păcatul; omul 
nu a devenit păcat, dar a făcut şi a cunoscut păcatul”. 74 Textul este, în sine, 
un comentariu la II Cor. 5, 21: „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a 
făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”. 
Sfântul Maxim operează în manieră logică, pornind de la noţiunea de pă-
cat şi de la cauza acestuia în greşeala primului om. Interpretarea sa trebuie 
pusă în paralel şi cu textul din I Corinteni 15 şi, mai ales cu teologia augus-
tiniană a căderii. Se va putea observa structura pe care Sfântul Maxim şi 
întregul Răsărit o trasează atunci când este luată în discuţie problema pă-
catului originar. Nu întâlnim în teologia sa o distincţie la nivelul libertăţii 
aşa cum apare ea în scrierile Fericitului Augustin şi ale teologiei scolastice. 
Moartea nu devine o etapă firească a firii umane, ci un accident survenit în 
urma înclinării spre păcat. De asemenea, relaţia omului cu harul nu este 
aceea a impunerii celui din urmă, ci o relaţie de participare, manifestată 
permanent în întreaga creaţie. La rândul ei, păcătoşenia este o stare, dar 
nu neapărat un dat fundamental al naturii umane. De aceea acestei stări 
de păcătoşenie, i se opune iubirea şi voinţa divină de a restaura firea uma-
nă căzută. Prin iconomie, Fiul lui Dumnezeu înlătură prin patimă şi cruce, 
pătimirea şi robia morţii, „restabilind firea din starea de stricăciune în cea 
de nestricăciune”. 75 Accentul cade pe libertate şi pe manifestarea acesteia 
în creaţie. Mântuitorul Iisus Hristos manifestă în bine libertatea firii Sale 
umane şi nu Se supune limitelor acestei lumi. Prin aceasta El arată pe de o 
parte, adevărata menire a voii libere, şi pe de alta calea de urmat pentru în-
treaga omenire. Moartea apare ca accident survenit în urma păcatului, iar 
„Domnul s-a făcut pentru mine păcat prin pătimire, moarte şi stricăciune, 
îmbrăcând de bunăvoie, prin fire, osânda mea, El, care nu era osândit după 



Episcopia Giurgiului

voia liberă”. 76 Concluziile pe care le trage sunt practice, urmând cursul 
Scripturii: „cel dintâi păcat produce despărţirea de Dumnezeu lepădând 
prin hotărâre liberă cele dumnezeieşti; iar cel de-al doilea topeşte multă 
răutate, neîngăduind ca răutatea hotărârii libere să păşească la faptă, dată 
fiind slăbiciunea firii. „77

Acest periplu prin textele câtorva dintre cei mai reprezentanţi părinţi 
răsăriteni şi urmărirea textelor pauline în comentariile lor ne poate indica 
trei principii fundamentale pentru hermeneutica patristică: 

1. analiza globală a ideii din perspectiva învăţăturii şi a tradiţiei Bisericii;
2. permanentul contact cu textul biblic, cu intenţia clară de al face viu 

pentru cei cel ascultă;
3. adaptarea la viaţa practică, duhovnicească a creştinului a conţinutu-

lui textului biblic. Potrivit acestor trei principii putem afirma că exegeza 
patristică este cumulativă, restrospectivă şi anamnetică, direcţionând de-
mersul de interpretare spre o imagine globală, unitară, înţeleasă în primul 
rând ca act duhovnicesc şi abia apoi ştiinţific. 
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Moment din timpul resfinţirii bisericii
„Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Ulmi, Protoieria Bolintin

- 30 ianuarie 2010

 Întâistătătorul Episcopiei Giurgiului, înconjurat de un sobor de
preoţi şi diaconi, săvârşind slujba punerii pietrei de temelie pentru 

noua biserică din localitatea Ghionea - 30 ianuarie 2010
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Resfinţirea bisericii „Sf. Ierarh Nicolae” a Parohiei Frasinu, 
Protoieria Giurgiu, 2 februarie, 2010

Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
alături de soborul de preoţi prezent la manifestările religioase 
dedicate resfinţirii bisericii parohiale din localitatea Frasinu
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Aspecte din timpul şedinţei Adunării Eparhiale a Episcopiei Giurgiului, 
4 februarie, 2010
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 TAINELE DE INIŢIERE ÎN BISERICILE 
ORTODOXĂ, COPTĂ ŞI ARMEANĂ

STUDIU COMPARATIV

FORMAREA RITURILOR LITURGICE, DUPĂ SECOLUL IV
Pr. Prof. Vişoiu Mihai Ciprian, 

Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu

Liturghia creştină înseamnă în fapt, inima vieţii spirituale a Bi-
sericii. Iar viaţa, acolo unde pulsează cu adevărat, nu rămâne 

niciodată statică, ea creşte, sporeşte şi se înfrumuseţează în formele ei ex-
terioare, deşi în fond rămâne aceeaşi viaţa. 

În Răsărit, începând cu sec. IV-lea şi mai departe, datorită micilor şi ne-
însemnatelor variante dintre liturghiile locale, putem vorbi de un rit ieru-
salimitean sau palestinian, de unul antiohian (sirian), de unul capadocian, 
de unul constantinopolitan şi de unul alexandrin, iar în Apus de un rit ro-
man, unul galican şi unul milanez-african. 1. Referinţe cu privire la aceste 
rituri avem multe mărturii de la Părinţii şi scriitorii bisericeşti din epoca 
aceasta, aşa încât putem urmări deosebirile dintre riturile liturgice aminti-
te, până aproape la cele mai mici amănunte. Dintre riturile liturgice răsări-
tene, pe care le-am amintit mai sus, două şi anume: cel antiohian (sirian) şi 
cel egiptean (alexandrin) merită o atenţie deosebită, întrucât în momentul 
despărţirii Bisericilor Orientale de trunchiul Bisericii Ecumenice, după Si-
nodul de la Calcedon (451), toate aceste Biserici foloseau unul dintre cele 
două rituri, care poartă şi numele de „rituri liturgice surse” (originare). 

RITUL ANTIOHIAN. 2. -îşi deducea originea din ritul primitiv al Bi-
sericii Ierusalimului şi de la primul ei episcop, Sfântul Iacob cel Mic, fra-
tele Domnului, în timp ce ritul egiptean (alexandrin) îşi deducea originea 
de al Sfântul Apostol Marcu, primul evanghelizator creştin din nord-estul 
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Africii. Pentru amândouă aceste rituri liturgice sursa, avem izvoare litur-
gice valoroase, care ne ajută să înţelegem modul cum se prezentau ele în 
secolul al IV-lea. 

Pentru ritul sirian (antiohian), liturghia din Cartea a VIII-a a Constitu-
ţiilor Apostolice. 3. reprezintă cel mai complet şi cel mai sigur izvor. Deşi 
Constituţiile Apostolice vor să apară ca o operă a Sfântului Clement al Ro-
mei, ele nu conţin nimic original; dimpotrivă, ne înfăţişează tradiţia apos-
tolică, adunată cu multă grijă de către un compilator al cărui nume nu-l 
cunoaştem, iar liturghia din Cartea a VIII-a a acestor Constituţii, care nu 
este alta decât liturghia antiohiana (siriana) din jurul anului 400. Este cea 
dintâi descriere temeinică a liturghiei creştine, după aceea pe care o face 
Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, în mod cu totul incidental şi din nece-
sităţi pur apologetice, la jumătatea secolului al II-lea. Potrivit descrierii din 
Constituţiile Apostolice, ritul antiohian (sirian) începea liturghia cu lecturi 
din Vechiul Testament şi Noul Testament, între care se intercalau cântări 
din psalmi. După citirea Evangheliei avea loc predica, la sfârşitul căreia 
catehumenii, energumenii, candidaţii la Botez (fotizomenii) şi penitenţii 
erau concediaţi din Biserică. Cu această ocazie, diaconul rostea câte o ec-
tenie la fiecare grupă dintre cei amintiţi mai sus, iar ectenia era urmată de 
câte o rugăciune lungă, rostită de episcope. (protosul liturghisitor)

La ectenia diaconului, credincioşii prezenţi răspundeau cu «Kirie elei-
son» (Doamne miluieşte). După plecarea din biserică a celor amintiţi mai 
sus, avea loc o rugăciune a credincioşilor, sub formă de litanie sau de ec-
tenie, rostită de diacon, la care poporul răspundea în cor şi, la sfârşitul 
acesteia se făcea sărutarea păcii. Mai înainte de aducerea Darurilor la altar 
se făcea spălarea mâinilor slujitorilor. Rugăciunea euharistică (anafora), 
pe care o redau Constituţiile Apostolice, este foarte lungă. După sfinţirea 
Darurilor, diaconul rostea o nouă ectenie, la sfârşitul căreia strigă: „Sfin-
tele Sfinţilor!” Urma împărtăşirea credincioşilor, în timpul căreia se cântă 
Psalmul XXXIII, apoi o lungă rugăciune de mulţumire, iar la urmă se dă-
dea credincioşilor binecuvântarea de a merge la casele lor, care era prece-
dată de cuvintele diaconilor: „Plecaţi-vă înaintea lui Dumnezeu!”. 

Schema liturghiei creştine apare aici mult mai clară şi mai bine defini-
tă. Ea cuprinde: liturghia catehumenilor, rugăciunea pentru credincioşi, li-
turghia credincioşilor, rugăciunea de mulţumire (rugăciunea euharistică), 
momentul sfinţirii darurilor, rugăciunile de cerere de după aceea şi împăr-
tăşirea credincioşilor, schema care era aceeaşi în toată Biserica creştină şi 
pe care o putem sesiza din cele mai vechi timpuri de viaţă cultică a Bisericii. 
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RITUL EGIPTEAN (ALEXANDRIN). 4. -pentru acest rit avem de 
asemenea izvoare liturgice contemporane, de mare valoare. Astfel, într-o 
lucare intitulata Canoanele Apostolior, care se pare că a luat naştere într-o 
comunitate creştină de pe Valea Nilului, în prima jumătate a secolului al 
IV-lea şi care a fost identificată apoi cu aşa numita Rânduiala bisericească 
egipteană, care şi ea are la baza Tradiţia Apostolică a lui Ipolit, ni s-au păs-
trat o seamă de valoroase referinţe cu privire la viaţa cultică a Bisericii din 
Egipt, din timpul acesteia. În Canoanele Apostolilor, ni se arăta că, după 
hirotonia episcopului, diaconii îi aduc acestuia Darurile, iar episcopul lu-
ându-le în mâini aduce mulţumiri dimpreună cu tot presbiteriul, zicând: 
„Domnul cu voi!”, iar toţi răspund, : „Şi cu duhul tău!”. Episcopul: „Sus 
inimile!” Răspunsul: „Avem către Domnul!”. Episcopul: „Să mulţumim 
Domnului!”. Răspunsul: „Cu vrednicie şi cu dreptate este. „După aceas-
ta, episcopul începe anaforaua liturgică, zicând: „Mulţumiri aducem Ţie, 
Doamne, prin iubitul Tău Fiu Iisus Hristos, pe care, în timpurile din urmă 
L-ai trimis nouă, că Mântuitor şi Răscumpărător şi Înger al voii Tale ; care 
este Cuvântul Tău cel nedespărţit, prin care ai făcut toate şi care a fost bi-
neplăcut Ţie; Tu L-ai trimis din cer în pântecele Fecioarei şi, locuind El în 
pântecele ei, S-a întrupat şi S-a arătat Fiu al Tău, născut din Duhul Sfânt şi 
din Fecioara Maria; care împlinind voia Ta şi dobândind Ţie popor sfânt, 
şi-a întins mâinile pe când pătimea, ca să elibereze din patimă pe aceia 
care au crezut în Tine. Şi atunci când s-a dat la patimă cea de bună-voie, 
să nimicească moartea şi să rupă legăturile diavolului, să calce în picioare 
iadul, să lumineze pe cei drepţi, să pună capăt şi să arate Învierea, luând 
pâinea şi aducând Ţie mulţumiri, a zis: „Luaţi mâncaţi, acesta Trupul Meu, 
care se frânge pentru voi!”. Asemenea şi paharul, zicând: „Acesta este Sân-
gele Meu, care se varsă pentru voi; când faceţi aceasta să o săvârşiţi întru 
amintirea Mea”. Aducându-ne aminte, deci, de moartea şi de Învierea Lui, 
aducem Ţie mulţumiri, pentru că ne-ai socotit vrednici de asta în faţa Ta şi 
a sluji Ţie. Şi cerem să trimiţi Duhul Tău cel Sfânt asupra Darurilor Sfintei 
Biserici şi, adunând pe toţi într-un singur trup, dă tuturor sfinţilor care le 
primesc, întru săturarea din Duhul Sfânt, confirmarea credinţei în adevăr, 
ca să Te lăudăm şi sa Te slavim pe Tine, prin Fiul Tău Iisus Hristos, prin 
care Ţie se cuvine slava şi cinstea, Tatălui şi Fiului, împreună cu Duhul 
Sfânt, în Biserica Ta, şi acum şi în vecii vecilor. Amin. Catehumenii nu par-
ticipau la Cina Domnului, singuri doar cei ce primeau Botezul fiind admişi 
să se roage laolaltă cu cei credincioşi. 
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ÎN BISERICA ORTODOXĂ A RĂSĂRITULUI. 5. se foloseşte de 
obicei pe întreg parcursul anului bisericesc anaforaua bizantină a Sfân-
tului Ioan Gură de Aur, ce are ca sursă liturghia Sf. Ap. Iacob. În restul zile-
lor, în cadrul cultului bizantin se mai foloseşte liturghia Sfântului Vasile cel 
Mare(ce are ca sursă tot liturghia Sf. Iacob), mai exact de zece ori pe an; iar 
în timpul Postului Mare se mai foloseşte o liturghie, specifică acestei peri-
oade, numită a Darurilor mai înainte Sfinţite, atribuită Sfântului Grigorie 
Dialogul, episcopul Romei. 6. 

ÎN BISERICA COPTĂ. 7. atât formularul liturghiei, cât şi principală 
anafhora liturgica întrebuinţată de ea, este atribuită Sfântului Chiril al Ale-
xandriei. Dar în afară de această, copţii mai folosesc alte două anaforale de 
origine mai nouă: una a Sfântului Vasile cel Mare, şi alta a SfantuluiGrigorie 
de Nazianz, care cuprinde elemente din ritul sirian. Ceea ce este caracteris-
tic acesteia din urmă anaforale liturgice este faptul că este adresată aproape 
în întregime celei de-a doua persoane a Sfintei Treimi. Deşi limba curentă a 
copţilor în momentul de faţă este araba, liturghia lor se săvârşeşte în limba 
coptă veche şi anume în dialectul ei nordic, bohairic. Formulele liturgice 
ale Bisericii Copte păstrează până astăzi anumite expresii liturgice greceşti, 
scrise însă cu caractere copte (Kirie eleison, eirini paşin, proschomen, etc.). 
În timpurile din urmă, pentru uşurinţa înţelegerii de către credincioşi a cul-
tului, lecturile biblice au fost traduse şi se citesc în limba arabă. 

ÎN BISERICA ARMEANĂ. 8. fondul liturghiei îl reprezintă liturghia 
Sfântului Vasile cel Mare, care a fost îmbogăţita cu unele rugăciuni împru-
mutate din liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Nouă liturghie armeană 
îşi păstrează caracterul ei bizantin numai în partea de început, adică în 
partea preanaforiăa (liturghia catehumenilor) căci în partea a doua (litur-
ghia credincioşilor) se apropie de tradiţia siriană. De aceea, unii liturgişti 
o consideră o compilaţie a liturghiei greceşti de tip sirian a Sfântului Iacob 
şi a liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur. 

Am prezentat aşadar, în această primă parte a acestui studiu compa-
rativ, momentul formării riturilor liturgice în Biserica creştină a sec. al 
IV-V, în momentul dureroasei ruperi dintre Bisericile Vechi-Orientale şi 
Biserica Răsăritului, în urma discuţiilor teologice şi dogmatice referitoare 
la cele două firi ale Mântuitorului Iisus Hristos, şi unde am putut observa, 
(în afară tradiţiilor locale), uniformitatea cultului creştin. Mai departe vom 
vedea în cadrul Tainelor de iniţiere în creştinism asemănările şi deosebirile 
în cadrul Bisericilor amintite în studiul de faţă. 
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Sfânta Euharistie reprezintă în comparaţie cu celelalte Taine încunu-
narea urcuşului nostru duhovnicesc, deorece credincioşii se împărtăşesc 
printr-insa nu numai de daruri amintite ale harului mântuirii că în fiecare 
din celelalte, ci se unesc cu Hristos Însuşi, izvorul şi vistiernicul nostru şi 
al Harului, cu împărţitorul tuturor darurilor ncare privesc viaţa şi pietatea 
(II Petru 1, 3) 9. Într-adevăr, prin „mâncarea şi băutură duhovnicească a 
Sf. Trup şi Sânge ale lui Hristos, care este Pâinea cea cerească, cea vie şi 
dătătoare de viaţa veşnică(Ioan VI, 33-59), fiinţa noastră întreagă cu fon-
dul cel mai intim ajunge pătrunsă de prezenţa Mântuitorului;făcându-ne 
astfel cu El „sufletul, trupul şi toate puterile noastre se înduhovnicesc, pen-
tru că se uneşte suflet cu suflet, trup cu trup şi sânge cu sânge. 10. Se în-
deplineşte astfel ceea ce El Însuşi a spus: „Cel ce mănâncă Trupul Meu şi 
bea Sângele Meu, rămâne în Mine şi Eu în el (Ioan IV, 56). Hristos ne face 
astfel părtaşi la biruinţa şi propria Sa desăvârşire, ne dă din însăşi viaţa Să 
dumnezeiască primită în natura Sa de la Tatăl sfinţindu-ne şi, într-un anu-
mit chip îndumnezeindu-ne. Astfel puterile naturale ale sufletului capăta 
vigoare spre bine, dobândind forţa necesară pentru înfrângerea piedicilor 
din calea virtuţilor şi pentru ferirea de păcatele de moarte. 11. Credinciosul 
astfel înduhovnicit prin Sfânta Euharistie, va primi în eforturile sale de a 
duce şi practica o viaţă în Hristos prin conformarea în toate acţiunile sale, 
sentimentele lui Iisus, aşa după cum marele Apostol Pavel ne îndemnă : 
„În voi trebuie să fie aceleaşi simţiri ca şi în Iisus Hristos Însuşi”(Filip. II, 
5), căci adevărata viaţă, în Hristos se desăvârşeşte. Spiritualitatea creştină 
se realizează atunci când cineva poate să spună cu acelaşi mare Apostol Pa-
vel: „de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăieşte în mine…” 
(Galat. II, 20). Că actualizare a morţii şi suferinţelor Domnului pe Golgota, 
Sfânta Euharistie, reprezintă mijlocul cel mai desăvârşit pentru împărtăşi-
rea credincioşilor de binefacerile acestei Jertfe mântuitoare, participând la 
moartea Lui prin omorârea sau înnăbuşirea păcatelor şi instinctelor care 
înfăţişează în noi pe Omul cel vechi sau pământesc (Colos. III, 5, 8). Prin 
Sfânta Euharistie, fiecare dintre noi este deci şi astăzi justificat, răscumpă-
rat, împăcat cu Dumnezeu şi sfinţit, cu condiţia ca el să-şi unească jertfa sa 
duhovnicească cu Jertfa Domnului, apropiindu-se de masa sfântă, pătruns 
de pocăinţă pentru păcatele sale. Murim astfel cu El, ca să ne împărtăşim 
de Învierea Lui. Câtă vreme însă nu lepădam din suflet ceea ce este imper-
fecţiune sau păcat, nu sunt întrunite condiţiile în care Sfânta Euharistie 
devine „leac al nemuririi”şi „antidot împotriva morţii”. 12
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Aşadar cel care este dus spre Masa sfântă, Mântuitorul îi dă să mănânce 
din Însuşi Trupul Lui, schimbă întru totul sufletul primitorului, împrumu-
tându-i Însăşi personalitatea Sa, iar noroiul care primeşte vrednicie de îm-
părat, nu mai este noroi, ci se preface în Iisus, Trupul Împăratului. De aceea 
Sfânta Împărtăşanie este Taina cea mai mare, pentru că mai încolo de ea nu 
se mai poate merge, nici nu se mai poate adăuga ceva. Căci de regulă, după o 
treaptă vine a doua, după aceasta, a treia şi apoi tot aşa până la cea din urmă. 
După Sfânta Împărtăşanie însă, nu mai este loc să păşeşti şi de aceea trebuie 
să te opreşti aici şi să te gândeşti cum poţi păstra până la sfârşit comoara pe 
care ai dobândit-o. 13. Şi este cu atât mai adevărat că Taina Împărtăşaniei e 
mai presus de oricare alta şi rodeşte un şir întreg de bunătăţi, cu cât ea for-
mează şi ţinta cea mai înaltă spre care se poate îndrepta strădania omeneas-
că. Căci prin ea putem să ne întâlnim cu Dumnezeu, Care se uneşte cu noi 
în cea mai desăvârşită iubire. 14. Pentru aceasta Euharistia este desvârşirea 
tuturor celorlalte Taine deoarece, cel ce se împărtăşeşte cu Trupul şi Sângele 
lui Hristos, este în stare să dobândească cele mai mari bunuri, adică: ierta-
rea păcatelor şi moştenirea împărăţiei cereşti, roade ale lucrării lui Hristos. 

Conlucrarea celor trei taine de iniţiere (botez, mirungere, euharistie) în 
Bisericile Ortodoxă, Coptă şi Armeană. 

ÎN BISERICA ORTODOXĂ
Botezul, Mirungerea şi Euharistia sunt cele trei Taine prin care cel ce 

crede în Hristos este unit deplin cu El sau introdus deplin în Biserică. Ele 
reprezintă în Biserica Ortodoxă a Răsăritului, Tainele de iniţiere în creş-
tinism. Dacă Mirungerea dă puterea dezvoltării vieţii celei noi în Hristos 
primită prin Botez, prin Euharistie se desăvârşeşte această viaţă ca unire 
deplină cu Hristos, sau cu Biserica. Dacă Botezul este Taina începutului, 
Mirul, Taina mijlocului, Euharistia este Taina sfârşitului sau a desăvârşirii. 
15. Desigur, noul membru al Bisericii, deşi primeşte îndată după Botez şi 
după ungerea cu Sf. Mir, Euharistia, nu se poate socoti ajuns la desăvârşi-
re, din punct de vedere al contribuţiei pe care trebuie să o dea şi el. Euha-
ristia este Taina care încoronează Botezul şi Mirungerea, nu numai ca ple-
nitudine a puterii şi a vieţii celei noi, începută virtual prin Botez şi având 
ea putere virtuală, dezvoltată prin Mirungere. Euharistia implica puterea 
morţii depline faţă de existenţa separată de Dumnezeu, începută prin Bo-
tez şi dezvoltată prin Mirungere. Euharistia este asemeni forţei unui „agent 
magnetic” ce lucrează în viaţa noastră pământească atrăgând-o spre ea ; 
e „ steaua polară ce călăuzeşte corabia vieţii noastre pe valurile existenţei 
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pământeşti” e fermentul sau aluatul ce preface viaţa noastră pământească, 
treptat, în viaţa de veci. 16. 

Viaţa cea nouă din Botez, ce urmează morţii omului vechi, nu poate 
exista fără perspectiva şi arvuna vieţii de veci, susţinută de Euharistie. De 
aceea Euharistia se dă îndată după Botez şi după Mirungere. Viaţa cea 
nouă de pe pământ n-ar avea nici un rost şi nici o putere, fără perspecti-
va şi arvuna Învierii. Astfel, fiind uniţi cu Hristos în Euharistie, nu ne mai 
temem de moarte, căci purtam în noi Trupul lui Hristos cel înviat, ca leac 
sau doctorie a nemuririi sau nestricăciunii veşnice, cum numesc Sf. Părinţi 
Euharistia. „Cel ce Mă mănâncă pe Mine, viu va fi prin Mine” (Ioan VI, 57). 

Astfel, Botezul reprezintă Taina iniţierii creştine, poarta de intrare în 
creştinism sau Taina indispensabilă pentru mântuire, prin care omul renaş-
te pentru viaţa spirituală, adică devine membru al Bisericii lui Hristos, do-
bândind iertarea de păcatul strămoşesc(la prunci), precum şi de toate ce-
lelalte păcate personale, făcute până la Botez (pentru adulţi). 17. A primi 
Botezul înseamnă să te naşti întru Hristos, să începi o viaţă nouă, sau să fii 
adus la viaţă din nimic, iar faptul că Botezul este începutul şi temelia vieţii 
în Hristos, se vede de acolo că Însuşi Mântuitorul, ca să arate până unde S-a 
pogorât, a primit mai întâi de toate Botezul. În felul acesta Botezul primeşte 
mai multe denumiri, care arata unirea cu Iisus Hristos, Domnul nostru. Se 
numeşte pecete, pentru că însemnează pe noul botezat cu chipul Împăra-
tului şi întru asemănare cu Dumnezeu. Se mai numeşte luminare, pentru 
că ne aduce viaţa cea adevărată şi ne face să fim cunoscuţi de Dumnezeu; el 
ne apropie de lumină şi ne îndepărtează de răutăţile întunericului. Se mai 
numeşte ungere, pentru că zugrăveşte în sufletul nou-botezatilor chipul lui 
Hristos, Care s-a uns pentru noi. Din toate aceste denumiri, rezultă în chip 
lămurit că „baia în duh” este unul şi acelaşi lucru cu „naşterea”, iar Botezul 
este în acest caz „începutul vieturii noastre în Hristos”. 18. 

Ungerea cu Sfântul Mir, este a doua Taină care i se administrea-
ză noului botezat, prin care acesta se împărtăşeşte de puterea şi darurile 
Sfântului Duh, necesare pentru creşterea, sporirea şi întărirea lui în viaţa 
cea nouă, întru Hristos. Sfântul Mir fiind totodată şi semnul şi pecetea lui 
Hristos, prin ungerea cu El, noul botezat devine creştin adevărat şi deplin, 
un nou „Hristos”, adică „uns” al Domnului(în greceşte Χριστός=uns); un-
gerea făcută în semnul Sfintei Cruci este deci o pecetluire a membrilor 
Bisericii lui Hristos, semnul văzut al apartenenţei lor la trupul mistic al 
Domnului. 19. 
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Ungerea cu Sf Mir (ca şi cea cu untdelemnul bucuriei) se face la păr-
ţile principale ale trupului noului botezat, la frunte, ochi, nări, gura şi 
urechi pentru sfinţirea simţurilor: „Domnul mi-a adăugat mie ureche ca 
să aud”(Isaia L, 5) şi „Cel ce are urechi de auzit să audă”(Matei XI, 15) a 
spus Mântuitorul în Noul Testament, iar Sf. Apostol Pavel: „Printre cei ce 
se mântuiesc suntem lui Dumnezeu bună mireasmă a lui Hristos” (II Cor. 
II, 15); apoi pe piept şi pe spate pentru sfinţirea inimii şi a voinţei: „im-
bracti-vă cu toate armele lui Dumnezeu ca să puteţi sta împotriva unelti-
rilor diavolului; staţi deci tari având mijlocul vostru încins cu adevărul şi 
îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii” (Efes. VI, 11, 14); iar apoi la mâini şi la 
picioare pentru sfinţirea faptelor şi a căilor unde va umbla. 20. 

„Toate le pot în Hristos care mă întăreşte”(Filip IV, 13). Această Sfân-
tă ungere a devenit astfel apărare duhovnicească a trupului, şi mântuire a 
sufletului. 

După primirea celor două Taine, noul botezat primeşte „cununa biru-
inţei”, Sfânta Împărtăşanie, care reprezintă culmea cea mai înaltă sau 
termenul final al urcuşului duhovnicesc, încununarea Golgotei strădanii-
lor noastre ascetice de a ne apropia de Hristos, modelul suprem şi dum-
nezeiesc şi idealul desăvârşirii creştine. Căci, pe când prin celelalteTaine 
primim numai anumite daruri ale Harului mântuitor, prin Sfânta Euharis-
tie ni se oferă Hristos Însuşi, izvorul nesecat al tuturor darurilor, vistierul 
şi împărţitorul tuturor bunătăţilor ce privesc „viaţa şi pietatea”(II Petru I, 
3-4). Pentru această creştinul trebuie să fie deplin încredinţat că se împăr-
tăşeşte cu Trupul şi Sângele Domnului Hristos. În chipul pâinii primeşte 
Trupul, iar în chipul vinului primeşte Sângele, ca să ajungă prin împărtă-
şirea cu Trupul şi Sângele Lui Hristos unit într-un singur Trup şi Sânge cu 
El. Ajunge astfel purtător de Hristos, pentru că Trupul şi Sangele Lui se 
împărtăşesc mădularelor lui, sau mai exact după cuvintele Sf. Ap. Petru 
ajunge părtaş „firii dumnezeieşti” (II Pteru I, 4). 21. 

Iată, deci, cum în Biserica Ortodoxă, cele trei Taine, numite de iniţiere, 
ajută noul creştin să intre în viaţa curat şi întărit sufleteşte pentru a atinge 
scopul ultim, anume mântuirea. Pentru că Botezul înseamnă tocmai o naş-
tere, Mirul un izvor de tărie şi de lucrare, iar Pâinea vieţii şi paharul bine-
cuvântării euharistice sunt într-adevăr, mâncare şi băutură. 22. 

ÎN BISERICA COPTĂ A EGIPTULUI
Ca şi în Bisericile Ortodoxe de rit bizantin, Botezul(al mă mudiyah) 

reprezintă poarta de intrare în creştinism, sau cum se exprima un teolog 
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copt: „Botezul este învierea pentru cel care este mort, căci noi am fost mor-
ţi din pricina părintelui nostru –Adam. 23.După un alt teolog, Ibn Aba: 
„sufletul mort prin păcat, moştenirea lui Adam, este scăpat prin Botez, de 
moartea spirituală şi trăieşte prin harul Duhului Sfânt”. 24.Astfel Botezul 
este necesar şi copiilor pentru a intra în Împărăţia Cerurilor. Nimeni, nici 
măcar copilul de o zi, nu este lipsit de păcatul personal căci, după cum afir-
ma el, când se naşte, copilul plânge, nefiind satisfăcut de ceea ce Dumne-
zeu a făcut pentru el, nemulţumit de a fi pierdut locul obişnuit unde şedea. 
25.Ca şi în ritul bizantin, Botezul se administrează prin întreita cufunda-
re, în apă sfinţită special în acest scop, apa, care mai apoi este desfintita 
printr-o rugăciune specială după folosire:” Te rugăm şi Te implorăm o, Tu, 
Stăpâne, iubitorule al neamului omenesc, să aduci această apă în natura sa 
cea dintâi, pentru ca să se întoarcă în pământ ca mai înainte”. 26. 

Ca adevărat săvârşitor al Botezului, este considerat episcopul sau preo-
tul, doar în cazuri de extremă urgenţă şi necesitate putând săvârşi Botezul 
un diacon sau un cleric inferior, sau chiar un credincios simplu. Ceea ce 
diferă de ritul bizantin esta formula rostită, care în ritul copt este:” Eu te 
botez, în numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh, …”repetându-se 
numele fiecărei persoane treimice la una din cufundari. 27. Conform ca-
noanelor Bisericii Copte, Botezul să săvârşeşte numai în Biserică, pentru 
băieţi la 40 de zile, iar pentru fete la 80 de zile, deşi în ultimul timp se 
obişnuieşte să se facă botezul la hramul marilor sărbători. 28. Un canon 
al Bisericii Copte spune că dacă un copil este în pericol de a muri, slujba 
exorcismelor poate ţine locul Botezului, deorece preotul este oricum dator 
ale citi mai înainte de Botez. 29. De asemenea Biserica Coptă a moştenit 
practică botezului pentru grupuri mari de copii, un obicei din Biserica pri-
mară, care este menţinut până în ziua de azi. Botezul se face de obicei Du-
minicadimineata înainte de Sf. Liturghie, pentru ca să poată şi împărtăşit 
copilul cu Sfintele Taine. 30. 

Mirungerea sau ungerea cu Sf Mir(at- tatbit)ca şi în Bisericile Or-
todoxe de rit bizantin, stă în strânsă legătură cu Botezul, deşi sunt taine 
distincte. După învăţătura coptă, Mirungerea este Taina prin care li se dă 
noilor botezaţi, Duhul Sfânt cu abundenţa darurilor Sale, pentru se face 
creştini perfecţi şi fii ai lui Hristos. Mirul este ungerea mesianismului, un-
gerea bucuriei şi pecetea Duhului. Ca şi în ritul bizantin, copţii adminis-
trează taină cu Sfântul Mir prin 36 de ungeri la toate părţile importante ale 
corpului cu formulă: „Eu te ung cu ungerea sfântă, în numele Tatălui, şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh….”. După ungerea cu Sfântul Mir, preotul pune 
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mâinile peste capul celui uns şi suflând asupra lui zice:”primeşte Duhul 
Sfânt şi fii vas curat prin harul lui Iisus Hristos, Domnul nostrum. 31. Ca şi 
în Bisericile Ortodoxe de rit bizantin, sfinţirea Sfântului şi Marelui Mireste 
rezervată patriarhului Bisericii Copte, care îl sfinţea la început în vinerea 
celei de-a şasea săptămâni a Postului Mare, iar din sec X, ca la ortodocşi, 
în Joia Mare. Efectele ungerii cu Sfântul Mir sunt, după cum susţin teolo-
gii copţi, creşterea plenitudinii Duhului Sfânt şi imprimarea caracterului 
de fiu al lui Hristos. Se poate observa în acest sens raportul strâns dintre 
Botez şi Mirungere, ca Taine de iniţiere în creştinism cărora se asociază a 
treia Taină şi anume Sfânta Împărtăşanie. 

Sfânta Împărtăşanie (al munawlah) aşa cum o găsim şi la cele-
lalte două rituri abordate în articolul de faţă, reprezintă a treia Taină de 
iniţiere în creştinism, numită şi Taina desăvârşirii, pentru că prin primirea 
ei, noul creştin Îl primeşte şi se uneşte cu Iisus Hristos spre întărirea su-
fletească şi spre paza simţurilor. Sfânta Împărtăşanie este Taina prin care 
sub forma pâinii şi a vinului se primeşte Însuşi Trupul şi Sângele Mântui-
torului. Copţii cred că Sfânta Euharistie(Qorban) este, după legea harului, 
Trupul şi Sângele lui Hristos. 32. Credinţa Bisericii Copte în prezenţa rea-
lă a Mântuitorului prin transformarea darurilor de pâine şi vin, este vie şi 
sinceră. Teologul copt Mihail Mina, afirma în acest sens: „asupra realităţii 
Trupului şi Sângelui Domnului, pâinea şi vinul se transformă în Trupul lui 
Mesia şi în Sângele Lui”. În Biserica Coptă nu există practica păstrării Sfin-
tei Împărtăşanii pentru bolnavi aici pentru fiecare caz se face o nouă sfinţi-
re a Darurilor la biserică, iar împărtăşirea bolnavului se face acasă. De aici 
practica, ca şi Botezul să se săvârşească la începutul Sfintei Liturghii, ca 
după primirea celor două Taine de iniţiere (Botezul şi Mirungerea) copilul 
să poată primi Sf. Împărtăşanie. Împărtăşirea pruncilor nou botezaţi este 
tot „labială”, aşa cum vom observa mai târziu, ca în ritul armean, preotul 
înmuind degetul în Sfântul Sânge şi atingându-le buzele. 33

ÎN BISERICA ARMEANĂ
Ca şi în Biserica Ortodoxă, în Biserica Armeană cele trei Taine de iniţi-

ere în crestinism. Botezul, Mirungerea şi Euharistia-se administrează însă 
în legătură cu Sfânta Liturghie, înainte sau după ea; una după alta ca în Bi-
serică Veche: noul botezat este îndată uns cu Sfântul Mir şi apoi împărtă-
şit cu Sfintele Taine. Totuşi faţă de ritul bizantin, în cadrul ritului armean, 
slujba Botezului este mult mai complexă şi mai dezvoltată, ea fiind lungi-
tă prin înserarea a o mulţime de rugăciuni, imne, ectenii”lecturi biblice şi 
rituri, inexistente în rânduiala Botezului din celelalte Biserici, abordate în 
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articolul de faţă. Ceea ce este comun între Botezul armean şi cel bizantin, 
sunt momentele pricipale:exorcismele, unirea cu Hristos, şi mărturisirea 
credinţei, sfinţirea apei, ungerea prebaptismală, cufundarea în apa botezu-
lui în numele Sfintei Treimi. 34., care se face în cristelniţă (baptisteriu) ca 
în Biserică Veche şi în toate Bisericile Răsăritene de azi. Una dintre multe-
le ectenii ale slujbei pentru sfinţirea apei, este aproape la fel de identică cu 
cea corespunzătoare din ritul bizantin, iar unul din „apostole” e cel din ritul 
bizantin(Rom. VI, 3-11). 35. Această rugăciune de sfinţire a apei, deşi mai 
scurtă decât cea din ritul bizantin, cuprinde o formulă de epicleza pentru 
sfinţire asemenatoare cu cea din Biserica Răsăritului. 36. Mirungerea deşi 
este o taină aparte, este considerată, şi în cultul armean, din puct de vede-
re liturgic o singură slujbă unită cu cea a Botezului, ca în toate Bisericile 
Răsăritene. 37. După Mirungere preotul leagă la capul copilului un şnur 
împletit din fire roşii şi albe, simbolizând sângele şi apa care au curs din 
coasta Mântuitorului. Urmează apoi închinarea pruncului la Sfânta Masă 
din Altar, neţinându-se cont de este băiat sau fata, şi apoi urmează Împăr-
tăşirea pruncului, numită şi „împărtăşire labială” deorece constă din atin-
gerea unei părticele din Sfânta Împărtăşanie de buzele şi limba copilului 
în semnul crucii, socotindu-se că acesta nu poate să înghită bine părticica. 
38. Un lucru foarte interesant de observat, este acela că îndată după termi-
narea slujbei, preotul merge la casa pruncului şi-l predă pe acesta mamei, 
citind în acest timp câteva lecturi biblice. 

La opt zile preotul face o molitfă pentru scoaterea şnurului, iar la 40 de 
zile se face, ca şi în ritul bizantin, o rugăciune specială pentru binecuvânta-
rea mamei şi înbisericirea pruncului -numita şi dezlegare- care cuprinde o 
serie de rugăciuni, două dintre ele (una pentru mama şi una pentru prunc) 
fiind identice cu cele din ritul bizantin: „Doamne Dumnezeul care ai venit 
în lume pentru mântuirea neamului omenesc…” şi: „Doamne Dumnezeul 
nostru, Cel ce prunc fiind la 40 de zile…”. 39. 

Putem, aşadar observa în toate cele trei rituri conlucrarea celor trei 
Taine, numite de iniţiere, pentru primirea în creştinism a noului candi-
dat şi unirea lui cu trupul tainic al Bisericii prin asumarea naşterii celei 
de-a doua prin Botez, prin împărtăşirea cu darurile Sfântului Duh în urma 
Mirungerii şi prin Împărtăşirea cu Însuşi Trupul şi Sângele Domnului ca 
mijloc de înaintare pe calea desăvârşirii. De asemenea putem sublinia ne-
cesitatea şi importanţa acestor trei Taine, ca Taine de iniţiere, mai ales 
din varietatea şi plenitudinea slujbelor în toate cele trei Biserici Ortodoxă, 
Coptă şi Armeana, dar în acelaşi timp şi elementele comune care arată în 
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Inaugurarea Cabinetului medical „Sf. Ioan Rusul” al Episcopiei Giurgiului, 
8 februarie , 2010
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Moment din timpul instalării monahiei Cecilia Moldoveanu, 
în scaunul de egumenă a Schitului Strâmbu-Găiseni, 9 aprilie, 2010

Chiriarhul Giurgiului împreună cu părinţi consilieri de la Centrul eparhial, 
obştea Schitului Strâmbu-Găiseni şi binefăcători ai bisericii schitului

9 aprilie, 2010
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Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, 

Arhiepiscopul Dunării de Jos, 
la Mănăstirea Sf. M. Mc. Gheorghe din Giurgiu, 
în ajunul prăznuirii sfântului - 22 aprilie, 2010
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mod clar că toate fac parte din acelaşi Trup tainic al cărui cap este Însuşi 
Domnul nostru Iisus Hristos. 
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Delegaţia Episcopiei Giurgiului, condusă de Preasfinţitul Părinte Ambrozie, 
primită de membrii Epistasei – organism executiv de conducere al Sfântului 

Munte Athos - 1 mai, 2010

Slujbă de pomenire pentru monahul Meletie Ifrim, fostul egumen al chiliei 
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Episcopia Giurgiului

 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. Pro-

fesorii competenţi sunt conştienţi de necesitatea utilizării strategiilor şi 
materialelor instructive auxiliare, necesare depăşirii obstacolelor cogniti-
ve. Este imperios necesar să încorporăm în activităţile practice rezultatele 
teoriilor recente ale cogniţiei şi inteligenţei ; este necesară motivarea elevi-
lor pentru învăţare, precum şi menţinerea interesului chiar şi în situaţii de 
eşec temporar ; se impune ca activităiile didactice „să vină în sprijinul di-
versităţii 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. 

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 şcola-
re. Astfel, se ignoră armonizarea laturii cognitive a persoanei cu cea afec-
tivă şi comportamentală. 

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

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

Consilierea implică o formare specifică a profesorilor în scopul abor-
dării 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 consiliere4, 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 educaţi-
onală 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 că-
tre profesor, ci şi acela de a facilita autocunoaşterea. Ideea de transdisci-
plinaritate, ideea de interdisciplinaritate atât de vehiculate în zilele noas-
tre pledează pentru acest echilibru între cunoaştere şi autocunoaştere. 
„Stilul de lucru, experienţa de cunoaştere a elevului, cultura dascălului 
au influenţe formative puternice”5. 
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În acest sens, se cere o concretizare a spectrului consilierii. Definirea 
consilierii 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 per-
soane 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 asis-
tenţă pe care o oferă utilizarea unui model educaţional şi un model al dez-
voltării şi nu unul clinic curativ. Sarcina consilierului este de a-i învaţa pe 
elevi să-şi valorizeze propriul potenţial. 

Cea de-a treia caracteristică a consilierii este preocuparea pentru pre-
venirea problemelor ce pot afecta dezvoltarea şi funcţionarea armonioasă 
a persoanei. Astfel spus, procesul de consiliere pune accentul pe dimensi-
unea de prevenţie a tulburărilor emoţionale şi comportamentale, pe cea a 
dezvoltării personale şi a rezolvării de probleme. Acest proces presupune 
valorificarea experimentelor didactice şi de viaţă a elevilor, precum şi ne-
cesitatea 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. Pro-
cesul de consiliere postulează existenţa a trei obiective7 :

- 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, capa-
citatea de decizie responsabilă, controlul stresului;

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

Principala sarcină a consilierului este de a-i ajuta pe elevii să parcur-
gă paşii unui demers de conştietizare, clasificare, evaluare şi actualizare a 
sistemului personal de valori. Profesorul consilier poate facilita reducerea 
riscului apariţiei şi dezvoltării de probleme care solicită în mod obligatoriu 
expertiza psihologului 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 aparţine. Prin consiliere, elevul este ajutat să-şi asi-
gure un mediu sănătos în care să poată face faţă stresului, conflictelor de 
creştere şi dezvoltare. 

După Steliana Eliade8, consilierea se va confrunta cu rezolvarea proble-
melor legate de: violenţa în şcoli ; problema prejudecăţilor ; primele expe-
rienţe în legătură cu alcoolul şi drogurile ; găştile ; abuzul fizic şi sexual ; 
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nevoia educaţiei sexologice ; creşterea influenţei computerului ; schimba-
rea 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 păs-
trarea şi refacerea echilibrului psihic al elevilor aflaţi în dificultate. In-
teracţiunea profesor – elev şi mai ales elev – elevi reprezintă principiul 
fundamental al metodelor de consiliere, eficiente fiind cele care vizează 
interactivitatea, problematizarea şi mai ales motivaţia. 

Uneori „motivaţia se contopeşte cu însăşi acţiunea la care dă naşte-
re”9 (elevul care învaţă pentru că-i face plăcere mamei sale, deşi materia 
respectivă 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 
persoanei care întâmpină dificultăţi în existenţa cotidiană”10. Prin consili-
ere se pot clarifica anumite probleme, se poate da o speranţă, se pot găsi 
unele soluţii adecvate. 

Între diferitele tipuri de consiliere: educaţională, profesională, infor-
maţională, vocaţională, de dezvoltare profesională, consilierea duhovni-
cească are un loc privilegiat. La prima vedere termenul de consiliere du-
hovnicească ne trimite la o consiliere pastorală pe care o realizează preotul 
în relaţia cu enoriaşii săi. Totuşi, consilierea duhovnicească are un spectru 
mult mai larg. 

O consiliere duhovnicească susţinută o pot face atât părinţii, cât şi pro-
fesorul de religie, care, împreună cu duhovnicul poate contribui atât la dez-
voltarea 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 socie-
tate. Prin consiliere, „elevilor li se pot dezvolta anumite competenţe spe-
cifice pentru rezolvarea conflictelor, elevii pot analiza situaţii sociale, pot 
decide asupra căilor înţelepte de acţiune şi pot deveni responsabili pentru 
consecinţele acţiunii lor”11. Modul în care rezolvăm anumite conflicte sau 
situaţii delicate este influenţat de ceea ce simţim faţă de noi înşine, de re-
laţiile 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 
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percepem lumea din unghiuri de vedere diferite, iar „aceste diferenţe influ-
enţează modul în care acţionăm, gândim, simţim şi reacţionăm”12. 

Pregătirea universitară a viitorilor profesori de religie nu oferă sufi-
ciente cursuri care să furnizeze suport informaţional şi formativ relevant 
pentru consiliere. 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 stra-
tegii, 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 cu-
noaştere înseamnă a trăi întru 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. Dicto-
nul mai sus amintit are o încărcătură semantică complexă, deoarece toate 
formele pronominale (te – pronume reflexiv; pe tine – pronume personal; 
însuţi – adjectiv de întărire), folosite într-o aparentă tautologie, trimit in-
sistent la propria persoană. Interesant, în ciuda faptului că imperativul tri-
mite întotdeauna la celălalt, aici asistăm la un paradox. 

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

Problematica cunoaşterii a făcut de-a lungul timpului, obiectul unor 
reflecţii în rândul filosofilor, pedagogilor, psihologilor, sociologilor, artişti-
lor, oamenilor de ştiinţă etc. În lumina doctrinei creştine, cunoaşterea este 
un act teandric, un act de împreună lucrare (Dumnezeu-om), un act inter-
ferenţial (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 pro-
clamă: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (In 14, 6). 
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Consilierea duhovnicească a elevilor se poate focaliza atât pe identifi-
carea unor soluţii pentru problemele cu care se confruntă elevii, cât şi pe 
cunoaşterea 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 primă cauză necunoaşterea lui Dumnezeu, pentru că omul, creat 
să-L contemple 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 problemele 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 
Dumnezeu 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, lu-
minaţi fiind de Duhul Sfânt, putem să luptăm împotriva acestora. 

Îndreptarea, prin consiliere, a unor devieri comportamentale la elevi 
presupune cunoaşterea cauzelor acestora. O asemenea abordare este ab-
solut necesară în vederea unei consilieri eficace care să ducă la vindecare. 

Dincolo de legile biologice şi fizice care reglează viaţa, există şi legile 
duhovniceşti. De multe ori suntem fascinaţi de legile exterioare şi igno-
răm legile duhovniceşti, iar „nerecunoaşterea acestora din urmă consti-
tuie boala duhovnicească, 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 Dumnezeu. Omul supus patimilor nu se poate privi în-
lăuntrul 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 „singu-
rul lucru de care trebuie să se teamă este moartea spirituală, adică păca-
tul”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 via-
ţa nu trebuie trăită cu nepăsare şi indiferenţă, că nu trebuie să ne pier-
dem „în căutări 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 
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că patimile robesc şi distrug sufletul, şubrezesc şi distrug personalitatea şi 
caracterul. 

Atitudini fundamentale în cadrul relaţiei de consiliere

1. Crearea unei atmosfere degajate de dialog

Atmosfera psihologică de studiu sau dialog creată de profesor consti-
tuie un factor decisiv pentru reuşita actului pedagogic. Ne imaginăm doi 
profesori, amândoi cu acelaşi plan de lecţie, identic până la ultimul cuvânt, 
care îşi propun să predea acelaşi conţinut didactic folosind aceleaşi strate-
gii, tehnici şi procedee şi chiar aceiaşi elevi. Se pune întrebarea: oare lecţia 
va ieşi la fel? Majoritatea vom răspunde că nu, invocând personalitatea şi 
competenţele celor doi profesori19. Dincolo de anumite compatibilităţi şi 
calităţi profesionale, reuşita unui act pedagogic ţine şi de calităţile sufle-
teşti ale unui dascăl, precum şi de concepţiile şi atitudinile acestuia. Pentru 
a demonstra acest lucru, Adrian Underhill, într-un discurs despre perfec-
ţionarea profesorilor20, propune următorul experiment mental: amintirea 
celui mai bun profesor pe care l-am avut vreodată. Încercăm să reconsti-
tuim locul unde ne aflam pe vremea aceea, vârsta pe care o aveam … Se 
pune întrebarea: care erau calităţile speciale care-l deosebeau pe profeso-
rul nostru favorit de ceilalţi? De obicei se amintesc o serie de calităţi cum 
ar fi: performanţa profesională, compatibilitatea, respectul, 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. Infor-
marea 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 în-
ţelegem starea celui în cauză. Este contraproductivă etichetarea imediată a 
unui tip de comportament sau a unei atitudini. Orice problemă mai gravă 
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sau mai puţin gravă a unui elev trebuie privită şi prin prisma mediului fa-
milial 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 di-
alog degajat 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 ac-
tivităţii de consiliere. Totuşi, nu este indicat să-i întoarcem spatele celui 
care nu ne ascultă. 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 anumi-
te discuţii sau va minţi în unele privinţe. Orice discuţie trebuie purtată cu 
calm şi bunăvoinţă. Este recomandabil să se pornească de la identificarea 
şi anticiparea 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 în-
tre 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, reuşeşte să comunice foarte bine cu elevii acelor clase, să-i stăpâ-
nească 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 didactice 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 
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vizează nu doar rezolvarea problemelor, ci urmăreşte şi dobândirea de că-
tre elevi a unor deprinderi şi practici religioase. Profesorul de religie poate 
influenţa elevii în ceea ce priveşte felul lor de a se raporta la Dumnezeu, 
de a-şi asuma calitatea de creştin. Din aceste considerente, consilierea du-
hovnicească trebuie focalizată pe mai multe aspecte. Amintim câteva din-
tre ele:

1. Viaţa duhovnicească

Experienţa duhovnicească – viaţa în Hristos – nu este un simplu re-
fugiu pentru neştiutori şi neputincioşi. Dimpotrivă, elevii pot fi conştien-
tizaţi de faptul că: „în cel mai autentic înţeles, viaţa duhovnicească este o 
alternativă dinamică şi plenară de existenţă, un mod sănătos şi viguros de 
a gândi şi acţiona, într-o perspectivă optimistă, entuziastă şi de pace su-
fletească”21. Viaţa duhovnicească 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 trecătoa-
re şi cheltuiesc pentru acest scop sume care nu sunt mici, dar sunt indife-
renţi faţă de învăţătura creştină şi neglijează să-i înveţe pe copiii lor să tră-
iască precum nişte creştini. Astfel de părinţi îşi nasc copiii pentru viaţa de 
aici, dar le închid poarta spre veşnicie”22. Buna educaţie dată copiilor vizea-
ză nu numai pregătirea lor pentru viaţa de aici ci şi pentru viaţa de dincolo. 

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 minuna-
te 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, îndepărtând ce e de prisos şi adăugând ce lipseşte. Aşa şi voi, 
ca nişte făcători de statui 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 
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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 mij-
locească credinţa comună care leagă mădularele între ele pentru ca astfel 
să ajungem toţi la unirea 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 corespunde cu Adevărul: „Eu pentru aceasta am 
venit, ca oamenii să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug” (In. 10, 10). Credin-
ţa 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 Hristos pe Care L-ai trimis” (In. 
17, 3). Aşadar, există o legătură strânsă între credinţă, trăirea credinţei prin 
cult şi modul de a vieţui printr-o anumită formă de spiritualitate. Mărturi-
sirea 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 participe sistematic la împărtăşirea cu Sfintele Taine. De mici, ele-
vii 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 vieţii26. 

O mai mare apropiere a tinerilor faţă de Sfintele Taine va conduce 
indubitabil către o cunoaştere spirituală a tineretului, Părintele Schme-
mann aprecia că „renaşterea adevărată a Bisericii va începe cu renaşterea 
euharistică”27. 

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 Scrip-
turi luminează mintea, ascute înţelegerea, maturizează judecata şi facili-
tează ierarhizarea valorilor. Citirea şi meditarea la textul biblic dă elevilor 
curaj, răbdare şi tărie, le întăreşte caracterul şi le înnobilează sufletul. De 
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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 
acordată o atenţie deosebită călăuzirii lor. Tinerii întâmpină mari proble-
me 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 îngrijoreze 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 răstig-
neşte 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 
mărturisi pe Hristos, de a-l întoarce pe aproapele nostru de la întuneric 
la lumină, de la necunoaştere la cunoaşterea lui Hristos. Încă de mici, ele-
vii vor fi consiliaţi spre înţelegerea faptului că au datoria şi responsabili-
tatea 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 co-
mune 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 organizate o dată pe lună) în care tinerii parohiei să fie 
invitaţi la rugăciune, la meditaţie, la discuţii. Nu trebuie neglijate nici pe-
lerinajele, excursiile, activităţile de binefacere. S-ar putea organiza şi unele 
concursuri pe anumite teme religioase, iar participanţii (elevii) să fie răs-
plătiţi măcar cu o diplomă. 
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Aceste activităţi nu impun costuri ridicate din partea comunităţii paro-
hiale, 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 Evangheliei, 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 de-
taliate. 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 activităţi 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 
noastre. Observăm că „problemele omului contemporan s-au modificat în 
mod evident, situaţie ce-i poate bulversa echilibrul lăuntric, astfel încât gă-
sirea soluţiilor 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 maimuţă, care-şi drăgăleşte puiul şi este gata să-l omoare 
cu dulciuri, ci o iubire din inimă, raţională, îndreptată spre binele copilu-
lui”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 
comportament, ne definim intenţiile cu mare precizie şi administrăm 
aprecieri şi întăriri pentru fiecare reacţie a elevului. De regulă, „cei mai 
mulţi copii răspund pozitiv când profesorul le zâmbeşte, când încuviinţea-
ză 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 proce-
dee propuse de către unii specialişti în domeniul învăţării comportamen-
tului, pot determina unele modificări comportamentale ale elevilor cu pro-
bleme. 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 „fieca-
re comportament 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 pen-
tru că adesea el este de neacceptat, dar şi pentru că el reprezintă singurul 
segment din comportametul trecut - prezent - viitor asupra căruia putem 
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acţiona. Nu putem şterge episodul morţii unei persoane dragi sau episodul 
în care am fost muşcaţi de un câine, dar putem acţiona asupra stării depre-
sive prezente sau asupra fricii faţă de câini”32. 

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 sărbă-
torile mari. În cadrul consilierii elevilor pentru participarea la Sfânta Li-
turghie, preotul sau profesorul de religie va urmări cel puţin două aspecte:

1. Comportamentul în deficit, când elevul nu este obişnuit (nu s-a 
deprins) 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 Litur-
ghie; este plictisitoare 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 
elevilor, 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 ti-
neri 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 con-
ştiinţa socială astăzi sunt următoarele: primul ideal al societăţii de consum 
este fata ca fotomodel. Sunt necesare o înfăţişare plăcută, dinţi albi, şarm ş. 
a. m. d. În general, punctul de plecare pentru orice nu este inima sau min-
tea, 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 creşti-
nă devotată. Un băiat era îndemnat să fie un credincios respectat, un tată 
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responsabil. Pentru mulţi tineri, aceste idealuri sunt de domeniul trecu-
tului. Mai mult, medicina, psihologia, educaţia civică nu întotdeauna fac 
diferenţă între bolile trupeşti, bolile de factură psihică şi bolile duhovni-
ceşti. Psihoterapeuţii nu prea vorbesc despre concepte cum sunt credinţa 
în Dumnezeu, duhovnicia, îmbisericirea, păcatele sau patimile. 

Zygmund Baumand, făcând o diagnoză a stării morale a societăţii con-
temporane, afirmă că „în zilele noastre ideea de sacrificiu de sine a fost 
delegitimizată; oamenii nu sunt stimulaţi sau nu doresc să facă eforturi 
pentru a atinge idealuri morale şi pentru a păstra valorile morale …, mo-
dernismul 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 lucarea generală …, nimeni nu-şi poate revendi-
ca paternitatea pentru rezultatul final”35. În plan spiritual constatăm: pă-
cate fără păcătoşi, crime fără criminali, decizii iresponsabile fără ca cineva 
să fie tras la răspundere. 

O lume în care adevăratele valori lipsesc tot mai mult, „o lume căreia 
valorile îi sunt adăugate prin opţiunea oamenilor … este o lume fără om”36. 
Tehnologizarea excesivă presupune fragmentarea vieţii într-o succesiune 
de probleme. Viaţa duhovnicească reprezintă una dintre victimele tehno-
logizării; 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 
responsabilă 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 Mântui-
torul Iisus Hristos şi fără ajutorul lui Dumnezeu. 

Toţi tinerii îşi doresc să reuşească în viaţă, să aibă o carieră, să obţină 
o diplomă, să fie împliniţi. Pentru aceste lucruri îi pregăteşte şcoala. Dar 
pentru a reuşi mai au nevoie de ceva: de echilibru, de asumarea responsa-
bilităţii faptelor lor, de linişte sufletească. Aici, Biserica, prin orele de reli-
gie, 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 perma-
nent război nevăzut, război în care noi suntem în postura unui soldat care 
stă mereu de veghe. 
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Sfântul Nicodim Aghioritul ne învaţă că „adăpostul nostru este neîn-
crederea în sine; scutul este încrederea şi ferma nădejde în Dumnezeu; 
povăţuitorul nostru este meditarea la suferinţele Domnului; încingătoa-
rea este abţinerea de la patimile trupeşti; încălţămintea este umilinţa şi 
cunoaşterea propriilor neputinţe; pavăza, lupta în ispite; sabia este sfân-
ta rugăciune; hrana care ne întărteşte împotriva inamicilor este continua 
participare la dumnezeiasca împărtăşire; iar ocheanul cu care se poate ve-
dea inamicul este continua formare a minţii de a recunoaşte faptele în chip 
just şi deprinderea continuă a voinţei de a dori să fim bineplăcuţi lui Dum-
nezeu, precum şi pacea şi liniştea deplină a minţii”37. 

Prin răbdare şi tact pedagogic elevii vor fi învăţaţi că multe dintre obi-
ceiurile şi tradiţiile lumii de azi nu sunt compatibile cu tradiţiile şi obice-
iurile Bisericii. Sunt unii care-şi doresc ca Biserica să se adapteze obice-
iurilor culturii moderne. Să nu uităm că „Biserica Ortodoxă are ca primă 
responsabilitate adaptarea tradiţiilor culturale la Sfânta Tradiţie”38, înlocu-
ind anumite culturi şi obiceiuri decăzute cu cultura universală a învăţătu-
rilor 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 Apostol 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 pentru 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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ASPECTE PRIVIND EDUCAŢIA RELIGIOASĂ 
ÎN FAMILIA ŞI ÎN ŞCOALA DE AZI

 Pr.Lect.Univ.Dr. Dorin Opriş,
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Aspectele1 legate de educaţie, în general, au devenit în ultimele 
secole unele de importanţă globală, odată cu progresul tot mai 

accentuat al cunoaşterii umane. Educaţia a încetat astfel să mai reprezinte 
exclusiv suportul unei convieţuiri bazate pe coordonate religios-morale, în 
şi pentru comunitate, devenind şansa şi condiţia depăşirii poziţiei socia-
le, mai ales pentru oamenii simpli din mediul rural. Secolul XX a adus din 
acest punct de vedere o accentuare a nevoii de educaţie, pe fondul unei ce-
reri de specializare tot mai înaltă şi al urbanizării accentuate a populaţiei. 
Începutul de secol XXI arată că, chiar dacă succesul pe linia instruirii şco-
lare este evident şi a devenit o realitate pentru cei mai mulţi dintre partici-
panţii la educaţia de tip formal, apar tot mai mult în evidenţă probleme pe 
care sistemele de educaţie le-au tratat cu o anumită superficialitate, dintre 
care ne referim mai ales la cele legate de emotivitate asociată cu violenţa 
sau abandonul şcolar, la care încă nu s-au găsit soluţii eficiente.

Dificultăţile generate de multitudinea şi diversitatea problemelor căro-
ra la nivel global educaţia le face cu greu faţă sunt accentuate de dinamica 
fără precedent a vieţii sociale. În epoca industrială, caracterizată printre 
altele de nevoia unei specializări pe un domeniu restrâns de activitate, nu 
s-a accentuat nevoia unei educaţii integrate familie-şcoală, care să ofere 
un suport puternic în plan emoţional copilului ce se pregătea să părăseas-
că familia de tip tradiţional, formată din 3-4 generaţii, spre o intra aproa-
pe singur în arena socială. Unul dintre motive este faptul că încă aportul 
educaţional al familiei se dovedea consistent, chiar şi fără a fi inclus în mod 
explicit într-un sistem. Învăţământul beneficia încă de moştenirea unei 
educaţii autoasumate de familie, mai ales de familia creştină, care oferea 
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copilului ceea ce aceasta era în măsură la momentul respectiv: structura 
religios-morală, premisă şi model pentru o viitoare dezvoltare dezirabilă.

Astfel, orice încercare de reconsiderare a rolului educativ al familiei în 
lumea contemporană trebuie să pornească de la modelul creştin şi de la 
perspectiva pedagogiei moderne asupra realizării în cadru familial a edu-
caţiei copiilor şi tinerilor, în vederea definirii aportului pe care mica bise-
rică poate să-l aducă la necesara reconstruire a ofertei educative a şcolii. 
Susţinem în lucrarea de faţă acest model şi prin unele date din cercetarea 
constatativă întreprinsă pe un eşantion de elevi de liceu.

1. Aspecte definitorii privind rolul 
educativ al familiei în creştinism 

Relaţia dintre creştinism şi educaţie este una structurală, sarcina de a 
educa lumea fiind dealtfel şi porunca dată Apostolilor de Hristos Domnul, 
după înviere. În mod firesc, educaţia creştină s-a preocupat de aspectele re-
ligioase şi morale, mai puţin de cele legate de activităţile sociale, de munca şi 
preocupările cotidiene. Cu toate acestea, educaţia religios-morală creştină a 
oferit suportul pentru aspectele curente ale vieţii, la modul implicit, şi care a 
asigurat fundamentul pe care s-a edificat educaţia modernă. Din acest mo-
tiv, prezentăm unele aspecte legate de modelul creştin de educaţie şi despre 
rolul şi potenţialul educativ al familiei, în lumina învăţăturii revelate.

Creştinismul a înţeles educaţia ca fiind „o funcţie exclusiv umană şi de 
natură pur spirituală. Ca acţiune, educaţia porneşte de la o persoană, se 
îndreaptă spre alta şi spre multe altele sau mai exact spre formarea al-
tei persoane. Puterea ei se întemeiază numai pe latura spirituală din om, 
care constituie, de fapt, proprietatea exclusivă a omului şi premiza dem-
nităţii acestuia”2. Un alt aspect a fost constituit de precizarea poziţionării 
demersului educativ, în raport cu Persoana Supremă, astfel încât să devi-
nă posibilă formarea persoanei umane, nu doar informarea acesteia privi-
tor la diferite aspecte ale vieţii: „Educaţia religioasă creştină este posibilă 
numai dacă Hristos însuşi este primit în sufletul omului şi dacă acest su-
flet lucrează împreună cu Hristos la mântuirea sa”3. Mai mult decât atât, 
preocuparea pentru educaţia copiilor a constituit una dintre modalităţile 
prin care creştinii înţelegeau să respecte porunca legată de urmarea lui 
Hristos, care a fost arhiereu, împărat, dar şi învăţător: „Dacă poţi purta 
tot jugul Domnului, desăvârşit vei fi; dar dacă nu poţi, fă ce poţi”4. Textul 
exprimă şi conştiinţa propriilor posibilităţi ale educatorilor, în raport cu 
activitatea de învăţător a Domnului, încă din zorii religiei revelate.
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Eusebiu de Cezareea insista, în secolul al III-lea, pe nevoia unei edu-
caţii temeinice a copilului mic, demers aflat în perioada respectivă mai 
presus de îndoielile iluministe privitoare la posibilitatea accesului copiilor 
la lumea credinţei: „Lăsaţi copii să înveţe, căci aceasta este dreptatea lui 
Dumnezeu. Sufletul care primeşte încă din vârstă fragedă asemenea înti-
păriri nu mai poate să piardă cu uşurinţă teama de Dumnezeu”5. De ase-
menea, Sfântul Ioan Gură de Aur evidenţia faptul că „dacă în sufletul încă 
fraged se întipăresc învăţăturile bune, nimeni nu le va mai putea şterge 
atunci când se vor face tari ca o întipărire, precum ceara”6. Ca un autentic 
educator, acesta prezintă o pedagogie bazată pe propria experienţă educa-
ţională, replicabilă în mediul familial: „Îl ai încă tremurând înfricoşat şi 
temător la orice privire, la orice cuvânt şi oricare alt lucru; să te foloseşti 
de începutul [vieţii lui] spre ceea ce se cuvine”7. Marele Părinte antiohian 
oferă chiar un model de integrare a educaţiei religioasă realizată în cadrul 
eclesial, cu cea din familie: „Reîntorşi acasă, să punem două mese: una cu 
bucatele trupului, alta cu bucatele Sfintei Scripturi; soţul să repete ceea ce 
a fost zis, femeia să se instruiască şi copiii să asculte, iar slujitorii să nu 
fie frustraţi de lecturile noastre. Faceţi fiecare din voi, o biserică în casa 
voastră”8. În cazul amintit, accentul este pus în mod firesc pentru un cleric 
pe valorificarea activităţii din spaţiul liturgic, dar trebuie admis şi faptul că 
în mod firesc, nu doar pentru epoca în cauză, instrumentarul educativ al 
preoţilor se plasa mult peste media capabilităţilor familiei. 

Firesc, Iisus Hristos devine Pedagogul, model pentru educatori şi păs-
tori de suflete: „Pedagogul este Iisus. Uneori se numeşte pe El însuşi Păs-
tor, spunând: <<Eu sunt Păstorul cel bun>> (Ioan 10,11-14). Potrivit unei 
metafore, pornind de la păstorii care păstoresc oile, Iisus este Pedagogul 
care păstoreşte pe copii, este Păstorul care are grijă de prunci; şi, pentru 
că pruncii sunt nevinovaţi, sunt numiţi în chip alegoric, oi. Deci Cuvântul 
este Pedagogul care ne duce pe noi, copiii, la mântuire. Cuvântul a grăit 
prin Osea foarte lămurit despre El, zicând: «Eu sunt învăţătorul vostru» 
(Osea 5,2). Pedagogia este credinţă în Dumnezeu; este învăţătură a slu-
jirii lui Dumnezeu; este instruirea spre cunoaşterea adevărului; este vie-
ţuire dreaptă, care duce la cer”9. Clement Alexandrinul insistă şi asupra 
faptului că imaginea pe care copiii o au despre Tatăl ceresc este în legătură 
cu cea despre tatăl din familie, motiv pentru care nu reprezintă o surpri-
ză valorificarea acestei teme din perspectivă mistică şi educaţională, deo-
potrivă: „Pedagogul nostru, o, copii, este asemenea cu Dumnezeu, Tatăl 
Său, al Cărui Fiu este: este fără de păcat, nepătat, nepătimaş cu sufletul; 
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Dumnezeu preacurat în chip de om, slujitor al voinţei părinteşti, Cuvânt-
Dumnezeu, Cel ce este în Tatăl, Cel ce stă la dreapta Tatălui, împreună şi 
cu chipul, Dumnezeu. Aceasta este pentru noi icoana fără de pată şi tre-
buie să căutăm cu toată puterea ca sufletul nostru să se asemene cu El”10.

Se remarcă faptul că familia reprezintă un factor esenţial în educaţia 
copiilor, iar Biserica preia ca pondere din ce în ce mai mult educaţia religi-
os-morală a tinerilor şi mai ales a adulţilor. Firesc pentru epoca respecti-
vă, nu se pune problema unei educaţii profesionale, aspectul în cauză fiind 
subînţeles ca aparţinând exclusiv familiei.

2. Rolul familiei în educaţie, 
la teoreticienii pedagogiei moderne

Sistemele moderne de învăţământ, care au început să se dezvolte în 
spaţiul apusean european încă din prima parte a secolului al XVII-lea, au 
acordat o atenţie sporită formării copiilor şi tinerilor în cadrul formal, aflat 
în plin proces de definire teoretică şi dezvoltare concretă, demers conside-
rat singura şansă de progres pentru societate şi de ascensiune personală. 
Problema centrală s-a conturat pe nevoia delimitării sarcinilor educative 
între familie şi şcoală, astfel încât instituţiile educative să se ocupe de in-
struire şi formarea de competenţe, mai ales intelectuale, în condiţiile în 
care componenta atitudinală era asigurată în special de familie şi de relaţi-
ile sociale, motivante pentru învăţare, prin excelenţă. Totodată, formarea 
morală şi religioasă era atribuită în cea mai mare parte familiei, chiar dacă 
şi şcoala avea numeroase preocupări în această privinţă, fie ele de nuanţă 
confesională.

Prezentăm în continuare câteva repere privind rolul educaţiei din fami-
lie în contextul general al dezvoltării instituţiei şcolii şi formării copiilor şi 
tinerilor în secolele XVIII-XIX, pe baza poziţiei exprimate de mari perso-
nalităţi ale pedagogiei moderne.

2.1. Jan Amos Comenius şi pledoaria pentru educaţia 
şcolară

Deloc întâmplător, marele pedagog ceh Jan Amos Comenius milita 
pentru o formare a copiilor în cadrul şcolar. El afirma explicit că „tinere-
tul trebuie să fie format laolaltă, iar pentru aceasta e nevoie de şcoli”11, 
exprimând, prin aceasta, noua paradigmă a educaţiei, care constituie şi 
astăzi esenţa tuturor sistemelor de educaţie, ce încearcă să valorifice ro-
lul formativ al colectivităţii şi să optimizeze costurile învăţământului. În 
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acelaşi timp, autorul citat arată şi faptul că educaţia şcolară se bazează 
pe formarea religios-morală pe care familia poate să o asigure la un nivel 
superior şcolii şi la de la o vârstă la care şcoala nu poate să intervină în 
modelarea personalităţii copilului: „în mod foarte firesc, educaţia revine 
părinţilor; ei fiind cei care le-au dat viaţă, au datoria să-i îndrume spre 
o viaţă raţională, onestă, sfântă. Dumnezeu atestă că, pentru Avraam, 
aceasta a fost o sfântă datorie: «Că l-am ales, ca să înveţe pe fiii şi casa 
sa după sine să umble în calea Domnului şi să facă judecată şi dreptate» 
(Facerea 18,19)”12.

Uşor de înţeles pentru un cleric13, modelul pedagogic oferit de Come-
nius plasează trăirea credinţei creştine ca element care asigură un funda-
ment comun activităţii celor doi factori ai formării umane şi ca punct de 
întâlnire dintre formarea religios-morală din familie şi educaţia realizată 
în spaţiul şcolar: „Toţi trebuie să fie învăţaţi să cultive cu conştiinciozitate 
pietatea internă şi externă, pentru ca cea internă să nu înţepenească fără 
cea externă, iar cea externă să nu degenereze în ipocrizie, fără cea inter-
nă. Cultul extern al lui Dumnezeu constă în vorbirea despre Dumnezeu, 
în predică şi în ascultarea cuvântului Său, în invocarea Lui cu genunchii 
plecaţi, în cântarea imnurilor religioase, în utilizarea sacramentelor şi 
altor forme de cult publice sau particulare. Cultul intern al lui Dumnezeu 
constă în neîncetata gândire la Dumnezeu, temerea şi iubirea Lui, pro-
pria abnegaţie şi resemnare în mâinile lui Dumnezeu, adică dorinţa vă-
dită de a face şi pătimi tot ce-i place lui Dumnezeu”14.

Educaţia realizată în familie este pusă de Comenius la temelia între-
gii dezvoltări ulterioare a copilului, chiar a viitorului persoanei umane15: 
„pentru că de vârsta şi educaţia copilăriei depinde întreaga viaţă, totul 
este pierdut dacă acum spiritul nu este pregătit pentru tot în viaţă”16. Pre-
ocuparea pentru educaţia din familie l-a determinat pe părintele didacticii 
să dedice în lucrarea sa Pampaedia un întreg capitol problematicii numite 
de el generic Şcoala parentală (Pampaedia, cap. VIII). Una dintre preo-
cupările sale legată de această etapă a educaţiei era identificarea şi evitarea 
greşelilor de formare a copilului, care pot genera consecinţe dramatice. În 
acest sens, el afirma că: „stă în natura lucrurilor ca încă din şcoala pa-
rentală să se pună cu toată grija primele fundamente, deoarece erorile 
care se înfăptuiesc în prima perioadă, cu greu se pot îndrepta mai târziu. 
Dacă fundamentul este viciat, întreaga construcţie se ruinează”17.

Prima preocupare privind educaţia în cadrul familiei trebuie să fie le-
gată, în opinia marelui pedagog ceh, de formarea sentimentului religios18, 
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numit de el pietate, şi a caracterului moral, dependentă de viaţa religioasă 
a părinţilor încă din perioada conceperii copilului: „se spune pe drept că 
pietatea şi moravurile bune trebuie să fie inoculate chiar din primele zile 
ale copilului, o dată cu laptele matern; dar şi mai bine ar fi dacă ar începe 
înaintea laptelui matern, cu sângele mamei şi al tatălui (din care începe 
să se formeze mai întâi însăşi substanţa copilului). Se înţelege că părinţii 
trebuie să fie evlavioşi şi cu bune moravuri încă din acel timp, dacă vor 
să dea naştere unui copil evlavios şi cu bune moravuri”19. 

A doua etapă a copilăriei, numită de Comenius Şcoala copilăriei tim-
purii, şcoala din poala mamei (Pampaedia, cap. IX), se particularizează 
în doctrina pedagogică a autorului citat prin atenţia dată consecinţelor lip-
sei de preocupare şi implicare personală a părinţilor în sprijinirea primilor 
paşi ai copilului, ce începe să raţioneze: „Pe oameni trebuie să-i admones-
tăm ca să nu sfârşească prin a fi neoameni. La fel se fac vinovaţi şi aceia 
care, nu din răutate, ci din naivitate, angajează doici şi mai târziu peda-
gogi şi lasă în seama lor toată grija copiilor. Ei nu se sinchisesc de nimic 
şi le este indiferent ce se întâmplă cu copiii lor”20. 

Motivaţia pe care o oferă părinţilor este desprinsă din textele biblice. 
Părintele pedagogiei moderne consideră că misiunea de educator al copi-
ilor este încredinţată de Creator fiecărui părinte21: „Din voinţa lui Dum-
nezeu, nimănui nu i-a fost încredinţată, într-o asemenea măsură, grija 
pentru copii, ca părinţilor. Mai întâi, el a dat copiilor locul în inima lor 
– centrul dragostei.”22.

Pasul spre prezentarea educaţiei şcolare este realizat de Comenius prin 
evidenţierea nevoii de virtute morală în perioada studiilor, ca premisă a 
unei bune formări a copilului, dar şi pentru anii de după şcoală. Astfel, 
educaţia morală se cere realizată, în opinia pedagogică comeniană, în fami-
lie, dar susţinută şi menţinută în şcoală: „Tineretul mai degrabă trebuie să 
se obişnuiască puţin câte puţin pe nesimţite, cu o comportare cuviincioa-
să, astfel ca după părăsirea şcolii să părăsească tot ceea ce este vicios, 
aşa cum se povesteşte despre băiatul care a fost educat de Platon şi care, 
când s-a întors la casa părintească, i-a displăcut râsul puternic al tatălui 
său, spunând că el aşa ceva nu a observat la Platon. Chiar dacă astfel de 
copii s-au obişnuit acasă, în şcoala maternă, cu un anumit viciu din cauza 
nepăsării sau a nepriceperii părinţilor, trebuie făcut totul ca aceştia să se 
dezobişnuiască de el în şcoala publică”23.

J.A. Comenius face astfel o pledoarie pentru educaţia realizată în cadrul 
formal. Conflictele dintre susţinătorii educaţiei private şi cei ai celei şcolare 
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din acea epocă îl determină pe autorul ceh să apeleze la texte biblice sau 
istorice24, spre a oferi argumente în favoarea teoriilor sale: „Prima şcoală 
a fost deschisă imediat după deluviu de patriarhul Sem şi a fost numită 
mai târziu Hebrea. Cine nu ştie că în Caldeea şi în special în Babilon era 
mare numărul şcolilor în care, pe lângă alte discipline, s-a dezvoltat în 
special astronomia? În această ştiinţă a caledeenilor au fost instruiţi mai 
târziu Daniel şi tovarăşii săi (Daniel 1,20). Tot aşa şi în Egipt, unde Moise 
a primit învăţătura sa. La poporul israelitean, din porunca lui Dumne-
zeu, erau şcoli pe oraşe, numite sinagogi, unde leviţii învăţau Legea. Ele 
au existat până în vremea lui Hristos şi au fost lăudate prin predicile Sale 
şi ale Apostolilor. De la egipteni au luat obiceiul de a înfiinţa şcoli grecii, 
iar de la aceştia, romanii. Iar de la romani s-a răspândit acest obicei lău-
dabil de a înfiinţa şcoli în întreg Imperiul, mai ales prin pătrunderea re-
ligiei creştine prin grija principilor şi a episcopilor pioşi”25. Pedagogul ceh 
nu ezită să evidenţieze în sprijinul teoriei sale şi limitele educaţiei susţinute 
exclusiv de părinţii de diferite condiţii sociale – aspecte pe care le invocă 
pentru a asigura satelor, oraşelor, sau diferitelor provincii26 o adevărată 
hrănire a tineretului. El consideră că părinţii nu dispun de timpul necesar 
şi posibilităţile de înţelegere a problemelor pe care le implică educaţia. Pe 
bogătaşi şi căutătorii de plăceri îi exclude din categoria educatorilor, din 
pricina ocupaţiilor lor corupte.

Modelul pedagogic oferit de Jan Amos Comenius, care continuă să ră-
mână dominant în perioada actuală, a statuat separarea educaţiei realizată 
în familie de cea din cadrul formal. Deşi argumentată de acesta şi devenită 
o realitate încă din epoca sa, această abordare duală a educaţiei copiilor şi 
tinerilor a rămas ca model de practică şcolară, deşi însuşi autorul ceh con-
stata cu regret faptul că „copiii nu sunt întru totul încredinţaţi şcolilor, ci 
numai pentru câteva ceasuri. Aşa se face că ei, zilnic, revin la vechile lor 
deprinderi, devin mai răi şi capătă repulsie de bine”27. 

2.2. Jean-Jacques Rousseau şi educaţia pe baze psihologice 
a copilului

Pedagogia lui Rousseau, marcată de dramaticul destin al autorului 
său28, aduce elemente noi faţă de sistemul comenian: copilul nu mai este 
privit ca un adult în miniatură, căruia i se pot oferi diferite cunoştinţe, 
educaţia fundamentându-se pe nevoia adaptării la posibilităţile sale re-
ale de înţelegere şi cunoaştere, în diferite condiţii şi contexte. Deşi Ro-
usseau prezintă în mod explicit nivelul ştiinţelor educaţiei din perioada sa, 
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considerând că „nu cunoaştem deloc copilăria: cu cât urmăm ideile false 
pe care le avem despre ea, cu atât ne rătăcim mai mult. Cei mai înţelepţi 
au în vedere cunoştinţele mai însemnate pentru oamenii în vârstă, fără 
să ţină seama de ce sunt în stare să înveţe copiii”29, nu se constată nici 
în scrierile sale o preocupare pentru constituirea unei educaţii integrate, 
pe modelul familie-şcoală sau chiar familie-şcoală-biserică, astfel încât să 
existe un cadru coerent pentru investigarea posibilităţilor copilului şi pen-
tru aplicarea unitară a respectivelor concluzii. Peregrinările sale prin lume 
l-au făcut să cunoască numeroase elemente negative pentru educaţia copi-
ilor ale instituţiilor sociale în care a trăit, faţă de care nu ezită să-şi exprime 
dezacordul: „Omul social este numai o unitate fracţionară, care depinde 
de numitor, iar valoarea lui stă în raportul pe care îl are cu întregul, care 
este corpul social. Instituţiile sociale bune sunt (considerate n.ns.) cele 
care ştiu să denatureze mai bine pe om, să-i suprime existenţa absolută 
pentru a-i da una relativă şi să-i transpună eul în unitatea comună, ast-
fel încât fiecare ins particular să nu se mai considere de sine stătător, ci 
parte a unităţii şi să nu se mai simtă decât partea a întregului”30.

Legat de rolul familiei în educaţie, Rousseau insistă la rândul său asu-
pra impactului major al mamei pentru educaţia copilului, singurul element 
capabil să atenueze efectele negative ale societăţii degenerate: „Vreţi ca fie-
care să fie chemat să-şi îndeplinească primele îndatoriri. Începeţi cu ma-
mele; vă veţi mira de schimbările pe care le veţi produce. Totul porneşte 
succesiv din această primă corupţie: întreaga ordine morală se alterea-
ză; naturalul se stinge în toate inimile; interiorul caselor iau înfăţişare 
mai puţin vioaie; soţii nu se mai simt atraşi de spectacolul emoţionant al 
unei familii care se naşte. [...] Când casa nu este decât o tristă singură-
tate, trebuie să cauţi să te înveseleşti în altă parte. [...] Când femeile vor 
redeveni mame, bărbaţii vor redeveni îndată taţi şi soţi”31. În acelaşi timp, 
aportul educativ al familiei nu este unul mecanic, mai ales în ceea ce o pri-
veşte pe mamă – privită de Comenius ca factor determinant în educaţia 
copiilor: „Unde nu e mamă, nu e copil. Îndatoririle lor sunt reciproce; şi 
dacă sunt rău împlinite de o parte, vor fi neglijate de cealaltă”32.

Cu o educaţie care să evite prezentarea corupţiei sociale drept valori 
morale, copilul trecut de Rousseau la modul ideal prin etape succesive de 
formare ajunge să trăiască o tinereţe în care regulile sunt respectate în vir-
tutea libertăţii interioare deja dobândite: „Petrecându-şi copilăria în toa-
tă libertatea, aşa cum ai voştri o au în tinereţe, (Emil) începe să adopte 
în tinereţea sa regula la care i-aţi constrâns pe ai voştri când erau copii; 
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această regulă devine o catastrofă pentru ei, au groază de ea, nu văd în 
ea decât lunga tiranie a dascălilor şi cred că nu ies din copilărie decât în-
lăturând orice fel de jug”33. Modelul educaţional descris de autorul francez 
este considerat ca fiind ideal pentru că nu a trecut copilul prin lecţii sau 
teorii lungi şi fade, abundând de elemente de morală şi doctrină, şi în felul 
acesta nu i-a impus constrângeri, ci l-a ajutat să se elibereze de energiile 
specifice copilăriei şi să dobândească un interes mereu crescând faţă de 
noile provocări pe care i le aduc succesiv etapele vieţii. Rousseau nu preci-
zează rolul familiei şi al şcolii în acest efort educativ, preferând să insiste 
pe mecanismul şi prefacerile interne ale tânărului. Cu toate acestea, siste-
mul său pedagogie se prezintă ca cel mai apropiat de o necesară structură 
de educaţie: familie-şcoală.

2.3. Immanuel Kant şi modelul filosofie de educaţie a 
copiilor

Pedagogia lui Kant este specifică iluminismului german. Autorul in-
sistă asupra faptului că devenirea personală este dependentă de ceea ce 
educaţia reuşeşte să modeleze din structura persoanei. Aspectul este de-
finitoriu atât din punct de vedere general educativ, cât şi din perspecti-
va educaţiei religioase realizată în coordonatele tradiţiei protestante. Kant 
consideră că „omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic 
decât ceea ce face educaţia din el. Să ne amintim că omul e educat numai 
de oameni, care, de asemenea, sunt educaţi. De aceea, lipsa de discipli-
nă şi instrucţie îi face pe unii oameni să fie răi educatori ai elevilor lor”34. 
Sunt prezentate cele două linii definitorii ale pedagogiei kantiene: nevoia 
de disciplinare, prin consecvenţa în constrângerile de natură să modeleze 
caracterul, şi instrucţia dobândită prin cunoaştere, care are în opinia sa un 
caracter formator şi motivant înspre propria dezvoltare a elevului. La un 
nivel superior, autorul citat plasează nevoia de cultură, treaptă de cunoaş-
tere cu caracter integrator: „Omului îi trebuie îngrijire şi cultură. Cultura 
cuprinde disciplina şi instrucţia. De cea din urmă, din câte ştim, niciun 
animal nu are nevoie”35.

Definitoriu pentru educaţia realizată în familie este, pentru autorul ger-
man36, formarea copiilor pentru o cât mai bună adaptare la mediul social 
adesea neprietenos şi dificil de înţeles pentru personalităţile în formare: 
„Părinţii îşi cresc copiii de obicei numai aşa ca să se adapteze lumii pre-
zente, fie ea şi coruptă. Ei ar trebui să le dea o educaţie mai bună, prin care 
să se înfăptuiască o stare mai bună. Dar aici întâmpinăm două piedici: (1) 
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Părinţii nu au, de obicei, altă grijă decât ca odraslelor lor să li se netezeas-
că drumul în lume şi (2) Domnitorii consideră pe supuşii lor numai drept 
instrumente pentru intenţiile lor”37. Pentru a clarifica unele aspecte legate de 
educaţia în mediul familial, Kant porneşte de la modelul primordial: „Dacă 
admitem o primă pereche omenească pe deplin formată, noi vrem totuşi să 
vedem cum îşi creşte copiii. Chiar primii părinţi dau copiilor un exemplu, 
copiii îi imită, şi astfel se dezvoltă unele dispoziţiuni naturale”38.

Deşi acordă educaţiei religios-morale în familie un credit major, ase-
menea predecesorilor săi, pedagogul citat nu ezită să evidenţieze lipsa de 
rezultate educaţionale ale mediului social39 şi deficienţele activităţii educa-
ţionale a părinţilor: „Părinţii vorbesc de obicei foarte mult de frângerea 
voinţei la copii. Nu trebuie să le frângem voinţa, dacă nu le-am stricat-
o mai întâi [...] E foarte straniu când părinţii cer de la copii să le sărute 
mâna după ce i-au bătut cu varga. Îi obişnuiesc în felul acesta la prefăcă-
torie şi făţărnicie”; „Nu le ajută la nimic acelora ce în tinereţe au fost cru-
ţaţi printr-o prea mare alintare din partea mamei; căci în urmă li se va 
opune din toate părţile o rezistenţă cu atât mai îndârjită, şi pretutindeni 
vor primi lovituri când se vor amesteca în afacerile lumii”40.

Menţinerea moralităţii se dovedea dificilă în perioada sfârşitului de se-
col XVIII, pe care a cunoscut-o şi pe care a încercat să o modeleze Im. Kant, 
soluţiile prezentate referindu-se şi la educaţia particulară, încă extrem de 
prezentă în epocă41: „Se vede că la o educaţie adevărată e mult de lucru. 
De obicei, însă, în educaţia particulară se neglijează încă mult o [...] con-
diţie şi cea mai importantă, căci copiii sunt educaţi în general în felul că 
moralizarea se lasă pe seama predicatorului”42. Ca element de noutate 
faţă de pedagogii anteriori lui, Kant insistă asupra valorii educative a mun-
cii, care reprezintă un element de particularitate al omului faţă de anima-
le. Astfel, marele filosof şi pedagog consideră că munca este justificată nu 
doar de nevoile de subzistenţă sau pentru modul în care îl pregăteşte pe 
copil să facă faţă mai târziu ocupaţiilor care cer încordare, ci şi pentru că 
atenuează deficienţele de educaţie din familie, generate mai cu seamă de o 
anumită permisivitate pe care o observa la unii părinţi.

Principală beneficiară a educaţiei morale şi religioase din familie, şcoa-
la trebuie să asigure cultura (în care este inclusă deopotrivă învăţătura şi 
instrucţia). Aceasta îl face pe om să dobândească abilitatea prin care de-
vine în măsură să facă faţă oricăror sarcini viitoare. Din cultură se naşte 
civilizarea, prin care omul se adaptează la gusturile schimbătoare ale fie-
cărei epoci. 
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Modelul educativ oferit de Kant, deosebit de atent lecturat de teoretici-
enii ultimelor două secole, conţine aproape exclusiv concepte, care pot cu-
noaşte grade diferite de aplicabilitate în educaţia din familie şi în cea şcolară, 
pornind de la paradigmele acceptate de o epocă sau alta. Lipsa de modele 
concrete a sprijinit perenitatea conceptelor filosofico-pedagogice însă preţul 
se resimte în planul raportului educativ familie-şcoală. Aşa se face că filoso-
fia pedagogică elaborată de ilustrul gânditor german a constituit, în contex-
tul accesului tot mai dificil al familiei la instrumente şi modele educaţionale 
adaptate modificărilor constante din societate, pe care copii le întâlnesc în 
şcoli, un pas decisiv înspre ruperea educaţiei din familie de cea din şcoală. 
Dacă aspectul menţionat anterior este aproape firesc din punct de vedere al 
obiectivelor cognitive, divizarea eforturilor care vizează demersuri afective, 
volitive şi atitudinale este nefastă pentru ambii factori ai educaţiei.

3. Cercetare pedagogică privind manifestarea 
valorilor religioase în familie şi posibilităţi 

de dezvoltare prin ora de religie
43În cadrul cercetării pe care o prezentăm în lucrarea de faţă ne-am pro-

pus să identificăm nu doar ponderea pe care o are educaţia religioasă ce se 
realizează ca o sumă de influenţe venite dinspre părinţi înspre copii, ci şi 
modul în care copiii devin misionari, purtători ai mesajului religios în ca-
drul familiei lor, prin aplicarea cunoştinţelor învăţate la disciplina Religie, 
evidenţiind totodată clarificarea şi formarea sistemului de valori şi atitu-
dini, precum şi atingerea scopurilor informativ şi formativ prin educaţia 
religioasă desfăşurată în şcoală şi în biserică.

Cercetarea şi-a propus testarea următoarei ipoteze: viaţa religioasă a 
familiei se construieşte prin modele de religiozitate, care pot veni atât 
dinspre părinţi înspre copii, cât şi dinspre copii înspre părinţi, mai ales 
în contextul creat de prezenţa religiei ca disciplină de învăţământ. Un ele-
ment suplimentar în sprijinul demersului investigativ întreprins îl consti-
tuie derularea de programe educativ-religioase prin intermediul parohiilor 
din cadrul Patriarhiei Române.

Cercetarea a fost realizată în perioada septembrie-octombrie 2010, pe 
un eşantion cuprinzând 336 de elevi din trei licee din judeţul Alba, repre-
zentativ din punct de vedere al profilului şi nivelului general al rezultatelor 
şcolare. Eşantionarea s-a realizat luându-se în considerare, în principal, 
capacitatea elevilor de nivel liceal de a conştientiza elementele de religio-
zitate care le-au determinat dezvoltarea personală. În plus, conţinuturile 
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învăţării la disciplina Religie, legate de viaţa de familie, au o frecvenţă mai 
mare în curriculumul destinat claselor de liceu.

Profilul eşantionului are următoarele caracteristici:
a) repartiţia pe ani de studii 

Frecvenţă Procent
Valid 1 0.3

IX 110 32.7
X 77 22.9
XI 76 22.6
XII 72 21.4

b) repartiţia pe gen: 213 fete (63,4%) şi 122 băieţi (36,3%), 1 
Non-răspuns.

c) frecvenţa cu care elevii merg la biserică
Frecvenţă Procent Procent valid

Valid Săptămânal 129 38.4 38.5
O data pe lună 87 25.9 26.0

La două-trei luni 68 20.2 20.3
O dată pe an 51 15.2 15.2

Total 335 99.7 100.0
NR 1 0.3

Total 336

100.0                                                                                                                                                 
                                   

++                                                                                                                                               
                                                                               

d) caracterizarea familiei din care fac parte elevii 
- starea civilă a părinţilor

Frecvenţă Procent Procent valid
Valid căsătoriţi 284 84.5 85.0

divorţaţi 38 11.3 11.4
nu sunt căsătoriţi 11 3.3 3.3
Total 333 99.1 100.0

NR 3 0.9
Total 336 100.0

- relaţiile din cadrul familiei
Frecvenţă Procent Procent valid

Valid certuri rare, mino-
re şi trecătoare

257 76.5 76.9

certuri dese, ma-
jore, fără violenţă 
fizică

41 12.2 12.3
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certuri dese, vio-
lenţă fizică

17 5.1 5.1

altă situaţie 19 5.7 5.7
Total 334 99.4 100.0

NR 2 0.6
Total 336 100.0

Din analiza informaţiilor furnizate de elevi, prin datele de identificare, 
se evidenţiază procentul mai mare al populaţiei şcolare de gen feminin, 
aspect care reflectă o realitate a învăţământului românesc liceal, care se 
prelungeşte şi în cel universitar. Frecvenţa participării săptămânale a ele-
vilor la slujbele de la biserică se află peste media pe ţară, situată în jurul 
valorii de 25%44. 

Chestionarul administrat a cuprins un număr de 10 itemi de diferite 
tipuri, care au permis realizarea de analize calitative şi cantitative pe ur-
mătoarele aspecte:

a. modelul de religiozitate din familie

Prin întrebarea nr.1 din chestionar, ne-am propus să aflăm frecvenţa 
cu care se vorbeşte despre Dumnezeu în familiile elevilor, pe o scară de 
clasificare cu patru nivele: niciodată, rar, des, foarte des. 

Frecvenţă Procent Procent valid
Valid Niciodată 28 8.3 8.4

Rar 142 42.3 42.5
Des 134 39.9 40.1
Foarte des 30 8.9 9.0
Total 334 99.4 100.0

NR 2 0.6
Total 336 100.0
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Fig.1. Frecvenţa discuţiilor despre Dumnezeu, în cadrul familial
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Datele din figura 1 reflectă o situaţie aproape simetrică între primele 
două nivele şi ultimele două, dar şi între extreme. Acest fapt reflectă o bi-
polaritate a procentelor, fapt care relevă că prezenţa lui Dumnezeu în viaţa 
familiei este o constantă la jumătate dintre acestea.

Întrebarea nr.2 din chestionar ne-a permis să realizăm o ordonare cres-
cătoare a membrilor familiei care le vorbesc tinerilor cel mai mult despre 
Dumnezeu, în funcţie de procentele acordate de către elevi pentru acest 
aspect.

Frecvenţă Procent Procent valid
Valid Mama 152 45.2 45.6

Bunicii 115 34.2 34.5
Tata 39 11.6 11.7
Fraţii 13 3.9 3.9
Alţi membri 14 4.2 4.2
Total 333 99.1 100.0

NR 3 0.9
Total 336 100.0

Rolul esenţial al mamei în educaţia religioasă a copiilor, prezentat ma-
gistral de pedagogul elveţian Pestalozzi, în secolul al XIX-lea, se dovedeşte 
mult diminuat în societatea contemporană. Aşa cum reiese din datele cer-
cetării, doar în mai puţin de jumătate din cazuri mama apare ca principal 
factor religios în cadrul familiei. Procentul bunicilor care le vorbesc nepo-
ţilor despre Dumnezeu reflectă actuala situaţie socială, în care disponibi-
litatea acestora de a le vorbi nepoţilor valorile religioase nu este susţinută 
de noile modele de viaţă familială. Tot mai mult, după întemeierea unei 
familii, tinerii locuiesc separat faţă de părinţii lor şi astfel nepoţii au mult 
mai rar ocazia să beneficieze de potenţialul educativ al bunicilor. Procentul 
în care taţii sunt consideraţi de către adolescenţi ca fiind cei care le vorbesc 
cel mai mult despre Dumnezeu este de 11,6%, fiind urmat de cel al altor 
membri ai familiei: fraţi, unchi, mătuşi, veri etc.

În prelungirea aspectelor urmărite prin întrebarea nr.2, răspunsurile la 
întrebarea nr.3 ne-au permis să aflăm principalele teme ale discuţiilor pe 
care le elevii de liceu le au despre Dumnezeu, în cadrul familiilor lor. Inde-
pendent de persoana care le vorbeşte despre Dumnezeu, elevii precizează 
teme sau aspecte de complexitate diferită, precum:

- Dumnezeu este creatorul lumii şi cel care ne poartă de grijă;
- Dumnezeu îl iubeşte pe om mai mult decât îşi poate acesta imagina;
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- omul trebuie să aibă încredere în Dumnezeu, chiar dacă păcătuieşte;
- credinţa în Dumnezeu îl ajută pe om să depăşească situaţiile dificile;
- rugăciunea este convorbirea omului cu Dumnezeu;
- ajutorul de la Dumnezeu vine atunci când omul este aproape de El;
- printr-o viaţă morală, tinerii se apropie de Dumnezeu;
- omul este dator să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru toate, şi pen-

tru cele bune şi pentru cele pe care le consideră rele;
- participarea la slujbele din biserică este o modalitate de întâlnire cu 

Dumnezeu.
Toate acestea demonstrează faptul că în familie, chiar dacă discuţiile 

despre Dumnezeu nu sunt frecvente, adulţii au o înţelegere corectă în ceea 
ce priveşte raortarea la Persoana lui Dumnezeu.

La o primă vedere, întrebarea nr.5 pare redundantă atât timp cât la în-
trebarea nr.2 ne-am propus să aflăm care dintre membrii familiei le vor-
besc cel mai mult despre Dumnezeu. A vorbi despre Dumnezeu însă nu 
este acelaşi lucru cu a fi model de religiozitate pentru cineva. Răspunsurile 
date de elevi reliefează diferenţele care apar.
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Fig.2. Modelele de religiozitate la elevii din eşantionul ales

Diagramele de comparaţie din figura 2 relevă faptul că principalele 
modele de religiozitate din familie sunt cele feminine: mama şi bunica, 
procentele cumulate (fete+băieţi) fiind de 71,1% (mama), respectiv 59,5% 
(bunica). Procentul mai mic reprezentat de modelul bunicii pentru băieţi 
poate fi interpretat din perspectiva faptului că o dată cu vârsta, creşte la 
aceştia dorinţa de a-şi imita tatăl/ bunicul, de a urma modelul acestuia. 
Aşa se explică faptul că procentele înregistrate de modelele masculine sunt 
mai mari la băieţi decât la fete: 23,7% (la băieţi), faţă de 11,8% (la fete). Fe-
tele sunt mai atente şi la alte modele, oferite de fraţi, surori, unchi, mătuşi, 
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veri. Din punct de vedere al disciplinei Religie, un aspect deosebit de im-
portant este faptul că aproape 10,5% din totalul elevilor chestionaţi nu au 
modele de religiozitate în familie, două treimi dintre aceştia fiind băieţi, 
iar o treime fete. Dacă luăm în considerare repartiţia pe clase a acestora, 
observăm că, atât la fete, cât şi la băieţi, un procent aproape dublu se în-
registrează la elevii de clasa a IX-a, comparativ cu celelalte clase. Într-un 
procent de 60%, aceştia provin din familii în care se vorbeşte rar sau nici-
odată despre Dumnezeu. Pentru ceilalţi elevi, deşi se vorbeşte des şi foarte 
des despre Dumnezeu, nimeni din familie nu are un comportament care să 
îl recomande drept model de religiozitate.

b. activităţile religioase ale familiei şi cauze ale lipsei de 
religiozitate

Un aspect deosebit de important în viaţa religioasă a unei familii îl con-
stituie realizarea de activităţi religioase la care să participe toţi membrii 
familiei. Pornind de la frecvenţa desfăşurării acestora, întrebarea nr.4 se 
doreşte şi un indicator al gradului de religiozitate a familiei, dar şi al uni-
tăţii acesteia în jurul lui Hristos. Pentru fiecare din activităţile desfăşurate, 
redăm datele colectate din răspunsurile elevilor.

- rugăciunea de seara
Frecvenţă Procent Procent valid

Valid niciodată 101 30.1 30.5
rar 107 31.8 32.3
des 123 36.6 37.2
Total 331 98.5 100.0

NR 5 1.5
Total 336 100.0

- rugăciunea la masă
Frecvenţă Procent Procent valid

Valid niciodată 93 27.7 28.0
rar 161 47.9 48.5
des 78 23.2 23.5
Total 332 98.8 100.0

NR 4 1.2
Total 336 100.0
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- participarea duminica la biserică
Frecvenţă Procent Procent valid

Valid niciodată 43 12.8 13.0
rar 182 54.2 55.0
des 106 31.5 32.0
Total 331 98.5 100.0

NR 5 1.5
Total 336 100.0

- ţinerea zilelor de post (miercuri şi vineri)
Frecvenţă Procent Procent valid

Valid niciodată 77 22.9 23.1
rar 175 52.1 52.6
des 81 24.1 24.3
Total 333 99.1 100.0

NR 3 0.9
Total 336 100.0

- ţinerea posturilor mai lungi
Frecvenţă Procent Procent valid

Valid niciodată 148 44.0 44.4
rar 142 42.3 42.6
des 43 12.8 12.9
Total 333 99.1 100.0

NR 3 0.9
Total 336 100.0

- lectura din Biblie
Frecvenţă Procent Procent valid

Valid niciodată 158 47.0 47.6
rar 133 39.6 40.1
des 41 12.2 12.3
Total 332 98.8 100.0

NR 4 1.2
Total 336 100.0

- cântatul colindelor, în preajma Crăciunului
Frecvenţă Procent Procent valid

Valid niciodata 28 8.3 8.4
rar 79 23.5 23.7
des 226 67.3 67.9
Total 333 99.1 100.0

NR 3 0.9
Total 336 100.0
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- altă acţiune
Frecvenţă Procent Procent valid

Valid niciodată 30 8.9 26.3
rar 43 12.8 37.7
des 41 12.2 36.0
Total 114 33.9 100.0

NR 222 66.1
Total 336 100.0

Pe baza datelor prezentate, am realizat diagrame de comparaţie, cumu-
late pentru toate activităţile religioase, care permit o analiză de ansamblu 
a vieţii religioase din familiile elevilor.
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Fig.3. Diagrame comparative privind frecvenţa 
unor practici religioase în familie

Diagramele de comparaţie reflectă o realitate care defineşte familia 
contemporană: scăderea comuniunii dintre membrii acesteia, manifes-
tată de altfel şi în alte aspecte, nu doar în cele religioase. Faţă de fami-
lia creştină tradiţională, în special ca urmare a modificărilor legate de 
orarul programului de activitate la serviciu, membrii unei familii au tot 
mai puţin timp care poate fi petrecut împreună. Pentru aceasta, nu mai 
discută, nu se mai roagă împreună, părinţii au tot mai puţin pentru co-
piii lor. Totalul celor care merg la biserică împreună cu membrii familiei 
este mai mic cu aproape 10 puncte procentuale decât al celor care au de-
clarat că merg săptămânal la biserică. Datele prezentate arată faptul că 
participarea elevilor la slujbele de la biserică nu este legată pentru fiecare 
dintre aceştia de modelul de religiozitate din familie. O altă realitate evi-
denţiată de cercetarea de faţă este faptul că în familie se posteşte doar în 
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rare situaţii miercurea şi vinerea, iar privitor la posturile mai lungi pro-
centul se înjumătăţeşte. Acelaşi procent scăzut se înregistrează şi în ceea 
ce priveşte lectura Bibliei. Din rezultatele cercetării rezultă că doar săr-
bătoarea Naşterii Domnului are puterea să îi adune pe membrii familiei.

Analiza realizată de către elevi evidenţiază două cauze principale pen-
tru lipsa vieţii religioase din cadrul familiilor lor:

(1) oamenii îşi amintesc de Dumnezeu în special când au probleme şi 
(2) oamenii nu mai citesc Biblia şi alte cărţi religioase, un posibil suport 
al discuţiilor pe teme religioase în familie.

Chiar dacă întrebarea (nr.6) are caracter impersonal, posibilele cauze 
ale situaţiei vieţii religioase nefiind legate strict de propria familie, răspun-
surile date de elevi reflectă în fapt propriile experienţe, dar şi ale celor din 
jur, prieteni sau rude apropiate. În tabelul de mai jos am trecut motivele 
identificate de elevi, în ordinea crescătoare a procentului total, cumulat 
pentru locurile I, II şi III. Este demn de remarcat faptul că al treilea motiv, 
plasat pe locul I, este reprezentat de afirmaţia conform căreia părinţii nu 
mai discută cu copiii lor nici despre alte lucruri. Orice comentariu privind 
consecinţele acestei atitudini este de prisos, iar faptul că elevii înşişi au re-
marcat-o este adesea şi o justificare, nu doar o cauză, a comportamentelor 
lor deviante, care, adeseori, sunt făcute tocmai pentru a le atrage părinţilor 
atenţia că există. 

Motive Locul ocupat 
I II III Total

1. părinţii care merg la biserică fără 
copiii lor, nu le spun despre cele auzite

31
34,4%

31
34,4%

28
8,3%

90
26,8%

2. părinţii nu au făcut religie la şcoală 
şi se simt în inferioritate faţă de copiii 
lor care ştiu mai multe

32
9,5%

24
7,1%

46
13,7%

102
30,4%

3. părinţii, în general, nu discută cu 
copiii lor nici despre alte lucruri

50
14,9%

17
5,1%

37
11%

104
31%

4. există prea puţine emisiuni TV care 
să ofere emisiuni religioase care să ge-
nereze discuţii

37
11%

33
9,8%

34
10,1%

104
31%

5. copiii nu vorbesc acasă despre lu-
crurile învăţate la religie

33
9,8%

45
13,4%

29
8,6%

107
31,8%
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6. părinţii nu au vorbit în familiile lor 
despre Dumnezeu

44
13,1%

42
12,5%

34
10,1%

120
35,7%

7. viaţa religioasă nu este considerată 
importantă în familie

47
14%

37
11%

36
10,7

120
35,7%

8. copiii nu sunt dispuşi să îşi asculte 
părinţii vorbindu-le despre Dumnezeu

42
12,5%

50
14,9%

41
12,2%

133
39,6%

9. timpul liber al familiei este ocupat 
de activităţi din alte domenii 

42
12,5%

50
14,9%

44
13,1%

136
40,5%

10. membrii familiei preferă alte tipuri 
de discuţii decât cele religioase

44
13,1%

52
15,5%

45
13,4%

141
42,3%

11. oamenii nu mai citesc Biblia şi alte 
cărţi religioase, care ar putea genera 
discuţii despre Dumnezeu

72
21,4%

61
18,2%

37
11%

170
50,6%

12. oamenii îşi amintesc de Dumnezeu 
în special când au probleme

118
35,1%

76
22,6%

58
17,3%

252
75%

13. alt motiv: 17
5,1%

11
3,3%

16
4,8%

44
13,1%

c. modelul de religiozitate al elevilor în propria familie 

Participarea elevilor la orele de religie se prelungeşte în mod firesc şi în 
afara acestora, între principalele cadre de manifestare a comportamentelor 
învăţate fiind şi mediul familial. Practica educaţională arată faptul că mul-
ţi dintre elevi au viaţă religioasă mai înaltă decât părinţi lor, pentru care 
accesul la informaţia religioasă a fost restricţionat în perioada lor de for-
mare, în special în perioada şcolară. Răspunsurile la întrebarea nr.7 ne-au 
permis să aflăm opinia elevilor şi procentul celor care cred că au modificat 
în sens pozitiv viaţa religioasă a familiei lor.

Frecvenţă Procent Procent valid

Valid Da 199 59.2 59.4

Nu 136 40.5 40.6

Total 335 99.7 100.0

NR 1 0.3

Total 336 100.0
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Repartiţia pe vârste a celor care au răspuns afirmativ este echilibrată, 
un procent mai mare înregistrându-se la elevii de 15 şi 16 ani. Din cei 199 
de elevi care consideră că au influenţat pozitiv viaţa religioasă a familiei 
lor, 68,07% sunt fete, iar restul băieţi. Majoritatea elevilor consideră că 
i-au influenţat pe ceilalţi membri ai familiei prin viaţa lor religioasă, în spe-
cial prin participarea la slujbe, prin ţinerea unor zile de post, prin pregă-
tirea pentru spovedanie şi împărtăşire etc. Aproape o treime dintre aceşti 
elevi (33,03%) nu a argumentat răspunsul dat.

Cei care susţin că nu au influenţat viaţa religioasă a familiei lor se în-
scriu în general pe două linii: prima (18,38%) îi reprezintă pe cei care sus-
ţin că viaţa religioasă a familiei lor este una înaltă, care nu mai are nevoie 
de influenţe pozitive sau pe care ei nu au posibilitatea de a o sprijini sem-
nificativ, iar cealaltă, pe cei care consideră că nu au un comportament reli-
gios prin care să-i poată influenţa pe cei din jur. Aceştia reprezintă un total 
de 33,03% din elevii chestionaţi.

Cele mai importante aspecte despre viaţa de familie discutate la ora de reli-
gie şi aplicate în propria familie (întrebarea nr.8) sunt legate de viaţa religioasă 
şi mai puţin de informaţiile din domeniul religios: rugăciunea de mulţumire 
pentru darurile primite, rugăciunea în diferite momente ale zilei, participarea 
la slujbele de la biserică. Un procent destul de mare de elevi (31,25%) nu discu-
tă cu părinţii despre cele învăţate la religie. Acest procent este foarte apropiat 
de cel al elevilor care la întrebarea anterioară au răspuns negativ. 

Insuflarea din copilărie a dragostei de Dumnezeu nu mai reprezintă 
una dintre priorităţile părinţilor, aceştia fiind preocupaţi – aşa cum relevă 
rezultatele diverselor cercetări – de satisfacerea nevoilor primare, în detri-
mentul celor spirituale45. Nevoia elevilor de dragoste faţă de Dumnezeu a 
fost reliefată de numărul mare şi de varietatea răspunsurilor date la între-
barea nr.9, privind modalităţile prin care ei ar insufla părinţilor lor – dacă 
aceştia le-ar fi copii – dragostea de Dumnezeu. Această întrebare este şi un 
indicator al modului în care elevii se raportează la valorile propuse prin in-
termediul educaţiei religioase realizate în şcoală şi la biserică. Astfel, 74,7% 
dintre elevi au considerat că insuflarea dragostei de Dumnezeu se face prin 
participarea copiilor împreună cu părinţii la biserică. Cu procente mai mici 
se înregistrează rugăciunea (58,9%), discuţiile despre Dumnezeu (52,9%), 
lectura Bibliei (33,9%), modelul de iubire şi credinţă oferit (30,05%), vi-
zionarea de filme religioase (16,07%). A existat şi un procent mic de elevi 
(2,38%) care cred că îi vor lăsa pe viitorii lor copii să aleagă dacă doresc sau 
nu să creadă în Dumnezeu, precum şi 4,46% nonrăspunsuri.
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Prin ultima întrebare din chestionar ne-am propus să aflăm modul în 
care elevii pot să sintetizeze însuşirile caracteristice familiei în care s-au 
născut, respectiv modul în care simt că pot să-şi împlinească idealurile, în 
relaţie cu cei din jur. Cuvintele care apar cel mai frecvent sunt: iubire, ier-
tare, fericire, bunătate, sinceritate, respect, înţelegere, toleranţă, deschide-
re, hărnicie, respect. Familia definită drept religioasă/credincioasă apare 
la un procent de 22,02% dintre respondenţi.

Am urmărit de asemenea modul în care elevii ce provin din familii dez-
membrate sau cu părinţii necăsătoriţi (15,58%), respectiv cei în familia că-
rora există certuri frecvente, violenţă fizică (17,26%), evidenţiază aceste as-
pecte în descrierea propriului mediu familial. Analiza răspunsurilor acestora 
arată faptul că identificarea unor însuşiri pozitive este dublată de prezenta-
rea unor aspecte negative, între care: indiferenţa, nesiguranţa, libertinajul, 
duritatea, neînţelegerile. Cele mai multe astfel de însuşiri sunt menţionate 
de către elevi provenind din familiile în care se manifestă violenţa domestică.

Concluzii
Problemele majore care preocupă astăzi sistemele de educaţie şi fac-

torii responsabili de pretutindeni, ne referim aici la degradarea relaţiilor 
sociale, inclusiv violenţa şcolară, scăderea motivaţiei elevilor pentru învă-
ţarea şi formarea în cadrul formal, deteriorarea imaginii societăţii faţă de 
şcoală, care are drept consecinţă şi declinul sever al poziţiei sociale a pro-
fesorului, au rădăcini adânci în istoria educaţiei europene şi nu numai. Sis-
temele actuale de educaţie, bazate pe doctrinele pedagogice elaborate de 
teoreticieni de mare rezonanţă în cultura universală – J.A. Comenius, J. 
Locke, Fr. Fénelon J.-J. Rousseau, Im. Kant, J.H. Pestalozzi, J.F. Herbart, 
Fr. Frőbel – nu au avut în vedere o educaţie integrată familie-şcoală, cu 
atât mai puţin familie-şcoală-biserică, deşi fiecăruia dintre aceşti factori i 
s-a atribuit un anumit rol, într-o structură pedagogică sau în alta.

Cât timp preocupările religios-morale ale părinţilor au oferit copiilor 
modele puternice, trecerea ponderii formării noilor generaţii de pe forma-
rea în familie pe educaţia şcolară, predominant teoretică şi cu o structu-
ră puternic cognitivă, avea susţinere şi era înţeleasă ca o şansă şi chiar o 
necesitate. Dat fiind faptul că moralitatea formată în familie, bazată pe o 
trăire a credinţei creştine, nu mai este susţinută la un nivel satisfăcător în 
perioada actuală, instituţia şcolară se vede fără aliatul de nădejde, într-un 
tot mai dificil şi complex univers al formării umane.

De asemenea, promovarea cu valoare de alternative pentru formarea ti-
nerilor a unor seturi de valori non- sau chiar anti- religios-morale în spaţiul 
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public, în mass-media, face ca interesul pentru dobândirea unei personali-
tăţi armonioase, susţinută pe valori eterne, să se diminueze considerabil, în 
condiţiile în care noile oferte se dovedesc de consum, cu termen de valabili-
tate extrem de limitat. În aceste condiţii, simpla comunicare de concepte şi 
teorii ştiinţifice, fie ele de cea mai mare actualitate, nu mai poate să deter-
mine o puternică motivaţie internă pozitivă, singurul suport viabil pentru o 
implicare activă şi formatoare a elevilor în educaţia propusă de şcoală. Si-
tuaţia amintită determină instituţiile de învăţământ la o cantonare tot mai 
accentuată în zona formării intelectuale, în domeniul cognitiv, aparent su-
ficientă şi parţial consolatoare prin faptul că asigură o anumită neutralita-
te din punct de vedere religios-moral, iar prin aceasta devine susţinătoarea 
egalitarismului, într-o lume condusă de structuri cu caracter concurenţial.

Dacă pedagogii protestanţi, citaţi în parte şi de noi, ce au contribuit de-
cisiv la construcţia învăţământului actual, nu s-au preocupat de integrarea 
explicită a valorilor revelate ca liant în educaţia care în mod firesc începe în 
familie şi se continuă până după anii de şcoală, pe tot parcursul vieţii, as-
pectul este uşor de înţeles dacă ţinem cont de lupta acestora împotriva mo-
nopolului educaţional pe care catolicismul încerca să-l menţină în epocă. 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că singura cale de ieşire din impasul 
tot mai accentuat în care intră învăţământul este demararea de analize şi 
investigaţii care să ofere soluţii pentru revalorizarea pe o linie coerentă a 
potenţialului educativ religios-moral al familiei şi integrarea acestuia în va-
lorile susţinute de şcoală. Rezultatele timidelor încercări de parteneriat 
educaţional familie-şcoală, din ultimii ani arată odată în plus direcţia prin-
cipală de cercetare şi acţiune.

În ceea ce priveşte cercetarea întreprinsă, se constată faptul că preocu-
parea elevilor pentru viaţa religioasă reprezintă încă o realitate, în pofida 
problemelor majore de ordin social înregistrate de către părinţi, reflectate 
şi în relaţiile din cadrul familial. Problemele specifice vârstei şi dificultăţile 
generate de actuala criză economică fac din elevii de clasa a IX-a categoria 
cea mai derutată axiologic, din eşantionul supus cercetării. Situaţia este 
agravată de faptul că părinţii acestora se află, conform statisticilor publi-
cate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă46, în categoria 
de vârstă cea mai expusă riscului de şomaj, aspect la care judeţul Alba este 
situat în anul 2010, în medie, pe locul 4-5 la nivel naţional47.

Elevii consideră că soluţiile de cultivare a vieţii religioase în cadrul fa-
milial sunt în principal insuflarea dragostei de Dumnezeu, mai ales prin 
participarea împreună la slujbele de la biserică, rugăciunea, discuţiile 
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despre Dumnezeu, lectura Bibliei, modelul de iubire şi credinţă oferit în 
relaţia părinţi-copii, vizionarea de filme religioase.
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PENTRU O EVALUARE EFICIENTĂ 
LA DISCIPLINA RELIGIE

 Prof. Dr. Monica Opriş

Relaţionarea omului cu Dumnezeu şi cu semenii, precum şi acţiu-
nile acestuia au stat dintotdeauna sub semnul evaluării. Dorin-

ţa de a şti valoarea celor întreprinse, transpusă în întrebarea – joc fonetic: 
E(este) valoare ceea ce fac, vorbesc, gândesc?, ne dă o definiţie a evaluării. 
Atunci când acţiunile omului se înscriu în linia religiosului, nevoia de eva-
luare devine un imperativ1. 

1. Criterii ale evaluării în viaţa de creştin
Este firesc să ne punem anumite întrebări legate de criteriile evaluării 

nu doar la religie, ca disciplină de învăţământ, dar şi în ceea ce priveşte 
viaţa de creştin. Se ştie faptul că evaluarea la religie este un aspect amplu 
discutat, care a devenit adesea subiectul unor discuţii privind, în speci-
al, necesitatea acesteia, şi modalităţile concrete de realizare, criteriile de 
evaluare. Aceasta, pentru faptul că tocmai finalităţile cele mai importante, 
care vizează componente din domeniul afectiv şi voliţional, sunt cel mai 
dificil de măsurat şi apreciat. Practic, acest fapt nu reprezintă doar princi-
pala limită a evaluării, ci şi unul dintre paradoxurile educaţiei, în general, 
şi ale educaţiei religioase, în special2.

În viaţa religioasă, raportarea atitudinilor, acţiunilor, comportamente-
lor se face la modelul Suprem, la Domnul Iisus Hristos, care „este ascuns 
în poruncile Sale. Şi cei ce-L caută pe El, Îl găsesc pe măsura împlinirii 
lor” (Sfântul Marcu Ascetul, 1993, p. 308). 

Cuvintele Mântuitorului,  „învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi 
smerit cu inima” (Matei 11,29), respectiv îndemnul spre slujirea aproa-
pelui, după modelul de smerenie oferit prin spălarea picioarelor Aposto-
lilor: „Înţelegeţi ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiţi pe Mine: Învăţătorul 
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şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt. Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul, 
v-am spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi datori ca să spălaţi picioarele 
unii altora. Că v-am dat vouă pildă, ca, precum v-am făcut Eu vouă, să 
faceţi şi voi” (Ioan 13, 12-15), reprezintă repere biblice fundamentale pen-
tru creştinii obişnuiţi să se raporteze în special la semeni. 

Dacă privim această viaţă drept antecameră a celei veşnice, atunci cri-
teriile evaluării acţiunilor proprii trebuie raportate la criteriile judecăţii 
finale. Textul biblic oferă cel puţin două criterii de evaluare, complemen-
tare: iubirea manifestată în relaţiile interumane şi modul în care omul şi-a 
valorificat darurile cu care a fost înzestrat, atât în plan personal, cât şi al 
relaţiilor cu Dumnezeu şi cu semenii.

În viziunea părintelui Dumitru Stăniloae, iubirea concretizată în ceea 
ce teologia morală numeşte faptele milei trupeşti este singura în măsură să 
îl ajute pe creştin să descopere chipul lui Dumnezeu în aproapele: „Crite-
riul judecăţii va fi practicarea sau nepracticarea iubirii de oameni, care-
şi are temelia fermă în vederea lui Dumnezeu prin om, în înrădăcinarea 
lui în Dumnezeu, în înţelegerea semenului ca chip al lui Dumnezeu, ca 
om adevărat.”3. Această explicaţie este în directă legătură şi cu Fericirea 
a şasea: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” 
(Matei 5, 10). Când creştinul reuşeşte să se îndepărteze de patimile care îl 
stăpânesc şi practică virtuţile, inima i se deschide spre aproapele, în care 
vede chipul lui Dumnezeu. Curăţia inimii conduce la vederea lui Dumne-
zeu încă de pe pământ, prin recunoaşterea în orice semen a ceea ce Dum-
nezeu a aşezat în el atunci când i-a dat viaţă. Dacă proiectăm discuţia în 
plan educativ, putem afirma că iubirea manifestată faţă de elevi îi asigură 
educatorului nu doar succes, ci şi mântuire. Experienţa plasează iubirea 
drept cea mai eficientă metodă de educaţie.   

Complementar iubirii de semeni, măsura valorificării darurilor primi-
te de la Dumnezeu reprezintă criteriul de evaluare finală menit să îi con-
ştientizeze creştini de valoarea lor şi a semenilor, ca oameni înzestraţi de 
Dumnezeu cu daruri diferite, ce trebuie puse în folosul mântuirii proprii şi 
a celor din jur. Conştientizarea darurilor primite permite un exerciţiu de 
credinţă în Dumnezeu, care ne-a adus la fiinţă pentru a le da celor din jur 
prilejul de a se mântui cu ajutorul darurilor pe care semenii lor le-au pri-
mit de la El.

Unul dintre cele mai grăitoare exemple de evaluare ne-a fost oferit de 
Mântuitorul Iisus Hristos în pildele rostite. Spre deosebire de pilda mi-
nelor, în pilda talanţilor stăpânul îşi împarte avuţia la trei slugi, în mod 
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inegal, „fiecăruia după puterea lui”. Când s-a întors stăpânul, slugile au 
fost „evaluate” şi răsplătite în funcţie de rezultatele aduse în acţiunile în-
dreptate spre mântuirea aproapelui: „cineva trebuie să îndoiască talantul 
său, iar aceasta se face când noi ne îngrijim nu numai de mântuirea su-
fletului nostru, ci şi de a confraţilor noştri”4. Răsplata a fost identică pen-
tru cei care au înmulţit talantul, chiar dacă numărul acestora a fost diferit. 

Îngroparea talantului poate fi asimilată fie cu lipsa de interes în identi-
ficarea darurilor proprii, fie cu lipsa de preocupare spre valorificarea aces-
tora, ambele atitudini fiind apreciate negativ de Mântuitorul. În exegeza 
la această pildă, Sfântul Ioan Gură de Aur îi atenţionează pe creştini că 
Dumnezeu nu procedează precum omul care cere banii daţi cu împrumut. 
Tocmai de aceea, vinovăţia celui care a îngropat talantul este mare: „omul 
cere de la sluga sa, care a împrumutat bani de la stăpânul său, ca ea să-i 
aducă iarăşi îndărăt; Dumnezeu însă nu face aşa; El cere numai ca ta-
lantul să fie dat cu împrumut, şi nu ne face răspunzători de înturnarea 
lui. Aceasta va să zică: îndeamnă pe aproapele tău, dă-i sfatul tău, fă nu-
mai datoria ta, iar a-l îndupleca nu stă în puterea ta”5.

Pornind de la semnificaţiile acestei pilde, putem afirma că una dintre 
modalităţile prin care educatorul creştin îşi valorifică darurile primite de 
la Dumnezeu constă tocmai în a-i învăţa pe învăţăceii săi să-şi identifice 
propriile daruri şi modul în care le pot pune în folosul grupurilor/ comu-
nităţilor din care fac parte. 

2. Criteriile de apreciere a rezultatelor şcolare la religie
Orice acţiune evaluativă are caracter procesul şi se constituie din trei 

operaţii  – verificarea, măsurarea şi aprecierea – aflate în strânsă legătu-
ră, care se sprijină reciproc, dar a căror departajare nu are valoare abso-
lută6. Realizarea unei evaluări obiective reprezintă una dintre problemele 
fundamentale ale teoriei evaluării rezultatelor şcolare. Pentru respectarea 
acestei cerinţe, literatura de specialitate propune raportarea datelor ob-
ţinute prin măsurători la anumite criterii valorice, la anumiţi termeni de 
referinţă, în funcţie de particularităţile pe care le prezintă situaţia în care 
se realizează aprecierea fenomenului supus evaluării. Trei dintre criteriile 
de apreciere a rezultatelor au importanţă deosebită în procesul didactic: 
raportarea la normă, raportarea criterială şi raportarea la rezultatele ante-
rioare ale subiecţilor7.
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2.1. Raportarea la normă

Raportarea la normă sau criteriul formal descrie performanţa obţinută 
în relaţie cu performanţa unui grup de referinţă reprezentativ. IonT. Radu 
atrage atenţia asupra diferenţei dintre normă şi standard: termenul „stan-
dard” presupune un scop sau obiectiv ce trebuie atins. Norma dobândeşte 
sens prin compararea cu grupul de referinţă, deci nivelul teoretic al normei 
se află sub nivelul standardului8. Importanţa acestui criteriu în realizarea 
de evaluări obiective a condus spre considerarea ei drept fundamentală în 
procesul de învăţământ, îndeosebi pentru faptul că norma exprimă per-
formanţa posibilă aşteptată şi reflectă nivelul real al activităţii desfăşurate. 
Realizată prin intermediul testelor standardizate/ examenelor naţionale, 
raportarea la normă are în vedere evaluarea în cadrul examenelor a căror 
promovare implică obţinerea unei note care depăşeşte o anumită valoare. 
Principalul neajuns al acestui criteriu de apreciere constă în faptul că oferă 
şanse de promovare a examenului inclusiv elevilor mediocri.

2.2. Raportarea criterială

Dificultatea de a realiza evaluări standardizate la toate disciplinele de 
învăţământ, pe de o parte, şi necesitatea unor evaluări formative integrate 
organic cu predarea-învăţarea şi corelate cu obiectivele pedagogice avute 
în vedere în activitatea didactică (elaborate nu doar în funcţie de progra-
ma şcolară, ci şi de posibilităţile reale de învăţare ale unui anumit grup de 
elevi), pe de altă parte, au condus la aprecierea rezultatelor prin raporta-
re la criteriu, care are în vedere performanţa obţinută în raport cu nivelul 
general al clasei. Aprecierile criteriale sunt cel mai des utilizate pentru că 
răspund nevoilor imediate ale elevilor tentaţi să se compare cu colegii de 
clasă, în primul rând.

Pe lângă avantajele pe care le prezintă evaluarea criterială, practica do-
vedeşte şi efectele negative ale utilizării frecvente a acesteia, în special prin 
faptul că rezultatele mai mari obţinute de elevi le creează o imagine de sine 
greşită9, generatoare de mari dezamăgiri când aceştia se confruntă cu eva-
luări raportate la normă. Un alt neajuns major îl constituie faptul că rezul-
tatele şcolare obţinute de elevi prin evaluări criteriale au pondere foarte 
mare în admiterea în ciclul superior de învăţământ, fapt care îi dezavanta-
jează în mod evident pe elevii din clasele mai bune, în raport cu elevii din 
clase mai slabe şi pe elevii din mediul urban, în raport cu cei din mediul 
rural (la admiterea în liceu)10, respectiv pe elevii din clasele cu profil real, 
faţă de cei cu profil uman (la admiterea în facultate)11. 
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Slujire Arhierească în biserica Schitului Prodromu, 3 mai, 2010
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Concursul naţional de oratorie creştină, „Crezul meu”, 
faza pe eparhie - 11 mai, 2010

Moment din timpul Vecerniei săvârşite în Centrul pentru copii şi tineret 
„Sf. Ioan Valahul”, în ziua ocrotitorului său - 12 mai, 2010
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Pentru diminuarea limitelor aprecierii criteriale, se impune raportarea 
la normă, prin teste standardizate, a evaluărilor interne, de bilanţ. O mo-
dalitate des utilizată în ultimul timp, mai ales la şcolile cu mai multe cla-
se paralele, constă în administrarea de teste iniţiale/ teste sumative/ teze 
identice la toate clasele paralele.

2.3. Raportarea la rezultatele anterioare ale subiecţilor

Un alt criteriu de evaluare îl constituie raportarea la rezultatele ante-
rioare ale subiecţilor, prin particularizarea actului evaluativ la potenţialul 
dinamic de învăţare al acestora. O astfel de evaluare se întâlneşte în speci-
al în învăţământul preuniversitar şi presupune cunoaşterea posibilităţilor 
de învăţare a fiecărui elev, fiind mai aproape de aprecierea criterială şi mai 
îndepărtată de cea raportată la normă. Prin caracterul stimulativ pe care 
îl conţine, acest criteriu de apreciere tinde să devină o componentă prin-
cipală a actului evaluativ, pe de o parte ca investiţie făcută de evaluator în 
elevii care îşi dezvoltă interesul pentru studiu (evaluatorul este mai indul-
gent în aprecierea elevilor care vor să se autodepăşească), iar pe de altă 
parte, ca mobil al susţinerii elevilor la un anumit nivel (evaluatorul devi-
ne mai exigent în aprecierea elevilor care obţin rezultate sub nivelul lor). 
Acest criteriu de apreciere favorizează progresul elevilor şi tinde să evite 
regresul acestora. 

3. Moduri de realizare a aprecierii şcolare
Contextul actual din ţările U.E., caracterizat de tendinţa de recunoaş-

tere reciprocă a certificatelor de studii şi a creditelor naţionale a condus 
spre identificarea de noi moduri de realizarea a aprecierii care să asigure 
suportul „convenţional” necesar unui atare demers.

Practica şcolară dovedeşte tendinţa de polarizare a modurilor de rea-
lizare a aprecierii în jurul notării numerice, în care notele tind să devină o 
convenţie evaluativă12. După cum se ştie, în ţara noastră, întinderea scalei 
de notare cuprinde 10 valori ordonate crescător în raport cu performanţa 
înaltă (de la 1, la 10), delimitarea reuşitei în raport cu eşecul fiind atribuită 
notei 5. Pe baza notelor se pot calcula medii aritmetice (note întregi obţi-
nute prin rotunjire la valoarea cea mai apropiată), respectiv medii anuale, 
care au rolul de a semnala nivelul rezultatelor obţinute de elevi, de a reliefa 
evoluţia (involuţia) acestora şi de a-i ierarhiza în ordinea descrescătoare a 
notelor/ mediilor obţinute, prin indicarea locului pe care îl ocupă.
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În sistemul de învăţământ românesc, aprecierea prin calificative fie a 
alternat cu cea numerică, fie a funcţionat în paralel, în funcţie de politica 
educaţională din diferite perioade istorice. Sistemul calificativelor pe pa-
tru trepte: Foarte bine (FB), corespunzător „învăţării depline”; bine (B), 
corespunzător palierului „credit”; suficient (S), corespunzător palierului 
„prag”; insuficient (I), corespunzător palierului „inacceptabil” se utilizează 
doar la cilul primar, delimitarea reuşitei în raport cu eşecul fiind dată de 
calificativul „suficient”. Spre deosebire de aprecierea prin note, în cazul ca-
lificativelor se elaborează descriptori (indicatori) de performanţă, definiţi 
drept „formulări, descrieri, explicitări organizate în manieră ierarhică, 
ale performanţei aşteptate din partea elevilor aflaţi în situaţie de evalua-
re”13, corespunzători fiecărui palier, după cum rezultă din tabelul 1.

Indicatorii de performanţă corespunzători fiecărui 

calificativ

Tabelul 1

Calificati-
vul

Indicatorii de performanţă

foarte bine   însuşirea cunoştinţelor cerute
  formarea capacităţii de a opera cu cunoştinţele 

acumulate
  dobândirea autonomiei în învăţare

bine   însuşirea de cunoştinţe
  recunoaşterea cunoştinţelor şi utilizarea acestora 

în situaţii similare, care oferă garanţia unor progrese

suficient   însuşire de cunoştinţe şi formare de capacităţi care 
permit abordarea etapei şcolare următoare, cu şansa 
de a reuşi

insuficient   impune măsuri recuperatorii
  exprimă eşecul şcolar
  nu se formulează descriptori de performanţă 

Nu întotdeauna aprecierea trebuie urmată de ameliorarea rezultatelor 
sau optimizare. Pentru elevii care au obţinut rezultate maxime, aprecie-
rea le validează drumul parcurs, efortul depus şi le dă putere să meargă 
mai departe, desigur, de la un nivel superior. Dacă rezultatele obţinute, 
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posibilităţile lui la un moment dat, coincid cu aşteptările, nu există motive 
de ameliorare sau optimizare.

4. Notarea la religie, între necesitate şi utilitate
Notarea este acţiunea desfăşurată de cadrul didactic în vederea apreci-

erii prin note/ calificative a progresului şcolar al elevilor şi constă în preci-
zarea exactă a semnificaţiei atribuite prin măsurare, „graţie emiterii unor 
judecăţi de valoare asupra rezultatelor şi adoptării deciziei. În actul eva-
luativ, decizia este luată ca urmare a asocierii rezultatelor cu scări de no-
tare/ valori calitative sau cantitative şi acordării de note sau calificative 
şcolare”14.

Dată fiind complexitatea acestui proces, se impune analiza factorilor 
implicaţi în notare: programele şcolare – care reprezintă etalonul la care se 
raportează rezultatele activităţii elevilor, subiectivitatea evaluatorului – le-
gată de competenţa în specialitate şi psiho-pedagogică, starea psiho-fizică 
a elevului – dată de capacitatea acestuia de a se putea exprima la maximul 
posibilităţilor, pe parcursul evaluării.

Sistemele de învăţământ au dezvoltat diferite tipuri de notare: notarea 
numerică, notarea prin calificative, notarea verbală, notarea prin culori, 
notarea prin clasificare, fiecare dintre acestea dovedind, pe lângă aspecte-
le semnificative, unele limite. În sistemul de învăţământ românesc actual, 
sunt utilizate două tipuri de notare: prin calificative – la ciclul primar, nu-
merică – la ciclul gimnazial, liceal şi în învăţământul superior.

Pentru a avea o eficienţă sporită, aceste tipuri de notare trebuie însoţite 
„de argumentarea notei/ a calificativului acordat, astfel încât evaluatul 
să conştientizeze nivelul real al achiziţiilor sale, precum motivele şi argu-
mentele care au stat la baza notării sale”15. 

Astfel, notarea depăşeşte caracterul pur „tehnic”, ea fiind un demers 
care determină acţiuni complexe asupra celui evaluat, dar şi asupra eva-
luatorului. Trebuie însă amintită însă tendinţa de recunoaştere a studiilor 
dintr-o ţară în alta, ceea ce relevă caracterul convenţional tot mai pregnant 
al notei şi, implicit, al notării.

Pentru profesor, notarea reprezintă şi un examen în faţa propriei con-
ştiinţe, dar şi a elevului, un motiv suplimentar pentru a evita posibilele 
erori de notare:

a) erori legate de profesor: 1. fenomenul „halo” (influenţa notelor de 
la alte discipline asupra notării); 2. eroarea logică (elev cuminte – notă 
mare, elev cu probleme disciplinare – notă mică); 3. fenomenul „oedipian” 
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(anticiparea notelor de către profesor, cunoscând elevii); 4. stabilirea ni-
velului mediu al clasei ca punct de referinţă în evaluare (prin urmare, note 
mai mari sau mai mici decât merită); 5. atitudinea profesorului în timpul 
examinării (profesori indiferenţi, autoritarişti, optimişti).

b) erori legate de elev: 1. felul în care poate demonstra calitatea pregă-
tirii sale; 2. emotivitatea; 3. fluenţa verbală; 4. rapiditatea scrierii.

Notarea la religie a făcut obiectul unor dezbateri controversate. Recu-
noaşterea statutului religiei ca disciplină de învăţământ obligatorie a im-
pus în mod automat şi notarea la religie, întrucât standardele de evaluare 
se cer respectate de fiecare materie de studiu.

Subiect al unor dezbateri controversate în rândul opiniei publice, dar şi 
al cadrelor didactice (cu specialitatea religie sau nu), principalele întrebări 
care se pun în legătură cu notarea la religie sunt: Este necesară notarea la 
religie? Dacă, da, ce notăm? Ce note dăm? Ce efecte au notele mici asupra 
elevilor? Suntem dispuşi să ne asumăm efectele sau dăm doar note mari 
pentru a le evita? 

Într-o situaţie similară, în care necesitatea notării la religie a fost pusă 
în discuţie, pedagogul şi filosoful Vasile  Băncilă aducea argumente por-
nind de la însăşi spiritualitatea românească, de la identitatea noastră na-
ţională: „La noi, într-un rând s-a mers chiar până a se propune, din lo-
curi de înaltă răspundere în stat, ca la orele de religie să nu se mai dea 
note (calificative), educaţia religioasă reducându-se la un fel de efuziune 
descărnată de vag sentimentalism. A propune acest lucru, înseamnă a 
ignora şi psihologia stărilor de fapt la noi, precum şi firea religiozităţii 
autentice, care se aliază cu ideea responsabilităţii funciare şi deci cu ide-
ea sancţiunilor. Iar principiul, aici, e că religia trebuie să se bazeze pe un 
sentiment înalt, avizat şi disciplinat.”16. 

Prezentăm în continuare parte din rezultatele unei cercetări, mai pre-
cis cele referitoare la notarea la disciplina religie. Cercetarea întreprinsă 
de noi a pornit de la premisa că recunoaşterea statutului de disciplină de 
învăţământ obligatorie impune în mod automat şi notarea la religie, întru-
cât standardele de evaluare se cer respectate de fiecare materie de studiu. 
În chestionarul administrat elevilor, ne-am propus să aflăm opinia elevilor 
privind notarea la religie, prin întrebarea: După părerea ta, la religie ar 
trebui să existe notare? (Da/ Nu) Motivează răspunsul ales.

Din totalul de 342 de elevi de clasa a IX-a chestionaţi, 267 (78,07%) 
susţin notarea la religie. Argumentările desprinse din răspunsurile acesto-
ra au fost sistematizate pe diferite aspecte şi sintetizate de noi în tabelul 2: 
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Argumente pentru susţinerea notării la 
religie

Tabelul 2

Motivaţia formulată de elevi Nr.răsp./
%

  nota este un factor de motivaţie pentru învăţare 94
35,20%

  efortul celor care învaţă trebuie răsplătit 81
30,33%

  nota reflectă nivelul de cunoștinţe religioase 42
15,73%

  nota la religie este un indicator pentru compor-
tamentul moral, îi dă elevului o anumită aură

25
9,36%

  nota la religie este de multe ori rezultatul unor ac-
ţiuni care aduc progres și în viaţa religioasă  (pentru o 
anumită temă trebuie să citim din Biblie, să mergem la 
biserică)

13
4,86%

  o notă bună la religie propulsează un elev în ierar-
hia clasei 

7
2,62%

  nonrăspunsuri 5
1,87%

Din analiza răspunsurilor elevilor, desprindem următoarele concluzii:
- majoritatea elevilor (78,07%) priveşte notarea la religie ca pe un lucru 

firesc. Acest fapt poate fi explicat prin faptul că elevii respectivi au studiat 
religia din clasa I, au fost notaţi din clasa I, astfel că punerea în chestiune 
a notării la religie este de prisos;

- cei mai mulţi elevi (35,20%) au în vedere funcţia educativă a notei, 
prin motivarea spre învăţare, prin stimularea spre perfecţionare în urma 
conştientizării nivelului educaţional atins;

- procentajul mare de elevi (30,33%) care aduce drept argument necesi-
tatea răsplătirii celor care învaţă pleacă de la următoarea realitate: în gene-
ral, notele la religie sunt comparabile cu notele obţinute la disciplinele de 
învăţământ apropiate epistemologic, însă se înscriu în tendinţa actuală de 
mărire artificială a notelor, generată de faptul că media generală constituie 
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criteriul principal pentru admiterea în alte cicluri/ forme de învăţământ. 
Principalul neajuns al acestei situaţii cu tendinţe generalizatoare este fap-
tul că un elev îşi face o imagine deformată, falsă chiar, despre valoarea lui, 
se supraevaluează în virtutea unor note şi medii care nu au acoperire în 
realitate. Nu avem deocamdată un răspuns fundamentat ştiinţific la între-
bările care se pot naşte din această afirmaţie. Cert este că elevii care depun 
eforturi să înveţe (nu doar la religie) nu sunt de acord cu această practică 
din învăţământul românesc, menită în anumite situaţii să îi defavorizeze.

- prin compararea următoarelor două motivaţii putem desprinde faptul 
că elevii conştientizează că obiectul evaluării la religie îl constituie cunoş-
tinţele, ca fundament pentru un comportament religios dezirabil (15,73%, 
respectiv 9,36%). Aprecierea este exprimată prin intermediul cifrelor care 
cuantifică în mod global nivelul de pregătire (cunoştinţe, abilităţi, capaci-
tăţi, atitudini) manifestat de elevi în urma evaluării. Chiar dacă modifică-
rile la nivel comportamental nu pot fi cuantificate cu cifre, cunoaşterea la 
religie conduce în cele mai multe situaţii la fapte morale şi religioase, deci 
între nota la religie şi comportamentul elevilor există o corelaţie strânsă. 

- atunci când rezolvarea unor aplicaţii presupunere realizarea de ac-
ţiuni preponderent religioase (citirea Bibliei sau a altor cărţi religioase, 
participarea la biserică, acţiuni caritabile etc.), dorinţa de a primi o notă 
mare atrage după sine şi un spor duhovnicesc. Aceasta funcţie formatoa-
re specifică notei la religie, pentru situaţiile prezentate sau similare, a fost 
semnalată drept motivaţie pentru notarea la religie de către elevi (4,86%).

- deşi este o realitate faptul că nota la religie de obicei măreşte media 
generală a unui elev este de remarcat faptul că doar 2,62% dintre elevi au 
aut în vedere funcţia de ierarhizare a acesteia.

Analiza răspunsurilor date de elevii care se pronunţă împotriva notării 
la religie (21,93%) relevă de fapt anumite carenţe în notarea făcută de pro-
fesorii lor, cel mai ades fiind invocat faptul că li se pare incorect şi nefiresc 
să fie notaţi pentru comportamentul religios, pentru frecvenţa la slujbe sau 
alte aspecte care nu pot fi cuantificate prin notă. 

Este o realitate faptul că aplicarea sistemului tradiţional de evaluare 
înregistrează dificultăţi şi devine un aspect problematic al orelor de reli-
gie, fiind de nenumărate ori obiectul unor controverse, la diferite nivele. 
„Evaluarea prin calificative/ note poate avea efecte contraformative, la 
fel cum eliminarea evaluării nu poate fi o soluţie viabilă pentru preda-
rea şi învăţarea unei discipline de învăţământ. De asemenea, efortul de-
pus de elevi în acumularea de cunoştinţe şi în formarea unei conduite 
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moral-religioase – care constituie, practic, asimilarea şi aplicarea în 
practică a noţiunilor învăţate – se cere răsplătit şi valorizat”17. 

În loc de concluzii...

Aspect deosebit de complex, evaluarea la religie implică şi răspunsul la 
un şir de întrebări:

- Care este locul evaluării într-o lecţie la religie?
- Cum trebuie realizată notarea pentru a stimula învăţarea la religie?
- Notăm doar cunoştinţele? Dacă da, este nota o oglindă fidelă pentru 

aprecierea rezultatelor şcolare la religie?
- Ce rol deţine manualul în notarea la religie?
- În ce măsură valoarea notelor la religie influenţează devenirea spiri-

tuală a elevilor?
- Există vreo diferenţă între elevul moral şi cel religios din punct de ve-

dere al notării?
Aceste întrebări se constituie în provocări pentru cercetări aprofundate 

pe domeniul evaluării la religie, pe aspecte dintre cele mai diverse.
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 Ţara Românească în sud-estul 
Europei între secolele XIV-XV1

Protos. Drd. Teodor ŞERBAN 

I. Ţara Românească - important centru 
politic în sud-estul Europei

Începând cu domnia lui Nicolae Alexandru şi continuând cu Vla-
dislav Vlaicu până la Radu cel Mare, perioadă ce ne preocupă, 

Ţara Românească începe să devină un stat puternic, în comparaţie cu cele-
lalte state din sud-estul Europei, aceasta datorită atât întinderii teritoriale 
mari, cuprinzând şi Dobrogea, care dintotdeauna a aparţinut Basarabilor2, 
cât şi prosperităţii economice3. 

Insuccesele statelor balcanice în luptele cu turcii relevau domnului ro-
mân Vlaicu Vodă necesitatea unor măsuri. Efortul constructiv şi de apă-
rare în care era angajată ţara reclama o economie prosperă, şi Vladislaav 
Vlaicu a făcut totul să o realizeze: a luat măsuri de stimulare a comerţului 
şi a creat înlesniri comerţului de tranzit. Astfel, Ţara Românească v-a în-
deplini un rol deosebit de important în funcţionarea comerţului interna-
ţional în sud-estul Europei, prin exporturile şi importurile efectuate, prin 
asigurarea legăturii şi controlului circulaţiei mărfurilor spre şi din Penin-
sula Balcanică. 4

Ca să dezvolte comerţul intern şi totodată să marcheze poziţia sa de 
independenţă, Vladislav Vlaicu a bătut cea dintâi monedă românească de 
argint, cu legenda în limba latină. 5

Opera lui Vladislav Vlaicu va fi continuată cu înţelepciune de urmaşii 
săi care vor reuşit să asigure integritatea teritorială, să dezvolte economia 
ţării şi să stabilească alianţe cu celelalte state europene. 
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Ţara Românească – scutul Europei

Schimbările aduse de secolul al XV-lea au dus la creşterea importanţei 
Tării Româneşti pe plan european. În contextul căderii Bizanţului la 1453, 
Ţara Românească a devenit principalul bastion de apărare a libertăţii Eu-
ropei ameninţată de expansiunea Imperiului Otoman, devenind în acelaşi 
timp şi un bastion de apărare a creştinătăţii, ameninţată atât de mult de 
expansiunea islamului. 

Istoria Ţării Româneşti a cunoscut, în secolele XIV-XVI, o splendidă 
perioadă de înflorire a statalităţii româneşti. Consolidarea şi dezvoltarea 
internă, economică, politică şi culturală s-au asociat strâns cu afirmarea 
viguroasă a Ţării Româneşti, în raporturile internaţionale europene, în pri-
mul rând în centrul şi sud-estul Europei. 

Este epoca marilor domnitori şi comandanţi de oşti – din care se remarcă 
Mircea cel Mare6 şi Vlad Ţepeş7 care vor apăra cu bărbăţie, cu iscusinţă şi 
cu energie militară şi diplomatică remarcabilă, timp de un secol şi jumăta-
te, Ţările Române împotriva valului otoman ameninţător. Folosind o tactică 
adecvată, ridicând oşti de până la 40. 000-60. 000 de oameni, mobilizând, 
în eforturi eroice, toate resursele pământului românesc, aceşti domnitori au 
transformat Ţările Române într-un puternic zid de apărare a independenţei 
şi libertăţii poporului nostru, ca şi într-o „Poartă a Creştinătăţii” 

Intervenţia românilor pe scena politică şi militară sud-est europeană la 
sfârşitul secolului al XIV-lea a creat Imperiului Otoman, aflat în formare, 
cele mai grave dificultăţi militare şi diplomatice. 8

Mircea cel Mare a fost primul dintre domnii Ţării Româneşti care a în-
cercat să înfăptuiască un front puternic românesc9. Astfel, Mircea cel Mare 
întăreşte linia Dunării prin construcţia cetăţii Giurgiului10, întărind siste-
mul defensiv al Ţării Româneşti împotriva expansiunii otomane, făcând 
din Dunăre un hotar al lumii creştine, la fel au fost folosite Cetatea Turnu 
şi cetăţile dobrogene Enisala11, Hârşova12 şi Silistra. 

Mircea cel Mare va deschide şirul domnitorilor români care se vor lup-
ta, până la jertfă, pentru apărarea ţării. Eforturile lui vor viza organizarea 
internă prin întărirea puterii centrale, prin asigurarea creşterii economice, 
printr-o organizare bisericească corespunzătoare, prin sporirea puteri mi-
litare a statului, toate acestea conjugate cu crearea unui sistem de alianţe 
internaţionale care îi va permite să-şi apere independenţa ţării lui. 13

Lupta dusă de poporul român, în contextul prăbuşirii puterii de rezisten-
ţă a sud-estul european, iar mai târziu a regalităţii maghiare, în faţa puterii 
otomane, a dobândit o semnificaţie specială, de ordin general-european, cu 
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efecte extraordinare, contribuind semnificativ la dezvoltarea culturii occi-
dentale. 14  Rolul de apărare a civilizaţiei europene, pe care-l aveau Ţările 
Române, era recunoscut ca atare de puterile europene, de conducători de 
state, de oameni politici, de cronicari ai vremii. Voievozii români, prin vic-
toriile repurtate, au intrat în istorie nu numai ca vajnici apărători ai ţării 
lor, ci şi ca eroi ai întregii „Creştinătăţi” – termen prin care era desemnată 
ideea de unitate europeană. 

II. Ţara Românească – un important centru al Ortodoxiei
După căderea Bizanţului şi a ţărilor ortodoxe din Balcani, Principatele 

Române au rămas singurul teritoriu a cărui autonomie acordată de Înalta 
Poartă permitea refugiaţilor greci, sârbi bulgari, sirieni sau ierusalimiteni 
să se îndrepte către ele, acestea devenind astfel un centru politic şi cultural 
al lumii ortodoxe. De aici înainte domnii români şi-au asumat responsabi-
litatea continuării tradiţiei bizantine, ei înşişi considerându-se urmaşi ai 
bazileilor bizantini. 15

Când Dunărea devine hotar al lumii creştine, Ţara Românească, ca de 
altfel şi Moldova, sunt vizitate de călugării athoniţi16 sau din alte ţări orto-
doxe, veniţi în ţările române în căutare de milostenii. Generozitatea cu care 
domnii Ţării Româneşti vor răspunde acestor solicitări, îi va face pe domni 
să devină protectori ai Ortodoxiei din afara ţării17, iar Ţara Românească să 
se afirme ca important centru de sprijin al Ortodoxiei, aflată „răstignită” 
de puterea otomană. 

Rolul Bisericii din Ţara Românească în Ortodoxie este arătat şi de titlu-
rile onorifice acordate mitropolitului Ţării Româneşti de către Patriarhia 
Ecumenică, arătând, rolul şi prestigiul Mitropoliei Ungrovlahiei în context 
panortodox, aşa cum vom arăta mai jos. 

Totodată, pe lângă cele menţionate, rolul bisericii din Ţara Românească 
este arătat şi de hotărârea Patriarhiei Ecumenice din mai 1371, de ridicare a 
Episcopiei Haliciului la rangul de mitropolie, prin care Mitropolitul Haliciu-
lui, care nu avea episcopi aleşi pe episcopii pentru eparhiile sufragane – Tu-
rov, Helm, Peremisl şi Vladimir-Wohlynsk, trebuia să se adreseze mitropoli-
tului Ungrovlahiei cu care să purceadă la alegerea şi hirotonia eparhioţilor.18

a. Mai 1359 – recunoaşterea Mitropoliei Ţării Româneşti – 
începuturile afirmării Ortodoxiei Româneşti

Dornic de a-şi întări independenţa ţării dobândită de tatăl său prin exis-
tenţa unei structuri eclesiastice superioare recunoscute de Constantinopol, 
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principal centru politic şi religios, şi având pregătită o biserică corespun-
zătoare pentru aducerea unui ierarh de rang superior, Nicolae Alexandru 
se orientează spre Iachint de Vicina19, ale cărui relaţii cu Constantinopolul 
erau bune. 

Motivul pentru care Nicolae Alexandru s-ar fi orientat spre Vicina va 
fi fost cu siguranţă faptul că în organizarea bisericii şi a ierarhiei din Ţara 
Românească, în menţinerea legăturilor cu Imperiul Bizantin şi în reuşita 
opoziţiei faţă de propaganda catolică, Mitropolia de Vicina a avut un rol de 
prim rang20. 

Domnul profită de starea de itinerant a lui Iachint, care anterior anu-
lui 1359 se afla la Curtea de Argeş, după cum reiese din corespondenţa cu 
Patriarhul Calist I, şi, cu acordul şi ajutorul acestuia, se adresează, în mai 
multe rânduri21, Patriarhiei de Constantinopol cerând mutarea lui Iachint 
în scaunul de la Curtea de Argeş. 

Astfel, în mai 1359, Patriarhul Calist I dimpreună cu sinodul de la Con-
stantinopol, aprobă, printr-o hotărâre sinodală, „mutarea mitropolitului 
Vicinei în scaunul a toată Ungrovlahia. 22„ Iachint devine astfel primul 
mitropolit (recunoscut de Patriarhia de Constantinopol) al Ungrovlahiei23

Hotărârea sinodală24 din mai 1359 precum şi scrisoarea patriarhului 
Calist I către voievodul Nicolae Alexandru25 sunt deosebit de grăitoare des-
pre motivele care au dus la mutarea lui Iachint de la Vicina la Curtea de 
Argeş, precum şi de modul în care urma să funcţioneze Mitropolia, care de 
acum înainte avea să primească numai ierarhi cu „hirotonisire şi trimite-
re” din partea „preasfintei şi mari” biserici a Constantinopolului. 

Momentul mai 1359 era deosebit, deoarece ortodoxia era un scut pu-
ternic pentru apărarea Ţării Româneşti, ameninţată încă o dată de ofensi-
va regatului Ungariei care îşi justifica acţiunile politice prin protecţia mi-
sionarismului catolic practicat în special de franciscani, care erau extrem 
de activi în secolul al XIV-lea în sud estul Europei. „Mutarea s-a făcut cu 
ştirea şi încuviinţarea împăratului”26. Era normal să se întâmple aşa, de-
oarece se ştia că basileul ducea o politică eclesiastică duplicitară, fiind în 
relaţii excelente cu papalitatea, care l-au condus în cele din urmă până la 
convertirea personală la catolicism27. 

Mutarea scaunului mitropolitan de la Vicina la Curtea de Argeş era o 
problemă complexă de geopolitică medievală. Practic, în lupta pentru stă-
pânirea eclesiastică a teritoriului, se confruntau două civilizaţii, două spiri-
tualităţi diferite: cea a Orientului – Biserica Ortodoxă şi cea a Occidentului 
– Biserica Catolică28. 
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Având în vedere faptul că pe teritoriul ţării noastre a existat o ierar-
hie bisericească sub Basarab I Întemeietorul, aşa cum am arătat mai sus, 
atunci actul din 1359, considerat atâta vreme ca începutul unei ierarhii pe 
teritoriul ţării noastre, apare într-o altă lumină. El este un act de recunoaş-
tere a unei stări deja existente, iar nu unul de creare a ei. 29

Recunoaşterea Mitropoliei Ţării Româneşti constituie începutul afir-
mării ortodoxiei româneşti în lumea ortodoxă, fiind cea mai frumoasă cu-
cerire pe care a făcut-o Biserica Bizantină în secolul al XIV-lea. 30

b. August 1370 - înfiinţarea Mitropoliei Severinului – 
întărirea Ortodoxiei împotriva încercărilor de catolicizare

Ca măsură de apărare din partea Ortodoxiei faţă de propaganda ca-
tolică în Ţara Românească, în luna august a anului 1370, a luat fiinţă o a 
doua mitropolie a Ţării Româneşti, cu reşedinţa la Severin, prin hirotoni-
rea ca mitropolit a dicherofilaxului Daniil Critopol. La hirotonirea sa ca 
mitropolit, Daniil Critopol, a primit numele de Antim, potrivit rânduielii 
monahale, păstorind între anii 1370 şi 1381 ca mitropolit al unei părţi din 
Ungrovlahia31. 

Din actul sinodal din septembrie 1369, prin care Patriarhia Ecumenică în-
cuviinţează înfiinţarea Mitropoliei Severinului, aflăm că populaţia Ţării Ro-
mâneşti era atât de numeroasă încât nu este de ajuns un singur arhiereu. 32

În afară de semnificaţia ei religioasă, adică împlinirea necesităţilor re-
ligioase ale credincioşilor români din această parte a ţării, înfiinţarea Mi-
tropoliei Severinului, a însemnat în acelaşi timp şi o măsură de apărare a 
întregii Ortodoxii faţă de insistenta propagandă catolică în sud-estul Eu-
ropei, şi mai ales în Ţările Române. 33

c. Rangurile bisericeşti ale Mitropoliţilor Ungrovlahiei– 
recunoaştere a locului deosebit pe care Biserica din Ţara 
Românească îl are în lumea ortodoxă

În anul 1372, când scaunul de mitropolit al Ungrovlahiei rămâne va-
cant, Hariton devine cel de-al II-lea mitropolit al Ungrovlahiei. În actul de 
numire34 al Patriarhului Filotei (1353-1354; 1354-1376) din august 1372 lui 
Hariton i se acordau drepturi arhiereşti depline precum şi titlul de locţiitor 
al scaunului Amasiei35, calitate ce îi dă dreptul rangului ei. 36

Cel de-al treilea mitropolit al Ţării Româneşti, Antim Critopol, a ţinut 
într-un timp, în chip onorific, scaunul de Melitene37, precum şi locul mi-
tropolitului Nicomidiei din Asia Mică (1382). 38
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Titulatura mitropolitului Ungrovlahiei, probabil tot Antim Critopol, 
apare mult mai bogată prin adăugarea titlului de exarh a toată Ungaria şi 
al Plaiurilor (1401)39 exercitând unele atribuţiuni patriarhale asupra româ-
nilor ortodocşi din Transilvania şi Ungaria. Această lărgire a jurisdicţiei 
mitropolitului Ţării Româneşti, care a adus cu sine îmbogăţirea titulaturii 
sale, se datorează, desigur, însemnătăţii politice pe care statul muntean o 
atinsese în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân40. 

O altă distincţie acordată mitropolitului Ungrovlahiei de către Patriar-
hia Constantinopolului este locotenenţa scaunului de Ancyra, al IV-lea în 
scara ierarhică bizantină, cel mai înalt rang atins de Mitropolia Ţării Ro-
mâneşti în Evul Mediu. 41

Vedem, deci, că un rol deosebit în dezvoltarea relaţiilor internaţionale 
l-au avut diferitele cinstiri acordate de care Mitropolia Ţării Româneşti, 
prin ierarhii ei, s-au bucurat din partea Patriarhiei de Constantinopol, cin-
stiri ce au constat în acordarea unor ranguri bisericeşti deosebit de impor-
tante mitropoliţilor Ţării Româneşti. Seria de titluri onorifice acordate de 
Patriarhia Ecumenică mitropoliţilor Ţării Româneşti atestă importanţa, 
rolul deosebit şi prestigiul de care se bucura Mitropolia Ţării Româneşti, 
deci şi ţara în ansamblul ei, la nivel internaţional. 

d. Patriarhi ai Constantinopolului în Ţara Românească

După căderea Imperiului Bizantin, cu toată favoarea acordată de spi-
ritul tolerant al lui Mahomed al II-lea, grelele sarcini impuse patriarhilor 
constantinopolitani de către înalţii demnitari turci ce acţionau fără ştirea 
stăpânilor lor, au făcut ca acest cap, atât de respectat, al lumii ortodoxe, să 
devină pelerin ce merge să culeagă milă la credincioşii din Ţările Române 
rămase încă libere. Înaintea apariţiei patriarhilor în funcţie(cum este cazul 
Patriarhului Ioachim, pentru perioada care ne preocupă), cărora turcii le 
permiteau aceste călătorii din care aveau să sfârşească prin a profita, Radu 
cel Mare, din pricina mărinimiei sale faţă de Biserică, cheamă la el în ţară 
un fost patriarh al Constantinopolului, Nifon, care va reorganiza biserica 
din Ţara Românească.42

Patriarhul Nifon al Constantinopolului

Implicat în reorganizarea Bisericii din ţara sa, în anul 1503, Radu cel 
Mare aduce în Ţara Românească pe Nifon II, fost Patriarh al Constantino-
polului între anii 1496-1498, fiind întâmpinat de Radu cel Mare cu frumoa-
sele cuvinte: Eu să domnesc, iar tu să ne îndreptezi şi să ne înveţi Legea 
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lui Dumnezeu şi să fi tată şi păstor mie şi tuturor oamenilor şi solitor că-
tre Dumnezeu. 43 

În calitatea sa de Mitropolit al Ţării Româneşti (1503-1505), Patriarhul 
Nifon, personalitate marcantă teologică şi culturală a vremii, cu marea lui 
experienţă în tradiţia şi amintirea Bizanţului, a avut o contribuţie deosebi-
tă la reorganizarea vieţii bisericeşti din Ţara Românească44, în special prin 
convocarea unui sobor, în 1505, când au fost întemeiate, potrivit tradiţiei, 
două episcopii, una la Râmnic şi alta la Buzău. 45 

În anul 1505, în urma unui conflict cu Radu cel Mare, conflict datorat 
însoţirii nelegiuite a surorii domnitorului cu un boier moldovean căsătorit, 
Nifon este nevoit să se retragă din scaunul mitropolitan al Ungrovlahiei, la 
Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos, apoi la Mănăstirea Dioni-
siu, unde va trece la cele veşnice pe 11 august 1508. În anul 1517, cu ocazia 
sfinţirii Mănăstirii Argeşului, Patriarhul Nifon este canonizat, fiind trecut 
în rândul sfinţilor cu dată de prăznuire 11 august. 

Patriarhul Ioachim al Constantinopolului

În ceea ce-l priveşte pe Patriarhul Ioachim al Constantinopolului, nu 
deţinem prea multe informaţii, în afară de cele menţionate în două cro-
nici post-bizantine, ai căror autori ne sunt necunoscuţi, scrise probabil de 
unii clerici ai Patriarhiei Ecumenice. Printre bizantinologi aceste două cro-
nici sunt cunoscute sub numele de Ecthesis Chronica şi cealaltă, numită 
după conţinutul ei, Historia Patriarhica. Din aceste două cronici aflăm 
că Ioachim a ocupat scaunul patriarhal al Constantinopolului în perioada 
1498-1502 şi că după ce a fost ales, acesta a întreprins o călătorie în Ţă-
rile Române pentru a cere domnilor de aici ajutoare pentru Biserica sa. 46 
Ioachim, al cărui scaun fusese ocupat de Patriarhul Pahomie, porni mai 
întâi spre Moldova, unde, Bogdan Vodă, fiul lui Ştefan cel Mare, refuză a-i 
acorda vreun ajutor Patriarhului itinerant, ci mai mult porunceşte să fie 
alungat din Ţara Moldovei. Văzându-se neajutorat de domnul moldovean, 
în 1504, Ioachim se îndreaptă spre Ţara Românească, unde în acea vreme 
domnea Radu cel Mare, cunoscut poate de Patriarhul Ioachim în urma pe-
lerinajelor domnului muntean la Patriarhia din Constantinopol. 47

Bucurându-se de cinste şi ocrotire din partea lui Radu cel Mare, Patri-
arhul Ioachim moare, fiind înmormântat la Târgovişte, de înmormântarea 
arhipăstorului îngrijindu-se chiar voievodul ţării.48
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III. Afirmarea Ţării Româneşti în sud-estul 
Europei prin intermediul Bisericii

a. Mai 1359 – recunoaşterea Mitropoliei Ungrovlahiei 
– consolidare politică a Ţării Româneşti în context 
internaţional

Demersurile lui Nicolae Alexandru făcute în vederea recunoaşterii ofi-
ciale a Mitropoliei Ungrovlahiei au avut şi o semnificaţie politică – aceea a 
consolidării independenţei Ţării Româneşti in aria de influenţă bizantină 
si de spiritualitate ortodoxă. 

De aceea înţelegem de ce în problema recunoaşterii Mitropoliei Un-
grovlahiei, voievodul Ţării Româneşti, Nicolae Alexandru, nu s-a adresat 
uneia dintre cele două patriarhii sud-dunărene, cea de Târnovo, înfiinţată 
în anul 1235 cu aprobarea Patriarhiei de Constantinopol, sau a cea de Ipec, 
care ia fiinţă în 1346, fără, însă, aprobarea Constantinopolului, ci s-a adre-
sat Patriarhiei de Constantinopol. Aceasta deoarece, mai întâi de toate, le-
gitimitatea canonică de care avea nevoie Biserica din Ţara Românească o 
putea da numai Patriarhia Ecumenică, dar, în acelaşi timp, nu uităm fap-
tul că Bizanţul reprezenta o importantă putere politică, iar recunoaşterea 
oficială a mitropoliei aducea după sine şi consolidarea şi reafirmarea in-
dependenţei Ţării Româneşti, dat fiind faptul că orice creare de mitropolie 
nouă, însemna şi o consacrare politică a statului în care se înfiinţa. 49

Recunoaşterea existenţei de jure în anul 1359 a Mitropoliei Ungrovla-
hiei de la Curtea de Argeş, cu sediul în biserica Domnească, cu hramul Sf. 
Ierarh Nicolae, a întărit puterea şi prestigiul domniei Ţării Româneşti, pe 
de o parte, în raport cu Imperiul Bizantin şi cu Patriarhia Ecumenică, pe 
de alta, cu statele ortodoxe din sud-estul Europei. 50

b. Extinderea puterii domniei prin ctitorii

În timp ce Bizanţul aproape încetase daniile în Athos, iar bulgarii şi sâr-
bii trăiau ultimele decenii de viaţă politică independentă în faţa pericolului 
turcesc, monahii Sfântului Munte şi-au câştigat alţi patroni, de astă dată 
mai statornici: voievozii Ţării Româneşti. 

Ajutoarele şi daniile date de domnii Ţării Româneşti mănăstirilor şi bi-
sericilor ortodoxe din ţările cu stăpânire de alte confesiuni au avut în parte 
un rol progresist în istorie, în înţelesul că ocrotind biserica în limba naţio-
nală din ţările ortodoxe, supuse unor stăpâniri politice străine, s-a spriji-
nit lupta acestor popoare pentru libertatea culturii lor şi independenţă. 51
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Pentru domnii români, asemenea danii erau, deci, nu numai un act de 
evlavie, ci şi unul cu o semnificaţie politică52, sporindu-le autoritatea prin-
tre comunităţile creştine din Peninsula Balcanică.53

Politica daniilor practicată de domnii Ţării Româneşti dovedeşte, în 
acelaşi timp, nu numai o politică de prestigiu menită să fie folosit pe plan 
politic, ci şi tendinţa de înţelegere cu Patriarhia Ecumenică, prin încadra-
rea în vederile acesteia54

Este, însă, începutul unui proces cu dăunătoare urmări în timp, deoa-
rece va scoate de sub controlul autorităţilor de stat din Ţara Românească 
zeci de sate şi moşii ale căror venituri vor fi consumate de călugării de la 
Athos sau din alte centre monahale din afara ţării. Această înstrăinare a 
pământurilor ţării se va accentua în sec. XVI şi XVII, determinând, uneori, 
reacţia voievozilor munteni, deoarece devenea evident că veniturile scoase 
din ţară de călugării de la Athos sau alte locuri nu sunt compensate de grija 
pe care aceştia din urmă pretindeau s-o poarte pentru sufletul şi mântuirea 
donatorilor, ca şi pentru buna întocmire a locaşurilor din Ţara Româneas-
că. Procesul mănăstirilor închinate îşi află începuturile chiar în secolul al 
XIV-lea; rezolvarea sa va avea loc cinci sute de ani mai târziu, prin secula-
rizarea averilor mănăstireşti, la 1863. Dar pentru început, în secolele XIV 
– XV, urmările negative ale unor astfel de donaţii către mănăstiri de peste 
hotare nu erau încă vizibile. 55

Ctitorii româneşti la Muntele Athos

Ortodoxia, lipsită de protectorii ei oficiali, odată cu căderea Constanti-
nopolului din 1453, va fi apărată în mod deosebit de către domnitorii Ţării 
Româneşti, ca de altfel şi de cei ai Moldovei. Astfel, prin daniile lor, voievozii 
Ţării Româneşti, devin ajutători ai mănăstirilor din Sfântul Munte Athos, cu 
care aceştia vor dezvolta raporturi de o particulară consecvenţă. 56 

Începând cu a doua jumătate a secolului al XIV-lea, izvoarele istori-
ce cuprind ştiri mai amănunţite despre prezenţa unor monahi români la 
Athos, dar mai ales despre contribuţiile pe care domnitorii români le-au 
adus la susţinerea mănăstirilor de athoniţi57. 

De mult încă, de pe la 1350, legăturile între Athos şi voievodul Nicolae 
Alexandru Basarab începuseră58. Fiul său Vlaicu imita fapta rudei sale Ale-
xandru al Bulgariei asigurând monahilor români loc de frunte în mănăsti-
rea Cutlumuş59. 

Este un prim episod care pune în legătură directă pe domnii români cu 
Muntele Athos, dar care nu se va rezuma doar la atât, întrucât, de abia de 



Almanah Bisericesc 2011

acum domniile încep să revendice un statut excepţional în Balcanii ocu-
paţi rând pe rând de către turci. Componenta politică pe care se sprijinise 
altădată atât de bine comunitatea monahală athonită dispăruse acum de 
la Constantinopolul devenit Istanbul. De aceea, monahii îşi vor îndrepta 
atenţia către singura unitate etnică, relativ autonomă, din zona Balcanilor, 
anume către cele două Principate româneşti de la nordul Dunării. Era o 
cinste ce nu putea fi refuzată de aceştia. 60 Astfel, după Nicolae Alexandru 
vor urma o serie întreagă de danii de la Mircea Vodă, Alexandru Aldea, 
Vladislav II, Vlad Ţepeş, Vlad Călugărul şi Radu cel Mare, perioadă ce ne 
preocupă în prezentul studiu61. 

Nenumărate documente greceşti, slave şi româneşti, inscripţii de pe zi-
durile sfintelor locaşuri, însemnări pe manuscrise şi cărţi vechi dovedesc 
cu prisosinţă că toate cele 20 de mănăstiri, ca şi unele schituri existente 
astăzi la Sfântul Munte Athos au beneficiat de ajutorul permanent al dom-
nilor din Ţările Române sau al unor credincioşi români. 62

c. Participarea la Sinoade

Începând cu Mitropolitul Hariton, calitatea de locţiitor al scaunului 
episcopal al Amasiei, îi dă mitropolitului Ţării Româneşti dreptul de şe-
dere în sinodul patriarhal din Constantinopol. 63 Astfel, Mitropoliţii Ţării 
Româneşti participă la mai multe sinoade ce au avut loc la Constantino-
pol64, prin aceasta, mitropoliţii contribuind şi ei la creşterea şi dezvoltarea 
relaţiilor internaţionale ale ţării. 

Sinodul de la Konstanz

Participarea la Sinodul de la Konstanz, între anii 1414-1418, a avut un 
rol deosebit de important în dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale Ţării 
Româneşti. 

Socotit de Biserica Romano-Catolică drept al XVI-lea „sinod ecumenic”, 
sinodul de la Konstanz a fost mai mult opera împăratului Sigismund al Ger-
maniei, care a crezut că este momentul să pună capăt schismei din Biserica 
Catolică. Sinodul a fost mai mult un congres apusean ai conducătorilor bise-
riceşti şi lumeşti (în majoritate considerabilă) şi a avut meritul că a rezolvat 
probleme schismei papale din apus şi a hotărât condamnarea mişcărilor ere-
tice ale pre-reformatorilor John Wicliff (†1384) şi Jan Hus († 6 iulie 1415)65. 
Deşi Biserica din Ţara Românească nu a avut nici un reprezentant la Sinod, 
Mircea cel Bătrân a fost reprezentat de un boier aceasta datorită relaţiilor pe 
care ţara le avea cu regii catolici vecini (Sigismund – împărat al Germaniei 



Episcopia Giurgiului

şi Rege al Ungariei, Vladislav II Iagello al Poloniei şi marele cneaz Vitold al 
Lituaniei), fie din cauza iminentului pericol otoman, fiind deci în căutare de 
ajutor de la creştinii din apus. Trebuie reţinut că aceasta a fost prima parti-
cipare românească la o conferinţă internaţională. 66 
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 MĂNĂSTIREA COMANA LA CEAS ANIVERSAR: 
550 DE ANI DE LA PRIMA ATESTARE 

DOCUMENTARĂ. 27 SEPTEMBRIE 1461 – 2011

Protos. Drd. Mihail Muscariu

Fiecare loc are o istorie a lui, 
dar îţi trebuie puţin timp ca să o cunoști, 

și puţină dragoste ca să o înţelegi! (N. Iorga)

În anul 2011 se împlinesc 550 de ani de atestare documentară a 
mănăstirii Comana, 1 o jumătate de mileniu de viaţă, rugăciune 

şi har în această cetate spirituală dintre apele Neajlovului, adevărat tabor 
duhovnicesc al mănăstirilor din Episcopia Giurgiului, aşa cum adeseori o 
numeşte Preasfinţitul nostru † Ambrozie, episcopul Giurgiului. 

De multe ori atacată, incendiată şi ameninţată de vitregiile istoriei, 
Comana nu a fost niciodată părăsită, în biserica mănăstirii săvârşindu-se 
Sfânta Liturghie neîntrerupt. Astfel, Mănăstirea a devenit o icoană vie a 
credinţei şi spiritualităţii româneşti, un adevărat cuib de har între mlaşti-
nile Neajlovului. Ea se identifică cu istoria milenară a poporului român de 
pe aceste meleaguri, care a ştiut să reziste ca să existe, şi a devenit o oază 
de sfinţenie, de linişte, de bine şi de frumos, care se înalţă senină între cer 
şi pământ, aşteptând cât mai mulţi pelerini să-i treacă pragul şi să-i des-
copere tainele. 

Mănăstirea a suferit de-a lungul timpului mai multe modificări, fiind 
rând pe rând transformată în parohie (1863), Şcoală Generală pentru copi-
ii din sat (1889), închisoare în timpul Războaielor ruso-turceşti, Prefectură 
a judeţului Vlaşca în timpul Războiului de Independenţă (1877), Cimitir 
militar (1919), sediu al CAP-ului (1960), sau în ateliere de lucru pentru 
Uniunea Artiştilor Plastici (1970). Toate acestea au lăsat urme adânci în 
bătrânele ziduri, multe dintre ele vizibile şi astăzi. 
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Dintre puţinele mărturii ce s-au păstrat despre înfăţişarea Mănăstirii 
în acele timpuri, am ales pentru acest articol, pe cele mai grăitoare. Sunt 
mărturii lăsate în jurnale de călătorie sau amintiri ale celor care cu evlavie 
au poposit şi s-au închinat memoriei acestui loc binecuvântat. Începând cu 
arhidiaconul Paul de Alep în 1657, continuând cu vizita canonică a Mitro-
politului Ungrovlahiei † Neofit Cretanul din 1746, Cezar Bolliac în 1860, 
profesorul Nicolae Iorga în 1908, arhiepiscopul romano-catolic Raymond 
Netzhammer la finele primului Război Mondial şi culminând cu superba 
descriere făcută de Regina Maria a României, în perioada în care Familia 
Regală se afla retrasă la Iaşi, forţată de atrocităţile Războiului, Mănăstirea 
Comana se dezvăluie cititorului în lumini mereu noi, dar de fiecare dată 
surprinzătoare. 

Vă invit în paginile ce urmează să îi descoperiţi şi contemplaţi 
frumuseţea!

Vizita arhidiaconului Paul de Alep, 1657

Între 1653 – 1658, Paul de Alep2 însoţeşte ca secretar pe patriarhul Ma-
carie de Antiohia în calatoria acestuia în Ţara Româneasca şi Rusia. El lasă 
în relatarea călătoriei sale câteva informaţii privitoare la Sfânta Mănăstire 
Comana, aşa cum arata în 1657:

„În dimineaţa următoare am plecat3 şi trecând pe nişte drumuri cu 
hârtoape şi printr-o strâmtoare mare, am ajuns la o mănăstire închina-
tă Sf. Nicolae, numită Comana, ctitoria răposatului Şerban Voievod, tatăl 
domnului de acum. 4 Ea este o mănăstire mare, trainică, închisă cu ziduri 
de piatră. În cele patru colţuri sunt patru turnuri cu galerii boltite de jur 
împrejur pentru înfrumuseţarea aspectului şi pentru plimbare. Unul din 
ele seamănă cu unul din turnurile mănăstirei Sf. Treimi din Moscova. 5 
Clopotniţa este deasupra porţii. Ce m-a încântat cel mai mult, a fost pri-
virea asupra pajiştei de iarbă verde care se întinde în întreaga curte a 
mănăstirii, cu fântâna sa de apă dulce, limpede si curată, şi cu chiliile 
călugărilor aşezate de jur împrejur. Această mănăstire este aşezată ca 
într-o insulă, fiind înconjurată de lacuri şi de bălti, de ape şi de mocirlă 
de nepătruns. Şi nu este nici un drum care să ducă spre ea, noi înşine tre-
când prin ele cu corăbiile. Ei spun că, dacă împaratul6 ar veni să poarte 
război împotriva ei cu întreaga lui armată, n-ar fi în stare să o biruie, 
lucru ce pare adevărat, căci poziţia este foarte puternică şi bine întărită, 
între locuri care nu îngheaţă niciodată, chiar în iarna cea mai aspră....”7
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Vizita Mitropolitului Neofit Cretanul al Ungrovlahiei, 8-10 
iunie 17468

„Plecând de acolo, adică de la moşia Fotoaia, duminică, în a opta zi a 
lui iunie, şi îndreptându-ne de acolo înspre apus, am ajuns seara la Mănăs-
tirea ce se numeşte Comana, care se află cale de patru ceasuri depărtare 
de Fotoaia. Iar această Mănăstire este sfinţită pre numele Sf. Nicolae, fiind 
închinată Sfântului Mormânt de către răposatul domn Nicolae Mavrocor-
dat. 9 Mănăstirea este aşezată într-un loc pe unde curgând un râuleţ numit 
Câlniştea, acesta formează un heleşteu în jurul Mănăstirii, când apa este 
zăgăzuită trebuie să-l treci cu luntrea spre a intra în Mănăstire, 10 acum 
însă, apa nefiind zăgăzuită nu se formează heleşteu. Cel dintâi care a zidit 
această mănăstire a fost Şerban Basarab Voevod11, ce era părintele lui Con-
stantin Basarab Voievod, 12 întemeietorul Mitropoliei; el a zidit-o în anul 
7097 de la Adam13, iar după aceea, în anul 7117 Radul Basarab Voievod a 
zugrăvit biserica, 14 acolo fiind zugrăviţi Radu Voievod, doamna sa Elena15, 
şi doi copii ai săi, Ioan şi Ancuţa. 16 După aceea, la 720817 de la Adam, Şer-
ban Cantacuzino, 18 mare paharnic, fiu al marelui spătar Drăghici19 şi nepot 
dinspre partea mamei al zisului Şerban Basarab20, a reînnoit biserica şi a 
ridicat zidurile, care au o înălţime de 7 stânjeni şi jumătate. 21 Iar la anul 
1703 de la Hristos a făcut înlăuntrul Mânăstirii şi un paraclis, cu hramul 
Sfinţilor Spiridon şi Eftimie. 22

Mânăstirea este de formă pătrată, având în fiecare ungher câte un turn, 
iar întreaga clădire are două caturi, are şi foişoare de piatră sculptată şi 
porţi de fier. Şi ca să nu o lungesc, este o clădire minunată şi zidită cu mare 
cheltuială, fiind toate din piatră cioplită şi cărămidă, ca o cetate de nepă-
truns. 23 Dar din pricina cutremurului24 şi mai ales din lipsa de îngrijiri, este 
însă în primejdie de a se ruina. Această mânăstire a primit de la pururea 
pomeniţii ctitori danii măreţe în lucruri mişcătoare şi nemişcătoare, are 
şi mori foarte bune în sus pe râul Argeş, deoarece mânăstirea este aşezată 
nu mai departe de o jumătate de ceas de malul drept al râului Argeş, care 
curge spre miazăzi. Acestea despre mânăstirea Comana. 

Luni dimineaţa, după Sfânta Liturghie, neputând pleca de acolo din 
pricina ploaiei, am dormit aici şi luni seara, în cea de-a 9-a zi a lui iunie. Iar 
marţi dimineaţa, în cea dea zecea zi a lui iunie, după ce am prânzit acolo 
şi am citit o rugăciune de iertare pentru creştinii veniţi de prin satele veci-
ne, am plecat de acolo şi călătorind înspre miazănoapte şi având Argeşul 
în dreapta, am trecut pe la o moşie ce se numeşte Grădiştea, 25 pe care 
moşie sunt clădite case şi o biserică de piatră cinstind hramul Adormirii 
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Maicii Domnului, 26 pe care le stăpâneşte acum fostul clucer de arie Petru, 
soţul Chiajnei Grădişteanca. Aceste case cu biserică se află pe malul drept 
al râului Argeş, care curge jos spre miazăzi. „27

Vizita ministrului Cezar Bolliac - 1860

Secularizarea averilor mănăstireşti a fost, alături de reforma agrară, 
una dintre reformele fundamentale adoptate de Alexandru Ioan Cuza pen-
tru modernizarea României, prin care proprietăţile bisericilor şi mănăs-
tirilor închinate din ţară au fost trecute în proprietatea statului. Măsura 
adoptată în 1863, la 4 ani de la Unirea Principatelor, era fundamentală 
pentru formarea noului stat român, întrucât 1/4 din suprafaţa arabilă a 
ţării aparţinea mănăstirilor româneşti aflate sub influenţă preponderent 
greacă. Aceste proprietăţi generau anual venituri de circa 7 milioane de 
franci, bani care luau calea străinătăţii şi pe care călugării greci instalaţi în 
mănăstiri îi cheltuiau fără să dea socoteală autorităţilor şi fără să aducă un 
folos real românilor. 

Legea secularizării averilor mănăstireşti a fost dată de Domnitorul Ale-
xandru Ioan Cuza cu scopul de a lua toate proprietăţile şi averile anumitor 
biserici şi mănăstiri şi a le trece în proprietatea statului, pentru „a spori 
avuţia ţării”. Tot în timpul lui Cuza unele mănăstiri şi schituri au fost des-
fiinţate total sau transformate în biserici de mir. Domnitorul Ioan Cuza a 
instituit un impozit de 10% asupra veniturilor nete ale mănăstirilor, bise-
ricilor, anumitor seminarii, centre de asistenţă socială etc. În faţa acestor 
măsuri aspre, mitropolitul Sofronie Miclescu al Moldovei a făcut mai mul-
te proteste, ceea ce a dus mai apoi la înlăturarea sa din scaun, această sta-
re provocând, mai târziu, însăşi căderea guvernului Kogălniceanu. Legea 
secularizării a fost adoptată în 1863 şi, pe lângă cele enumerate mai sus, 
poate fi menţionată şi confiscarea anumitor averi pe care le aveau unele 
mănăstiri din Sfântul Munte Athos şi pe care le-au primit cu mult timp 
înainte de la alţi domnitori (Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul etc. ) pentru ca 
monahii din Sfântul Munte să se roage pentru bunăstarea domniilor lor. În 
total, au fost preluate de la biserici aproximativ 25% din suprafaţa agricolă 
şi forestieră a Ţării Româneşti şi a Moldovei. 

Descrierea pe care o face Comanei Cezar Bolliac28 în jurul anului 
1860 este grăitoare pentru nepăsarea călugărilor greci din acele vremuri:

„Am intrat singur în curtea mănăstirii, înconjurată de case mari, ce 
semănau nelocuite, de grajduri cu bălegarul până la straşină. Am ocolit 
curtea plină cu grămezi de moloz, de cărămizi, de gunoi şi bălării. Am 
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întrat în bi serica deschisă, fără să văz nici un om. Nici o candelă aprin-
să, o sărăcie lucie, vreo două cărţi greceşti prăfuite pe tripede şi o lespede 
mare de marmură, sculptată admirabil, cu stema Domnilor ţării, arătă 
mormântul ctitorului. 

Văzându-se că intră în curte o trăsură cu cai de poştă, cu câţiva oa-
meni şi cu un căprar al Logofeţiei Bisericeşti, s-a dat de ştire igumenului, 
şi mai multe femei despletite şi oameni trenţăroşi se înşirară pe coridor. 
Călugărul se dete în curte: un greculeţ scund şi slab, cu barba neagră, 
cu ochii umflaţi de somn şi puţind straşnic a vin şi a usturoi. Nu ştia nici 
o vorbă românească. Îi vorbii în limba lui şi ne urcarăm sus într-o ca-
meră ca vai de ea, ce zicea că este pentru musafirii cei distincţi. Alături 
era o altă cameră în care ţinea ceapa şi celelalte, şi un dulăpior cu câte-
va jurnale vechi sub bandă încă şi câteva broşuri: Sganarel, Pursoniac, 
Preţioasele ridicole şi alte rămăşiţe din Biblioteca românească, bucăţi 
frivole sau de puţin interes, traduse de diferiţi tineri, tipărite cu banii 
Câmpineanului şi vândute de d. Eliade cu porunca Stăpânirii pe la toate 
mănăstirile, pentru moralizarea călugărilor. Din aceste cărţi nu era nici 
una deschisă aci; le-am văzut însă, prin schituri de maice, verzi de rupte 
în mâinile călugăriţelor. 

Tapagiul creştea din ce în ce pe coridor, până când un laic grec, cu 
părul vâlvoi şi cu imineii rupţi, intră cu o tavă, pe care era o chisea ne-
spălată cu dulceaţă zaharisită, o linguriţă strâmbă, un pahar nespălat cu 
apă de minune de bună şi rece şi un feligean de cafea cu stele pe dânsa. 

După acest tratament îi didei ordinele Guvernului, îmi spuse că n’are 
cine să le citească. Le luă în mână, le dede laicului grec, mai chiamă un 
alt grecşor, trimiseră apoi la logofătul satului, veni logofătul, le întoarse 
pe toate feţele şi spuse că sunt latineşti şi nu le poate citi. 

– Dar ce este în aste hârtii? întrebă igumenul. 
Îi explicai scopul călătoriei mele şi-i spusei că trebue să-mi arate toate 

documentele casei. 
– Dar eu n’am nimic, να σε χαρω29, n’am nici o hârtie. 
– Cine a întemeiat acest aşezământ, pă rinte?
– Nu ştiu, να σε χαρω, şi se uitară toţi grecii cu mirare unul la altul. 
– Zi să-mi aducă pomelnicul cel mare al bisericii. 
– Este pomelnic? întrebă igumenul pe laicii săi. 
– Nu este nici un pomelnic, răspunse grecşorul ţintilon. 
– Unde este preotul bisericii?
– Eu citesc liturghia, răspunse igumenul. 
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– Bine, nu se pomenesc ctitorii niciodată aci?
– Ba da, cum nu ? răspunse igumenul. 
– Cum îi pome  neşti, dacă nu ştii cum îi chiamă?
– Îi pomenesc tot deauna, να σε χαρω, zic: χαι των χτιτορων, χαι των 

χτιτορων, totdeauna. 
– Care este perso nalul casei trecut în ştatul mănăstirei?
– Aceştia sunt, care-i vezi, να σε χαρω. Lefile sunt prea mici şi de aceea 

ţinem numai pe aceşti băeţi săraci, de părinţi buni: unul este de la Samos, 
îmi este nepot; altul este de la Arta, nepot al părintelui Epitrop. 

– Dar casa asta are 12 moşii mari, are 3 vii, are venit mare, de ce este 
aşa de rău ţinută?

– Nu ştiu, να σε χαρω. Eu sunt cu leafă, îmi arătai mâhnirea mea că 
nu pot găsi nici un odor ctitoricesc, nici chiar pomelnicul ctitorilor şi ma-
nifestai dorinţa să plec. 

– Pa, pa, pa. Nu se poate. Ţi s’a gătit masa. 
Şi voind să-mi facă un compliment spre mângăere:
– Dumneata eşti Elin, arhonta?
– Ba, sunt Român, părinte. 
– Pa, pa, pa. Nu se poate, om ideat ca dumneata să fie Român. 
Insultele lui erau atât de fără răutate, şi le făcea cu atâta bonomie, că 

eră cu neputinţă să se poată supăra cineva. 
Am fost silit să stau la o masă cum a dat Dumnezeu, am decalcat câte-

va sculpturi de pe fragmentele zdrobite cu dărâmarea bisericii lui Şerban 
sub cuvânt de prefacere, cel mai mare vandalism al rapacităţii, şi am ple-
cat cu inima zdrobită, cum crez c’ar fi fost a fiecărui Român. „30

Vizita profesorului Nicolae Iorga – 1908 

A patra descriere selectată pentru prezentul articol este făcută de mare-
le Nicolae Iorga. 31 Am păstrat şi descrierea pe care o face satului Comana 
şi drumului spre Coieni - Mironeştii de astăzi:

„Trenul străbate părţi din Bucureşti, câmpii drepte, modâlci de lut, ia-
raşi case risipite, se opreşte la Cotroceni, în Dealul Spirii, face un popas 
mai lung în gara întinsă, modern alcătuită, a Filaretului şi, în sfârşit, îşi 
ia avîntul de-a lungul şesului, larg, fără de margeni, care duce în jos, prin 
Vlaşca, spre Dunăre, la Giurgiu. 32

Arături oacheşe despart lanurile pe care grâul tânăr, bine răsărit 
acuma, dupa ploi, în octombre, se intinde ca un moale covor fraged, lumi-
nos şi vesel. Cerul cenuşiu, blând, cu norii înalţi, se bolteşte liniştit şi trist. 
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Cele câteva staţii sînt înţesate de ţărani: preoţii spun că, de cînd cu 
trenul, ei lasă bucuros slujba pentru a se grămădi înaintea vagoanelor 
zorite care aduc chipuri nouă. Vezi multe croieli de trup şi de faţă foarte 
străine: pe lângă linii fine, ochi buni cu tăietura aleasă, mustăţi rare şi 
supţiri, un stat mlădios, par şi mai neplăcute făpturile scurte, îndesate, 
cu picioarele arcuite, cu faţa boţită, fruntea mică, ochii înfundaţi, neînţe-
legători sau crunţi, fălcile ieşite, mustăţile groase. În port se vede la toţi 
înrâurirea bulgărească: căciula înaltă, deopotrivă sus şi jos, ca un ştiu-
bei, se înfundă pe ochi, un mintean albastru de lână înveşmântă coşul 
trupului; brâul roşu, lăsat în voie, împodobeşte mai mult decât încinge, 
şalvarii mai mult bruni se string în falduri grei şi urâţi, atârnând în jos 
ca o traista: ciorapi, albi sau coloraţi, se ridică peste şalvari; podoabele 
sînt în cusături şi găitane, roşii şi verzi. Toate femeile au haine de oraş, în 
care nu se amestecă nimic din vechea îmbrăcaminte ţărănească, părăsită 
de multă vreme aici, pe cînd ea mai trăieşte încă în Teleorman, Olt şi în 
şesul Romanaţilor şi Doljului. (…) 

Încă puţintel, şi pe o altă culme din acest şes de privelişti neaşteptate, 
zidurile ruinate ale Comanei, cu spârcuiri roşii ca sângele, se oglindesc 
în apa, mai cu totul netedă, a Neajlovului. Două turnuri cu nişte cupole 
grele răsar din cadrul, zimţuit si spart de negre fereşti moarte, al dărâ-
măturilor. 33

În faţă, spre râul lat, alb ca de argint, înainteaza sus, la catul al doilea, 
un balcon, cu patru stâlpi de piatră lucraţi la bază şi la creştet. 

Zidurile aceste erau, în vremuri, de o mare putere, şi lucrul lor e foar-
te îngrijit, din cărămizi bune şi din puţină tencuială tare. Turnuri boltite 
păzeau din loc în loc asupra marii întinderi uşor învăluite, sămănată odi-
nioară cu păduri dese - acolo unde acum sînt de multe ori copaci răzleţi. 
Radu-vodă Şerban, urmaşul lui Mihai Viteazul, le-a făcut să se înalţe, şi 
tot el e şi ctitorul bisericii. Egumenii greci, 34 cari au prefăcut-o într-o casă 
de locuit, şi ea dărâmată, astăzi, o parte din zidurile acestea cu turnuri 
boltite, arcade şi chilii, au schimbat însă cu totul biserica supusă întâi 
unei înnoiri din partea lui Şerban, fiul lui Drăghici Cantacuzino şi străne-
pot al lui Radu-vodă, încă din 1699-1700. Astăzi mormântul care cuprin-
de rămăşiţele celui dintâi întemeietor, ale lui Drăghici, apoi şi în sfârşit, 
ale unui fiu al acestuia35 înfăţişează singurul frumos lucru vechi în clă-
direa meremetisită aşa demult, încât nu se mai poate recunoaşte nimic. 
Radu-vodă a fost adus aici din străinătate, 36 unde murise ca fugar, fiind 
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îngropat întâi, cu voie de la împăratul, în catedrala vieneză a Sfântului 
Ştefan, apoi şi fiul „Viteazului”, Pătraşcu. 

Coborâm dealul mănăstirii, care se înfăţişază altfel, dar totdeauna 
impunător de romantică, atunci cînd o priveşti din locuri şi depărtări 
deosebite. Satul e mare şi foarte bine ţinut: casele cu căciuli de trestie 
frumos clădite, cu faţade de stâlpi supţiri, albăstriţi, cu fereşti multe şi 
mari, sînt din cele mai bune ce se pot găsi în şes. Pătule de vergi, date cu 
lut în partea de jos, împrejmuiri îngrijite. O şcoală nouă mare şi un mo-
nument al soldaţilor din 1877 pe o piaţă cu două cârciume, dintre care 
una se intitulează „Restaurant”. Ţăranii pierd timpul duminecii strânşi 
în mijlocul drumului, mai sfătuind, mai certându-se. Puţini beau la gre-
cii cârciumari, dintre cari unul vinde friptură de porc şi un tulburel acru 
care te dă în boală a doua zi. Văzându-mă cercetător de lucruri vechi, el 
îmi oferă cu multă gravitate, pentru suma de şaizeci de lei, acea „carte 
veche” care e Les Miserables de Victor Hugo, şi se arată foarte jignit când 
o refuz. Cineva, spune el, a vrut să-i dea patruzeci de lei pe dânsa şi n-a 
primit aşteptându-mă pe mine! 

În căruţe cu paie, care zguduie amarnic, mergem spre satul Coeni, 37 
unde mi s-a spus că e o biserică veche şi ale cării vechi stăpâne, jupâne-
sele Ana şi Maria, au fost mama si bunica domnului care se odihneşte la 
Comana. 

Îndată ne coborîm ca pe nişte trepte uriaşe prin pădurea Comanei, 
vestită printr-o luptă de acum un veac şi jumătate. Ruşii în fruntea căro-
ra se găsea bogatul, ambiţiosul boier muntean Pârvu Cantacuzino, 38 au 
fost prinşi aici de cetele turcilor şi prăpădiţi cu desăvîrşire. 

Pe locul vechilor stejari cari fură străpunşi atunci de gloanţe şi stro-
piţi de sânge, sînt astăzi copaci tineri. Numai în unele adâncuri, în care 
şoseaua trece printre două prăvălişuri adînci, trunchiurile fug mlădioase 
pînă la înălţimi mari, răsărind dese din ţerna grasă pe care mucezeşte 
aurul şters al frunzelor moarte.” 39

Vizita arhiepiscopului Raymond Netzhammer – 24 oct. 1918 

Raymund Netzhammer40 (1862-1945) a fost între 1905-1924 arhiepi-
scop romano-catolic de Bucureşti. Cu ocazia centenarului urcării sale pe 
scaunul episcopal a apărut varianta românească a Jurnalului arhiepisco-
pului. Forţa sugestivă a Jurnalului său îl transpune pe cititor în viaţa tre-
pidantă a acestei admirabile personalităţi în anturajul diferitelor forţe po-
litice ale României. Cititorul devine părtaş la incitantele etape ale istoriei 
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României şi la meandrele diplomaţiei internaţionale din primul sfert al 
veacului al XX-lea, străbate împreună cu autorul numeroase ţinuturi de 
un romantism sălbatic ale României, sugestiv descrise, sau vizitează ne-
numărate monumente, trezindu-se în el pofta de a cunoaşte în mod direct 
această fascinantă ţară. 

Spre sfârşitul Primului Război Mondial, incinta Mănăstirii Comana a 
fost transformată în Cimitir Militar. Aici au fost înmormântaţi peste 750 
de soldaţi, de diferite naţionalităţi. În afara documentelor oficiale din Ar-
hivele Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, descrierea făcută de arhie-
piscopul Raymond Netzhammer în 1918 este grăitoare pentru felul în care 
era amenajată Mănăstirea. 

„Joi, 24 octombrie 1918. 
În timpul celor 2 ani de ocupaţie, mareşalul Mackensen41 vine a 4-a 

oara să mă ia la o plimbare cu maşina. Azi vrea să mergem spre sud, la 
eroii căzuţi. (…)

De la Jilava, discuţia a devenit mai calmă. Sîntem in regiunea Sa-
barului şi Argeşului cu numeroase sate. Ţăranii au dus recolta acasă şi 
cîmpiile s-au golit. În fiecare curte se văd munţi de dovleci, iar pe ogoare 
a început semanatul de toamnă. La Copăceni, unde se află castelul fami-
liei regale, traversăm râul Argeş şi mergem de-a lungul lui, pînă la Gră-
diştea. Aici se află un mare şi nou castel clădit în stil românesc, a cărui 
proprietară e plecată la Biarritz. Moşia de lângă castel, aparţine d-lui 
Dissescu. La începutul războiului a fost instalată o parte a „Crucii Ro-
şii” în castel. În timpul marilor lupte a fost lovit de tirul tunurilor şi apoi 
ocupat de germani. La urmă a staţionat o unitate de puşcaşi mitraliori. 
Castelul şi parcul Copăceni şi castelul neterminat din Grădiştea i-au con-
firmat lui Mackensen că românii se pricep să facă parcuri, clădiri măreţe 
şi să înceapă a clădi castele, dar rareori ştiu să le menţină şi pe multe le 
lasă neterminate. 

Din castelul Grădiştea avem spre sud perspectiva râului Neajlov, mult 
citat în timpul războiului. Din dealurile satului Grădiştea am urmărit şi 
drumurile mlăştinoase. Un Eldorado al bivolilor şi păsărilor, pe care tre-
buie să-l trecem, să ajungem la Comana. 

Am ajuns cu bine la şoseaua care vine de la Călugăreni şi duce la Co-
mana. Oricui trece cu trenul de la Bucureşti la Giurgiu, Comana îi va 
ramîne de neuitat! Pe malul râului Neajlov, se găseşte ruina unei mă-
năstiri. Partea spre râu este în mare parte bine păstrată, avînd un bal-
con susţinut de coloane. Seara, ruina are un aspect fantomatic din cauza 
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găurilor fără geamuri, dar în plin soare şi în umbrele Neajlovului ar fi o 
plăcere pentru orice pictor să imortalizeze aceasta frumuseţe. 

Ne apropiem de ruina care este ţinta acestei plimbări. Mackensen 
vrea să-i viziteze pe morţii lui. În faţa ruinii şi în curţile interioare, în-
conjurate de zidul fostei mănăstiri, este un cimitir de ostaşi. Se lucrează 
cu hărnicie la terminarea acestei frumoase aşezări. Soldaţi şi civili cară 
cu roabe nisip şi pietriş pe cărările dintre morminte, iar multe fete aduc 
brazde de iarbă pe care le aşează şi le udă. Fără deosebire de naţionali-
tate, indiferent că sînt prieteni sau duşmani, razboinicii morţi sînt aşezaţi 
unul lîngă altul. Mackensen speră că românii vor păstra în bună stare 
cimitirul, fiindcă şi eroii lor sînt îngropaţi aici. Mareşalul se bucură că 
terenul, sfinţit de rugăciunile monahilor, este locul cel mai potrivit pentru 
mormintele eroilor. 42 Mareşalul era emoţionat când a mulţumit ofiţeru-
lui care conducea lucrările, pentru osteneala lui. 

În drumul prin satul şi pădurea din Comana, gîndurile lui Mackensen 
sînt tot la luptele şi la războinicii lui! 

- Dacă am fi avut în Germania un om cu adevărat mare, ce-ar fi putut 
face cu succesele noastre militare! Însă diplomaţia ne-a stricat fronturile 
şi victoria războiului! 

În drum spre Coeni am traversat o şosea. Mareşalul crede că genera-
lul Averescu a condus de aici trupele spre Dunăre, pe care apoi a fost ne-
voit să le retragă în mare grabă. În Coeni, unde cunoscutul dr. Minovici 
are moşie, am oprit lângă ruinele unui castel boieresc, privind câmpiile şi 
satele. Ţăranii se întorceau de la lucru şi, chiar pe sub malul nostru, tre-
cea o coloană de muncitori şi muncitoare prin apa scăzută a Argeşului, 
grăbindu-se spre satul Boştinari. 43 Privind încă odată frumoasa imagine 
din Coeni, trăsura a pornit-o spre casă. Am traversat Argeşul pe podul 
lung de lemn şi am trecut prin satul Colibaşi. (…)”44

Vizita Majestăţii Sale, Regina Maria a României 

Din dorinţa de a face cunoscută Ţara, şi de a vădi unele din frumuseţile 
ei, Regina Maria45 îndemnată de cuvintele profesorului Nicolae Iorga care 
credea că ar putea să mişte inimile oamenilor cu condeiul ei, a descris Ro-
mânia într-o serie de schiţe de un pitoresc fermecător. Cartea va apare în 
mai multe ediţii, în Marea Britanie şi România. Versiunea din care repro-
ducem descrierea Comanei este apărută la Sibiu, în Tipografia arhidiece-
zană în anul 1919. 
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„Toate ruinele au pentru mine un farmec deosebit. Cum le văd de de-
parte, totdeauna caut să răsbat la ele, cât de rău să fie drumul. Cunosc 
una, nu departe de Bucureşti, care a păstrat linii de cea mai mare frumu-
seţă: bătrâna mănăstire Comana. 

Zidită între 1601 şi 1611 de Radu Şerban Voevod, biserica, înnoită, 
păstrează încă osămintele acestui Domn, care a fost urmaş vrednic al lui 
Mihai Viteazul. Ca şi acest mare înnaintaş, în Ardeal şi-a dat el luptele. 
A cunoscut amarul înfrângerii şi a murit în exil, - dar cenuşa i s’a adus 
tocmai din catedrala Sfântului Ştefan la Viena ca să zacă în răsleaţa mă-
năstire pe care o înălţase la un ţerm de apă, pe loc aşa de singuratec. 

Acuma e o ruină, ale cării nobile linii se ridică pe neaşteptate spre ce-
ruri; masivă şi dărăpănată zace ca un balaur adormit într’un Ţinut de 
lacuri şi mlaştini. Un râu cu undele încete se mlădie supt temeliile ei, şi 
marea zidire îşi oglindeşte vechea frumuseţă în apele ce par a se opri o 
clipă din mersul lor ca să cuprindă cu iubire bătrânele ziduri, odată mân-
dru lăcaş de Domn. 

Aproape uitată e calea ce duce acolo. După topitul zăpezilor e aşa de 
adânc noroiul, încât numai carăle cu boi dacă îşi încearcă norocul pe aco-
lo, şi aceasta adauge încă la melancolica taină a locurilor. 

* 
*     *

Am fost acolo într’un amurg înflăcărat de vară; văzduhul era aşa de li-
niştit, că părea atârnat asupra capetelor noastre, iar apele atât de odihnite 
încât răsfrângerea zidurilor părea o altă clădire răsturnată în ele. Vechii pă-
reţi şi malul pleşuv pe care stau, erau în aceiaşi coloare; nici un capac, nici 
un pâlc de umbră departe împrejur, dar în râul de jos doi boi albi-cenuşii 
cu puternice coarne intraseră pentru a-şi potoli setea de seară. Stăpânul 
lor stătea de se odihnia lânga dânşii, în mulţămire lină la apusul soarelui; 
munca zilei şi-o făcuseră; pace şi uitare se lăsaseră asupra acestui colţ de 
lume tihnit. 

M’am căţărat prin toate părţile ruinei, strecurându-mă prin crăpăturile 
zidurilor, urcând pe răpezi povârnişuri, înfruntând scări de lemn, putrede, 
până am ajuns în foişorul, deschis, care, cu stâlpii lui supţirei, e o adevărată 
comoară de artă veche. 

Pe jumătate căzute sunt treptele care duc la dânsele, înlăuntrul zidirii 
în chip de turn care-i alcătuieşte baza, dar din mijlocul stâlpilor se deschide 
o nemărgenită vedere asupra râului şi a multelor mlaştini de dincolo, care 
se pierd în depărtarea nelămurită a şesurilor. 
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Primăvara, aceste mlastini se aprind de irişii ca aurul, nenumărate raţe 
sălbatece se sălăşluiesc prin trestii, ispitind vânătorul. 

Biserica, din lăuntrul curţii, a fost refăcută, pierzându-şi astfel frumu-
seţa şi farmecul, dar vechile ziduri ce o incunjură au până azi minunatele 
proporţii ale clădirilor din acele vremuri. Pe alocurea îndoitul pridvor de 
stâlpi, unul de asupra celuilalt, s’a păstrat încă fără întrerupere dar prin 
alte părţi mândrele construcţii de odinioară nu mai sunt decât, un maldăr 
inform de cărămizi şi pietre; ierburi, flori sălbatece şi mărăcini le-au luat în 
stăpânire, natura acoperind milostiv cu frumuseţa ei nemeşteşugită ceia ce 
omul a lăsat să cadă în praf; astfel neîngrijirea lui şi bielşugul ei de dărnicie 
au prefăcut aceste dărâmături îngrămădite într’un colţ de vrajă. 

De proporţii urâte, văpsită în cenuşiu şi fudulă, biserica, odată de un 
gust ales, strică, vai!, o armonie, care, altfel, ar fi desăvârşită. Înlăuntru, ni-
mic interesant decât lespedea veche care înseamnă locul unde Radu- Vodă 
Şerban îşi doarme veşnicul somn. 

* 
*     *

Deunăzi o bătălie mare s’a dat de jur împrejurul ruinelor de la Coma-
na. 46

La privelişti de moarte, de zbucium răsboinic şi suferinţă a căutat de 
sus mănăstirea mândră pe vremuri, ruinată şi plină de groază înaintea năs-
cocirilor de astăzi ale omului. 

Şi ce rămâne acum din draga veche mănăstire ? Au nimicit oare bombe-
le culturii ultima ei frurmuseţă, care ca un vis ce se pierde se ţinea numai 
pe jumătate de vremile noastre? Căzut-a foişorul pe stâlpi, cea mai scum-
pă podoabă a zidirii, împreună cu atâtea altele care s’au prăbuşit în acest 
răsboi mai neîndurător ca toate? Cu sfâşiere de inimă mă întreb câţi fii de 
mame care plâng au murit singuri şi nemângâiaţi supt umbra zidurilor ei. 
A înroşit sângele lor, apa care aşa de paşnic oglindea faţa rănită de vremi a 
lăcaşului ? Aceiaşi apă pe care în sara ceia de demult am văzut-o înroşită de 
ultima strălucire a soarelui, aceiaşi apă care părea ca un adaus al fantasiei 
unui pictor la o icoană de pace şi tihnă... 

Auzit-a, din mormântul său, Radu - Vodă Şerban glasul unor tunuri 
cum pe departe nu erau în zilele lui şi şi-a rupt el oare odihna? Sau poate 
singur in mijlocul haosului a zâmbit de un zâmbet cuminte înaintea sgo-
motelor fără folos ale acestei lumi, el care a găsit dincolo de Marea Umbră 
un adevăr pe care nimeni din noi nu-l ştie? Că doar o vedenie mai grozavă 
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decât toate bombele năvălitorului n’o fi rupt si patul unde după atâtea ră-
tăciri Vodă a crezut în sfarşit să-şi afle răpausul! 

Întrebări fără răspuns încă, fiind Comana astăzi între locurile care nu 
mai sunt ale noastre... 47

Şi e acum vremea când stânjinei galbeni auresc rătăcirile multe ale ape-
lor; dar nu vine una să-mi spuie cum e chipul pe care astăzi râul cu mers 
încet îl oglindeşte în apa-i care deunăzi în alt roşu s’a aprins decât de-al 
soarelui murind. 

* 
*    *

Nu departe de Comana este un loc al cărui nume-l ştie orice român: 
Călugărenii, lângă apa Argeşului. Căci aici în zilele de mult trecute Mihai 
Viteazul a câştigat bătălia-i asupra turcilor. Povestea spune că vitejia însăşi 
a marelui voinic a dobândit biruinţa: cu securea în mână s’a aruncat el în 
vălmăşag, răspândind groaza prin rândurile duşmanului. 

Munteni, Unguri, Ardeleni, ba până şi Cazaci erau sub porunca viteazu-
lui Mihai, şi toţi boierii ţării luptau lângă dânsul. În această neuitată bătalie 
mulţi Turci de ranguri mari şi-au perdut viaţa, între alţii Paşa de Carama-
nia, iar Marele - Vizir Sinan care era mai mare peste dânşii, a fost rănit şi 
doborât jos de pe cal. 

Dar o lată luptă, cu atât mai ucigaşă s’a dat ieri în jurul Călugăreni-
lor. N’au avut încă vreme istoricii să povestească amănuntul frământărilor 
sângeroase care zac încă ascunse în taină şi în durere, nici nu putem spune 
astăzi câţi dintre vitejii noştrii şi-au lăsat vieaţa pe locul acesta. 

O cruce veche stă aici, înnegrită şi bătută de vremi, de proporţii uriaşe: 
sumbra ei frumuseţă, m’a chemat adesea să’i privesc laturile pline de slove 
săpate. Sunt rânduri scrise de sus până jos, pe o parte şi pe alta, şi cuvinte 
pe braţele răstignirii, - dar nu s’a scis încă şi povestea bătăliei ce am dat’o 
noi la Călugăreni. Şi eu nu ştiu cine va fi s’o scrie, nici în ce cuvinte, dar un 
lucru, pe acela îl ştiu: povestea pe care un neam întreg a însemnat’o aici cu 
sânge şi lacrimi…”48

În testamentul Reginei se găseşte o ultimă adresare către poporul ro-
mân şi către ţară, semnificativă pentru sentimentele ce le nutrea: „Ţării 
mele şi Poporului meu, când veţi ceti aceste slove, Poporul meu, eu voi 
fi trecut pragul Tăcerii veşnice, care rămâne pentru noi o mare taină. Şi 
totuşi, din marea dragoste ce ţi-am purtat-o, aş dori ca vocea mea să te 
mai ajungă încă odată, chiar de dincolo de liniştea mormântului. [... ] Eu 
am ajuns la capătul drumului meu. Dar înainte de a tăcea pentru veşnicie 
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vreau să-mi ridic, pentru ultima dată, mâinile pentru o binecuvântare. Te 
binecuvântez, iubita Românie, tara bucuriilor şi durerilor mele, frumoasă 
ţară, care ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Fru-
moasă ţară pe care am văzut-o întregită, a cărei soarta mi-a fost îngăduit 
să o văd împlinită. Fii tu veşnic îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, 
să stai veşnic falnică printre naţiuni, să fii cinstită, iubită şi pricepută. Am 
credinţa că v’am priceput: n’am judecat, am iubit... „

Noi românii nu suntem dintre acele neamuri care au ridicat praful Eu-
ropei în copitele caior. Bornele de hotar nu le-am purtat legate de şa, aşe-
zându-le unde ne-a fost mai la îndemână uciderea, asuprirea şi jecmăni-
rea altora. Din bornele de oase sfinte ale eroilor neamului şi din crucile de 
pe turlele bisericilor, ne-am zămislit puncte de reper întru viaţa veşnică. 
Mormintele străbunilor şed cuminţi, îmbrăţişate cu duioşie de cei dinain-
tea lor. 

Comana, singura mănăstire cu ziduri fortificate din jurul cetăţii lui Bu-
cur, care a rezistat în istorie tuturor invadatorilor păgâni ce treceau Dună-
rea pentru „pământ şi apă”, păstrează încă în interiorul zidurilor ei urmele 
vitrege ale înstrăinării sau indiferenţei, asemenea unor răni nevindecate. 

Anul acesta, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte † Ambrozie, 
episcopul Giurgiului, Mănăstirea va intra cu ajutorul Consiliului Judeţean 
Giurgiu, într-un amplu proces de restaurare spre a-i reda înfăţişarea cuve-
nită unui monument cu atâtea rosturi în trecutul Vlaşcăi. 

Mănăstirea Comana şi în general mănăstirile, schiturile şi bisericile 
n-au fost gândite de înaintaşii noştrii ca simple cetăţi de apărare sau şcoli 
de cultură, ci mai înainte de toate, ca vetre de rugăciune, de formare şi de-
săvârşire duhovnicească. Astfel, toate împotrivirile ce au ţinut piept semi-
lunii, zvasticii, secerii şi ciocanului, devin semne ale sfinţeniei şi biruinţei 
crucii până la sfârşitul veacului. 

NOTE:

1  Pentru prima dată apare într-un document emis de cancelaria domnitorului Vlad Ţepeş 
la data de 27 septembrie 1461, în care voievodul statornicea hotarele mănăstirii sale de 
la Comana. Din păcate documentul original nu s-a păstrat până în zilele noastre, decât 
într-o traducere din 1797, pe care I. Brezoianu o vede în 1860. Şi aceasta va dispărea, 
împreună cu toate documentele de arhivă ale Mănăstirii, odată cu Secularizarea din 1863 
şi alungarea călugărilor greci. 

2  Paul de Alep, născut cu numele laic arab de Būlus ibn Makārijūs al-Halabī (n. circa 
1627, Alep - d. 30 ianuarie 1669, Tifl is, Georgia) a fost un cleric (arhidiacon), călător şi 
cronicar ortodox sirian. S-a născut în oraşul Alep (Siria), ca fi u al preotului Macarie Zaim, 
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Întâistătătorul Episcopiei Giurgiului, alături de Preasfinţitul Părinte Iacob, 
Episcop-Vicar al Mitropoliei de Ruse, în mijlocul profesorilor şi al elevilor 
de la Seminarul teologic „Teoctist Patriarhul”, cu prilejul pelerinajului la 

Mănăstirile din Bulgaria - 3 iunie, 2010

Conferinţă pastoral-misionară a preoţilor Protoieriilor Bolintin şi Mihăileşti 
- 17 iunie 2010
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Vizită pastorală a Chiriarhului nostru în noua biserică a Parohiei Bolintin 
Deal II, 24 iunie, 2010

Vizită pastorală în biserica cea nouă a Parohiei Ghionea, 24 iunie, 2010
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Aspect din timpul Sfintei Liturghii săvârşite de Chiriarhul nostru 
în biserica Parohiei Palanca - 27 iunie, 2010

Preasfinţitul Părinte Ambrozie în biserica Parohiei Letca Nouă, 
la praznicul Naşterii Maicii Domnului - 8 septembrie, 2010
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care provenea dintr-o familie săracă de creştini ortodocşi sirieni. Tatăl său a fost numit 
ulterior în demnităţile de mitropolit de Alep (1635) şi Patriarh al Antiohiei (1647-1672). 
Paul a fost numit citeţ la 8 mai 1642. S-a căsătorit la 17 februarie 1644, şi la 21 noiembrie 
1647 a fost hirotonit diacon şi a primit rangul de arhidiacon. A fost autor de lucrări, în 
principal compilaţii istorice şi traduceri de istoria Bisericii Greco-Orientale (Ortodoxe). 
De asemenea, a fost cunoscut şi ca un caligraf. El şi-a însoţit tatăl de mai multe ori în 
călătoriile acestuia de la Damasc, prin Anatolia, Istanbul, Valahia, Moldova, Ucraina şi 
Cnezatul Moscovei, în încercările de a strânge fonduri şi sprijin pentru Biserica lor (în 
jurul anului 1650). Între anii 1652-1659 l-a însoţit pe patriarh în călătoria sa la Moscova, 
scriind o cronică cu privire la cele văzute în drumul său. În aceste călătorii, a lucrat ca 
secretar al patriarhului. Între anii 1654-1656, Paul de Alep a călătorit de două ori în 
Ucraina, împreună cu tatăl său. În timpul călătoriei sale, el s-a întâlnit cu domnitorul 
Gheorghe Ştefan al Moldovei (1653-1658) şi cu mitropolitul Silvestr Kossov al Kievului. 
La 21 iunie 1654 s-a întâlnit în oraşul Bohuslav cu hatmanul Bogdan Hmelniţki. În 1664 
a mers din nou cu tatăl său la Moscova, unde a participat la judecarea patriarhului Nikon 
al Moscovei. Pe drumul de întoarcere de la Moscova, Paul de Alep a murit la Tifl is la 30 
ianuarie 1669, în Georgia, iar două dintre notele lui scrise acolo s-au pierdut. Paul a scris 
un jurnal de călătorie în limba arabă, cu denumirea de Călătoriile lui Macarie, Patriarhul 
Antiohiei. Aceste însemnări au fost traduse în limbile engleză („The Travels of Macarius, 
Patriarch of Antioch”, Londra, 1836), rusă („Путешествие антиох. патриарха Макария”, 
Moscova, 1896-1899) şi română. Prima traducere în limba română a jurnalului a fost 
realizată de către Emilia Cioran şi a apărut la Bucureşti în 1900. 

3  Din Grădiştea
4  Constantin Şerban Basarab, numit şi Cârnul, a fost domnitor al Ţării Româneşti în 

perioada: 19 aprilie 1654 - 26 ianuarie 1658 şi al Moldovei de două ori: noiembrie 1659 
şi 31 ianuarie 1661 - februarie 1661. Era fi ul lui Radu Şerban, domnitor al Munteniei, 
şi descendent al Craioveştilor şi Basarabilor din Oltenia. În 1644 avea funcţia de serdar 
(denumire dată şefului călărimii) şi luptă în Transilvania pentru principele Rakoczy, fi ind 
trimis de Matei Basarab cu 6000 de oameni. Curţile sale se afl au în satul Dobreni, unde 
astăzi se mai păstrează biserica şi ruinele conacului. A zidit Catedrala Patriarhală din 
Bucureşti, biserica ortodoxă din Muncaciu în 1661 şi pe cea din Tinod, judeţul Bihor. Ca 
domnitor a dăruit Mitropoliei din Alba Iulia 6000 de aspri anual. Moare în Polonia în 
1682. 

5  Este vorba probabil de Lavra Sf. Serghie de Radonej. Informaţia este preţioasă, deoarece 
reiese că cele patru trunuri ale Comanei erau diferite între ele ca arhitectură!

6  Adică sultanul
7  *** Călători străini despre Ţările Române, Ed. Ştiinţifi că şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1980, vol. VI, p. 230
8  Originar din Creta, Neofi t vine în Ţara Românească în anturajul domnului Constantin 

Mavrocordat, dascăl pentru copiii acestuia.  Om cu aleasă pregătire cărturărească, Neofi t 
reuşeşte să insufl e copiilor domnitorului, o aleasă învăţătura. Este răsplătit de domn, care 
cere de la patriarhul ecumenic ca Neofi t să fi e ridicat la rangul de mitropolit al Mirelor 
Lichiei. Hirotonia are loc la 27-I-1737. Un an mai târziu, la 7-XI-1738, mitropolitul Ştefan 
moare, iar domnul şi dregătorii ţării au hotărât „mutarea” lui Neofi t al Mirelor în scaunul 
mitropolitan al Ungrovlahiei. Priceput gospodar, cumpără pe seama Mitropoliei diferite 
proprietăţi. Participă alături de domnitor, de înaltul cler şi de reprezentanţii boierimii la 
desfi inţarea rumâniei, arătând că aceasta nu era „de nici un folos”, ci „de mare pagubă 
sufl etului creştinesc”. La 15-III-1746 mitropolitul Neofi t eliberează robii ţigani de pe 
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moşiile Mitropoliei, arătând ca „de vreme ce răscumpărarea robilor iaste mai cinstită 
decât toate celelalte milostenii câte se fac, pentru aceasta şi smerenia noastră iertăm 
şi slobozim pe toţi rumânii, atât ai Sfi ntei Mitropolii de la Târgovişte, cât şi aceşti de 
aici din Bucureşti, pe ei şi pe feciorii lor, pe nepoţii şi strănepoţii lor... „ Ia parte în 1753 
la mişcarea îndreptata împotriva domnitorului Matei Ghica, care împovăra poporul cu 
impozite grele. Acordă o mare atenţie şcolilor. Este numit de domnitorul Grigorie Ghica 
la 17-I-1749, „ispravnic al dascălilor”. Mitropolitul Neofi t tipăreşte în româneşte aproape 
toate cărţile de slujbă, înlesnind astfel introducerea limbii poporului în Biserică. În 
timpul păstoriei sale Ţara Româneasca a fost vizitată de patriarhul Silvestru Cipriotul al 
Antiohiei. Neofi t s-a identifi cat foarte repede cu „nevoile” enoriaşilor săi şi a devenit mai 
român decît românii. Cînd vodă Constantin Mavrocordat îşi propune să reformeze ţara, 
mitropolitul îl susţine: „Sfi nţia Sa Părintele Mitropolit au răspuns cu mare glas, că cu 
cale este acei rumâni care vor fi  înstrăinaţi de pămîntul acesta, ori ai cui ar fi , vrînd să 
fi e la pămîntul lor, să fi e slobozi de rumânie, şi să nu se mai numească rumâni”. Este 
vorba de reforma socială care avea ca scop eliberarea din rumânie. Tot lui i se datorează şi 
argumentaţia din actul de dezrobire din 5 august 1746: „Cunoscînd şi noi cu toţii de obşte 
că acest lucru, a avea supuşi robi pe pravoslavnicii creştini, care săntu întru o credinţă 
cu noi, nu iaste lucru creştinescu, ci de mare pagubă sufl etelor noastre (... )”. De altfel, 
mitropolitul nu mai aşteaptă cartea lui vodă şi, la 15 martie 1746, eliberează din rumânie 
pe toţi ţăranii de pe moşiile Mitropoliei, răscumpărînd cu banii săi paguba presupusă. În 
acelaşi an, înfi inţează o şcoală în satul Pătroaia, judeţul Dîmboviţa, unde urmează să înveţe 
carte, gratuit, toţi copiii ţăranilor. Şi dacă am ajuns la activitatea sa culturală, ar trebui 
spus că, dincolo de tipărirea unui număr important de cărţi bisericeşti, implicarea sa în 
reorganizarea şi reformarea Bisericii rămîne esenţială. Relaţia între centru şi periferie, 
între capul instituţiei şi slujitorii ei, începe să funcţioneze. Dovada: condicile Mitropoliei 
ce reţin natura raporturilor şi consemnează implicarea mitropolitului în „buna rînduială” 
a vieţii creştine. Aceleaşi condici mărturisesc şi alt tip de relaţii, cele între preoţi şi 
enoriaşi. Pentru prima dată, sub supravegherea şi îndrumarea mitropolitului, preotul 
de parohie este „obligat” să ia parte, activ, la viaţa de zi cu zi a creştinului. Sfătuitor, 
mediator, „notar”, „arbitru”, preotul are menirea de a „mîngîia” norodul. Exemplul le este 
oferit chiar de mitropolit. În lunile de vară ale anilor 1746 şi 1747, mitropolitul Neofi t 
pleacă în vizite canonice în ţară, bun prilej pentru a-şi „educa” slujitorii şi a-şi cunoaşte 
turma. Iată cum se desfăşurau aceste „întîlniri”, povestite de mitropolitul însuşi: „Iar în 
dimineaţa zilei de joi la 5 iunie <1746>, după sfînta liturghie, am făcut aghiazmă şi 
litanie împreună cu toţi creştinii de prin prejur, cu femei şi copii, împotriva secetei; iar 
după ce am mîngîiat poporul şi am dat porunci preoţilor ca fi ecare să-şi spovedească 
enoriaşii şi să-i împărtăşască cu sfi ntele taine în acest post al Sfi nţilor Apostoli, am 
plecat de acolo”. Amestecat în complotul împotriva lui vodă Ghica, mitropolitul Neofi t a 
fost, se pare, otrăvit. Avea să moară la scurtă vreme, 16 iunie 1753. Cum vremurile erau 
tulburi şi schimbarea de domnie iminentă, ceremonia funebră se va fi  desfăşurat cât mai 
discret, din moment ce n-a atras atenţia contemporanilor. 

9  Nicolae Mavrocordat, primul domn fanariot (domn între 25 dec. 1715 – 14 nov 1716, 
mar 1719 – 3 sept 1730)

10  Acelaşi lucru îl spune şi Paul de Alep: „Mănăstirea este aşezată ca într-o insulă, fi ind 
înconjurată de lacuri şi de bălţi” peste care trebuia să treci cu barca. (Călători străini, VI, 
p. 231)

11  Radu Şerban a fost domn al Ţării Româneşti între august 1602 şi decembrie 1610 şi 
între iunie 1611 - septembrie 1611, pretins nepot al lui Neagoe Basarab. Mare dregător în 
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timpul domniei lui Mihai Viteazul şi continuator a politicii lui de independenţă a Ţării 
Româneşti

Ca boier, Radu Şerban avea curtea în satul Coiani (azi Mironeşti, pe malul Argeşului, la sud 
de Bucureşti). Pe moşia moştenită la Comana a reclădit în 1588 mănăstirea Comana. A 
ajuns la tron cu sprijinul marilor boieri Preda şi Radu Buzescu, care, bucurându-se de 
o mare autoritate politică şi militară, i-au tutelat domnia. Bun militar, Radu Şerban a 
continuat politica lui Mihai Viteazul de eliberare a ţării de sub turci şi de apropiere de 
Habsburgi. A avut lupte cu turcii, tătarii şi cu principii maghiari din Transilvania, Moise 
Székely şi Gabriel Bathory, care erau sprijiniţi de Poarta Otomană. În timpul domniei lui 
Radu Şerban, în anul 1608, s-a ridicat Mănăstirea Cernica, care a fost ctitorită de marele 
vornic al lui Mihai Viteazul, Cernica Ştirbei şi de soţia sa, Chiajna. 

12  Constantin Şerban, zis Cârnul (9 apr. 1654 – mar. 1658)
13  1588 – 1589. Pisania din 1700 care se păstrează şi astăzi arată ca an al fundaţiei 1588. Este 

probabil că Radu Şerban a început construcţia mănăstirii când era boier şi a terminat-o 
când era domn. 

14  1609 d. Hr. Data nu apare în inscripcţiile cunoscute. 
15  Elina, soţia postelnicului, a fost fi ica lui Radu Şerban
16  Fiul lui Radu Şerban, mort de tânăr, este numit într-un hrisov din 1615: „Io Basarab 

Voievod”. Ancuţa a fost soţia lui Nicolae Pătraşcu, fi ul lui Mihai Vitezul (C. C. Giurescu, 
Istoria Românilor, III, ed a II –a, Bucureşti, 1944, p. 11)

17  1700 d. Hr. Vezi N. Iorga, Inscripţiile din bisericile României, I, p. 85. Mitropolitul Neofi t 
culege doar unele informaţii. 

18  Şerban II Cantacuzino – Măgureanu, mare paharnic între 5 ian. 1700 – 12 iul. 1703
19  Drăghici Cantacuzino, fi ul cel mai mare al postelnicului Constantin Cantacuzino, a 

fost mare spătar (17 febr. 1665 – 21 sept. 1667) Vezi şi N. Stoicescu, Dicţionar al marilor 
dregători din Ţara Românească şi Moldova, p. 137 – 138. 

20  Domnul Radu Şerban
21  Aproximativ 15 m. 
22  Pisania paraclisului se păstrează astăzi la Palatul Mogoşoaia. 
23  Descriere asemănătoare cu cea făcută de Paul de Alep, care afi rma şi el că mănăstirea avea 

o poziţie foarte puternică, neputând fi  cucerită. 
24  Este vorba de marele cutremur din 31 mai 1738, care a afectat grav capitala ţării şi multe 

mănăstiri din împrejurimi. 
25  Aici aveau moşie, casă şi biserică boierii Grădişteni. 
26  Biserica a fost construită de Bunea Grădişteanul, mare vistiernic (11 iunie 1653 – 15 

febr. 1655, oct. 1655 – 15 ian. 1658)
27  Mitropolitul Neofi t Cretanul, Jurnal de călătorie, Cap. II. Săptămâna a doua – 1746, 

în B. O. R., nr. 1-2 / 1980, pp. 264- 265
28  Cezar Bolliac sau Cesar Bolliac (n. 23 martie 1813, Bucureşti - d. 25 februarie 1881) a 

fost unul dintre fruntaşii revoluţiei din 1848, poet liric protestatar, promotor al studiilor 
arheologice şi gazetar român. 

29  Să n-am parte de dumneata. 
30  Cezar Bolliac, Monastirile închinate, Bucureşti, 1860, pp. 18 – 20. 
31  Un adevărat patriarh al culturii române, Nicolae Iorga (nume original: Nicu N. Iorga, 

n. 6 iunie 1871 (S. N. 18 iunie), Botoşani, d. 27 noiembrie 1940, Strejnic, judeţul Prahova) 
a fost istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, 
ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar şi academician român. După 
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cum a afi rmat George Călinescu, Iorga a jucat în cultura românească, în primele decenii 
ale secolului XX, „rolul lui Voltaire”. 

32  Calea ferată Bucureşti-Giurgiu este primul traseu de cale ferată construit în România, 
făcând abstracţie de liniile construite anterior în cuprinsul Imperiului Habsburgic (din 
1867 Austro-Ungaria) şi Otoman, care astăzi se afl ă pe teritoriul României. Ruta a fost 
aleasă strategic, înaintea Războiului de independenţă din 1877, pentru a transporta 
armament şi muniţie în pregătirea frontului de sud. Construcţia a fost concesionată la 1 
septembrie 1865 asociaţiei J. T. Barkley & J. Staniforth, care a lucrat — cu o întrerupere 
între februarie 1866 şi aprilie 1867 — până în august 1869. Linia a fost terminată la 26 
august 1869, însă inaugurarea ofi cială a avut loc abia pe 19/31 octombrie 1869. Astăzi, linia 
nu mai este circulabilă, din cauza prăbuşirii podului de la Grădiştea, în urma inundaţiilor 
din 2005. 

33  De atunci bine reparate (1939) (n. a. ) 
34  Mănăstirea a fost închinată Patriarhiei Apostolice de Ierusalim de către Nicolae 

Mavrocordat în anul 1728. Până în 1863, timp de 135 de ani, toţi egumenii Comanei au 
fost greci. 

35  Constantin Cantacuzino, fi ul spătarului Drăghici. Candela de mormânt se păstrează 
în lapidariul Mănăstirii, având inscripţionat anul 7207 de la Adam / 1699 de la Hristos. 

36  În cei nouă ani de exil în ţinuturile imperiale (1611-1620), Radu Şerban s-a implicat 
adânc în evenimentele politice din Ţările Române şi în proiectele antiotomane ale 
imperiilor. Astfel că în martie 1620, când s-a stins din viaţa la Viena, a fost înmormântat 
în marea catedrala vieneză Sfântul Ştefan. La 1640 fi ica sa cea mare, Ancuţa, i-a adus 
osemintele la mănăstirea Comana, pe care Radu Şerban o destinase ca necropola a 
familiei sale, împreuna cu rămăşiţele soţului ei Nicolae Pătraşcu, fi ul lui Mihai Viteazul, 
decedat în 1627, la Gyor (Raab), asezându-le într-un mormânt comun, în care astfel se 
împleteşte vechea dinastie a urmaşilor lui Basarab I, cu cea a Basarabilor-Craiovesti. În 
acest mormânt apoi au intrat şi alţi urmaşi ai lui Radu Şerban, din cealaltă fi ică a sa, Elina 
Cantacuzino, sub lespedea care se vede astăzi. 

37  Satul Coieni astăzi poartă numele Mironeşti, după numele boierului Mironescu. 
38  Pârvu Cantacuzino a fost ban al Olteniei, conducător al revoltei antiotomane, a 

servit deasemenea pentru o scurtă perioadă ca ofi ţer în armata imperială rusă în timpul 
Războiului Ruso – Turc din 1768 – 1774. A fost frate al spătarului Mihai Cantacuzino, care 
l-a susţinut în acţiunile sale militare şi politice. 

39  N. Iorga, România cum era pâna la 1918, vol I, în colecţia România munteană, Ed. 
Minerva, BPT 1972, cap. VI: Vlaşca, 3 – Comana, Dobrenii, Fierăştii, pp. 228 - 231

40  Raymund Netzhammer (n. 19 ianuarie 1862, Erzingen, Baden - d. 18 septembrie 1945, 
insula Werd, Elveţia) a fost arhiepiscop romano-catolic de Bucureşti între 1905 -1924. A 
ctitorit între altele Biserica Sf. Vasile cel Mare din strada Polonă şi Biserica Sf. Elena din 
strada Cuza Vodă, amândouă în Bucureşti. 

41  Anton Ludwig August von Mackensen (n. 6 decembrie 1849 – d. 8 noiembrie 1945) 
soldat şi feldmareşal german, a comandat cu succes armatele germane din Bulgaria în 
timpul primului război mondial devenind una dintre cele mai proeminente personalităţi 
ale Imperiului German

42  La data la care R. Netzhammer vizitează Comana, mănăstirea era tranformată în parohie, 
după secularizarea din 1863. 

43  Este vorba fără îndoială de satul Gostinari. 
44  R. Netzhammer, Arhiepiscop în România. Jurnal de război 1914 – 1918, Ed. 

Arhiepiscopiei romano-catolice, Bucureşti, 1993, cap. Ocupaţia germană, pp. 278 – 279. 
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45  Majestatea Sa Maria, Regină a României, Principesă a Romaniei, Principesă 
de Edinburg şi de Saxa Coburg şi Gotha, născută Marie Alexandra Victoria, din Casa 
de Saxa-Coburg şi Gotha (n. 29 octombrie 1875, Eastwell Park, Kent, Anglia — d. 18 
iulie 1938, Sinaia, Regatul României), a fost mare prinţesă a Marii Britanii şi Irlandei, 
consoarta regelui Ferdinand şi regină a României. A fost nepoata reginei Victoria a Marii 
Britanii. 

46  Bătălia de pe Neajlov şi Argeş („bătălia pentru Bucureşti”), 29 nov. – 3 dec 1916 cea mai 
mare operaţiune de pe frontul românesc din anul 1916. Armata română este înfrântă şi se 
retrage, lăsând Bucureştiul în mâna inamicului. 

47  Între 1914-1916, din cauza înfrângerilor repetate suferite de armata română din partea 
armatei germane, Familia Regală s-a retras la Iaşi. Aici s-au refugiat toate instituţiile 
publice ale statului român, în timp ce în Rusia, aliata de la Răsărit a României, familia 
ţarilor ruşi Romanov a fost executată şi la graniţa de est a izbucnit Revoluţia Bolşevică. În 
1918, Familia Regală se întoarce în capitală, după doi ani de exil, moment evocat de Regia 
Maria în volumul „Maria, Regină a României – Povestea vieţii mele”. 

48  Maria Regina României, Ţara mea, traducere din englezeşte de Nicolae Iorga, ediţia a 
III – a, Editura Librăriei Pavel Suru – Bucureşti, Tiparul tipografi ei arhidiecezane, Sibiu, 
1919, partea a II – a, cap. 3, pp. 124 - 129
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 DOBRENI, O PAGINĂ DIN ISTORIA NAŢIONALĂ

Pr. Adrian Dima,
Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul”, Giurgiu

Istoricul satului şi al locuitorilor săi

Cunoaşterea istorică este temelia pe care se sprijină trecutul, în care se 
oglindeşte prezentul şi serveşte la directive în viitor. De multe ori în cursul 
existenţei noastre, desprins o clipa de ideea grijilor vieţii, trăieşti intens cu 
amintirea frumoşilor ani petrecuţi pe meleagurile unde te-ai născut. 

Faptele istorice şi adevărurile istorice trăite se împletesc cu legende, 
tradiţii, obiceiuri, superstiţii locale şi atunci o lume de imagini şi frumuseţi 
îţi răscolesc sufletul şi te îndeamnă să-i pătrunzi adâncurile. 

Toate acestea contribuie la evocarea trecutului frumos al naturii în ca-
drul căruia ne-am petrecut copilăria, cei mai frumoşi ani ai vieţii noastre. 

Îndemnat de dorinţa de a scoate la iveală trecutul localităţii mele am 
cercetat tot ce mi-a stat în putere, spre a scoate la lumină, că faptele pe-
trecute în localitatea Dobreni constituie o pagina de istorie natională. 

Satul Dobreni este o străveche şi pitoreasca aşezare româneasca situ-
ată în lunca Argeş - Sabar la Sud de Bucureşti, capitala ţării. Astăzi satul 
Dobreni formează împreună cu satele Vărăşti şi Obedeni comuna Vărăşti 
din jud. Giurgiu, dar în trecut o lungă perioadă de timp localitatea a avut 
statut de comună, comuna Dobreni-Cîmpurelu; satul Cîmpurelu aparţine 
în prezent de com. Colibaşi. Numeroasele fragmente ceramice descoperi-
te, cu totul întâmplător, pe teritoriul vetrei satului, unele existând în mi-
cromuzeul şcolii, ne îndreptăţesc să credem că aici a existat o permanentă 
locuire umană ale cărei începuturi datează din neolitic. 

Compoziţia, culoarea, forma şi modul de prelucrare a ceramicii găsite 
la Dobreni se încadrează într-o vastă arie culturală cuprinsă între Carpaţi 
şi Balcani cu o evoluţie uniformă în timp. 1 Prin analiza atentă a inventaru-
lui micromuzeului şcolii, se poate face o clasificare a vestigiilor pe criterii 
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de vechime comparativ cu rezultatele cercetărilor arheologice din judeţul 
Giurgiu şi împrejurimi. După modul de prelucrare se întâlnesc vase con-
fecţionate cu mâna dintr-o pastă grosieră şi vase atent lucrate prin tehnici 
avansate (roata ) prezentând decoraţiuni exterioare ca : brâuri aplicate, 
butoni, crestături pe buză, alveole, incizii în şiruri, romburi şi triunghiuri, 
incizii pieptănate şi ornamente pictate, smălţuite. 

După coloratură se poate observa evoluţia în timp a tehnicilor de ar-
dere. Ceramica neolitică găsită aici se încadrează în tipul „ Vidra „ specifi-
că întregului bazin Argeş – Sabar cultură de trecere din neolitic în epoca 
bronzului, având ca simbol „zeiţa de la Vidra”. 

Cercetările arheologice privind epoca bronzului, pun în evidenţă o în-
treagă viaţă socială economică şi spirituală de-alungul întregii perioade 
cuprinsă între anii 1800-600 î. Hr. 

Ceramica acestei perioade se încadrează în tipul „ Tei „, din inventar 
enumerăm două fusaiole din lut ars, o strecurătoare şi o ceaşcă de culoare 
neagră cu modele incizate ; astfel de descoperiri s-au mai făcut şi în apro-
piere de Dobreni, la Vărăşti şi Obedeni în urma cercetărilor desfăşurate în 
1988. 

Din perioada dacică două piese sunt reprezentative: o strachină şi o 
ceşcuţă, ambele realizate dintr-o pastă fină de culoare gri deschis. 

Secolele IV – VI sunt reprezentate de o ceramica „grosieră” din pas-
tă nisipoasă cu decor incizat cu pieptenele, sau cu un instrument ascuţit, 
reprezentat prin linii orizontale paralele, şi se încadrează în vasta cultură 
Dridu, numită şi cultura Balcano-Danubiană; resturi ceramice de acest fel 
au mai fost descoperite în localităţile Greaca, Prundu şi Căscioarele. 

Vestigiile descoperite la Dobreni au fost scoase la iveală cu prilejul di-
verselor lucrări de amenajare în gospodării, demonstrând o locuire perma-
nentă sau locuire succesivă pe aceiaşi vatră. 

Localitatea îşi poate revendica actul de naştere încă din secolul VI d. 
Hr., când, în Câmpia Română, năvălea primul val de slavi, slavii sudici. 
2Însuşi numele satului, Dobreni, are rezonanţă slavă, ca a multor aşezări 
din judeţ : Dadilov ( Mihai Bravu ), Uzunu, Gurbanu (Vlad Ţepeş ), Gior-
giovo ( Giurgiu ), însemnând „cel frumos” 3(Paul de Alep, Călătoriile Pa-
triarhului Macarie, Buc. 1901 p. 207) sau, cum spun dobrenarii, „bun”, 
sau „bine”, după numele unui jude sau cneaz local, Dobre sau Dobrin. Prin 
localitate circulă o străveche legendă despre întemeierea satului, ce pome-
neşte despre un anume Dobre sau Dobrin, jude al satului sau cneaz despre 
care se spune că era un om bun la suflet, motiv pentru care i s-a dus vestea 
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în împrejurimi. Se spune că proteja fugarii iar localnicii îşi spuneau „ oa-
menii lui Dobrin” sau „ dobrinari” şi de aici s-a ajuns la numele Dobreni. 

Cea mai veche atestare documentară cunoscută până în prezent datea-
ză din vremea domnitorului Vlad Înecatul ( 1530-1532 ), mai precis din 
18 aprilie 15314 ; potrivit acestui document, marele Vornic Drăghici pri-
mea în stăpânire mai multe moşii printre care şi Dobreni. În prezent pe 
dealul numit Prinţesa se află ruinele unui conac a cărei dată de construire 
este incertă, vehiculându-se ideea că ar fi fost construit în vremea lui Radu 
Şerban, căpitan al lui Mihai Viteazul şi domnitor al Ţării Româneşti între 
1602-1611. 

Un alt document ce datează din 30 august 1577 5, şi emis la Dobreni 
prin care domnitorul Ţării Româneşti Alexandru al II-lea ( 1574-1578 ) 
dăruia unui anume Vuia moşia Bahan, ne îndreptăţeşte să credem că „pa-
latul” a fost construit anterior acestei date, cel mai probabil de către vor-
nicul Drăghici. Prezenţa domnitorului Ţării Româneşti în satul Dobreni, 
prezenţă prilejuită de vreun eveniment din viaţa proprietarului conacului 
demonstrează că această localitate era o importantă reşedinţă boierească. 

Mai tîrziu moşia de la Dobreni o aflăm în proprietatea lui Radu Şerban 
din Coieni şi va fi dăruită „ţiitoarei” sale Elina, Elena sau Ilinca cu care a 
avut un fiu, viitorul domnitor Constantin Şerban. Elina va dărui satul Do-
breni fiului ei Constantin Şerban, iar acesta fascinat de frumuseţea zonei 
construieşte între anii 1642-1646 în apropierea conacului, pe malul drept 
al lacului Cocioc o biserică ce poartă hramul „Adormirea Maicii Domnu-
lui”. Poposirea Patriarhului Macarie al Antiohiei însoţit de arhidiaconul 
Paul de Alep demonstrează importanţa satului Dobreni la acea vreme. 

Paul de Alep a fost un arab creştin din Siria, care l-a însoţit pe patri-
arhul Macarie în călătoriile sale prin ţările române şi Rusia, despre care 
a scris o carte în limba greacă cu date istorice foarte preţioase referitoare 
la Ţările Române şi la poporul român. El a însemnat tot ce i s-a părut im-
portant de reţinut. A descris localităţi, oraşe, palate domneşti şi mai ales 
biserici şi mănăstiri. Frumoasa descriere facută satului Dobreni ne ajută 
să înţelegem impotanţa acestei localităţi la acea vreme6: „ în dimineaţa pri-
mei Sâmbete greceşti 1 septembrie 7166 ( 1657 ) plecarăm din Bucureşti şi 
ajunserăm într-un sat, satul se numeşte Dobreni şi însemnează „cel fru-
mos”. Curtea sau palatul este mare şi înconjurat cu ziduri de lemn înăun-
tru cărora sunt clădiri mari şi spaţioase cu turnuri zugrăvite cu portrete 
ale sfinţilor şi cu descrieri de lupte. Locuinţele dau spre o grădină mare 
împărţită în straturi şi jgheaburi de olane. Pe din afară e un mare lac cu 
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un pod deasupra lui, în mijloc e un pavilion frumos, iar lângă el o bise-
rică mare cu hramul Adormirii Maicii Domnului „. In continuare Paul 
de Alep descrie moara din Dobreni: „în ziua următoare plecarăm pe un 
drum, printr-o pădure deasă ce se întindea de-a lungul marginii lacului 
(Sabar n. n. ) până în apropierea râului Argeş. Aici e o moară frumoasă 
şi mare, nemaivăzută şi aparţine beiului. La exterior are 6 roate şi 6 pie-
tre de moară dinăuntru. Fiecare roată este închisă într-o cutie cu teasc. 
Făina ce cade este prinsă în saci care atârnă pe fundul cutiei fără să scape 
nici cea mai fină făină deşi pietrele sunt aşezate jos pe pardoseala morii. 
Lucru tare de mirat e alcătuirea ingenioasă dinăuntru : făina şi tărâţele 
cad separat de la sine…... noi am fi vrut să amăgim pe beiul ca să dăru-
iască această moară scaunului de Antiochia, venitul său fiind de 1000 de 
scundzi, bani curaţi ; noi puteam trimite în fiecare an pe cineva să pri-
mească banii fără vreo altă grijă. Ni se părea cu mult preferabilă unui 
număr oarecare de proprietăţi care necesită atâta muncă ca să fie pro-
fitabilă. Dar din nenorocire a ars împreună cu satul şi palatul.....”. Apoi 
Paul de Alep în scrierea sa, menţionează şi localităţile învecinate: Grădiş-
tea,  Coieniul, Herăşti, Mânăstirea Comana (călătorul este impresionat de 
locul în care este aşezată „ această mănăstire este situată ca o insulă între 
lacuri, bălţi şi mocirle de nepătruns „ )7. 

Conacul s-a păstrat până în timpul regimului comunist, când din păca-
te autorităţile de atunci au permis să fie dărâmat8 de către sărăcimea satu-
lui pentru a-şi construi case. Grădina cu suprafaţă de 5 ha a fost împărţită 
sătenilor, care şi-au construit case ce formează actualul cartier Prinţesa. 

Despre pavilionul din mijlocul lacului se spune că aici îşi petreceau se-
rile de vară doamnele şi domniţele de la conac şi că petrecerile erau anun-
ţate printr-o salvă de tun9. Podul şi pavilionul nu mai există ; au fost dis-
truse în urma focului poruncit de Constantin Şerban în februarie-martie 
1658 când a fost nevoit să fugă. Cu această ocazie au fost arse Bucureştiul 
şi Târgoviştea precum şi alte localităţi pentru a nu cădea în mâinile lui Mi-
hnea al III-lea. 

De una din „fugile” lui Constantin Şerban se leagă o legendă care cir-
culă printre săteni, despre aurul voievodului, precum că ar fi fost pus în 
butoaie de lemn şi ascuns undeva în apa Cociocului ; se crede că ar mai fi 
acolo! Voievodul s-a întors în Ţara Românească pentru o nouă domnie ce 
a durat din aprilie până în mai 1660 şi, mai mult ca sigur că şi-a recuperat 
averea, iar faptele ulterioare o demonstreaza (vezi în continuare), pentru 
că nu se va mai întoarce niciodată, murind în Polonia pe 30 aprilie 1685 10. 
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Un eveniment important din istoria Ţării Româneşti îl constitue Răs-
coala Seimenilor din anul 165411, eveniment în care este menţionat şi satul 
Dobreni. Constantin Şerban încercase cu altă ocazie răsturnarea domnito-
rului Matei Basarab. Această răsturnare a fost dejucată, iar lui Constantin 
Şerban i s-a impus domiciliu forţat la Dobreni şi a fost însemnat la nas de 
unde i se spune şi Constantin Şerban „Cîrnul”. Seimenii erau mercenari 
bulgari şi sârbi care primiseră pământuri între Dobreni şi Herăşti, iar ur-
maşii lor se mai găsesc şi astăzi în localităţile Vărăşti, Valea Dragului şi 
Herăşti. Constantin Şerban fusese serdar (comandant al cavaleriei seime-
nilor) şi în perioada exilării la Dobreni a plănuit împreună cu aceştia pe 
fondul tot mai deselor nemulţumiri faţă de domnitor, răsturnarea acestu-
ia. 12. El le-a promis plăţi duble Seimenilor13, dacă l-ar fi înlăturat pe Matei 
Basarab şi în felul acesta s-a declanşat puternica răscoală din 1654 în urma 
căreia Constantin Şerban devine domnitor al Ţării Româneşti. Stolnicul 
Constantin Cantacuzino a descris alegerea lui Constantin Şerban14: „ şi cu 
voia tuturor aleseră din mijlocul lor ca să le fie domn Constantin voievod 
Şărban Basarab- voievod că-l ştia că iaşte de neam mare, domnesc şi iaş-
te om bun, şi înţelept şi bun. Şi toţi să bucurară şi să veseliră. „

Începînd cu sec. XVIII satul Dobreni îl aflăm în proprietatea familiei 
Ghica15, devenind astfel pentru perioade scurte reşedinţă de vară. Moşia 
de la Dobreni va constitui cauza unui lung şir de procese între urmaşii lui 
Grigore Ghica, datorat mai ales faptului ca el a avut două soţii şi cu amân-
două a avut copii. Dimitrie Ghica, fiul cel mic al domnitorului, caştigă la 
cărţi moşia de la cumnatul său Constantin Filipescu soţul Marioarei Ghi-
ca (fiica rezultată din a doua căsătorie a domnitorului), şi construieşte în 
partea de Nord a satului un nou conac. Moşia Dobreni va fi împarţită apoi 
celor două fiice ale lui Dimitrie Ghica : Maria şi Eliza. Ultimul membru al 
acestei familii care a folosit conacul în sezon a fost prinţesa16 Eliza Ghica, 
nepoata fostului domnitor al Ţării Româneşti, Grigore Ghica. 

În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza prin reforma agrară din 
1864 au fost împroprietărite 111 familii cu suprafaţă totală de 336 ha ; 11 
familii de ţărani fruntaşi au primit câte 6 ha, 70 de ţărani mijlocaşi au pri-
mit câte 3 ha iar 30 de pălmaşi câte 2 ha. 17

După Războiul de Independenţă în anul 1879, 35 de familii au primit 
câte 5 ha în Bărăgan. 

Moşia de la Dobreni a fost împărţită în două: lotul A cu o suprafaţa de 
1350 ha care aparţinea Elenei Ghica şi lotul B cu o suprafaţă de 1250 ha 
care aparţinea Mariei Ghica. Lotul A împreună cu noulă‚ conac construit 
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de către Grigore Ghica în anul 1843, a fost cumpărat în anul 1902 de Fi-
lip Corlătescu; o stradă din sat îi poartă numele. După reforma agrară din 
1923 suprafaţa rămasă era de 850 ha, iar proprietarul, neavând urmaşi, 
a vândut-o Casei Rurale. Palatul, împreună cu 50 ha, a fost cumpărat de 
fraţii Bercovitz şi vândut în 1924 lui Gheorghe Mihail Codrescu. 18 Acesta 
a făcut o ofertă şcolii spre vânzarea clădirii contra sumei de 100 000 lei19, 
vânzare ce nu s-a înfăptuit niciodată. In anii crizei economice mondiale 
1929-1933, pentru a obţine prima de asigurare, Gheorghe Mihail Codrescu 
a „aranjat” incendierea palatului 20 în acest fel, a fost distrus până în temelii 
palatul de pe strada Corlătescu. Lotul B împreună cu vechiul conac a apar-
ţinut Mariei Ghica, a fost donat în 1904 Societăţii Patria. In 1911 propri-
etatea a fost cumpărată de Mihai Kalînderu şi lăsată moştenire fiicei sale 
Gabriela Danielopol. După exproprierea din 1923 au mai rămas 290 ha, 
pămanturi cumpărate apoi de catre săteni prin asociaţia „Obştea Sabarul” 
alături de cele 400 ha din lotul A, pământ împărţit la 136 de familii în anul 
192421. În preajma celui de-al doilea război mondial în satul Dobreni nu 
mai existau moşieri, pămîntul fiind deţinut în totalitate de către localnici. 

Locuitorii satului Dobreni au participat alături de cei din jurul Bucureş-
tiului la toate evenimentele social-politice cunoscute de istoria modernă 
şi post-modernă a Ţării Româneşti: revoluţia de la 182122, revoluţia de la 
184823, unirea din 24 ianuarie 1859, războiul de independenţă 1877-1878, 
răscoala ţăranească din 1888, primul război mondial, al doilea război mon-
dial, revoluţia din decembrie 1989, au fost trăite intens de dobrenari. 

În timpul Războiului pentru independenţa României, din Dobreni au 
fost înrolaţi şase plugari dintre care doi24 Lixandru Radu şi Ciobanu Marin, 
au murit în luptele de la Griviţa. 

Un eveniment care a avut un puternic impact în regiunea de sud a Ro-
maniei a fost răscoala ţărănească din anul 1888. Izbucnită la 12 martie în 
judeţul Ialomiţa a cuprins relativ repede multe localităţi din Sudul Mun-
teniei, iar Dobreniul a intrat in vîltoarea acestor evenimente. La acea dată 
Dobreniul aparţinea, după cum s-a menţionat mai sus, prinţului Dimitrie 
Ghica, fiul fostului domnitor Dimitrie Grigore Ghica. In ziua de 3 aprilie, 
ţăranii au fost chemaţi la primărie unde administratorul moşiei Vasilache 
Georgescu; despre acesta se spune că era un om crud şi violent, iar cu aju-
torul a patru măciucaşi umilea şi bătea ţăranii din nimic25, urma să le adu-
că la cunoştinţă dispoziţii cu privire la munci şi obligaţii26. 

În timp ce mulţimea aştepta, s-a întors de la Bucureşti un dobrenar 
pe nume Ghiţă Militaru, (tatăl poetului Vasile Militaru) înştiinţându-i că 
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locuitorii din Berceni, o comună învecinată, s-au răsculat27. Tot atunci plu-
garul Gheorghe Florea a luat legătură cu ţăranii din Colibaşi printr-un spo-
itor28 hotărând ridicarea la luptă. In noaptea de 3 spre 4 aprilie peste 100 
de ţărani au mers la casa administratorului Georgescu pentru a „sta de vor-
bă cu el” şi negăsindu-l, s-a trecut la devastarea casei acestuia, a conacelor 
şi anexelor, aşa cum reiese din telegrama nr. 12 din 6 a IV-a către princi-
pele Ghica trimisă de servitorul său Perieţeanu : „astă noapte, o ceată de 
indivizi a dat foc caselor lui Vasilache şi devastând noul palat al măriei 
voastre. Rog interveniţi a se trimite forţele armate căci tâlhăriile sunt în-
grozitoare. „29 Ajutoarele nu au întîrziat să vină, iar colonelul Vlădoianu, 
ginerele prinţului Ghica, intră în sat în fruntea unui escadron de cavalerie 
dar, neputând face faţă, se retrage spre Vidra cerând întăriri30. Ziarele vre-
mii „ România Liberă”, „ Lupta”, descriau violenţa răscoalei din Dobreni 
prin titluri ca : LA DOBRENI A FOST DĂRÂMAT CASTELUL PRE-
ŞEDINTELUI SENATULUI („ România Liberă”din 06 aprilie ), ATRO-
CITĂŢI SĂVÎRŞITE LA DOBRENI („ Lupta” – 09 aprilie )31. 

Pentru înăbuşirea răscoalei de la Dobreni au fost aduse zece companii 
de infanterie de la Giurgiu şi un escadron de cavalerie. 

După doua săptămâni de frământări şi încercări, în data de 16 aprilie 
trupele au reuşit să pătrundă în sat. Comunicatele superiorilor aveau ca-
racter de front conform Monitorului Oficial din 17 04 188832. Mişcarea a 
avut un caracter organizat : ţăranii s-au sfătuit înainte, au trimis delegaţi 
la autorităţi, au comunicat cu satele din jur prin emisari33. Din declaraţii-
le date în faţa organelor de anchetă a rezultat spiritul de solidaritate prin 
expresia „răscoala am făcut-o toţi34„. Au fost arestaţi 16 ţărani din care 9 
au fost condamnaţi : Nae Popescu, Gheorghe Florea, Ghiţă Militaru, Ghe-
orghe Ene, Ion Dobre, Ivan Marin, Stan Popa, Stoian Voicu şi Ilie Man35. 

Sfârşitul răscoalei a fost anunţat prin telegrama din 21 aprilie trimisă 
de Vlădoianu către socrul său, scrisă în mod laconic „oamenii au început 
munca câmpului”36. Răscoala de la Dobreni a înregistrat cele mai violente 
forme prin amploarea ei şi chiar dacă a fost înăbuşită a determinat autori-
tăţile să ia în seamă problema ţărănească a pământului. Abia după încheie-
rea mişcării au mai fost împroprietăriţi 111 locuitori cu loturi având supra-
feţe între 2 şi 5, 3 ha37., conform Legii din1864, iar obligaţiile contractuale 
au fost reduse de către noul administrator al moşiei. 

În războiul balcanic din 1913 au participat 45 de săteni iar în marele 
război pentru întregirea patriei 1916-1918 au luptat pe diferite fronturi 160 
de dobrenari din care au murit 3938, în amintirea lor a fost ridicat în faţa 
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bisericii, între 1930-1934, un monument pentru eternizarea vitejiei în apă-
rarea ţării şi neamului românesc. 

În timpul primului război mondial, după ce trupele germano-bulgare 
au pătruns în România pe la Zimnicea, spre sfârşitul anului 1916 s-a des-
făşurat celebra bătălie de la Neajlov-Argeş. În timpul bătăliei, au avut loc 
ciocniri cu inamicul în apropierea şi pe teritoriul satului, iar o parte din 
artileria română a fost dispusă între Dobreni şi Câmpurelu, pentru a bom-
barda zona de confluenţă a Neajlovului cu Argeşul, pe unde au pătruns 
invadatorii. In perioada ocupaţiei, trupele bulgare s-au dedat la jaf şi dis-
trugeri39, ocazie cu care au fost distruse biblioteca şcolii şi alte documente
61 . Conacul de la „ Prinţesa „ a fost transformat în loc de detenţie pentru 
prizonieri, învelişul de tablă a fost rechiziţionat şi s-a pus unul de carton. 

In perioada celui de-al doilea război mondial au fost încorporaţi 45 de 
săteni, iar 11 dintre aceştia au căzut la datorie pe diferite teatre de operaţi-
uni militare, atât în est, contra URSS cât şi în vest, contra Germaniei. 

În timpul evenimentelor din 1989 au avut loc manifestări zgomotoase, 
ca peste tot şi s-a pătruns cu forţa în şcoală distrugându-se toate materia-
lele ce aveau legătură cu regimul comunist (tablouri, albume, cărţi, reviste, 
steaguri, etc. ). 

Monumente istorice 

Biserica satului este cel mai important monument istoric al localităţii, 
aflându-se in patrimoniul naţional. 

Ctitorie a lui Constantin Şerban Basarab domnitor al Ţării Româneşti 
în perioada 19 aprilie 1654 - 26 ianuarie 1658. Sfântul lăcaş al satului Do-
breni a fost construit între anii 1642-1646, şi a fost inaugurat în data de 15 
august 1645 şi are hramul „Adormirea Maicii Domnului”. 

Această ctitorie domnească a avut în planurile ambiţiosului ctitor, rolul 
de a deveni necropolă de familie, Constantin Şerban, copil din flori al vo-
ievodului Radu Şerban şi al Elinei, fata preotului Constantin din Bucuresti 
a avut parte de o educaţie aleasă şi de un orizont cultural vast crescând în 
preajma curţii domnesti. 

Biserica este aşezată pe malul drept al Cociocului şi este construită în 
forma de navă. Este o construcţie impunătoare cu lungimea de 19 m, lă-
ţimea de 9 m şi înălţimea de 17 m, construită în stil tradiţional, cu latura 
de la răsărit dispusă în semicerc, cu o singura turlă, aşezată pe pronaos, ce 
a servit iniţial drept clopotniţă la care se avea acces printr-o uşă aflată în 
pronaos şi o scară de lemn în spirală. 
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Decoraţiunile exterioare constau în modele, arcade executate în tencu-
ială, dispuse pe două rânduri şi delimitate de un brâu. Ferestrele şi uşa de 
la intrare sunt încadrate în rame de piatră cu modele geometrice sculptate 
şi cu grilaje de fier forjat, iar uşa este din lemn masiv. 

Deoarece structura de rezistenţă a vechii clopotniţe nu mai putea sus-
ţine clopotul bisericii, a fost construită o noua clopotniţă în anul 1935 la 
intrarea în curtea bisericii, care este împodobită cu frumoase picturi. Turla 
bisericii se compune din două trepte, prima treaptă este de formă pătrată, 
se continuă cu o a doua treaptă de formă octogonală, al cărei acoperiş are 
formă de cupolă. Aceasta din urmă a fost construită iniţial din cărămidă, 
dar pentru că s-a dărâmat în urma unui cutremur, a fost refăcută din lemn 
acoperit cu tablă. 

Deasupra intrării în biserică se află pisania scrisă în piatră cu caractere 
slave şi pe care este scris: „Cu bunăvoinţa Tatălui şi cu ajutorul Fi-
ului şi cu săvârşitul Sfânt Duh, ridicatu-s-au această sfântă şi 
dumnezeiască biserică pre hramul prea cinstitei şi sfintei Us-
penii în zilele prea luminatului Io Matei Voievod Basarab şi au 
făcut din temelie jupân Constantin Vel serdar, iară Io Şerban 
Voievod şi jupâniţa Bălaşa. Scris la anul 7151 august 15 Ispra-
vnic Vladulu Logofăt. „

Pardoseala bisericii este realizată din piatră, iar în pronaos se află o 
parte din pictura originală distingându-se pe peretele nordic tabloul votiv 
reprezentându-l pe Constantin Şerban şi alături de soţia şi fiica sa susţi-
nând pe mâini o imagine a bisericii. Tot în pronaos pe pardoseala de lângă 
peretele răsăritean, se află mormântul Ilincăi, mama lui Constantin, mor-
mânt deasupra căruia este aşezată o placă funerară cu următorul înscris: 
„Din mila lui Dumnezeu cu ajutorul Precistii, creştinul şi lu-
minatul Domn, Io Constantin Şerban Voievod, pus-am această 
cinstită piatră pe cinstită groapă pe oasele maicii mele Elena 
ce s-a pristăvit în zilele lui Io Matei Voievod august 7 văleat 
7150 şi am pus această piatră în zilele lui Io Constantin Voie-
vod văleat 7164”. 

În perioada 1982-1984 s-au efectuat lucrări de consolidare a biseri-
cii afectată grav de cutremurul din anul 1977, realizându-se trei centuri 
din beton armat unite cu 14 stîlpi de suţinere, iar în interior montându-se 
tiranţi. 

Naosul este separat de pronaos prin două coloane masive din că-
rămidă care susţin turla principală. În naos şi altar nu se mai păstrează 
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pictura originală, actuala datând din anul 1899. Ea a fost repictată între 
anii 1989-1996. 

Începând cu anul 1998 s-a trecut la procesul de restaurare a picturii ori-
ginale din pronaos, o pictură de o frumuseţe rară asemenea renumitelor 
mănăstiri din nordul Moldovei. 

De-a lungul timpului, Biserica a cunoscut ample lucrări de împodobire 
şi înfrumuseţare, ceea ce o face să fie, o mărturie vie peste veacuri, a fru-
museţii sufletelor dobrenarilor şi de ce nu ale românilor. 

Un alt monument istoric amplasat în centrul satului, în faţa bisericii a 
fost construit în anul 1932 în amintirea eroilor căzuţi în timpul Războiu-
lui pentru Independenţă şi în Primul război mondial. Monumentul repre-
zintă un ostaş ce ţine în mâini un drapel simbolizând victoria, statuia din 
bronz fiind aşezată pe un postament compus din două părţi. Partea de jos 
are formă de piramidă fiind compusă din trei trepte. Deasupra părţii de 
jos se află postamentul statuii care este ornamentat cu patru coloane, ce 
susţin patru arcade încrustate cu decoraţiuni florale. Între aceste coloane 
sunt aşezate patru plăci din bronz. Pe placa din faţă este scris: „În amin-
tirea eroilor căzuţi în luptele pentru neatârnarea şi întregirea neamului 
1877-1878, 1916-1918-1919”. 

Placa a doua, din dreapta, conţine numele a 38 de eroi dintre care 2 au 
căzut în 1877, iar restul între l916-1919. Pe placa a treia, în spate, sunt tre-
cuţi membrii donatori, care au contribuit cu sume de bani la ridicarea mo-
numentului. Pe placa a patra, din stânga, stă scris: „ Măriei Sale regelui Ca-
rol II, moştenitor al tronului”. Mai sunt menţionaţi prefectul judeţului Ion 
Gheaţă, Ministrul Instrucţiunii Publice, C. Anghelescu, precum şi membrii 
Obştei Sabarul în frunte cu Iancu Popescu, directorul şcolii. 

Tot în rândul monumentelor istorice menţionăm şi conacul ce a apar-
ţinut lui Constantin Şerban, din care astăzi mai pot fi văzute numai ruine, 
în cartierul „Prinţesa”. 

Clădirea era impunătoare, ca de altfel toate conacele40. Era construit 
din ziduri de cărămidă, cu groaimea de un metru şi avea cinci camere din-
tre care două saloane, lungimea era de 30m, lăţimea de 17 m, înălţimea era 
de aproximativ 15m iar adâncimea pivniţei de 5 m. 

Era înconjurat cu gard din lemn41, dispunea de, anexe grajduri şi ham-
bare, o grădină cu suprafaţa de 5 ha şi un lac peste care era amenajat un 
pod din lemn în mijlocul căruia se afla un pavilion, şi care făcea legătura 
cu biserica. 
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Intrarea în curte se făcea prin partea de sud, pe o alee ce s-a păstrat, 
lângă curtea familiei Raşcov, iar intrarea în clădire era pe latura de răsărit, 
având, patru trepte, încadrate de două coloane din piatră. În micromuze-
ul şcolii se păstrează un postament şi un capitel ale unei astfel de coloane. 

De-a lungul timpului, clădirea a avut mai multe întrebuinţări, de la re-
şedinţă domnească, la reşedinţă de vară, cazarmă42în perioada crizei din 
anul 1866, închisoare în 1917, depozit, iar după ce a fost părăsită mulţi 
ani, a fost demolată între 1946 şi 1948, rămânând doar ruinele uriaşelor 
pivniţe. 

Romii din Dobreni

Nu ar fi completă istoria satului dacă nu am prezenta şi date despre 
comunitatea romilor, populaţie ce reprezintă peste jumătate din populaţia 
satului. 

Rromii de aici se împart în două categorii, după modul în care îşi spun 
: „ţigani” şi „spoitori”, Ţiganii sunt de origine asiatică43, locuiau pe o vasta 
regiune cuprinsă între nordul Indiei şi Afganistan, au venit în zona de sud a 
ţării prin sec. XIII-XIV. Spoitorii sunt de origine tătaro - mongolă, erau de 
religie musulmană cand au fost aduşi pe teritoriul românesc în sec. XVIII 
ca robi domneşti. 

Cea mai veche atestare documentară a ţiganilor pe teritoriul satului da-
tează din mai 164144, când Matei Basarab dăruieşte Mânăstirii Căscioarele 
pe rumânii Corman şi fratele său Dragomir din Dobreni ; aceştia au încer-
cat să dea în schimbul lor un „sălaş de ţigani” „capete pentru capete şi au 
făcut şi zapis dar ţigani n-au dat ci au dat 22 de galbeni”. 

Condiţiile de trai ale rromilor erau jalnice, sărăcie şi mizerie, situaţie 
care s-a păstrat până în prima jumătate a sec. XX. Astăzi, numai în cartie-
rul „Prinţesa” pe vale se mai poate constata o situaţie asemănătoare. 

Legea lui Bibescu45 din 1843 privind eliberarea robilor mănăstireşti a 
reprezentat un important eveniment din viaţa rromilor. 

În timpil răscoalei din1888 un spoitor din Dobreni46 a fost mesager în-
tre răsculaţii de aici şi cei din Câmpurelu. 

Cel mai important moment pentru comunitatea spoitorilor a fost creşti-
narea acestora în anul 189347. Taina Sfântului Botez a fost săvârşită de Mi-
tropolitul Ghenadie Petrescu, înconjurat de un ales sobor de preoţi, iar 150 
familii ce numărau peste 300 suflete au fost creştinate în apa Cociocului. 
Pentru aceasta a fost amenajat un podeţ, peste pârâu, împodobit cu flori şi 
două porticuri sub formă de arcadă, decorate cu stuf şi flori. Spoitorii erau 
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conduşi pe podeţ până în mijlocul apei, după care erau preluaţi la celălalt 
capăt de o familie de români care le devenea astfel naşi. Finii erau îmbră-
caţi cu cămăşi albe primite de la naşi, participând apoi alături de tot satul 
la ospăţul prilejuit de acest eveniment. După botez, pe lângă vechile nume 
islamice ca: Memet, Muti, Asan, Sali, Ali, Bairam, Ramadan, au fost adop-
tate nume creştine ca: Ion, Gheorghe, Vasile, Maria etc. 

Romii din Dobreni au participat la marile evenimente ale naţiunii ro-
mâne. Astfel, în primul război mondial au participat la operaţiuni militare 
câţiva rromi spoitori şi ţigani: Pascale Asan, Dumitru Asan, Gheorghe Mi-
cică, iar în al doilea război mondial au fost înrolaţi 6 rromi ţigani şi spoitori 
din care doi au căzut pe front. 

În timpul regimului Antonescu, s-a luat decizia deportării rromilor în 
Transnistria, legea trebuia aplicată numai celor care creau probleme auto-
rităţilor, 48 adică furau, erau fără ocupaţie etc. Cu toate acestea s-au săvârşit 
numeroase abuzuri asupra unor persoane nevinovate49. Aşa s-a întâmplat 
şi cu 10 familii de ţigani şi de spoitori din Dobreni; deşi legea specifica des-
tul de clar că familiile rromilor plecaţi pe front trebuiau protejate50, totuşi 
ei au fost deportaţi abuziv. Venit în permisie sergentul Rupa Lionida, după 
ce a aflat drama familiei sale, a înaintat plângere Inaltului Comandament 
al Armatei Române, obţinând după numeroase şicanări ordinul de elibe-
rare imediată a familiei sale. Ajuns în satul Vladiovsca, unde au fost depor-
taţi, a constatat tragedia; cu excepţia fratelui său mai mic, Rupa Alexandru, 
întreaga familie: părinţii, soţia cu cei trei copii şi cumnata sa, soţia fratelui 
său, care, de asemenea, era pe front – muriseră de foame şi frig în cumplita 
iarnă 1943-1944. Restul rromilor deportaţi, au fost eliberaţi de Armata so-
vietică şi trimişi acasă, dar mulţi au fost prinşi în schimbul de focuri dintre 
cele două tabere, accentuând şi mai mult tragedia. Supravieţuitorii încă îşi 
mai caută şi astăzi dreptatea, unii dintre ei primind despăgubiri băneşti. 

După revoluţia din 1989 rromii s-au reorientat rapid spre lumea afa-
cerilor de tot felul: de la comerţul cu haine până la cel cu metale feroase 
şi neferoase. În ultimii ani Spania reprezintă visul oricărui spoitor pentru 
că ei consideră că acolo se pot realiza. Din discuţiile purtate cu aceştia, se 
desprinde concluzia că ei merg acolo să muncească, iar in timpul liber să 
cerşească, acceptând astfel sacrificiul şi umilinţa pentru a supravieţui. 
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Personalităţi locale şi contribuţia lor pe plan naţional

CONSTANTIN ŞERBAN

Constantin Şerban s-a născut în jurul anului 1600 din legătura dom-
nitorului Ţării Româneşti Radu Şerban ( 1602- 1611) cu Ilinca sau Elina, 
văduva unui popă din Bucureşti51, fiind astfel descendent al Basarabilor 
Craioveşti 52. Domnitorul Radu Şerban îşi avea reşedinţa la Coeni şi avea 
cu soţia sa Elena, o fetiţă pe nume Ancuţa. Pentru a evita un scandal, îşi 
mărită ibovnica cu Neagoe,  logofătul din Târgovişte53şi îi dă ca zestre mo-
şiile Dobreni şi Tintava, iar pe Constantin nu îl va recunoaşte niciodată 
ca fiu. Pornind de la acest aspect, apare o problemă în legătură cu porecla 
„Cârnul”, existând posibilitatea ca însemnarea la nas pentru a nu domni, 
să se fi făcut din porunca lui Radu Şerban şi nu din cea a lui Matei Basarab. 

Înzestrat cu multă „ambiţie” şi multe „ifose”, Constantin Şerban a urcat 
relativ uşor treptele ierarhiei boiereşti. Deşi era „însemnat la nas” pentru a 
nu putea domni, tocmai aceasta era dorinţa lui constantă: să domnească. 

În timpul domnitorului Matei Basarab, Constantin Şerban ajunge Ser-
dar (comandant al cavaleriei seimenilor) şi se remarcă în lupta împotriva 
lui Hamonai din Ardeal, fapt ce a făcut să fie apreciat de domnitor. Ne-
mulţumit de faptul că Diicu Buiescu a fost numit succesor al scaunului 
domnesc şi arătându-şi această nemulţumire, Constantin cade în dizgraţia 
domnitorului. Aspirant fiind la scaunul domnesc, serdarul din Dobreni se 
retrage la moşia sa unde îşi urzeşte planul de răzbunare. Situaţia prielnică 
punerii în aplicare a planului său se iveşte în urma luptei de la Finta 54din-
tre Matei Basarab şi Vasile Lupu, în urma căreia domnul Valahiei din cauza 
unor răni dobândite pe câmpul de luptă rămâne imobilizat la pat. 

Imobilizarea lui Matei Basarab, neacceptarea de către boieri ca succe-
sor la tron a lui Diicu Buiescu „pentru uşurinţa minţii lui”55, precum şi ne-
mulţumirea seimenilor şi dorobanţilor pentru faptul că nu li se plătise sol-
da pe doua luni a constituit un bun prilej pentru Constantin Şerban pentru 
răsturnarea lui Matei Basarab. Seimenii, mercenari sârbi i bulgari, repre-
zentau un corp de oaste înfiinţat de Matei Basarab în scopul apărării ţării. 
Aceştia se bucurau de multe privilegii: erau scutiţi de biruri şi primiseră 
pământuri în jurul Bucureştiului. Urmaşii lor pot fi întâlniţi în localităţile 
Vărăşti, Valea Dragului şi Hereşti, localităţi apropiate de Dobreni. Inten-
ţia domnitorului de a dizolva acest corp de oaste a făcut-o publică deoare-
ce sesizase pericolul ce se ivea prin scăparea de sub control a seimenilor, 
aceştia putându-se amesteca în problemele politice. Între Constantin şi 
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seimeni deoarece exista o relaţie pentru că el le fusese comandant iar fău-
rirea planului a fost înlesnită şi datorită învecinării proprietăţilor acesto-
ra cu moşia Dobreni. Constantin Şerban a fost acela care a stârnit spiritul 
răscoalei56 în rândurile oastei ţării cu scopul înlăturării lui Matei Basarab 
şi a preluării domniei. 

Răscoala a început la Târgovişte, au fost ucişi boierii Ghinea Ţucală, 
Radu Vărzariul şi Socol Cornăţeanul57 iar domnitorul a fost aspru perse-
cutat şi insultat: „ iară ei toţi se îndrăciră de se nebuniră şi începură a nu 
îl băga în seamă nicicât, ce-şi bătea joc de dânsul (...). În multe chipuri îl 
pedepsea zicându-i să-şi lase scaunul şi să se facă călugăr (... ). Şi aşa cu 
necaz mare a petrecut Matei Vodă din zi în zi, şi când a fost april 9 deni 
7162 ( 1654 ), duminică dimineaţa a răposat Vodă în casele domneşti din 
Târgovişte „. 58 

În momentul declanşării răscoalei Constantin Şerban se afla la Dobreni, 
de unde a mers la Târgovişte unde boierii l-au proclamat domnitor. Prima 
poruncă a sa ca domnitor a fost dată imediat după ce fusese proclamat, ca 
Diicul Buicescu să fie însemnat la nas pentru a nu mai putea domni59. 

După descrierea lui Paul de Alep la întronizare veşmântul lui Constan-
tin Şerban se compunea din „dulamă de brocart scump, o cabotină de ace-
eaşi stofă blăniţă şi un surugiu de aur presărat cu pietre scumpe de mare 
valoare şi de o frumuseţe uimitoare”. 

Recunoaşterea domniei a fost extrem de scumpă, mai mult de jumata-
te din tezaurul lui Matei Basarab, tezaur strans în 21 ani !, a fost cheltuit 
pentru sultan, marele vizir, paşă de Silistra, hanul Crimeii60. Cadourile au 
fost dintre cele mai scumpe şi mai diversificate printre care amintim şi o 
trăsură îmbrăcată cu postav ales, de culoare roşie pentru un agă61. 

După consolidarea domniei sesizând pericolul reprezentat de seimeni, 
Constantin Şerban creează o diversiune pentru a crea un conflict între 
căpitanii români şi mercenarii sîrbi şi bulgari, promiţându-le românilor 
dublarea lefurilor. :”că au chemat Constandin Vodă pre toţi căpitanii de 
dorobanţi şi iuzbaşii şi ceauşii vătaşi şi cetaşii de s-au sfătuit cu dânşii 
zicându-le:

- Feţii mei (... ) să scoatem din mijlocul nostru pre seimenii sârbi că nu 
iaste ţării de nici un folos. Răposatul Matei Vodă i-a strâns pentru vrăj-
maşul Vasilie Vodă. Iar eu acum (... ) n-am nici un vrăjmaş (... ) şi mai 
bine voi da acele lefi seimeneşti voao şi feciorilor voştrii62„. 

Ceea ce nu a înţeles Constantin Şerban a fost faptul că între mercenarii 
români şi străini se închegaseră relaţii mai presus de interesul material, 
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relaţii de înrudire, fapt sesizat de către Matei Basarab:” mai vârtos zic de 
acest neam dorobănţesc, fiind ei tot din acest pământ românesc (... )că 
s-au însoţit cu sârbii seimeni de şi-au măritat fetele şi surorile dupre ei. 
Şi nu poate nimenea să-i contenească”. 63 

Matei Basarab anticipase primejdia: „vor să vie mari răutăţi asupra 
acestei ţări şi vor să pătimească şi cei buni pentru cei răi (... ) ci gândesc, 
de voi avea zile să aduc în primăvară 30000 de tătari şi pre craiul ungu-
resc să-i lovească fără veste şi să-i puie supt sabie, să piară ca nişte tâl-
hari”64, dar nu a mai apucat să-şi ducă planul la bun sfârşit datorită morţii 
sale, în schimb Constantin Şerban s-a trezit în plină răscoală, răzvrătire a 
seimenilor contra sa, în dimineaţa zilei de 17 februarie 1655. In scurt timp, 
răscoala a cuprins cea mai mare parte din Ţara Româneasca, semenienilor 
alăturânduli-se si ţărănimea pentru a lupta contra nedreptăţii sociale, je-
fuind multe conace şi masacrând mulţi boieri. 65

Domnitorul a cerut ajutor turcilor, iar la sugestia sultanului Mehmet, 
trupele lui Gheorghe Racokzi, principele Transilvaniei, şi ale domnitorului 
Moldovei Gheorghe Ştefan au pătruns în Ţara Românească66pentru înăbu-
şirea răscoalei. 

Pe Teleajen la Şoplea răsculaţii au fost înfrânţi: „când fu la iunie 17 deni 
leatul 7163 sâmbătă, se loviră toţi la Şoplea în Teleajen, şi cât clipeala 
fură biruiţi de unguri (... ) foarte mulţi dorobanţi şi seimeni au căzut jos. 
Zăcea trupurile lor grămadă, unul peste altul câte 50, câte 100, la alte lo-
curi şi mai mulţi”. 67 

După lupta de la Şoplea s-a întărit alianţa celor trei ţări româneşti în 
vederea unei campanii antiotomane. „Înţelegerea” celor trei Gheorghe Ra-
cokzi, Constantin Şerban şi Gheorghe Ştefan a fost percepută ca o amenin-
ţare de către Înalta Poartă 68, mai mult, înţelegerea cu ţarul Moscovei şi cu 
Patriarhul Constantinopolului au determinat autorităţile otomane să ho-
tărască mazilirea celor trei principi. 

Pentru înlăturarea lui Constantin Şerban, au trecut Dunărea 40000 de 
turci la care s-au adăugat aproape 30000 de tătari. Deşi a avut aproape 
32000 de oşteni rezistenţa organizată de către voievodul muntean a fost 
timidă, reuşind doar să incendieze Bucureştiul, Târgoviştea şi câteva sate 
printre care şi Dobreniul. Paul de Alep, martor al evenimentului consem-
na: „apoi domnul s-a tras înapoi fără a fi încercat măcar o singură bătă-
lie (... ) Îndată ce tătarii au început hărţuiala, trupele lui Constantin şi-au 
pierdut cumpătul şi au fugit. Tătarii s-au înapoiat la Târgovişte, tăind cu 
sabia pe toţi pedestraşii pe care i-au găsit în drum”69. Părăsit de toţi „căci 
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oamenii lui Constantin Şerban erau legaţi de domnie nu prin credinţă ci 
prin soldă70, a traversat hotarul în Transilvania la 10 martie 1658 iar în lo-
cul lui a fost înscăunat Mihnea al III-lea. Mazilirea lui Constantin Şerban 
şi ridicarea în scaun a lui Mihnea au fost semnalate curând în majoritatea 
curţilor europene: Veneţia, Amsterdam, Viena etc. 

Pentru a recăpăta domnia, Constantin Şerban a întreprins diverse de-
mersuri către Gheorghe Racokzi al II-lea, iar cu acest prilej s-a încheiat 
un tratat, la Bran, în data de 12 octombrie 1659 între Gheorghe Racokzi, 
Constantin Şerban şi Mihnea al III- lea. 71 Prin acest tratat Constantin re-
nunţa la tronul Ţării Româneşti în favoarea lui Mihnea, obligându-se să-i 
dea tot sprijinul necesar în schimbul ajutorului dat de Racokzi pentru ocu-
parea tronului Moldovei. Gheorghe Ştefan mazilit şi el în 1658, renunţa la 
pretenţiile asupra tronului Moldovei în favoarea lui Constantin Şerban cu 
condiţia ca acesta să-i plătească o datorie de 6000 de taleri către Racokzi. 

Cu ajutorul trupelor ardelene, Constantin reuşeşte să ia tronul Moldo-
vei pentru o săptămână, înlăturându-l pe domnitorul Gheorghe Ghica în 
noiembrie 1659. Între timp este mazilit şi Mihnea al III-lea din Ţara Ro-
mânească, iar Constantin Şerban reuşeşte să mai domnească aici din 26 
aprilie până în 21 mai 1660. 

Mai târziu, Constantin Şerban s-a căsătorit cu Domnica sau Nedelca, 
ibovnica lui Mihnea al III-lea 72 şi cu ea a plecat în Polonia iar apoi şi-a sta-
bilit reşedinţa definitiv la Râşnov pe Nistru azi în Ucraina, unde moare în 
anul 1685. 

Pe lângă biserica din Dobreni, Constantin Şerban a ridicat şi Catedrala 
Patriarhală din Bucureşti, iar soţia sa doamna Bălaşa a construit Mănăs-
tirea Jitianul din Craiova 73, a restaurat biserica Curţii domneşti din Târ-
govişte şi a construit primul aşezământ de tip spital de pe teritoriul Ţării 
Româneşti

În partea de sud-est a curţii domneşti din Târgovişte, deasupra grădi-
nilor, a fost construită în anul 1656, la iniţiativa doamnei Balaşa, soţia lui 
Constantin Şerban Cârnul, o clădire care a fost dedicată iniţial adăpostirii 
celor săraci şi bolnavi. Este, astfel, primul aşezământ de acest fel din Ţara 
Românească după cum arăta pisania de pe faţada de sud, servind apoi, 
pană la sfârşitul secolului al XIX-lea, drept şcoală. Era alcatuită din pa-
tru încăperi, dispuse în şir pe un singur nivel, acoperite cu bolţi în cruce 
şi despărţite prin două săli ce înlesneau accesul atât în curtea interioara a 
bisericii, cât şi către anexele de pe faţada de nord. 
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Povestea lui Constantin se încheie în anul 1685, departe de ţară, dar 
amintirea lui a rămas vie în memoria sătenilor din Dobreni. Numele său a 
fost dat, timp de peste 50 de ani, Căminului cultural al comunei Dobreni, 
cămin care a fost desfiinţat în anul 1951, iar în prezent una din importan-
tele străzi ale Dobreniului se numeşte Constantin Şerban. 

În biserica satului se păstrează în partea dinspre sud în dreapta, jos pe 
pardoseală o placă ce acoperă mormântul Ilincăi, mama voievodului, iar 
in pronaos pe peretele de la nord se află o frescă, reprezentându-l pe cti-
torul Constantin Şerban şi doamna Bălaşa, parcă privindu-i cu bucurie pe 
toţi care păşesc cu sfială, în ea, dar şi parcă îndemnându-i la buna îngrijire 
spunându-le că Biserica aceasta nu a fost a mea şi nu e nici a voastră, ci a 
urmaşilor urmaşilor voştri în vecii vecilor. 

VASILE MILITARU

S-a născut la 21 septembrie 1886 în comuna Dobreni – Cîmpurelu, ju-
deţul Ilfov într-o familie de ţărani: Gheorghe şi Tinca Militaru, de la care 
a moştenit virtutea cinstei, omeniei, bunătaţii şi credinţei în Dumnezeu. 

Tatăl său a fost unul din capii răscoalei din anul 188874, desfăşurată la 
Dobreni, faptă pentru care a fost închis 2 ani la Penitenciarul Văcăreşti. 
A frecventat cursurile şcolii primare din Dobreni sub îndrumarea învă-
ţătorului Manea Manolescu. 75 A lucrat ca băiat de prăvălie, fiind un copil 
sclipitor, la cârciuma lui Ghiţă Stolovici din satul Vărăşti. 76 Fiind un tânăr 
deosebit de ambiţios a plecat la Bucureşti în dorinţa de a-şi încerca norocul 
pentru a deveni cineva. În 1905 lucra la Capşa, cea mai importantă cafenea 
din Bucureşti, frecventată de personalităţile vieţii politice şi culturale ale 
vremii. Fiind un împătimit al scrisului compunea mici catrene şi versuri pe 
care le aşeza pe mesele clienţilor alături de comandă. 77 

De mic copil a îndrăgit cartea, lectura, citind cu nesaţ tot ce găsea la 
şcoală şi în biblioteca unui vecin. A început să scrie de pe la vârsta de 15 
ani, iar când împlinea vârsta de 18 ani i s-au publicat cele dintâi poezii în 
revista Literatură şi artă română, întemeiată de Olănescu-Ascanio, con-
dusă pe atunci de Nicolae Pătraşcu şi la care colaborau Haşdeu, Coşbuc, D. 
Zamfirescu, Al. Vlahuţă şi alţi fruntaşi ai literaturii româneşti. 

Într-o dimineaţă de vară, cu un caiet de versuri în mână a bătut la uşa 
lui Al. Vlahuţă, rugându-l să-i citească poeziile. O săptămână mai târziu 
Vasile Militaru era prietenul lui Vlahuţă care apoi l-a prezentat şi lui Bar-
bu Delavrancea. 
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Toate scrierile sale îl consacră drept un mare scriitor şi poet creştin, un 
moralist în adevăratul sens al cuvântului. Este fără îndoială, cel mai mare 
fabulist român al sec. XX şi un strălucit urmaş al marilor fabulişti: Esop, 
La Fontaine, Gr. Alexandrescu. Cărţile sale sunt adevărate izvoare de înţe-
lepciune, care înseninează sufletele şi le întăresc în credinţă şi în modele 
de trăire duhovnicească, de urmare a lui Hristos. 

În literatura română, nimeni n-a cântat ca el credinţa în Dumnezeu şi 
nemurirea sufletului. În versurile sale, ne îndeamnă să urmăm calea vir-
tuţilor care duce la desăvârşire, la spiritualitate, la ferirea de rele, adică de 
păcat, pentru ca prin credinţă, nădejde şi dragoste să sporim în iubirea de 
Dumnezeu şi de oameni. 

În versurile sale se oglindeşte viaţa sa. El nu are altă biografie. Ca un 
bun creştin a crezut şi a trăit poruncile Sfintei Biserici Creştin Ortodoxe, a 
predicat Evanghelia Mântuitorului Hristos ca un bun misionar prin versul 
lui inspirat. Nimeni nu-l va putea egala în „Psaltire” şi în „Divina comedie”. 

Vasile Militaru a fost un „munte de bunătate”, dar a cântat şi virtuţi-
le vitejiei şi curajului românesc, mai ales ca ostaş care a participat la cele 
două războaie mondiale. 

Datorită convingerilor sale politice (a fost membru al mişcării legio-
nare, iar în anul l947 a refuzat să intre in rândurile Partidului Comunist ) 
i s-a impus domiciliu forţat in 1947-1948, iar din 1948 până in 1959 a su-
portat infernul temniţelor comuniste alături de alte personalităţi ale cul-
turii româneşti ca: Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Pr. Prof. Dumitru 
Stăniloae etc. 

Prin sentinţa nr. 390 din 2o iunie 1959 a Tribunalului Militar din Cra-
iova i s-a prelungit condamnarea cu încă 40 de ani de temniţă grea şi în-
chisoare corecţională, pedeapsă pe care nu a mai apucat să o execute de-
oarece s-a stins din viaţă în ziua de 8 iulie 1959 la vârsta de 73 de ani, în 
închisoarea de la Poarta Albă. 

Vasile Militaru nu a avut urmaşi, singurul său fiu din prima căsătorie, 
s-a sinucis la vârsta de 17 ani. A avut însă nepoţi de la fraţi printre care şi 
Anghel Militaru din Dobreni de la care am primit cîteva din informaţiile 
referitoare la viaţa şi activitatea poetului. 

A doua soţie, actriţa Telly Barbu, s-a preocupat de reabilitarea numelui 
marelui poet, reuşind după 25 de ani de la dispariţia poetului să-i aducă 
şi să-i reînhumeze rămăşiţele pământeşti la Cimitirul Bellu, în Bucureşti. 

Vasile Militaru a îmbogăţit patrimoniul literaturii româneşti cu pes-
te 30 de volume de poezii şi fabule dintre care amintim: Strop de rouă, 
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Fabule, Vorbe cu tâlc, Doina, Psaltirea în versuri, Cântarea Neamului, 
Treziţi-vă români, Cântecele vinului, Divina Zidire, Spre Împărăţia lui 
Iisus etc. 

Pentru a aduce un omagiu marelui poet, colectivul şcolii din Dobreni, 
Biserica din Dobreni şi administraţia locală a organizat în data de 28 sep-
tembrie 1996, o manifestare prilejuită de împlinirea a 100 ani de la naşte-
rea sa. Cu această ocazie a fost dezvelită o placă comemorativă din bronz 
care este amplasată în incinta şcolii. Scopul manifestării a fost şi acela de 
a atribui şcolii numele Vasile Militaru, dar demersurile oficiale întreprin-
se în acest sens nu s-au finalizat la nivelul Inspectoratului şcolar Giurgiu 
din motive necunoscute. Azi, principala strada din Dobreni poartă numele 
marelui poet Vasile Militaru. 

În concluzie numeroasele urme ale existenţei omeneşti prezente în 
acest sat constituie un motiv serios pentru cercetarea istorică. Cercetări-
le istorice efectuate atat în Dobreni cat şi în localităţile învecinate Vărăşti, 
Obedeni, Vidra, Grădiştea etc. au reliefat o veritabilă vatră de cultură ro-
mânească a cărei vechime se întinde pe mai multe milenii. 

Analiza resturilor ceramice din muzeul şcolii comparativ cu cele desco-
perite atât în localităţile vecine cât şi în vasta arie carpato- balcanică pune 
în evidenţă o locuire permanentă pe acest spaţiu. 

Pe baza acestor izvoare şi cu ajutorul istoriografiei studiate se poate 
face o reconstituire a istoriei localităţii Dobreni din cele mai vechi timpuri 
şi până azi, de unde rezultă că Satul Dobreni este o străveche aşezare ro-
mânească a cărui existenţă îndelungată se pierde în negura vremurilor. 

Biserica satului şi ruinele conacului de la „Prinţesa” fac să crească im-
portanţa istorică a aşezării iar informaţiile descoperite în arhive au confir-
mat-o. Legendele rămase în amintirea bătrânilor, transmise din generaţie 
în generaţie, fără o fixare exactă în timp au constituit baza de la care am 
pornit în realizarea prezentului studiu. 

Analiza critică a istoriografiei şi vestigiilor arheologice locale permite 
reconstituirea şi clarificarea aspectelor legate de trecutul istoric al acestei 
localităţi. 

Importanţa istorică a satului Dobreni este dată şi de faptul că locali-
tatea a fost reşedinţă domnească, aici luându-se decizii care au influenţat 
viaţa politică şi socială a Ţării Româneşti

În perioada modernă şi contemporană, locuitorii satului au fost prinşi 
în vâltoarea evenimentelor desfăşurate în decursul secolelor XIX şi XX : 
revoluţile de la 1821 şi 1848, unirea Principatelor din 1859, războiul pentru 
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Independenţă, răscoala de la 1888, cele două războaie mondiale şi eveni-
mentele din Decembrie 1989. 

Ruinele de la „Prinţesa” constituie mărturii ale unui trecut plin de isto-
rie iar Biserica satului a făcut ca localitatea să fie recunoscută ca un impor-
tant centru de cultură în întreaga regiune. 

Numele satului s-a făcut cunoscut şi prin personalităţile marcante ale 
vieţii politice şi culturale naţionale cum ar fi domnitorul Constantin Şer-
ban şi poetul Vasile Militaru, aceştia constituind un imbold şi un motiv de 
mândrie şi de referinţă pentru locuitorii aşezării. 

Studiul de faţă vine în sprijinul tuturor acelora care vor să-şi cunoască 
istoria locului în care s-au născut şi totodata un îndemn de a scoate la ivea-
lă alte pagini de istorie naţională. 
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 SCHITUL STRÂMBU – GĂISENI, 
CINCI SECOLE DE EXISTENŢĂ

Monahia Cecilia Moldoveanu, 
Egumena Schitului Strâmbu Găiseni

La o distanţă de o zi de cetatea Giurgiului, în apropierea dru-
mului ce lega Târgoviştea de Dunăre traversând codrii Vlă-

siei, se afla, începând cu veacul al XVI –lea Schitul Strâmbu care con-
stituie încă un moment semnificativ atât pentru contextul istoric şi 
artistic al epocii de fondare, cât şi pentru evoluţia în timp a aşezămin-
telor monastice din sudul Munteniei, zona cea mai expusă faţă de ex-
pediţiile militare punitive întreprinse de Imperiul Otoman.

CTITORII 

Ctitoria unuia dintre cei mai importanţi dregători ai lui Neagoe Ba-
sarab, anume Drăghici Vintilescu din Floreşti, mare paharnic (până în 
1520) şi apoi mare vornic, Găisenii sunt amintiţi pentru întâia oară, 
sub numele Schitul Strâmbu, într-un document din 3 aprilie 1526, 
prin care Radu de la Afumaţi dăruia mănăstirilor Glavacioc, Bolintin 
(dispărută în sec. XVII), Nucetul şi Muşeteşti, partea domnească din 
Balta Doamnei, martori fiind jupân Pârvul, marele ban al Craiovei, 
Drăghici, mare vornic, Dragomir spătar, comisul Drăghici, Badea şi 
Dragul, postelnici.

Un alt document, emis la 1533 de Vlad Vintilă VV, reconfirmă be-
neficiul asupra Bălţii Doamnei mănăstirilor enumerate la 1526, adă-
ugându-le Snagovul şi Tutana. Martori : Drăghici, mare vornic, Radu 
vistier etc. Cele două documente nu amintesc nimic despre calitatea 
de ctitor a lui Drăghici vornicul, deşi ele privesc şi Găisenii. (Docu-
mente privind istoria României, veac XVI, tom II).
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Abia un document din 1605, emis la Târgovişte de Radu Şerban 
întărind stăpânirea mănăstirii asupra satelor Onceşti şi Găiseni, vor-
beşte explicit despre ctitorul schitului Strâmbu: „ ... pentru că a fost 
acest sat moşie a jupânului Drăghici, fost mare vornic, apoi însuşi 
Drăghici l-a dat ţi l-a închinat la sfânta mănăstire când a întemeiat 
şi a zidit sfânta mănăstire Strâmbu şi după moarte, jupân Drăghici 
mare vornic s-au îngropat şi zac oasele sale în sfânta mănăstire, el 
şi soaţa lui şi fiii lui şi tot neamul ... ” (Documente pentru istoria Ro-
mâniei, veac XVII, T. I, p. 200).

Informaţia oferită de document se verifică prin prezenţa în margi-
nea vestică a pronaosului bisericii Găiseni a 11 pietre funerare, 10 da-
tând din veacul al XVI – lea între 1521 şi 1588, a XI –a fiind de la 1696. 
Mormintele din veacul XVI aparţin familiei lui Drăghici Vintilescu, 
căci apare un Vintilă, tatăl lui Drăghici, a cărui lespede funerară o des-
cifrează Dimitrie Pappazoglu ca datând din 1533 ( Mss. 739, Arhivele 
Statului, filiala Bucureşti), o jupâneasă Anca, trecută la cele veşnice 
la 1521 (dată ce poate fi considerată ca termen ante quem pentru con-
strucţia bisericii), un jupân Stroe, fost mare ban al Craiovei, ucis la 
1543, sub Radu Paisie în lupta de la Fântâna Ţiganului, pe când încer-
ca să impună ţării alt domnitor (v. St. Nicolaescu : Domnia lui Radu 
Vodă Paisie şi a fiului său Matei vv, Arhivele Olteniei, 1938, p. 213).

Stroe, fiul vornicului Drăghici, a fost îngropat mai întâi la mănăs-
tirea Vărbila, unde mai era încă în anii ’30 o piatră de mormânt ce-l 
amintea şi de unde fusese adus de sluga sa Mihai şi reînhumat la Gă-
iseni în 1544.

Dintre copiii lui Drăghici mai odihneşte la Găiseni Maria din Flo-
reşti, trecută la cele veşnice în călugărie, la 1557. Drăghici moare la 
1572, se pare înaintat în vârstă, iar după el, la 1588 mai este înhumat 
Vâlsul spătar, probabil nepot. Nu se cunosc momintele Neagăi, mări-
tată cu Radu din Drăgoeşti şi nici al Voicăi, soţia lui Vintilă din Cor-
năteni (fiice ale lui Drăghici), dar se află în biserică, în spaţiul unui 
fost pridvor integrat pronaosului, trei lespezi funerare datate 1539, 
1543 şi 1556 cu inscripţiile şterse, precum şi o lespede de la 1578 a 
unui Ivaşcu.

Poziţia mormintelor faţă de spaţiul pronaosului sugerează o reîn-
humare efectuată cu ocazia uneia dintre transformările pe care le-a 
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suferit biserica. Ultima piatră funerară aflată tot în fostul pridvor, 
într-un loc de maximă importanţă, poartă o amplă inscripţie în lim-
ba greacă ce enumeră encomiastic calităţile lui Pandeli, fiul Milii din 
Trestana, ce murise la 1697. Atât poziţionarea lespezii, în proximitatea 
axului bisericii, spre stânga, cât şi amploarea şi virtuţile literare ale 
epitafului, descifrat de D. Pappazoglu (Mss. 739, citat, p. 14) sugerea-
ză prezenţa unui personaj important pentru evoluţia schitului, proba-
bil stareţ „cel desăvârşit cuvios, milostiv, ecumenic, au fost zidirea 
ta în viaţă, slujindu-te pe tine ...”, personaj ce va fi contribuit în mod 
esenţial la una dintre prefacerile mănăstirii din secolul XVII. 

Din fosta mănăstire Strâmbu, amplasată pe malul unei terase a 
cărei pantă cobora spre un lac, au mai rămas, într-o formă marcată 
de intervenţiile veacului XIX, o parte din zidurile de incintă (latura 
vestică integral şi parţial cele de nord şi de sud), primele două nivele 
ale clopotniţei, ruine ale clădirilor egumeneşti şi ale chiliilor, biseri-
ca. Este posibil ca părţile cele mai vechi ale incintei actuale să dateze 
de la sfârşitul secolului XVII, ca şi pivniţele caselor de pe laturile de 
vest şi de nord ale incintei. Anuarul Episcopiei Bucureştilor pe anul 
1909 consemnează mărirea bisericii la 1662, de către monahii Anto-
nie şi Isaiia, fără a menţiona şi sursa informaţiei, posibil o condică a 
mănăstirii.

Cunoaştem, de asemenea, faptul că la 1752, Grigorie al II –lea Ghi-
ca închină mănăstirea Găiseni, alături de altele, mănăstirii şi spitalu-
lui de la Pantelimon fondate de domn la 1732. Faptul poate fi conse-
cinţa dispariţiei vechilor ctitori, a urmaşilor. Cele ce vor decurge din 
această închinare, vor fi pentru o vreme, grave pentru starea mănăsti-
rii şi ne referim la primii 70 de ani după închinare, pentru ca abia mai 
târziu, după secularizare şi după înfiinţarea Eforiei Spitalelor, patro-
najul acesteia să salveze de două ori monumentul de la ruină.

Despre starea mănăstirii la sfârşitul secolului XVIII, un călător en-
glez ce poposeşte pentru o noapte la Găiseni, mergând de la Giurgiu 
spre Bucureşti, consemna la 1794 că a găsit „o biată mănăstire între-
ţinută de trei călugări, un stareţ şi doi servitori, ale cărei venituri în-
treţineau un spital... din Bucureşti ...” ( E.D. Tape, John Sibthorp in 
the Danubian lands – 1794. Revue des études sud-est éuropéennes, t. 
V, p. 442 – 445).
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ARHITECTURA BISERICII

La 1810 Catagrafia judeţului Dâmboviţa consemna pentru Găiseni 
doar biserica veche, de zid, hram Sf. Nicolae.

La 1820 Găisenii deja nu mai erau o mănăstire, acolo slujind doar 
un preot pentru sat, în vreme ce domnia utiliza chiliile fostului aşeză-
mânt ca loc de popas pentru oficiali, în drumul spre Giurgiu (Docu-
ment 1820 publicat de Hurmuzaki, vol. X, p. 89).

Odată cu instalarea ca egumen a Episcopului Climent, amintit în 
pomelnicul de la 1856 ca şi în numeroase inscripţii, mănăstirea îşi reia 
viaţa de obşte, este înzestrată cu o tâmplă nouă, iconostase, sfeşnice şi 
cărţi, datate între 1830 şi 1848. Raportul Eforiei Spitalelor pentru pe-
rioada 1833 – 1843 consemnează reparaţii la biserică, la corpul chilii-
lor şi la clopotniţă, în urma cutremurului de la 1830. Biserica a suferit 
acum cea mai importanţă intervenţie, în urma prăbuşirii turlei de pe 
vechiul naos şi a refacerii bolţilor pronaosului, afectate şi acestea de 
cutremur. Cât despre chilii, foarte probabil că au existat reparaţii, dar 
un desen al lui Carol Isler de la 1850 demonstrează că înainte de 1850 
se locuia în afara incintei, în câteva clădiri situate la nord-vest de clo-
potniţă, zidul împrejmuitor al mănăstirii fiind ruinat.

Pe de altă parte, catagrafia bisericii făcută la 1857, odată cu insta-
larea egumenului Iosif Naniescu, enumeră cu lux de amănunte dispu-
nerea mobilierului celor 11 odăi ale mănăstirii, situate în incintă, de-a 
lungul zidurilor. Prin urmare, refacerea chiliilor s-a petrecut după ce 
au fost desenate de Isler şi anterior catagrafierii, între 1850 – 1857. 
Deja de la 1864 clădirile necesitau reparaţii şi prefectura de Dâmbo-
viţa făcea demersuri în acest sens. (Arhivele Statului, fil. Bucureşti, 
Departamentul cultelor, dosar 1443 din 1864, f. 91).

Intervenţiile capitale la chilii, clopotniţă şi biserică vor avea loc 
abia la 1894, cu cheltuiala Eforiei Spitalelor.

În ce priveşte biserica, o etapă importantă în devenirea ei s-a con-
sumat în vremea imediat anterioară lui 1697, anul epitafului lui Pan-
delli, ce marchează etapa de reînhumări în zona de vest a bisericii. 

Observăm astfel faptul că atât mănăstirile menţionate în docu-
mentele de la 1526 şi 1533 (Glavaciocul, Bolintinul1 şi Nucetul2), cât 
şi mănăstirile imediat învecinate : Căscioarele3 şi Cătăluiul dispărut4, 
împărtăşesc un destin comun : fiind doar relativ apărate de incintele 
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originare, mănăstirile cunosc o etapă de distrugeri la sfârşitul se. XVI 
şi începutul sec. XVII, legată de luptele lui Mihai Viteazul cu turcii şi 
marcată de refaceri masive în cursul veacului al XVII – lea, pentru ca 
secolul al XVIII – lea să aducă reparaţii şi înfrumuseţări (portaluri, 
ancadramente, câte un pridvor, ca la Comana, Căscioarele, Glavacioc) 
pentru ca secolul XIX să aducă schimbări radicale, în urma cutremu-
relor apărând reconstrucţii, demolări şi refaceri, redecorări conforme 
noului gust şi stil artistic impus de neoclasicismul în arhitectură şi 
pictură.

Este un proces căruia îi sunt mai puţin expuse monumentele afla-
te în zone ceva mai greu accesibile şi cu o seismicitate mai redusă; 
câteva, ce datează de la începutul secolului XVI : Dobruşa - Zlătărei5, 
Seaca – Muşeteşti6 amintit în documentele din veacul XVI relative la 
Găiseni, ceva mai târziile Verbila7 şi Stăneşti Vâlcea (1535) se consti-
tuie alături de Găiseni într-o serie relativ omogenă din punct de vede-
re arhitectural, acoperind o perioadă restrânsă la deceniile 2 – 4 ale 
veacului.

 Caracteristicile acestei serii de ctitorii boiereşti sunt :
- dimensiunile reduse;
- planul triconic cu pronaos îngust;
- tipologia absidelor laterale, cu trei sau patru laturi, introducând, 

ca la Seaca sau la Stăneşti, o muchie în ax, după tradiţia transilvăneană;
- prezenţa turlei pe naos (cu excepţia Dobruşei care prezintă unele 

caracteristici moldoveneşti, regăsite şi la bisericuţa Schitului Turba-
tele, probabil de pe la 1530 – 1550).

În ce priveşte decorul plastic se remarcă o sobrietate prin reduce-
rea lui la ancadramente nedecorate aplicate unor deschideri înalte şi 
înguste, prezenţa paramentelor cu tencuială imitând apareillajul (si-
mili), prezenţa arcaturilor exterioare rezumate la nivelul inferior.

Cele de mai sus ne conduc la presupunerea că, la origine, puţin 
ante 1521, Biserica din Găiseni avea un pronaos mai mic în lărgime şi 
lungime, posibil un pridvor la vest şi cu siguranţă, deschiderea feres-
trelor mult mai mică, surmontată de aerisitori rotunde ce se mai văd 
şi astăzi la naos. Iarăşi, ca o posibilitate ce urmează a fi verificată, în 
pod, o turlă peste naosul originar păstrat şi astăzi.
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Primele modificări credem că apar la sfârşitul veacului XVII (1662 
– 1696) şi ele au constat fie în demolarea pronaosului iniţial şi con-
struirea unui pronaos lărgit care ar putea fi, perimetral, pronaosul 
actualo până aproape de stâlpii dinspre vest, fie în cazul existenţei 
încă de la origine a pronaosului lărgit, adaosul unui nou narthex, fără 
demolarea zidului de vest ; limita acestui narthex ar fi decroşul pre-
zent în extremitatea vestică a bisericii. Într-o etapă ulterioară, proba-
bil după 1752, sau cel mai târziu după 1820, când mănăstirea se reîn-
fiinţează funcţionând, totodată ca şi parohie, din nevoie mai mare de 
spaţiu interior, se reuneşte acest narthex cu pridvorul dinspre vest, 
pictându-se biserica.

Totuşi, racordul actual al absidelor naosului vechi la pronaos, ne 
ridică întrebarea dacă nu ar putea fi şi biserica din Găiseni un exemplu 
de edificiu cu pronaos lărgit din secolul al XVI-lea, după modelul Epi-
scopiei Argeşului sau al Glavaciocului8 reluat către sfârşitul veacului 
la Cobia (1572), Târgşor (1580) şi paraclisul Coziei (1583).

Chestiunea existenţei sau nu, de la începuturi şi nu de la 1662, 
cum relatează anuarul Episcopiei, a unui pronaos supralărgit, urmea-
ză să fie lămurită definitiv de cercetarea arheologică după ce aspectul 
originar al paramentului va fi clarificat după desfacerea tencuielilor 
actuale.

Fie că am regăsit, în zona absidelor paramentul de secol XVI, fie 
că-l vom afla la pronaosul actual până aproape de stâlpii de paramen-
tul de secol XVII al primei refaceri, putem anticipa că va fi fost o ten-
cuială simili ce lasă aparente 2-3 asize de cărămidă şi sugerează prin 
panourile tencuite şters, prezenţa pietrei.

Din vechea pictură datând doar de la începutul secolului XIX, se 
păstrează, foarte afectat de umiditate, numai registrul inferior în care 
pe peretele de vest al exonarthexului apare un tablou votiv suprapus 
de o altă pictură. Tabloul reconstituie, probabil, o imagine votivă mai 
veche, aflată pe zidurile pronaosului sau naosului originar. Din Ma-
nuscrisul nr. 739 de la Arhivele Statului, aflăm că, după 1850, Dimi-
trie Pappazoglu nota că ar fi văzut în altar, la „proscomidie 2 ctitori 
având şi 3 copii care neavând numele lor, îmbrăcămintea dovedeşte 
că erau Neagoe Basarsab cu Despina Doamna”.
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Greu de crezut că ar mai fi văzut la 1850, un portret al lui Neagoe 
Basarab. Dar ctitorii puteau fi acolo dacă luăm în considerare faptul 
că ceea ce serveau la 1850 drept altar şi proscomidie, era fostul naos al 
bisericii din Găiseni, transformat în altar după 1830, când, dărâmân-
du-se turla naosului originar se refac boltirile, se întăreşte biserica cu 
contraforţi şi dată fiind supradimensionarea pronaosului, se transfor-
mă vechiul naos din veacul al XVI-lea în altar.

Că avem de-a face cu vechiul naos, o demonstrează atât particu-
larităţile planimetrice, forma absidelor, descărcarea turlei care apar 
în mod similar la monumentele deja citate, datând din prima parte 
a veacului XVI, cât şi grosimea zidurilor ce despart vechiul naos de 
pronaos.

Notăm faptul că pardoselile sunt din lespezi mari de piatră.
Dar momentul în care se măreşte altarul prin înglobarea vechiului 

naos, este şi momentul în care, suprimându-se zidul de vest dinspre 
pronaosul lărgit şi exonarthexul adăugat cândva, se refac complet toa-
te boltirile. Bolţile refăcute chiar de două ori (după 1830 şi după 1838) 
ale pronaosului, prezintă, atât la observaţia directă, cât şi în fotogra-
fia de interior a Comisiunii Monumentelor Istorice (nedatată, dar fi-
ind probabil contemporană cu trecerea lui N. Iorga pe la Căscioarele 
şi Găiseni, deci ante 1908) particularitatea unor deformări, în zona 
superioară a peretelui de est a pronaosului, ce sugerează înglobarea 
în noua zidărie (sfert de cilindru) a vechilor pandantivi aferenţi ca-
lotei vechiului pronaos. Dacă observaţia este corectă, acesta este ar-
gumentul existenţei, la origini, a unui pronaos îngust ce a fost apoi 
amplificat.

Păstrarea pornirilor pandantivilor se explică prin conservarea su-
portului lor, peretele de est al vechiului pronaos. Evoluţia Mănăstirii 
Găiseni apar în acest mod aproape similară cu cea a Mănăstirii Cătă-
lui, învecinată şi datând din a doua jumătate a secolului XVI. 

ICONOGRAFIE

Altarul, deşi este compus din două spaţii cândva distincte, este 
gândit în ansamblul său pentru o unică funcţiune. De aceea, Climent 
Arhiepiscopul Egumen al Găisenilor va fi comandat pictorului un pro-
gram iconografic cu caracter de unicat. Registrul ierarhilor înfăţişează 
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o serie extinsă de Sfinţi Părinţi ai Bisericii. Registrul al doilea, cu me-
dalioane cu Sfinţi Ierarhi include ca ornament buchete Biedermeierr, 
fapt ce contribuie la datarea picturii în prima jumătate a secolului 
XIX.

În absida de est, este înfăţişată Împărtăşania Apostolilor; concile 
absidelor de nord şi sud şi timpanul vestic al fostului naos înfăţişea-
ză, pe larg, Sacrificiul lui Abraham (la vest Dumnezeu cere lui Abra-
ham pe Isac, nord – Abraham pregăteşte rugul şi leagă pe Isac, sud 
– Răstignirea lui Hristos). Integrată legendei sacrificiului, tema Răs-
tignirii capătă o profunzimrâe ideatică, neaşteptată pentru gândirea 
iconografică a secolului XIX, iar meritul acestei nuanţări aparţine cu 
siguranţă lui Climent, pentru că situaţia în care s-a aflat el odată cu 
extinderea altarului, este un unicum.

Conca estică înfăţişează pe Maica Întrupării adorată de îngeri. 
Calota uşor elipsoidală, o Sfântă Treime.

Naosul acoperit cu o boltă pe şipci, având pe margini bolţi în sfert 
de cilindru cu pandantivi în colţuri şi central o calotă aplatizată ce 
sugerează fosta turlă care se sprijinea pe cele patru coloane, ilustrea-
ză în centrul Pantocratorul, pe circumferinţă fiind prezentate Pati-
mile, în următoarea ordine, de la sud spre nord: Rugăciunea de pe 
munte; Prinderea; Iisus la Caiafa; Iisus în faţa lui Pillat (în varianta 
din Apocrife); Judecata lui Pillat; Biciuirea; Calvarul; Suirea pe Cru-
ce; Răstignirea; Învierea; Mariile la mormânt.

În registrul inferior, Sfinţi Militari, de factură neoclasică. Se re-
marcă scenografia neoplastică a iconografiei Patimilor.

Peretele vestic al pronaosului, păstrează fragmentul de pictură 
veche, suprapus de o tempera mai târzie, înfăţişând Sfinţi călugări.

Pictura din spaţiul de la vest de coloanele naosului nu prezin-
tă valoare estetică (este nouă şi de slabă calitate în ce priveşte zone 
bolţii). În rest, continuă pictura din naos cu suprapunerea amintită.

Reîntregind o serie monumentală de ctitorii ale marilor feudali 
din veacul al XVI-lea: Dobruşa, Muşeteşti, Verbila, Stăneşti, Vâlcea, 
cu un ansamblu situat în sudul Munteniei, Găisenii restauraţi ar pu-
tea completa una dintre lacunele lăsate de separaţia unor alte mo-
numente din veacul al XVI-lea sau chiar al XV-lea, din sudul ţării: 
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Bolintin, Tânganu, Schitul Babele, Cătăluiul, Gruiu (de la care au 
rămas doar pivniţele).

De asemenea, restaurarea Schitului Strâmbu, într-o arie aproape 
lipsită de aşezăminte monahale astăzi, recuperează mai mult decât 
un monument semnificativ din punct de vederre arhitectural, ci şi o 
amprentă a spiritualităţii veacului al XVI-lea, preocupată de destinul 
familiei, în mod vădit şi dincolo de limitele vieţii. 

Lipsa de emfază arhitectonică, lapidaritatea inscripţiilor fune-
rare, dovedesc faptul că preocuparea era personală, cotidiană, nea-
vând ca scop o legitimare socială specială, deşi aceasta era implicită. 
Pe de altă parte, prezenţa pietrei tombale din 1521, aici, în vecinăta-
tea Znagovului şi a Glavaciocului, în care personalitatea lui Neagoe 
Basarab este implicată, atribuie Bisericii lui Drăghici Vintilescu, o 
însemnătate cu totul specială, care, dacă va fi confirmată de cerceta-
rea arheologică, va întregi tabloul uneia dintre cele mai strălucitoa-
re epoci artistice ale Ţării Româneşti, cu unul dintre acele elemente 
care ne redau „fundalul artistic” sau de Uhrgrund din care au putut 
răsări excepţiile.

În anul 2010, la împlinirea a cinci sute de ani de existenţă Schi-
tul Strâmbu Găiseni este reactivat prin decizia Preasfinţitului Pă-
rinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, în cadrul Consiliului Epar-
hial al Episcopiei Giurgiului. În ziua de 9 aprilie, Preasfinţia Sa, 
înconjurat de părinţii consilieri de la centrul eparhial, de părinţii 
protopopi ai celor 4 protopopiate şi de părinţii stareţi ai mănăsti-
rilor şi schiturilor din cuprinsul eparhiei şi în prezenţa a sute de 
credincioşi, a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească în biserica se-
cularului schit, prilej cu care a aşezat în scaunul de egumenă a schi-
tului pe monahia Cecilia Moldoveanu. Imediat după reactivare, au 
fost demarate ample lucrări de restaurare ale Ansamblului Schi-
tului Strâmbu Găiseni care curpind: biserica schitului, clopotniţa, 
chiliile şi arhondaricul. S-a reuşit construirea unui corp de chilii 
şi a arhondaricului pentru buna desfăşurare a vieţii monahale din 
acest aşezământ.

Restaurarea vechiului Schit Strâmbu-Găiseni, recuperează un 
monument semnificativ pentru secolele XVI – XVII, de pe aceste me-
laguri vlăscene încărcate de spiritualitate. Astăzi, biserica Schitului 
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Aspecte din timpul manifestărilor religios-culturale desfăşurate în Parohia 
Drăgănescu, cu prilejul împlinirii a 21 de ani de la trecerea la cele veşnice a 

părintelui Arsenie Boca - 28 noiembrie, 2010
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Strâmbu-Găiseni constituie o mărturie valoroasă pentru cunoaşte-
rea istoriei şi prezintă tuturor celor care cu pioşenie îi trec pragul, o 
imagine fidelă a Ortodoxiei româneşti prezentă aici în urmă cu 500 
de ani.  

NOTE:

1  Dispărut; construită la sfârșitul secolului XIV, de Logofătul Filos, amintită în 
documente la 1433, dispărut în secolul XVII.

2  Ctitorie boierească de la sfârșitul secolului XV, „prefăcută la 1746, de doi 
neguţători greci” și reclădită la 1840 – 1949.

3  Ctitorie boierească ante 2431, refăcută la 1725, reparată și înfrumuseţată la 1753, 
din nou refăcută la 1859, devenită biserică parohială.

4  Biserică de dimensiuni modeste, evoluând de la paraclis al unei curţi feudale la 
mănăstire, a fost mărită în secolul XVII prin adăugarea unui exonarthex, apoi 
lărgită în veacul XVIII și complet modi� cată. Mănăstirea dispare în secolul XIX. 
Constantin Bălan și Gheorghe Cantacuzino : Date noi pe marginea cercetărilor 
istorico-arheologice de la Mănăstirea Cătălui. Revista Muzeelor și monumentelor 
nr. 6/1968, pag. 547 – 559.

5  Ctitoria lui Dorus Banu, primul fondator al bisericii Sfântul Gheorghe din 
București, databilă de la începutul secolului XVI, Biserica este de plan triconic, 
cu abside poligonale (trei laturi) la exterior având o mică gropniţă între naos și 
pronaods și un pronaos iniţial surmontat de turlă, clopotniţă cu acces prin scara 
a� ată în zidul de nord și urme ale unui pridvor mai vechi, la vest. Decor exterior, 
registru unic de � ride oarbe, de înălţimi și amplitudini diferite.

6  Biserica de plan triconic cu abside poligonale, trei și patru laturi la exterior, 
trăgând o oarecare stângăcie cu pronaos boltit semicilindric longitudinal și 
pridvor iniţial deschis pe șase coloane de zidărie, datează conform atestărilor 
documentare de la 1515 – 1518 ; este ctitoria Vlădaei (înmormântată aici în 
anul 1528) și a lui Manea Perișanu, refăcută cândva, în secolul XVIII, când este 
decorată la exterior, cu medalioane în frescă. I. Ionașcu, Mănăstirea Seaca – 
Mușetești, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, 1942, pag. 135 – 154. 

7  Ctitoria lui Dragomir Spătar și Toma Banu, din 1539, înfrumuseţată de Pană 
Filipescul, în vremea lui Matei Basarab, cu portalul sculptat și ancadramnetele 
ferestrelor, suferă importante intervenţii când dispare turla de pe naos.

8  Conform descrierii lui Paul de Alep, Glavaciocul (pe care îl atribuie lui Neagoe 
Voevod, după ultimele contribuţii), avea două turle : cea de pe pronaos esra 
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susţinută de 4 coloane, asemănător bisericii din Adda, ţinutul Tripoli. (vol. 
Călători străini în Ţările Române, tom I, pag. 226).

Coroborând relatarea Diaconului din Alep cu imaginea de pe sigiliul Mănăstirii de 
la 1754 și cu date rezultate din investigaţiile arheologice întreprinse în cursul 
consolidării bisericii, I. Diaconescu, în Glasul Bisericii, nr. 3-4, 1965, pag. 267-
277, dă următoarea descriere: „Biserica de plan triconic cu pridvor simplu ... pe 
zidurile laterale și arcurile ce rezamau la interior pe patru coloane cu baze de piatră 
(0,80 X 0,80) se înălţau două cupole prismatice, una pe naos, alta pe pronaos”.
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Biserica în societatea 
contemporană
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 DIMENSIUNEA UNIVERSALĂ 
A CREŞTINISMULUI

Pr. Prof. Univ. Dr. Emanoil Băbuş, 
Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul”, Bucureşti

Conflictul cu autorităţile religioase iudaice – un subiect important 
al Faptelor Apostolilor – ne introduce în a doua fază a istoriei 

Bisericii din această perioadă. Acest conflict a reprezentat cauza externă, 
care a antrenat răspândirea noii credinţe în afara graniţelor iudaismului, 
aşezând de fapt Biserica pe marele drum al istoriei. 

Creştinii erau în principiu acuzaţi de predicarea „numelui lui Hristos” 
şi de învăţătura despre învierea morţilor. Gamaliel, unul dintre fariseii no-
tabili ai vremii, intervine de mai multe ori pentru a împiedica conflictul 
dintre iudaism şi creştinism, care risca să se acutizeze spunând: „dacă ceea 
ce zic este de la Dumnezeu, nu veţi putea să-i nimiciţi…”1 Atunci când citim 
această carte a Faptelor Sfinţilor Apostoli, vedem că autorul ei insistă con-
stant asupra acestui punct: evreii nu puteau ridica obiecţii împotriva creş-
tinilor, pentru că învăţătura acestora din urmă se baza pe Scriptură, fiind 
o mărturie a împlinirii Legii şi a Profeţilor. Aceasta va fi de altfel şi tema pe 
care o va dezvolta şi Sfântul Ştefan în faţa sinedriului. 

Creştinii din Ierusalim, care erau evrei din naştere, vedeau în mod na-
tural prin Biserică încoronarea propriei lor istorii, ca pe un ultim dar ofe-
rit lor de Dumenzeu, ca pe o împlinire spirituală a iudaismului. Pentru ei 
apărea însă o dificultate şi anume aceea că nu puteau înţelege dimensiu-
nea universală a Bisericii. Comunitatea iudaică sau Biserică universală? 
Salvarea lui Israel sau mântuirea lumii? Iată întrebări la care a răspuns un 
om ce prin slujirea sa, a dus la bun sfârşit perioada de formare a Bisericii: 
Sfântul Apostol Pavel. 

Persoana Sfântului Apostol Pavel este mai bine cunoscută decât a celor-
lalţi Apostoli. Faptele Apostolilor, scrisă de ucenicul său, Luca precum şi 
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epistolele sale ne procură informaţii bogate despre viaţa şi activitatea sa2. 
Experienţa sa spirituală, învăţătura sa, atitudinea pe care a luat-o în faţa 
problemelor apărute în viaţa bisericească, Pavel le-a expus în scrisorile tri-
mise diferitelor comunităţi creştine. 

Născut în Tarsul Ciliciei, deci în diasporă, Pavel încerca să conjuge cât 
mai armonios apartenenţa sa pasională, la poporul evreu şi la religia aces-
tuia, cu o gândire cu adevărat universală. Conştiinţa sa religioasă era în în-
tregime modelată de iudaism, de setea biblică pentru Dumnezeul cel viu, 
dar îşi desfăşura activitatea în plină atmosferă greco-romană. Educaţia sa 
religioasă a primit-o la Ierusalim de la Gamaliel, ideologul fariseilor. Cres-
cut în iudaismul cel mai conservator, el nu putea decât să fie un duşman al 
creştinismului. El este cel care se arată într-un totul de acord cu execuţia 
lui Ştefan, ajungând să prigonească pe creştinii din Ierusalim, iar pentru a 
ajunge în Siria cere împuterniciri speciale din partea sinedriului. În acest 
moment, pe drumul Damascului are loc un moment crucial din viaţa sa: 
chemarea venită din partea lui Iisus şi cu acest prilej convertirea sa. 3 Cu 
privire la acest moment crucial din viaţa lui Pavel, au fost întocmite ne-
numărate lucrări, ce doreau să explice cele întâmplate în mod ştiinţific, 
făcând apel în acest sens la enumerarea unor factori psihologici şi neuro-
logici. Este clar însă că este vorba aici de o taină pe care ştiinta, chiar dacă 
este ajutată de instrumentele cele mai sensibile, nu o poate explica. Pentru 
noi, foarte important este faptul că fiecare cuvânt al lui Pavel ne arată con-
vingerea sa, că a primit o descoperire deosebită din partea lui Hristos, fapt 
pentru care Biserica l-a considerat ca şi pe ceilalţi 12, Apostoli. 

După botezul său, Pavel a petrecut 3 ani la Damasc, apoi merge la Ieru-
salim unde este primit de Petru şi Iacob. El a considerat mereu Biserica din 
Ierusalim drept centru al creştinismului, iar în epistolele sale nu va înceta 
să cheme la „ajutorarea sfinţilor din Ierusalim”. Alungat de ura evreilor, 
Pavel a plecat din Ierusalim în oraşul său natal Tars, iar de aici mai departe 
în Antiohia, acolo unde pentru prima oară „ucenicii primiseră numele de 
creştini”. 4 Pavel şi-a consacrat întreaga sa viaţă „slujirii cuvântului”, fiind 
creatorul unui şir de biserici în Asia Mică, Grecia şi chiar în partea occi-
dentală a Imperiului Roman. Faptele Apostolilor vorbesc în mod deosebit 
despre alegerea lui Pavel (numit mai întâi Saul, numele său evreiesc) şi a 
însoţitorului său Barnaba de către Sfântul Duh, pentru împlinirea călăto-
riilor misionare. 

Încă de la începutul slujirii sale Pavel s-a confruntat cu problema lo-
cului, pe care trebuie să-l ocupe în Biserică cei proveniţi dintre păgâni, o 
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problemă capitală pentru viitorul creştinismului. Înainte de începutul ac-
tivităţii misionare a lui Pavel, creştinismul era limitat la câteva centre mai 
importante din cadrul Imperiului Roman: Antiohia, Alexandria şi Roma. 
Chiar şi aici, era vorba mai degrabă de un iudeo-creştinism adus de evreii 
din diasporă, care îndeplineau pelerinajul lor tradiţional la Ierusalim, pen-
tru a se ruga şi a oferi sacrificii la Templu. Printre aceşti pelerini se numă-
rau şi câţiva dintre auditorii predicii lui Petru de la Cincizecime. Adoptând 
creştinismul, ei au creat comunităţi printre coloniile de evrei din marile 
oraşe. Cu toate acestea, nu putem vorbi acum de o adevărată expansiune 
a creştinismului în afara lumii iudaice: controversa asupra creştinismului 
rămânea încă o problemă internă a iudaismului. În acest context, istoricul 
roman Suetoniu scria în anul 49, că împăratul Claudiu expulza pe toţi evre-
ii din Roma, din cauza dezordinii din sânul acestei comunităţi cu privire la 
„un oarecare Hristos”. 

La rândul său Pavel îşi începea predica în Asia Mică, adresându-se 
evreilor: când sosea într-un oraş el mergea mai întâi la sinagogă, unde ba-
zându-se pe Sfânta Scriptură, vorbea despre Iisus. Atunci când era respins 
de evrei, cuvântul său se adresa păgânilor. Pavel nu a avut niciodată vreo 
îndoială în ceea ce priveşte faptul că „mai întâi evreilor era adresat Cuvân-
tul lui Dumnezeu”, 5 iar faptul că aceştia îl respingeau, constituia pentru el 
o „durere neîncetată”. Sfântul Apostol Pavel avea însă convigerea că Evan-
ghelia era adresată tuturor oamenilor (), 6 de unde şi conştiinţa vocaţiei 
sale de „apostol al neamurilor”. De acum, putem deja vorbi nu numai de 
convertiri cu cararcter individual, ci de comunităţi întregi formate dintre 
„neamuri”. Întrebarea care se punea acum era următoarea: prescripţiile 
rituale ale Vechiului Testament, pe care iudeo-creştinii din Ierusalim le 
respecteau, trebuiau impuse şi celor proveniţi dintre neamuri? Răspunsul 
lui Pavel era fără nici un echivoc unul negativ. Pentru el nu era vorba de o 
metodă „tactică” folosită pentru convertirea celor dintre „neamuri”, ci de o 
convingere profundă asupra mântuirii adusă nouă prin Hristos7. 

Mântuirea nu era acordată numai evreilor, ci întregii umanităţi, căci 
păgânii fără să cunoască legea Vechiului Testament, revelată şi împlintă 
de Dumnezeu, au în ei legea conştiinţei care condamnă răul. Pentru Pavel 
superioritatea sau alegerea evreilor, pe care de altfel nu o neagă, nu con-
stă în faptul că au Legea binelui şi a răului, ci în acela că le-a fost conferit 
Cuvântul lui Dumnezeu8, cu alte cuvinte prin ei s-au împlinit pregătirile 
pentru venirea lui Hristos. În acest timp Iisus vine pentru a salva pe toţi 
oamenii „căci evrei sau greci, toţi sunt supuşi păcatului”. 9 Prin legea lui 
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Moise sau a conştiinţei, „Dumnezeu I-a închis pe toţi în neascultare, pen-
tru ca pe toţi să-i miluiască” ;10 „căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin 
credinţa în Hristos Iisus. Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat în Hristos v-aţi 
îmbrăcat”. 11 Din partea celor proveniţi dintre „neamuri”, Pavel nu cerea 
decât credinţa în Hristos, cu alte cuvinte o convertire conştientă şi totală 
în Hristos, o viaţă nouă închinată lui Iisus. Din păcate, însă mai erau mulţi 
printre iudeo-creştini care impuneau ca obligatorie respectarea legii moza-
ice pentru toţi membrii Bisericii fără nici o excepţie. În Faptele Apostolilor 
acest conflict este rezumat de către autor la câteva date esenţiale: problema 
apărută în Biserică şi răspunsul pe care aceasta trebuia să-l dea. Răspunsul 
a fost dat de Sfinţii Apostoli şi de Biserica din Ierusalim, la Sinodul Apos-
tolic din anul 50. 12 

Sinodul de la Ierusalim a hotărât, să nu se impună creştinilor dintre 
„neamuri” legea mozaică, ci ei „să se ferească de cele jertfite idolilor, de 
desfrâu, de animalele sugrumate şi de sânge”. 13 La acest sinod, care rămâ-
ne în tradiţia bisericească un model pentru sinoadele ulterioare, ca măsură 
a conciliarităţii Bisericii, au participat nu numai Apostolii, ci şi preotii, cu 
alte cuvinte ierarhia comunităţii locale şi prin aceasta întreaga Biserică din 
Ierusalim, condusă de Apostolul Iacob. După acest sinod, misiunea creşti-
nă printre neamuri a fost mult uşurată, iar creştinismul, eliberat de servi-
tutea legii mozaice, şi-a întărit caracterul de religie universală. 

Pavel şi-a continuat misiunea sa de predicator al Cuvântului lui Dum-
nezeu, cele trei călătorii misionare descrise în Fapte, ilustrând o parte a 
activităţii sale apostolice. În fiecare oraş prin care trecea, el înfiinţa o bise-
rică, aşeza episcopi şi preoţi, creea comunităţi creştine. Începuturile Bise-
ricii au fost destul de dificile. Pericolului legalismului iudaic i se adăuga cel 
al unei religiozităţi păgâne „misteriale”, care nu putea înţelege întotdeauna 
viaţa nouă, libertatea în Hristos, bucuria unităţii de care vorbea Apostolul 
Pavel. Pentru aceasta era nevoie de multă răbdare, de dragoste, de grija 
constantă a „apostolului neamurilor” în vederea înţelegerii corecte a învă-
ţăturii evanghelice, pentru a înlocui pe „omul cel vechi cu cel nou”. 

Viaţa marelui Apostol s-a încheiat printr-un martiraj. La Ierusalim, 
unde se întorcea după fiecare călătorie, evreii l-au prins pe Pavel. Făcând 
uz de cetăţenia romană, el a fost transferat la Roma, unde urma a fi judecat 
de un tribunal imperial. „Faptele Apostolilor” se termină cu anul 63. Îm-
prejurările sfârşitului său sunt necunoscute. Se crede că el a murit ca mar-
tir sub împăratul Nero, în anul 67. După tradiţia creştină, Sfântul Apostol 
Pavel a murit în aceeaşi zi cu Sfântul Apostol Petru, pe 29 iunie, dată care 
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a rămas până astăzi ziua sărbătoririi lor. Prin misiunea sa, Pavel a răspân-
dit creştinismul mai ales în lumea greco-romană şi l-a întărit la Roma, în 
centrul Imperiului roman. Activitatea sa printre neamuri, a permis elibe-
rarea creştinismului de servitutea legii mozaice şi a asigurat răspândirea 
lui universală. 

Triumful creştinismului

În timpul lui Constantin cel Mare ia sfârşit evoluţia Imperiului Roman, 
care începuse odată cu primul contact cu Orientul elenistic. Imperiul atin-
sese cea mai importantă întindere teritorială, iar deja din vremea lui Adri-
an începuse să decadă: frontierele devin fluctuante, în secolele următoare 
se împarte sub presiunea popoarelor sau a unor personalităţi, sau se re-
constituie şi cunoaşte noi perioade de expansiune. De asemenea, pe plan 
politic, Imperiul atinge apogeul final. Principatul roman devenise treptat o 
monarhie teocratică, în care împăratul era un intermediar ce lega lumea de 
Dumnezeu, iar Statul devenise reflectarea pe pământ a legii divine. Cultul 
soarelui neînvins, instaurat de Aurelian ca religie de stat la jumătatea seco-
lului al III-lea, era legat de noua concepţie religioasă monarhică. Împăratul 
era echivalentul în lume a ceea ce soarele era în cer, el participa la natura 
sa glorioasă, era reprezentantul său pe pământ. Monarhul era separat de 
simplii muritori, el era sacru alături de cei care-l înconjurau. Împăratului 
făcea obiectul unui cult religios, iar pe viitor în „liturghia imperială”, ritu-
alul sacru care era destinat vieţii împăratului, simboliza natura divină a 
statului, ca expresie a acestei lumi de natură celestă. Evoluţia aceste per-
cepţii statale era paralelă cu evoluţia religioasă a lumii greco-romane către 
monoteism sau credinţa într-un singur Dumnezeu. Neoplatonicismul lui 
Plotin, cântecul de lebădă al filosofiei greceşti, cultele orientale şi scrierile 
ermeneutice, toate principalele curente spirituale şi intelectuale ale epocii, 
proclamau drept principiu unic un Dumnezeu suprem în cer. 

Constantin era un reprezentant tipic al acestei noi conştiinţe religioa-
se. Conform primului biograf creştin, Eusebiu de Cesareea, tatăl său „îşi 
consacrase Unicului Dumnezeu copiii săi, soţia sa, slujitorii săi şi întreg 
Palatul său”14. Constantin a crescut în atmosfera acestei religii, fiind atras 
spre misticism, cu credinţa în vise, în viziuni sau iluminări. El credea în 
alegerea sa, iar cariera sa politică a fost caracterizată de contacte personale 
cu cerul. Această stare de spirit nu era suficientă pentru a explica conver-
tirea sa la creştinism, dar ne poate ajuta să înţelegem mai bine cum privea 
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Constantin religia întemeiată de Hristos şi să vedem în el reprezentantul 
unei apropieri între Biserică şi credinţa sa. 

Constantin cel Mare şi-a început ascensiunea sa pe plan politic, în con-
textul conflictelor fratricide care opuneau mai mulţi împăraţi rivali, după 
abdicarea lui Diocleţian. Acesta din urmă, a inaugurat sistemul celor doi 
împăraţi, fiecare cu funcţii proprii, purtând titlul de „august”, cărora le 
erau asociaţi doi „cezari”. Acest sistem, destinat să remedieze dificultăţile 
crescânde ale Imperiului, nu a funcţionat întotdeauna în mod eficient, dar 
prevala în perioda în care Constantin a preluat puterea. Înainte de a realiza 
unitatea părţii occidentale a Imperiului, el trebuia să-şi elimine rivalul, pe 
Maxenţiu. La începutul anului 312, el a părăsit Galia, iar în luna octombrie, 
după o trecere îndrăzneaţă a Alpilor, ajunge în preajma capitalei Roma. 
Bătălia care-l aştepta era pentru el decisivă, miza fiind succesul sau eşecul 
definitiv al „misiunii sale”. Cetatea eternă era apărată de Maxenţiu, dar şi 
de zeii antici, de forţa unei tradiţii păgâne şi de un trecut glorios. Pentru un 
om precum Constantin, probabil că această dispută era o ruptură cu tre-
cutul. De aceea, poate că în acele momente era în căutarea unei forţe sau a 
unei sancţiuni care să-l ajute în noul destin, pe care urma să-l aibă Roma. 
În acele clipe de maximă tensiune putem plasa convertirea sa. Descrierile 
cronologice ale celor apropiaţi de eveniment nu amintesc nici de viziunea 
Crucii, nici de cuvintele: „prin acest semn vei învinge”. Ele menţionează 
numai sfatul primit în vis: să pună pe steaguri semnul Sfintei Cruci. Con-
stantin a ascultat, l-a învins pe Maxenţiu şi a intrat în Roma. După aceasta 
evenimentul a fost dezvoltat, chiar şi cu ajutorul lui Constantin. Un fapt 
este însă incontestabil: semnul pe care împăratul l-a văzut şi i-a permis să 
obţină o victorie decisivă, era un simbol creştin şi din acel moment el s-a 
considerat creştin. 

O altă întrebare, pe care ne-o putem pune este dacă a devenit cu adevă-
rat creştin din acel moment. Din câte cunoaştem, la 25 de ani după victo-
ria de la Podul Vulturului, pa patul de moarte a primit botezul. Amânarea 
acestui moment poate fi pusă şi pe seama dorinţei exprimate în mod repe-
tat, de a fi botezat în râul Iordan. Ce a făcut Constantin în acest interval de 
timp? Răspunsul la această întrebare îl putem găsi în paradoxul bizantin, 
manifestat deplin prin caracterul particular al convertirii primului împărat 
creştin. În concepţia lui Constantin, credinţa creştină sau mai degrabă cre-
dinţa în Hristos, nu i-a venit prin intermediul Bisericii, ci i-a fost acorda-
tă personal şi direct în lupta cu duşmanul, altfel spus în timpul exercitării 
îndatoririlor sale de împărat. De asemenea, victoria pe care el a obţinut-o 
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cu ajutorul Dumnezeului creştin, îl aşeza pe împărat şi Imperiul său sub 
protecţia Crucii şi în dependenţă directă de Hristos. Aceasta înseamnă că 
marele Constantin nu s-a convertit asemenea unui om care se află în cău-
tarea exclusivă a adevărului, ci ca un împărat. Cu alte cuvinte Hristos l-a 
ales, iar prin el s-a alăturat Imperiului. Astfel, putem explica convertirea 
lui Constantin, care nu a fost urmată de nicio revizuire sau reexaminare a 
concepţiei teocratice a Imperiului, dar a atras după sine o schimbare de 
atitudine din partea creştinilor şi a Bisericii, care vedeau în împărat şi în 
Imperiu, ceva sfânt, ales de Dumnezeu. Toate dificultăţile, multe dintre 
particularităţile Bizanţului sau ambiguităţile epocii constantiniene provin 
din acest paradox: primul împărat creştin a fost un creştin din afara Biseri-
cii, iar Biserica cu credinţă şi sinceritate, îl acceptă şi-l recunoaşte ca atare. 
În persoana împăratului, Imperiul devine creştin fără să mai treacă prin 
judecata baptismală. 

Convertirea lui Constantin a fost urmată în 313 de Edictul de la Milan, 
care definea principiile politicii religioase ale împăratului. Edictul procla-
ma pentru creştini şi pentru fiecare libertatea de a-şi alege religia. Propri-
etăţile confiscate bisericilor creştine pe durata persecuţiilor erau restitu-
ite. În privinţa libertăţii lui Constantin, remarcăm faptul că nu trebuie să 
confundăm acest gen de libertate cu cea creştină. A fost nevoie de secole 
pentru ca noua manieră de a înţelege persoana cu rădăcini în Evanghelie, 
să conducă spre o nouă concepţie despre Stat, în care prerogativele acestu-
ia din urmă, să fie limitate de drepturile inalienabile ale persoanei umane. 
Tragedia apare însă atunci, când de-a lungul timpului, ideea creştină a va-
lorii absolute a persoanei umane, a devenit un simbol al luptei împotriva 
Bisericii. Cauza acestei situaţii poate fi regăsită chiar în secolul al IV-lea, 
când creştinii au fost fascinaţi de convertirea lui Constantin cel Mare. În 
acel moment Biserica nu a mai reuşit să evalueze, conform Evangheliei, 
absolutismul teocratic al Statului antic, transferându-l, pentru o bună pe-
rioadă de timp, în planul concepţiei creştine despre lume. De aceea, liber-
tatea de care aminteşte Edictul de la Milan trebuie interpretată ţinând cont 
exclusiv de conştiinţa teocratică a lui Constantin, pentru care Statul repre-
zintă suportul religiei, împlinătorul pe pământ al voinţei lui Dumnezeu în 
legătură cu lumea. Deci, este vorba despre libertatea de cult, adică de for-
mele exterioare ale religiei. Statul nu se considera legat exclusiv de nicio 
formă exterioară şi această nu provenea dintr-o dorinţă de neutralitate, 
ci în cadrul noului monoteism religios şi filosofic împărtăşit de Constan-
tin înainte de convertirea sa, orice cult avea legătură cu singura Divinitate 
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supremă. Din acest punct, de vedere Edictul de la Milan nu era un început, 
ci o realizare, un punct final. Sincretismul religios în care se dizolvă şi mor 
vechile forme păgâne, găseşte ultima sa expresie. Natura teocratică a Sta-
tului rămâne însă intactă: religia este o prioritate de Stat, pentru că Statul 
este o instituţie divină, forma „divină” a societăţii umane. Libertatea era 
o recompensă pentru ca „divinitatea care este în ceruri să fie binevoitoare 
spre noi şi spre cei care se supun autorităţii noastre”. 15 

Liberatea de care aminteşte Edictul, ca ultimă expresie a sincretismu-
lui imperial, aducea şi un element nou. Împăratul nu ascundea simpatia 
sa pentru creştinism, declarând că el acorda libertate necreştinilor „pentru 
liniştea vremurilor”, dar inima sa aparţine noii credinţe. Cu alte cuvinte, 
această libertate era o dispoziţie provizorie în aşteptarea triumfului deplin 
al creştinismului. Păgânismul era condamnat, iar în calitatea sa de impe-
rator, Constantin avea conştiinţa unui legislator religios al Imperiului. El 
nu putea amesteca creştinismul cu minciuna păgânismului. Cu cât deve-
nea mai conştient de credinţa sa creştină, cu atât era mai ostil păgânismu-
lui. Credinţa teocratică şi cea creştină se vor confunda într-o unitate am-
biguă, determinantă pentru viitorul Bisericii sub Imperiul bizantin, a cărei 
epocă constantiniană reprezintă fundamentul. 

Creştinismul şi lumea

Noua poziţie pe care o are Biserica în raport cu lumea este revelată de 
criza ariană. Uneori victoriile se pot transforma în înfrângeri, iar sfârşitul 
unor persecuţii în supunere faţă de autorităţi. Prima impresie pe care o 
lasă secolul al IV-lea, este aceea a unei convertiri „nominale” şi poate de 
aceea asistăm într-o primă etapă la aparenţe controversate: biserici splen-
dide construite în oraşe, slujbe săvârşite cu tot mai multă solemnitate, veş-
minte liturgice acoperite cu aur şi pietre preţioase, fără a observa o reîn-
noire morală a societăţii. Printre măsurile luate de Constantin cel Mare în 
favoarea creştinilor putem aminti: proclamarea duminicii ca zi de odihnă, 
exceptarea de impozite a Bisericii şi a clericilor, acordarea unei puteri judi-
ciare episcopilor şi protejarea familiei. O parte a acestei legislaţii „creştine” 
tindea să acorde privilegii Bisericii, iar altă parte se înscria pe linia drep-
tului roman, care din secolul al III-lea evolua într-o direcţie umanistă. În 
orice caz, nu observăm în acest domeniu vreo ruptură sau criză de conştiin-
ţă. Cei care judecă în mod exclusiv această perioadă, uită însă că problema 
influenţei Bisericii asupra lumii, se punea în mod diferit faţă de timpurile 
noastre. Dacă noi putem judeca trecutul şi-l măsurăm prin raportare la 
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idealul creştin, acest lucru este posibil datorită creşterii constante a aces-
tui ideal în conştiinţa umană, evoluţie care a marcat puţin câte puţin toate 
aspectele vieţii creştine. Vorbim adesea despre „probleme” de Stat, despre 
cultură şi despre societate, dar toate acestea au devenit „probleme” numai 
în lumina perfecţiunii, a noii cunoştiinţe a binelui şi a răului. 

În timpul lui Constantin primul obstacol căruia trebuia să-i facă faţă 
Biserica era păgânismul. Nu putem face o evaluare corectă asupra reali-
zărilor acestei perioade, fără a înţelege natura luptei. Astăzi, ne reprezen-
tăm păgânismul asemenea unui cult adus idolilor şi considerăm victoria 
Bisericii din vremea lui Constantin drept una simplă şi evidentă. Numai 
că în spatele adorării idolilor se ascundea o percepţie specifică şi coerentă 
asupra lumii, un ansamblu de idei şi credinţe profund înrădăcinate în oa-
meni, care nu erau primitive, nu erau uşor de eliminat şi care după 2000 
de ani de la apariţia creştinismului nu au dispărut. La modul general, foar-
te simplu, am putea descrie această viziune asupra lumii sub forma supu-
nerii omului, forţelor iraţionale pe care el le percepe în natură. Aceste forţe 
conduc „destinul” lumii şi pe al celor care o locuiesc. Omul poate îmblânzi 
aceste forţe prin oferirea de sacrificii sau a cultului. Până la un punct, chiar 
poate controla aceste forţe, mai ales prin magie, dar nu le poate cunoaşte 
deplin şi nici nu se poate elibera. De aceea, întreaga sa atitudine faţă de 
lume este una de teamă, un sentiment al dependenţei faţă de forţele mis-
terioase, pe care nu le poate face inteligibile sau benefice. 

Creştinismul vedea în acest păgânism, care aservea omul, o teribilă 
minciună, deci o minciună şi la adresa lui Dumnezeu. De aceea îşi con-
sacra întreaga energie, luptei împotriva păgânismului. Era o luptă pentru 
sufletul uman, pentru eliberarea sa din infernul, care-i otrăvea conştiinţa 
şi viaţa. Numai prin intermediul acestui conflict putem înţelege, ceea ce ni 
se pare azi a fi un compromis cu lumea. În perioada persecuţiilor, creştinii 
erau excluşi din viaţa publică. Ei nu puteau juca un rol activ în lume, măr-
turia lor fiind adusă prin cuvânt şi sânge. Din momentul în care Constantin 
s-a convertit, situaţia s-a schimbat radical: mulţimile umpleau bisericile. 
Numai simpla convertire a împăratului, care a predecedat condamnarea 
oficială a păgânismului, a plasat Biserica în centrul vieţii Imperiului, loc 
ocupat anterior de religia oficială. Dacă religia lui Hristos era percepută 
(este şi astăzi) exclusiv eshatologică, un apel de respingere a lumii şi o di-
recţionare spre Împărăţia viitoare, „care nu este din lumea aceasta”, ac-
ceptarea noului rol de către Biserică, însemna o implicare a ei în lume. De 
altfel, martirajul creştin demonstrase că urmaşii lui Hristos nu separau 
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religia de viaţă, ci afirmau că omul întreg şi întreaga sa viaţă aparţineau 
Împărăţiei lui Iisus. Sensul mesajului creştin era că Împărăţia lui Dumne-
zeu se apropiase odată cu venirea lui Hristos şi devenise sămânţa unei noi 
vieţi, aici şi acum, în această lume. În lumina Împărăţiei Domnului, nimic 
în lume nu putea pe viitor să constituie o valoare absolută: nici Statul, nici 
cultura, nici familia. Totul era subordonat unicului Domn, aceasta fiind 
semnificaţia refuzului creştin de a acorda acest titlu de Domn Împăratului. 
Constantin cel Mare plasează împărăţia sa şi Imperiul său sub protecţia sa 
şi aşteaptă din partea Bisericii sancţiunea pe care anterior a aşteptat-o din 
partea zeilor. De aceea Biserica nu putea refuza această aşteptare, în măsu-
ra în care ea afirmase în termenii lui Atanasie cel Mare: „Crucea nu a fost 
ruină pentru creaţie, ci izbăvire”. 16

A aboli pagânismul nu însemna numai a renunţa la idoli şi la cultul lor, 
ci şi a etanşeiza nevoia de sancţiune divină pentru viaţa umană, precum 
şi fiecare dintre aceste manifestări, mari sau mici. Este adevărat că la un 
moment dat creştinismul a adoptat şi asimilat forme ale religiei păgâne, 
cu scopul de ale da un sens nou, autentic. Biserica nu a negat legătura sa 
cu religia naturală, dar încă din primele secole ea a conferit acestei legă-
turi o semnificaţie contrară. Istoricii moderni explică această situaţie prin 
„împrumuturi” şi „influenţe”, în timp ce Biserica prin gura lui Tertulian a 
afirmat mereu că sufletul uman este „în mod natural creştin” şi că religii-
le naturale şi păgânismul nu erau decât distorsiuni a ceea ce în natură era 
adevărat şi bun. 17 Acceptând formele preexistente, Biserica restituia lui 
Dumnezeu ceea ce-i aparţinuse de drept, restaurând „imaginea căzută” a 
umanităţii. Cu alte cuvinte noi ar trebui să ne întrebăm ce sens a dat Bise-
rica atunci când a adoptat o formă sau alta. Din acest punct de vedere, sub 
domnia lui Constantin arhitectura sacră a cunoscut o evoluţie interesantă. 
Dacă pe timpul persecuţiilor, Biserica nu avea construcţii speciale pentru 
desfăşurarea cultului, acest lucru se datora faptului că era împiedicată să 
aibă, la care se mai adaugă opoziţia de principiu a creştinilor: faţă de evrei 
cu Templu din Ierusalim şi în raport cu funcţia pe care o avea templu pen-
tru păgâni. Numai că sacru se opune profanului şi de aceea în interiorul 
templului se puteau face sacrificii pentru om, în căutarea unei reconcilieri 
cu divinitatea, pe când în afară, lumea rămânea profană şi îndepărtată de 
Dumnezeu. 

Vestea cea nouă adusă de creştinism era aceea că pe viitor Dumnezeu 
a ales pentru templu,  chiar omul, care nu locuieşte în temple făcute de 
mâna omului. 18 Astfel opoziţia dintre sacru şi profan era depăşită, pentru 
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că Hristos a venit pentru a-l sfinţi pe om şi întreaga sa viaţă, pentru a-l uni 
cu Dumnezeu. Noul templu erau creştinii şi adunarea lor Biserica. Nu mai 
era vorba ca în trecut de un templu „făcut de mâna omului”, ce-l sanctifica 
pe om, ci de harul Duhului Sfânt, ce-l transformă în templul viu. Locul în 
care se adunau creştinii era sfânt, iar sfinţenia adunării lor putea şi trebuia 
să facă un templu din orice loc din lume. 

Biserica văzută 

În acest context, creştinii au început să construiască biserici, această 
iniţiativă devenind principala activitate în epoca constantiniană. Această 
lucrare nu însemna o ruptură a conştiinţei ecleziale, o întoarcere la reli-
gia întemeiată pe templu. Forma principală pe care o capătă templu creş-
tin este cea a bazilicii, care la origine nu a fost un edificiu religios, ci spe-
cific profan, destinat adunărilor numeroase, precum tribunalele, pieţelor 
sau reununilor publice. Aceasta însemna că prin construirea templelor lor, 
creştinii respingeau în mod deliberat atât modelul Templului din Ierusa-
lim, cât şi pe cel al templului păgân. De fapt, în lumina noii învăţături creş-
tine, templu primea un sens cu totul nou, incompatibil cu vechea semni-
ficaţie. Din punct de vedere arhitectural, templul păgân era subordonat 
funcţiei sale religioase, în centru era plasat un idol sau un reprezentant 
al său. Templul creştin era integrat exclusiv învăţăturii despre Biserică ca 
adunare a creştinilor. El are în centru o masă pentru săvârşirea Sfintei Eu-
haristii, care transformă această adunare în Biserică, unindu-i pe creştini 
şi transformându-o în templul al trupului lui Hristos. Astfel, existenţa tem-
plelor creştine nu aducea nicio schimbare de fond Bisericii, ci îi conferea 
o semnificaţie nouă. Odată cu Constantin cel Mare, templul creştin devine 
vizibil şi încetează existenţa semiclandestină, pentru a deveni centrul vie-
ţii religioase din cetate. Inaugurarea noii capitale a permis împăratului să 
pună bazele unui urbanism creştin, care urma să servească drept referinţă 
constructorilor de-a lungul întregului Ev Mediu creştin. Templul este în 
inima oraşului, formează centrul său mistic. Prin cupola sa, biserica înco-
ronează şi protejează cetatea. Chiar dacă ideea era împrumutată din pă-
gânism şi Constantin este acuzat de influenţele anticului Bizanţ, exersate 
asupra sa, acest lucru are mai puţină importanţă. Pentru generaţiile viitoa-
re Constantinopolul va rămâne un spaţiu creştin al Imperiului. Se stabilea 
practic o nouă legătură fizică între Biserică şi lume. În fiecare oraş, marti-
rul local era cinstit ca „sfânt patron”al cetăţii, iar rugăciunea făcută în Bi-
serică „pentru toţi şi pentru toate”, va fi resimţită pe viitor ca o rugăciune 
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adresată unui spaţiu precis şi pentru oameni ce se găsesc în acel loc. Rugă-
ciunea ţinea cont de nevoile cotidiene ale populaţiei şi cuprindea într-o for-
mă nouă întreaga viaţă umană, de la naştere la moarte, precum şi în toate 
manifestările sale: politice, sociale sau economice. În acelaşi timp, templul 
şi cultul devin principala formă de predicare a creştinismului într-o lume 
încă semi-păgână, şcoala noii societăţii creştine. Răspunzând tuturor ne-
voilor acestei lumi, asumând funcţia asumată anterior de păgânism, Bise-
rica lega toate lucrurile, Legii celei noi şi plasa chipul lui Hristos în centrul 
lumii. De asemenea, chipul sfântului, descrierea vieţii sale erau mărturii a 
Celui în care au trăit, căruia i-au dăruit viaţa. Această evoluţie a vieţii ecle-
ziale în perioada constantiniană a fost calificată drept „sfinţire a timpului”. 
Sfinţirea naturii, a vieţii, ferma convingere că Sânta Cruce aduce vindeca-
re, reprezintă sensul a ceea ce adesea a fost considerat drept „un compro-
mis” progresiv al Bisericii cu lumea. Chiar dacă au existat unele distorsiuni 
(vezi sinodul I ecumenic), putem semnala în acest proces, descoperirea 
sobornicităţii Bisericii, ca sămânţă aruncată în lume, pentru mântuirea ei. 

Statul exercita uneori o presiune asupra Bisericii, iar unii episcopi se 
arătau prea servili, dar în cele din urmă cei cinstiţi drept păstrători ai cre-
dinţei au fost Atanasie sau Vasile cel Mare: adevărul lor a fost în final ac-
ceptat de Stat şi i s-au supus. Noua situaţie nu trebuie pusă pe seama ha-
zardului: pentru prima dată principul unui adevăr obiectiv, independent, 
este pus deasupra oricărei puteri şi oricărei autorităţi. Ideea unui adevăr 
obiectiv pătrunde în vremea lui Constantin în conştiinţa umană, în ciuda 
a ceea ce ni se poate părea uneori drept o simplă dispută de cuvinte. În 
această confruntare s-a format conştiinţa omului modern: credinţa sa în 
raţiune şi în libertate, capacitatea sa de a face faţă, fără teama realităţii, 
pentru că Adevărul este deasupra acestei realităţi. 

Pornind de la Constantin cel Mare s-a ajuns la o reconciliere cu lumea, 
la o acceptare a culturii sale, a formelor sale de viaţă, a limbajului şi a gân-
dirii sale. Sfântul Vasile cel Mare şi prietenul său Sfântul Grigorie Teolo-
gul, îşi vor aminti toata viaţa lor, cu plăcere, de anii petrecuţi în tinereţe la 
universitatea din Atena (cu Iulian Apostatul). Sfântul Vasile a scris chiar 
un mic tratat, destinat tinerilor, despre necesitatea studierii literaturii pro-
fane, adică păgâne. 19 Sfântul Grigorie a redactat imne în vers clasic, despre 
taina Sfintei Treimi.. Această reconcieliere s-a făcut sub semnul Crucii, ea 
introducând în lume imaginea perfecţiunii absolute, deci o judecată şi un 
conflict. Totul este sfinţit, dar umbra Împărăţiei viitoare se întinde peste 
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tot. Lumea a primit o finalitate, este concepută ca un drum, o luptă şi un 
progres. 

În 336, anul în care Sfântul Atanasie era obligat la exil, Constantin ani-
versa 30 de ani de domnie. Era deja un alt om, tendinţa sa mistică, pre-
zentă încă din copilărie, creştea an de an şi a sfârşit prin trecerea pe planul 
secund a problemelor de stat. Discursurile şi ceremoniile care au avut loc 
cu acel prilej, erau dominate de dorinţa care-l luminase de mai multă vre-
me: botezul în apele Iordanului. Chiar dacă acest vis nu s-a putut împlini, 
Constantin a fost totuşi botezat de către Eusebiu de Nicomidia şi s-a putut 
bucura de certitudinea apropierii de Hristos. El a murit în plină zi, într-o 
zi însorită de Rusalii, în 337. Dincolo de greşelile pe care le-a făcut, poate 
chiar crime, 20 acest om a fost mereu atras de Dumnezeu. Însetat de abso-
lut, el dorea transferul pe pământ al adevărului şi al frumuseţii cereşti. Do-
rinţele pământeşti ale Bisericii, visul triumfului lui Hristos în lume, rămân 
asociate numelui său. 

NOTE:

1  Fapte Apostolilor V, 39. 
2  Menţionăm numai o parte din literatura deosebit de bogată, consacrată Sfântului Apostol 

Pavel: W. D. Davies, Paul and Rabbinic Judaism, Londra, 1948; A. D. Nock, St. Paul, 
Londra, 1948; A. Schweitzer, Geschichte der paulinischen Forschung, Tübingen, 1933; Pr. 
Prof. Ioan Rămureanu, „Sfi nţii Apostoli Petru şi Pavel, luceferi ai creştinătăţii”, Mitropolia 
Olteniei XIX (1967), nr. 5-6, p. 359-368; Prof. Iustin Moisescu, Activitatea Sfântului 
Apostol Pavel la Atena, Iaşi, 1946 (bibliografi e la p. 221-225); Idem, „Sfântul Pavel şi 
viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine în epoca apostolică”, Studii Teologice, III 
(1951), nr. 7-8, p. 398-416; Pr. Prof. Grigore T. Marcu, Saul din Tars, Sibiu, 1939; Pr. 
Prof. V. Gheorghiu, Sfântul Apostol Paul. Viaţa şi activitatea sa, partea I-a, 1909; Alain 
Decaux, L’avorton de Dieu, une vie de saint Paul, ed. Perrin, Desclée de Brouwer, Paris, 
2003. 

3  Galateni I, 1. 
4  Fapte Apostolilor XI, 26
5  Fapte XIII, 46
6  Romani X, 18. 
7  Alexandre Schmemann, Le chemin historique de l’Orthodoxie, Paris, 1995, p. 32. 
8  I Tesaloniceni II, 4. 
9  Romani III, 9. 
10  Romani XI, 32. 
11  Galateni III, 27-28. 
12  Fapte Apostolilor XV. 
13  Fapte Apostolilor XV, 20, 29. 
14  Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin cel Mare, cu un studiu introductiv de prof. Dr. 

Emilian Popescu, trad. şi note de Radu Alexandrescu, col. PSB, vol. 14, Bucureşti, 1991. 
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15  Eusebiu de Cezareea, Istoria Bisericească, PSB, vol. 13, X, 5, Bucureşti, 1987, p. 380; 
Lactanţiu, De mortibus persecutorum (Despre morţile persecutorilor), Ed. Amarcord, 
Timişoara, 2000, p. 223-229. 

16  „Or, aşa a făcut Constantin, şi aşa a dat el de ştire (lumii), ca un slujitor credincios şi bun 
ce era, numindu-se şi mărturisindu-se făţiş şi slujitor al împăratului Celui mai presus de 
toate; iar Dumnezeu n-a zăbovit a-i răspunde pe potrivă, aşezîndu-l domn şi stăpânitor, 
singur biruitor de neînvins şi de neînfrânt între împăraţii din toate timpurile, pururi 
învingători şi întotdeauna bucuros să poată închina un monument amintirii unei biruinţe 
asupra vrăjmaşilor; un împărat care nu ne-a ajuns la auz să fi  fost vreodată unul, chiar din 
cele mai vechi timpuri. Atât de iubit de Dumnezeu şi de trei ori fericit, atât de credincios 
şi de ajutorat în toate, încât i-a fost uşor să supună popoare mai multe decât înaintaşii săi 
şi să-şi depene domnia nestânjenit chiar până în cea din urmă clipă. „ Vezi şi alte detalii 
la Eusebiu de Cezareea, Viaţa lui Constantin cel Mare, scrieri, partdea a II-a, PSB, 14, cu 
un studiu introductiv de prof. Dr. Emilian Popescu, trad. şi note de Radu Alexandrescu, 
p. 66. 

17  Tertulian, Despre mărturia sufl etului (De Testimonio Animae), trad. de prof. David 
Popescu, introducere, note şi indici de prof. Nicolae Chiţescu, vol. 14, col. PSB, vol. 3, p. 
110. 

18  I Corinteni VI, 19. 
19  Basile le Grand, Aux jeunes, sur la manière de tirer profi t des lettres hellèniques, ed. F. 

Boulanger, Paris, 1952. 
20  Moartea fi ului său Crispus, o dramă familială, niciodată elucidată. Vezi J. J. Norwich, 

Histoire de Byzance 330-1453, ed. Perrin, Paris, 1999, p. 33.
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 SLUJIREA OMILETICĂ A PĂRINTELUI 
PROF. DR. CONSTANTIN  GALERIU (1918-
2003). SCURTĂ EVOCARE LA ŞAPTE ANI 

DE LA TRECEREA ÎN VEŞNICIE

Pr. Asist. Univ. Dr. Beldiman Nicuşor,
Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul”, Bucureşti

Preliminarii. În galeria marilor profesori care au slujit în mod 
exemplar învăţământul teologic universitar românesc, un loc 

cu totul deosebit îl ocupă părintele prof. dr. Constantin Galeriu, cel care 
şi-a identificat viaţa personală cu viaţa Bisericii şi a Facultăţii de Teologie, 
formând duhovniceşte zeci de generaţii de viitori preoţi, pentru a sluji lui 
Dumnezeu şi oamenilor, cu dăruire şi demnitate.

Vocaţia omiletică sau învăţătorească a părintelui Constantin Galeriu 
poate fi analizată doar în contextul celorlalte două slujiri ale preoţiei: cea 
sfinţitoare şi cea pastorală. Părintele nu învăţa doar de la Amvon, ci prin 
tot ceea ce făcea ca preot şi ca om, deoarece însăşi viaţa sa era pildă şi în-
văţătură pentru toţi cei ce au avut privilegiul binecuvântat  să-l cunoască. 
El a înţeles, în mod pilduitor, că numai concordanţa dintre cuvânt şi faptă 
este conformă cu Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Având în 
atenţie, fără încetare, Modelul Desăvârşit, părintele Galeriu s-a bucurat de 
aprecieri deosebite din partea credincioşilor, care veneau să-l asculte din 
toate colţurile Capitalei, iar unii chiar din alte oraşe şi sate.

Amintim şi faptul că Părintele a scris o teză de doctorat despre jertfă, a 
jertfei care duce la Înviere, adică jertfa lui Hristos. Dar această jertfă care 
duce la Înviere, a Mântuitorului Iisus Hristos, este izvor de lumină, de sen-
suri pentru viaţa creştină, pentru viaţa Bisericii, în general. Se poate spune, 
aşa cum remarca Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, că „misiunea Părin-
telui Profesor Galeriu a fost una jertfelnică. Este un om care a făcut totul cu 
multă dăruire de sine şi, în acelaşi timp, cu multă dragoste faţă de Biserică 
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şi faţă de poporul român. El a fost solicitat foarte adesea de către tineri, 
de către intelectuali, de către Frăţia Ortodoxă, de către ASCOR, de către 
centre de cultură teologică şi de cultură laică. A răspuns unei chemări, dar, 
în acelaşi timp, a avut şi bucuria aceasta de a se dărui. Iar bucuria aceasta 
de a se dărui pentru a întări credinţa altora este o bucurie care a fost cul-
tivată. Preot mai întâi la Ploieşti, apoi preot la biserica Sfântul Silvestru 
în Bucureşti şi, paralel cu aceasta, profesor la Institutul Teologic de Grad 
Universitar din Bucureşti, care apoi a devenit după Revoluţie Facultatea de 
Teologie Ortodoxă. Deci, este vorba aici de o dăruire jertfelnică şi sunt pu-
ţini oameni care au ajuns la găsirea sensului vieţii ca dăruire de sine pen-
tru alţii. Aici nu putem vorbi de simplă misiune făcută ca o trimitere, ca un 
ordin. Este o misiune făcută din pasiune, o misiune jertfelnică”1.

Bucuria adevărată este bucuria rodirii, bucuria care vine din rodire, 
din semănarea cuvântului şi, apoi, din constatarea că el rodeşte, că el de-
vine cuvânt viu în viaţa omului. Părintele avea bucuria aceasta pe faţă şi în 
toată fiinţa lui, când slujea şi când predica, reuşind s-o transmită şi celor-
lalţi din preajmă. Cu toate că, uneori, erau foarte lungi, predicile sale nu 
erau obositoare, pentru că ele nu erau numai rezultatul unei pregătiri, ci 
şi a unei legături duhovniceşti cu Sfinţii Apostoli, cu Sfinţii Părinţi pe care 
îi cita, împletind experienţa generaţiilor trecute cu experienţa personală. 
Deci, într-un cuvânt, bucuria Părintelui Galeriu este bucuria comuniunii, 
pentru că adevărata bucurie este numai în comuniune2.

Slujirea omiletică. Conţinutul predicilor Părintelui, întemeiat pe 
Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi, pe cugetările marilor gânditori ai lumii, 
dar nu mai puţin pe propriile-i trăiri şi experienţe duhovniceşti, este pre-
zentat într-un limbaj ales, liturgic, armonizat unui stil adecvat personal, 
la care se adaugă o gestică discretă şi o expresie a feţei care însoţesc feri-
cit adevărurile expuse, subliniindu-le. Ca şi la Sfântul Ioan Gură de Aur, 
predicile sale „cuprind în alveole întreaga antropologie creştină de o mare 
originalitate, exprimată prin forţa unor sintagme şi viziuni care vor face 
obiectul mai multor doctorate de acum înainte…, toate sunt înregistrate, 
dar trecerea de la oralitate la textul scris reprezintă un act extrem de difi-
cil, care presupune o desăvârşită intimitate cu modul de a cugeta teologic 
al Părintelui Galeriu. Cele douăzeci şi două de modele omiletice tipărite 
la Anastasia au fost însă diortosite de Părintele, personal, fiind redactate 
sub presiunea insuportabilă a închiderii ziarului care le găzduia în fiecare 
sâmbătă”3.
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Cu toate că era un cunoscător deplin al regulilor omiletice, deodată cu 
stăpânirea normelor cu privire la stil, limbaj şi gestică, părintele se situa în 
afara normelor obişnuite. Ascultându-l cu atenţie „constatai paradoxul că 
legile omiletice sunt făcute parcă înadins a fi ocolite… Căci Părintele, fără 
a se abate de la principiile de bază ale retoricii, şi-a alcătuit şi experimentat 
propriile-i legi. Acest aspect este, de fapt, una din notele de bază ale origi-
nalităţii sale omiletice”4.

Câteva repere bibliografice. Ca om de carte şi profesor de teologie, 
Părintele Galeriu a desfăşurat şi o bogată activitate ştiinţifică de cercetare, 
publicând studii, articole, cărţi, note, recenzii, însemnări şi predici. Chiar 
şi după încercarea pe care Dumnezeu i-a dat-o, în urma accidentului ce-
rebral, a continuat să gândească şi să scrie. Aşa au apărut, deşi le avea de 
mult pregătite pentru tipar, fiind foarte exigent cu forma finală, Explicarea 
la Rugăciunea domnească5; Tâlcuiri la mari praznice de peste an. 22 de 
modele omiletice6; Cartea celor Nouă Fericiri7.

Volumul Tâlcuiri la mari praznice de peste an. 22 de modele 
omiletice adună în paginile sale un mănunchi de cuvântări (15 panegirice 
şi 7 predici tematice), ce prezintă învăţăturile creştine într-o formă impe-
cabilă, trezind ascultătorului sentimente asemenea celor pe care le trăieşti 
ascultând un muzician experimentat, care interpretează în mod desăvârşit 
o piesă celebră. 

Citind şi recitind minunatele cuvântări bisericeşti, ne dăm seama cât 
este de dificil să descriem caracteristicile definitorii ale scrierilor sale omi-
letice. Distingem totuşi câteva coordonate specifice predicilor sale: preocu-
parea prioritară faţă de subiecte cu raportare la actualitate, abordarea su-
biectelor care să corespundă problemelor de acum ale credincioşilor; deşi 
nu se depărtează de învăţăturile Sfinţilor Părinţi, părintele este un creator 
original, el nu este un imitator de expresii frumoase, create de alţii, ci este 
el însuşi un creator al multora dintre expresiile pe care le întrebuinţează. 

Menţionăm că, deşi a utilizat toate genurile omiletice, predicile pă-
rintelui Galeriu, se încadrează în general, în categoria predicilor tematice 
dogmatice şi morale, fiind preocupat de subiecte care să corespundă pro-
blemelor actuale ale credincioşilor. Nevinovăţia va salva lumea, Cande-
la mică a marii lumini, Despre fericiri, Talita Kumi sau despre vistieria 
din pământul milei, sunt doar câteva dintre titlurile predicilor cuprinse în 
acest volum.

Tâlcuirile Cincizecimii, Învierii şi ale Naşterii Domnului îşi propun să 
declanşeze în inimile cititorilor dorinţa de a se întoarce spre Împărăţia lui 



Episcopia Giurgiului

Dumnezeu: „Suirea, Înălţarea la cer înseamnă umplerea tot mai deplină a 
firii Lui omeneşti cu infinitul dumnezeirii în Duhul Sfânt, până la dreap-
ta Tatălui; or nu era depărtare, ci, dimpotrivă, o tot mai adâncă apropie-
re şi unire cu noi – o coincidenţă între tronul dumnezeiesc şi intimitatea 
noastră, datorită şi faptului că Însuşi Trupul omenesc al Domnului şade 
pe <<tronul dumnezeiesc>>. După această plinire a înălţării firii umane 
în Hristos până la dreapta Tatălui urmează lucrarea, răspândirea, extinde-
rea mântuirii şi suirii noastre în harul şi Adevărul Lui. Duhul sfânt de la 
care S-a întrupat Fiul pogoară – trimis de la Tatăl – pentru ca Fiul <<să 
ia chip>> luminos şi în fiii oamenilor. Faptul se petrece la cincizeci de zile 
după Înviere”8; „Statutul persoanei umane, chemarea noastră, stă nu doar 
în ceea ce sunt, văd sau aud acum, ci şi în ceea ce sunt chemat să devin 
asemenea Protochipului Hristos. <<Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a 
auzit şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor 
ce-L iubesc pe El>> (I Corinteni 2, 9). Şi bine se zice că <<omul este şi de-
vine>>. Vocaţia noastră de fiinţă înzestrată cu spirit şi în dialog cu Infinitul 
este menită să se realizeze în Dumnezeu, în Infinit. Iar virtutea care susţi-
ne acest dialog etern ziditor este credinţa. Pe drept o numeşte Apostolul: 
<<Încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute>> 
(Evrei 2, 1), dovedire, certitudine întemeiată în întruparea Fiului lui Dum-
nezeu”9; „Acum, la acest Astăzi al Naşterii Domnului, Pruncul din ieslea 
Bethleemului – Dumnezeu cel mai înainte de veci – ni se arată nouă, o dată 
mai mult, ca Semn, şi oricui: păstorilor, purtătorilor de grijă din felurite 
aşezăminte, oamenilor politici, căpeteniilor de popoare, tuturor, învăţând 
şi adeverind: <<Prin curăţia inimii>>, nevinovăţia va salva lumea!”10.

Constatăm asemănarea predicilor părintelui cu nişte „reportaje teolo-
gice”, tâlcuirile fiind concise, alcătuite din mers, chiar în biserică, împre-
ună cu credincioşii, sub ochii şi în auzul acestora. Caracterizate printr-un 
bogat conţinut dogmatic, predicile sale se remarcă prin originalitate, re-
prezentând roade ale gândirii asociative, diferite de gândirea conceptuală 
întâlnită la cei mai mulţi dintre predicatori. În Postfaţa volumului pe care 
îl avem în atenţie, Sorin Dumitrescu descrie cu acurateţe stilul părintelui 
Galeriu: „Gândirea asociativă nu vehiculează idei, iar noutatea expresiei 
este incompatibilă cu ceea ce numim astăzi <<originalitate>>. Se poate 
vorbi, însă, de inventivitate asociativă, de talent asociativ, de îndrăznea-
lă asociativă, fără ca prin aceasta să fie, în nici un caz, vizată noţiunea de 
<<originalitate>>... Putem afirma că modelul omiletic galerian este bipar-
tit, prima parte având în mod constant, ataşat ca <<uvertură>>, textul 
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original al pericopei evanghelice, în jurul căreia pivotează atât praznicul, 
cît şi tâlcuirea care îl decriptează”11. Pentru ilustrarea stilului omiletic al 
părintelui Galeriu este mai potrivit să lăsăm predica însăşi să vorbească. 
Iată cum îşi începe părintele predica rostită cu ocazia Tăierii capului Sfân-
tului Ioan Botezătorul, intitulată Ioan, îngerul pustiei: „Sfântul Ioan, Îna-
intemergătorul şi Botezătorul Domnului, îşi încheie călătoria acestei vieţi 
în temniţă şi martiriu. Este ultimul dintre profeţi, cel mai mare, vestindu-L 
pe Iisus Hristos Mântuitorul, nu de departe, ci botezându-L în apele Iorda-
nului, atingând cu mâna creştetul Stăpânului. Şi, la acest act divin, Profe-
tului îi este dat să vadă cerul deschizându-se, duhul Sfânt coborând peste 
Iisus, şi să audă glasul Tatălui: <<Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru care 
am binevoit>> (Matei 3, 17). Iar el, faţă în faţă cu Domnul său, dă celor de 
atunci şi celor de azi această mărturie: <<Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce 
ridică păcatul lumii>> (Ioan 1, 29). Vrednic s-a făcut cu adevărat a se che-
ma <<prietenul Mielului>>. Ca profet, ca prieten al Mielului, al Mirelui, 
Ioan suferă şi el pentru păcatele lumii”12.

În tratare, după o istorisire a contextului istoric şi social al venirii pe 
pământ a Mântuitorului, părintele continuă: „De aici încolo, drumurile (cel 
al Mântuitorului şi cel al lui Ioan Botezătorul) se despart. În timpul proce-
sului Mântuitorului, Pilat trimite pe Iisus şi la Irod, care se afla atunci în 
Ierusalim. L-a întrebat regele <<multe lucruri şi nădăjduia să vadă în El 
vreo minune. Iisus însă nu i-a răspuns nimic>> (Luca 23, 8-9). Tăcerea lui 
Dumnezeu în faţa păcatului e o sentinţă... Şi drumul lui Ioan este de aici 
înainte altul. Trupul i l-au îngropat mucenicii lângă cel al Profetului Eliseu; 
n-a rămas însă în pământ. Moaştele lui sfinte au peregrinat de-a lungul 
veacurilor, în Răsărit ca şi în Apus, împărţite şi aşezate sub altarele multor 
biserici, însămânţând sfinţenie pretutindeni”13.

În încheierea acestei cuvântări, părintele glăsuieşte astfel: „Dar persoa-
na lui?! Biserica îl cinsteşte în slujbe sacre şi icoane. E venerat, fie botezând 
pe Domnul, fie cu aripi de înger, oferindu-şi capul pe tipsie; şi, mai ales, 
împreună cu Preacurata Maică de o parte şi de alta a Mirelui Hristos, în 
icoana numită Deisis, deasupra capetesmei oricărui Sfânt Locaş. În Acatist 
invocăm: Bucură-te, slujitorule cel prealuminat al lui Hristos; Bucură-te, 
luminătorule al măriţilor mucenici; Bucură-te pecetea celor două Testa-
mente; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! Amin”14.

Datorită vocaţiei de preot şi calităţii de părinte autentic, predicile sale 
trezesc receptivitate maximă din partea publicului căruia s-a dedicat trup 
şi suflet, părintele predicând nu numai la Amvon, ci prin tot ceea ce a făcut. 
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Erudiţia impresionantă, felul apropiat, duhovnicesc al părintelui, i-a deter-
minat pe enoriaşii săi – fie intelectuali, fie oameni de rând – să-i asculte 
cuvântările duminică de duminică, iar pe studenţii cărora le-a fost dascăl 
desăvârşit şi ostenitor exemplar să îl aleagă drept model de urmat în viaţă.

Cu adevărat remarcabile prin stilul original şi inventivitatea pe care o 
emană cu fiecare frază rostită, predicile părintelui Galeriu cuprinse în acest 
volum se bucură de aprecieri deosebite din partea publicului ascultător. 
Aşezând deasupra oricăror izvoare Sfânta Scriptură, al cărei cunoscător 
desăvârşit era, părintele a realizat o operă omiletică de excepţie, în care 
nicio predică nu seamănă cu cealaltă, fiecare asociere de cuvinte este ine-
dită, fiecare alăturare de idei este nemaiîntâlnită şi cu atât mai înălţătoare. 
De pildă, despre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, părintele grăieşte 
astfel: „Ea este şi pentru noi toţi deopotrivă pururea vie şi rugătoare înain-
tea Preasfintei Treimi în veacul de acum, precum şi o arvună şi nădejde a 
transfigurării trupului nostru, mărturie şi bucurie a Învierii, a înnoirii lu-
mii. De aceea o preacinstim invocând<<Bucură-te ceea ce eşti plină de har, 
care întru adormirea ta nu ne laşi pe noi>>„15. Calităţile de bun orator sunt 
completate de meticulozitatea pe care o arată părintele pentru alcătuirea 
cuvântărilor şi pentru acurateţea lingvistică a acestora.

Facem o menţiune aparte, că foarte multe cuvântări semnate de pă-
rintele Constantin Galeriu se regăsesc şi în periodicele bisericeşti, în 
mod special în revista „Glasul Bisericii”. Astfel, din cele 23 de predici tipă-
rite numai una se află în revista „Mitropolia Olteniei”. În ordine cronolo-
gică predicile supuse atenţiei sunt: Gânduri pentru anul Nou16, Meditaţie 
de Anul Nou17, La Duminica a XXXIII-a după Rusalii18, La Duminica a 
XXV-a după Rusalii19, La Duminica a XVII-a după Rusalii20, La Dumini-
ca fiului risipitor21, La Duminica a XIX-a după Rusalii22, La a doua zi de 
Crăciun23, La a treia zi de Paşti24, La Duminica a II-a după Paşti25, La Du-
minica a XX-a după Rusalii26, La Duminica a XXVIII-a după Rusalii27, La 
Duminica a XXXI-a după Rusalii28, La Duminica dinaintea Înălţării Sfin-
tei Cruci29, La Duminica a III-a din Postul Mare30, La Sfânta Treime31, La 
1 ianuarie 198032, La a doua zi de Paşti33, La Duminica a XXXIV-a după 
Rusalii34, La Duminica a XVI-a după Rusalii35, La Duminica vameşului şi 
a fariseului36, Dumnezeu S-a arătat în trup37, şi La Duminica Pogorârii 
Duhului Sfânt38. În ceea ce priveşte genul omiletic abordat, dintre aces-
te predici 3 sunt pareneze, 9 omilii exegetice verset cu verset şi 11 predici 
tematice. 
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În cadrul omiliilor amintite, părintele Galeriu tratează o gamă variată 
de teme şi subiecte desprinse cu precădere din cuprinsul pericopelor evan-
ghelice rânduite, fie alegând cu bună ştiinţă teme ce vor fi tratate în lumi-
na pericopei citite în cadrul cultului. Dintre variatele teme expuse în ca-
drul acestor cuvântări le notăm pe următoarele: despre comportamentul 
creştin, despre iubire, despre Întruparea Domnului, pocăinţă, smerenie 
şi rugăciune, despre numele lui Iisus, despre timp, Sfânta Cruce, precum 
şi despre fecioria Maicii Domnului, credinţă, ispite. 

Izvoarele utilizate. Sursele pe care părintele Constantin Galeriu le 
are în atenţie, în cadrul predicilor sfinţiei sale, se centrează pe două iz-
voare principale. Dacă prima sursă este comună aproape tuturor predica-
torilor (Sfânta Scriptură), scrierile şi citatele generoase şi consistente din 
Sfinţii Părinţi aproape că nu lipsesc din nicio predică a părintelui. De cele 
mai multe ori aceste surse au caracter completiv-explicativ, aşa cum se 
observă din exemplul următor: „noi zicem adesea: Doamne dă-mi mintea 
de pe urmă, adică tânăr fiind, să văd ca un bătrân, să văd sfârşitul de la şi 
prin început. Să fiu cum spune Apostolul, prunc cu răutatea şi desăvârşit 
cu mintea (I Corinteni 14, 20), sau cum au tălmăcit părinţii: să am mereu 
inimă de copil neprihănit şi minte de bărbat desăvârşit”39. În unele predici 
ideile patristice sunt parafrazate: „Sfântul Macarie cel Mare spunea des-
pre sărmanii păcătoşi osândiţi la iad, potrivit unei descoperiri, că stau cu 
spatele lipite unul de altul, nu-şi văd faţa unii altora. Doar când se roagă 
Biserica pentru aceşti osândiţi, îşi văd faţa ca dintr-o parte…”40. Alteori 
citatele sunt preluate textual: „dumnezeiescul Maxim Mărturisitorul afir-
mă: Dumnezeu vrea să lucreze în fiecare şi în toţi taina întrupării Sale”41. 
La fel, se poate observa şi din predica în care, printre altele, se explică în-
ţelesul smereniei în lumină patristică: „prin ea, prin smerenie, cum adânc 
tâlcuieşte Sfântul Grigorie Palama, nimiceşte covârşitor de minunat cauza 
căderii celei dintâi – trufia. Căci, zice teologul harului, începătorul răului 
voind să nu fie mai mic şi mai prejos decât nici unul dintre îngeri, şi voind 
să se facă asemenea Ziditorului însuşi, prin supremaţie, cel dintâi a produs 
căderea păcătoasă  nesfârşit de mare şi nimeni altul nu a început primul să 
o săvârşească”42. Utilizarea argumentării patristice pentru a semnala sem-
nificaţia  unor texte liturgice se poate intui din exemplul următor, utilizat 
de predicator: „zice acelaşi dumnezeiesc părinte Maxim Mărturisitorul: 
<<Hristos reaprinde Trupul Său ca pe un sfeşnic de lumină dumnezeias-
că>>, iar noi în Noaptea Învierii la chemarea preotului, aprindem lumină 
din lumina Lui şi cântăm <<acum toate s-au umplut de lumină şi cerul şi 
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pământul şi cele de dedesubt>>„43. Sporadic se utilizează şi unele citate din 
literatură. Vorbind despre bogăţia darurilor lui Dumnezeu, revelată prin 
pilda talanţilor, se strecoară în cadrul predicii un vers al marelui poet naţi-
onal, Mihai Eminescu: „atâta foc, atâta aur, şi atâtea lucruri sfinte/ peste-
ntunericul vieţii/ ai revărsat, Părinte”44. Referindu-se la ceea ce înseamnă 
a fi părăsit de Dumnezeu, autorul recurge la un citat din literatura străină  
(Elie Wiesel): „a fi părăsit de Dumnezeu  e mai grav decât a fi pedepsit de 
El”45. Printre autorii patristici regăsiţi în predicile studiate, un loc de seamă 
îl ocupă Sfântul Maxim Mărturisitorul, acesta fiind utilizat cu predilecţie 
în omiliile supuse atenţiei. 

Planul orientativ al predicilor. Dintre predicile părintelui Galeriu, 
publicate în periodicele amintite mai sus, doar patru au motto46. Formula 
de adresare lipseşte în varianta tipărită a acestor predici. Unele cuvântări 
se deschid oferindu-se unele lămuriri de ordin etimologic. De exemplu, 
în Predica la a doua zi de Crăciun: „ne aflăm sub lumina strălucitoare 
a Naşterii Domnului. Poporul nostru cel  drept-credincios a numit acest 
praznic <<Crăciun>>. Cuvântul Crăciun provine din limba latină, creatio-
creaţie…”47. În alte predici începutul este pregătit temeinic, după cum se 
poate observa: „întâlnirea cu cineva deosebit, neobişnuit, tainic, e prin ea 
însăşi o bucurie, o sărbătoare, un eveniment. Dar ce înseamnă întâlnirea 
cu Iisus cel Înviat? Sfânta Evanghelie ne vorbeşte astăzi  tocmai despre o 
asemenea întâlnire a ucenicilor cu Iisus…”48. La fel se poate observa şi din 
exemplul următor: „O zi de sâmbătă , şi Domnul este poftit la cină în casa 
unuia dintre fruntaşii fariseilor. Se aflau mai mulţi invitaţi. Iisus vindecă 
mai întâi un bolnav şi apoi învaţă…”49. Alteori, începutul este brusc: „aşa 
începe astăzi Sfânta Evanghelie: un om avea doi fii… Tată şi fii. Când adă-
ugăm şi <<mamă>> iată totul. Domnul nu rosteşte numele mamei pen-
tru a lăsa a se înţelege că aici e vorba de Tatăl ceresc şi de fiii Săi…”50. Un 
alt exemplu în care începutul lansează tema în mod direct este următorul: 
„mărturisim într-un glas cu Apostolul: cu-adevărat mare este taina dreptei 
credinţe, Dumnezeu S-a arătat în Trup. Fapt cu desăvârşire unic, asemă-
nător creaţiei şi chiar mai mare decât creaţia: Fiul lui Dumnezeu S-a făcut 
şi om, S-a arătat în trup ca al nostru…”51. Pe alocuri, începutul este lung: 
„Vestind faptele minunate ale lui Dumnezeu, luminat, şi în această a doua 
zi de Paşti, descoperă şi învaţă Sfânta Evanghelie: pe Dumnezeu nimeni nu 
l-a văzut vreodată… şi noi la un asemenea fericit cuvânt în duh cu Apos-
tolul, cugetăm şi zicem: o, adâncul înţelepciunii, al iubirii şi al purtării de 
grijă...”52.  
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În tratarea subiectelor şi temelor alese, părintele Galeriu utilizează ex-
plicaţia, argumentarea, interogaţia retorică, povestirea, drept principale 
metode omiletice. Vorbind despre Înviere, iată cum explică acest cuvânt: 
„Învierea Domnului se mai numeşte, cu un alt cuvânt Paşte, iar cuvântul 
Paşti înseamnă trecere… cuvântul Paşti poartă calea întregului suiş şi al 
trecerii făpturii de la nefiinţă la fiinţă şi înălţarea neîncetată a acesteia, 
culminând cu faptul şi evenimentul minunat al Învierii”53.  Iată cum sunt 
valorificate explicaţia şi interogaţia retorică în predica exegetică la Dumi-
nica Fiului Risipitor: „Fiul cel mai tânăr, din Sfânta Evanghelie, spune însă 
tatălui său, tată dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Un alt mod de a ve-
dea şi răspunde; cere partea lui care i se cuvine, cu alte cuvinte, darul lui şi 
partea lui. Şi ce să facă cu zestrea luată? Acum începe un destin, un drum, 
ne priveşte pe toţi. Fiecare a pornit sau va porni pe acest drum cu partea 
lui în viaţă”54. Pentru a sublinia venirea în sine a fiului risipitor se recurge 
la următoarea digresiune: „Un preot venea într-o seară târziu de la un bol-
nav; avea drumul pe lângă un cimitir. Şi aude o voce omenească; se apro-
pie, prinsă de braţele unei cruci, o umbră era acolo ghemuită şi plângea, 
spunea: tată, tată, pentru ce nu te-am ascultat... se înţelege era o tânără  
care-şi plângea, la mormântul tatălui care odihnea acolo, rodul neascultă-
rii… era şi aici totuşi o trezire. Ce am pierdut prin păcat putem recâştiga 
prin căinţă… suferinţă…”55. Referindu-se la credinţă, aceasta este văzută 
drept: „puntea şi calea de unire între mine şi semenul meu…credinţa în 
Dumnezeu pentru noi trebuie să însemne deodată şi credinţa, încrederea 
în om: încredere între mine şi soţia mea, între mine şi cea cu care îmi câş-
tig împreună pâinea…”56. Diferenţa dintre Înviere şi revenirea la viaţă este 
subliniată astfel: „Lazăr înviază cu vechile legături; şi el va relua, pentru 
cât va mai trăi, itinerariul vechii condiţii, tot muritoare. De aceea trebuie 
făcută distincţie adâncă: Învierea lui Lazăr înseamnă o revenire la viaţă, 
o reîntoarcere la viaţă, în timp ce învierea Domnului nu e reîntoarcere, ci 
trecere dincolo de moarte. E Paşte…”57. Rugăciunea, în viziunea omiletică 
a părintelui Galeriu, reprezintă „un suiş nu după loc, ci după fire, cu duhul. 
Este o suire a minţii şi a inimii, a întregii făpturi către Dumnezeu, către Cel 
ce pururi şi infinit ne depăşeşte, ne înalţă şi ne înnoieşte cu harul Său”58. 
Lepădarea de sine este privită drept „nu jertfire de sine egoistă pentru alţii, 
ci jertfirea altora pentru sine… lepădarea de sine înseamnă o izbăvire de 
adorarea de sine, de egocentrism, această boală a existenţei noastre, care e 
izvor şi reazim a tot păcatul...”59. 
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Unele predici se încheie prin îndemnul la meditaţie: „creştine, ce dar 
vrei să primeşti aici în Biserică, ce cale alegi să urmezi în rugăciunea şi în 
viaţa ta?”60. Alte predici au sfârşitul scurt. De exemplu, când vorbeşte des-
pre Sfânta Liturghie, ca prefigurare a Împărăţiei lui Dumnezeu, părintele 
Galeriu conchide: „În Biserică, Sfânta Liturghie la care participăm mereu 
e o pregustare, o imagine în mic, o pregătire în credinţă, nădejde şi iubire 
a acestei împărăţii. Să umblăm în lumina ei! Amin”61. La fel se poate ob-
serva şi în exemplul următor: „Domnul întreabă: Mă iubeşti tu pe Mine? 
Ucenicul răspunde: Da, Doamne!” atunci Domnul îi zice: Paşte oile Mele... 
deci numai iubind, poţi păstori, povăţui şi salva pe alţii. Amin!”62. Alteori, 
sfârşitul predicilor presupune rostirea unor rugăciuni: „să ne unim acum 
cugetele într-o veche rugăciune a Bisericii aflată la sfinţii Părinţi… de ziua 
Naşterii Domnului, preotul în mijlocul credincioşilor se ruga şi rostea: 
Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce te-ai născut din Fecioară, pentru a noas-
tră mântuire, fă ca poporul Tău cel sfânt, care se află de faţă, să primească 
şi el darul de a fi fecioară şi mamă…”63.  În alte predici, finalul este încunu-
nat prin utilizarea unor versete ce îndemnă la rugăciune: „în această os-
teneală comună, ne rugăm împreună cu psalmistul: Doamne Dumnezeul 
puterilor, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta – Patria şi Biserica 
noastră – pe care a sădit-o dreapta Ta. Amin!”64. 

Remarci conclusive. Cu o bogată şi impresionantă activitate omile-
tică, părintele Constantin Galeriu a lăsat Bisericii pe care o slujea cu de-
osebit har, o preţioasă moştenire. Citind aceste predici, în ceea ce priveş-
te stilul şi trăsăturile caracteristice, evidenţiem ca prim aspect utilizarea 
consistentă a surselor patristice, aproape nelipsite în predicile sale. O altă 
notă caracteristică a stilului său omiletic, este cea a tratării originale în le-
gătură cu modul în care credincioşii pot trece peste anumite neputinţe, cu 
care se confruntă: „când îţi priveşti trupul câteodată istovit sau măcinat 
de vreo boală, neputincios, şi te cuprinde sila, dezgustul, deznădejdea cu 
gândurile ei negre, deodată în sufletul tău creştin un cuget curat străbate 
întunericul şi îţi spune: într-un asemenea trup ca al tău s-a îmbrăcat Dum-
nezeu Însuşi…”65. Despre iubirea aproapelui se oferă următorul raţiona-
ment rostit într-o notă personală, originală: „Dacă eu purtându-I numele, 
Îl iubesc pe Hristos, atunci nu voi iubi şi eu pe acei pe care îi iubeşte Hris-
tos, adică pe toţi ?”66. La fel, înţelesul numelui de creştin este redat într-o 
manieră originală, specifică stilului părintelui Galeriu: „numele înseamnă 
şi poartă  cu sine însuşirile, puterea şi darul cu care suntem chemaţi să 
slujim lui Dumnezeu şi semenilor noştri”67. Un ultim, dar nu cel din urmă 
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aspect caracteristic predicilor analizate, îl reprezintă modul în care sunt 
introduse în corpusul predicii digresiunile: „ce e în fond păcatul, patima, 
dacă nu lipsa de sens creator şi înnoitor? astfel spus inversiunea sensului 
creator după Chipul Creatorului, în căutarea ca scop a plăcerilor – faptele 
neroditoare ale întunericului. Stagnare, încremenire în opera creaţiei. Se 
spune undeva că un păcătos se trezeşte în iad şi întreabă: ce oră e? satan îi 
răspunde: Eternitatea”68. Profunzimea gândirii, meticulozitatea tratării te-
melor şi bogăţia textelor scripturistice şi a celor patristice, prezentate într-
o notă personală, inconfundabilă, fac din predicile părintelui Constantin 
Galeriu un izvor bogat de idei pline de înţeles, menite să dezlege tainele 
credinţei şi să provoace în sufletele credincioşilor trăirea şi exteriorizarea 
sentimentului religios.

Spre încheierea acestei succinte evocări a părintelui Galeriu repro-
ducem aici un fragment al unei foarte potrivite caracterizări ce aparţine  
părintelui prof. dr. Nicolae Necula: „Cu chipul său cu adevărat preoţesc, 
purtând permanent haina preoţească, nevăzându-l niciodată şi neimagi-
nându-mi-l cum ar fi apărut în costum civil, cu figura sa tolstoiană, cu 
barba mare, îngrijită şi inconfundabilă, cu privirea ageră şi răscolitoare, 
dat totdeauna caldă şi iubitoare, cu părul şi ţinuta vestimentară îngrijite, 
cu vocea lui bărbătească, baritonal timbrată, asemănătoare glasului de tu-
net al profeţilor, cu bogăţia stilistică a limbii sale literare, care amintea de 
frumuseţea vorbirii Sfântului Ioan Gură de Aur, cu talentul său oratoric, 
rar întâlnit, cu temeinica sa pregătire, ancorată în cele două izvoare inepu-
izabile de inspiraţie, Sfânta Scriptură şi Sfinţii Părinţi, Părintele Galeriu a 
vorbit mereu atât de frumos, cum puţini ca el au făcut-o, atrăgând în jurul 
său studenţii şi credincioşii şi sporindu-şi zilnic auditorii. Vorbea atât de 
uşor şi de firesc, ca şi când cuvântul său ar fi curs asemenea unei ape de la 
izvor. Nu căuta niciodată expresiile încâlcite şi bombastice ca să epateze, 
ci totul venea de la sine. Aşa se explică faptul că mereu a vorbit cu convin-
gere şi convingător şi s-a entuziasmat până la transfigurare, ori de câte ori 
a vorbit despre Dumnezeu. Cuvântul său n-a fost niciodată superficial şi 
anost, ci înflăcărat şi dinamizator”69.

Chipul luminos al părintelui Galeriu rămâne zugrăvit în conştiinţa 
noastră, aşadar, prin câteva însuşiri cu totul remarcabile: preot de voca-
ţie, om duhovnicesc, bun cunoscător al Sfintei Scripturi şi al scrierilor 
Sfinţilor Părinţi, teolog autentic, ortodox tradiţionalist prin natura firii, 
dar şi cu mare deschidere spre cultura laică, pe cât de cult, pe atât de 
modest, îngăduitor cu alţii, dar exigent cu sine, plin de solicitudine faţă 
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de durerile şi năzuinţele celor din jur, slujitor conştiincios pe pământ, 
iar acum fierbinte rugător în ceruri, dimpreună cu toţi cei de-a dreapta 
Preasfintei Treimi.    
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 RÂNDUIELI ORTODOXE PENTRU 
ÎNMORMÂNTARE ŞI PARASTASE

Pr. Lector Dr. David Pestroiu,
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, 

Bucureşti

1. Realitatea morţii

Incontestabil, moartea constituie marea provocare a vieţii fiecă-
rui om. Fie că este privită cu angoasă, fie cu responsabilitate şi 

seninătate, ea suscită interesul tuturor. Chiar dacă societatea actuală îşi 
întinde capcanele sub forma înrobitoare a agoniselii bunurilor materiale 
sau a unor ranguri şi vanităţi omeneşti, moartea apare, la un moment dat, 
pentru a restabili ordinea primordială: cele spirituale sunt singurele care 
dăinuie, iar materia îşi continuă ciclul biologic al transformărilor, până la 
preschimbarea ei finală, prin înviere. De aceea, cântecul popular consem-
nează, în mod realist:

„Strânge omul ca furnica, 
Când moare nu ia nimica. „
Alexandru Macedon, celebrul împărat al antichităţii, răpus de boală la 

vârsta deplinei maturităţi, a cerut să fie înmormântat cu mâinile goale ie-
şind din sicriu, pentru a arăta tuturor că nu se deosebeşte cu nimic de orice 
muritor de rând. În faţa morţii, cu materia zidirii noastre trupeşti, cu toţii 
suntem egali, aşa cum spune cântarea: „cine este împăratul sau ostaşul, 
bogatul sau săracul, dreptul sau păcătosul? Au nu sunt toţi ţărână?”. 

2. Învăţătura ortodoxă despre moarte

Vorbind despre moarte, trăind durerea despărţirii de cei dragi, asis-
tând cu compasiune pe cei ce rămân, cu sufletele pustiite de dor, simţim 
adeseori tentaţia revoltei: de ce Dumnezeu, în bunătatea Sa absolută, a 
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rostuit un astfel de moment, şi, mai cu seamă, pe ce criterii cheamă la El 
sufletele oamenilor, unii la vârste fragede, în pruncie sau la tinereţe? Pen-
tru a nu-L judeca pe Dumnezeu, trebuie să ştim întâi că nu El este auto-
rul încercărilor noastre. El este izvorul vieţii şi bunătăţii; noi suntem cei 
care am atras, prin faptele noastre, exprimarea unei judecăţi a Lui plină de 
dreptate. Bunăoară, ştim bine că moartea a apărut în istorie odată cu deci-
zia primilor oameni de a se împotrivi lui Dumnezeu, neascultând porunca 
Lui, deşi fuseseră avertizaţi că vor primi această pedeapsă. Plata păcatului 
este moartea (Romani 6, 23) – confirmă Sf. Ap. Pavel. Şi, pentru că starea 
de păcătoşenie s-a răsfrânt asupra întregului neam omenesc, toţi avem în 
faţă această mare trecere, cum o numea Lucian Blaga, fără a putea arăta 
care sunt criteriile după care ea se produce, în cazul concret al fiecăruia, 
mai devreme sau mai târziu. Important este nu când, ci cum murim. Dar, 
pentru a ajunge la a şti cum trebuie să murim, trebuie să clarificăm mai 
întâi câteva învăţături ortodoxe absolut necesare. 

O definiţie simplă a morţii este: separarea temporară a sufletului de 
trup, după cuvântul Eccleziastului: trupul se va întoarce în pământ, iar 
sufletul la Dumnezeu, care l-a dat pe el” (Eccleziast 12, 7). Am scris: „tem-
porară”, deoarece realitatea morţii este, în creştinism, însoţită întotdeauna 
de o alta, reparatoare şi desăvârşitoare: învierea. Niciodată, creştinul nu 
trebuie să privească moartea în chip fatalist, după nefericitul exemplu ofe-
rit de către definiţia atee a morţii, intens răspândită în timpurile dictaturii 
comuniste: „trecere în nefiinţă”. Pentru un creştin, cei răposaţi nu trec în 
nefiinţă, căci continuă să fiinţeze şi după moarte, cu sufletele lor, aşteptând 
reîntoarcerea în trupuri la înviere. Despre aceasta, dau mărturie nu numai 
citatul din cartea Eccleziastului, de mai sus, ci şi pilda Mântuitorului, des-
pre bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, ca şi încredinţarea tâlharului de pe 
cruce asupra efectelor pocăinţei lui desăvârşite: intrarea în rai, odată cu 
Hristos Cel jertfit şi pentru păcatele lui. 

Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr (Luca 16, 19-31) ne în-
credinţează că starea sufletelor după moarte comportă efectele clare ale 
exprimării judecăţii drepte a lui Dumnezeu. Aşadar, sufletele aşteaptă în-
toarcerea în trupuri (învierea) petrecând în locuri potrivite cu alegerea lor 
liberă, concretizată în faptele săvârşite în viaţa pământească. În niciun caz, 
ele nu se reîncarnează pentru vieţi succesive, în alte trupuri, întrucât o via-
ţă de om oferă toate premizele efectuării unui examen moral riguros şi sin-
gular, în deplină cunoştinţă de cauză. Hristos, când a înviat din morţi, nu a 
luat un alt trup, ci chiar pe acela pe care L-a avut înainte de moarte, cu care 
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S-a şi arătat ucenicilor Săi, iar pe Toma L-a încredinţat de prezenţa reală a 
semnelor rănilor din coastă şi din palme. Evident, acesta era însă un trup 
de slavă (Ioan 1, 14), aşa cum vor fi toate trupurile celor înviaţi, precum şi 
ale celor care vor fi aflaţi în viaţă la cea de-a doua venire a Domnului, prin 
preschimbare, aşa cum vesteşte Sf. Ap. Pavel. 

Pentru a fi aşezate la locurile de aşteptare a învierii, potrivite cu fapte-
le lor, sufletele fac, în mod evident, obiectul dreptei judecăţi a Domnului 
Hristos. Această primă judecată se numeşte particulară, deoarece fiecare 
suflet este cercetat în mod individual, având drept apărători şi acuzatori 
pe îngerii buni şi răi. Modul cum se face recunoaşterea faptelor şi analiza 
lor amănunţită rămâne o taină, însă unii Sfinţi Părinţi, precum Sf. Macarie 
Egipteanul, au primit descoperiri dumnezeieşti privind cercetarea concre-
tă a păcatelor şi contextualizarea lor, în aşa-numitele vămi ale văzduhu-
lui, care marchează modul în care omul a reuşit sau nu, să reziste în faţa 
ispitelor. 

Judecata particulară nu este definitivă; şi asta nu pentru că n-ar fi 
dreaptă, ci pentru că se face într-un context temporal în care încă viaţa 
pământească a celui judecat continuă să aibă influenţă asupra posterităţii. 
În sens negativ, aceasta înseamnă că unele fapte pot continua să aibă efect 
asupra urmaşilor (o educaţie proastă asupra copiilor, de pildă), iar în sens 
pozitiv, există şansa reală ca, prin rugăciunile Bisericii, starea unui suflet 
să se schimbe în bine, datorită lucrării dragostei jertfelnice a celor dragi, 
rămaşi pe pământ, pentru el. 

Potrivit învăţăturii ortodoxe, odată cu cea de-a doua venire a Domnului 
Hristos pe pământ, se va produce şi învierea morţilor şi va avea lor o a doua 
judecată: solemnă, publică şi definitivă, în care vor fi cercetate toate fap-
tele oamenilor, precum şi consecinţele lor. Aceasta este Judecata de Apoi, 
în urma căreia oamenii vor merge, cu suflete şi trupuri, în Rai sau în Iad. 

3. Pregătirea pentru „marea trecere”

Creştinul trebuie să fie pregătit în permanenţă de moarte. Sfinţii Pă-
rinţi ai pustiei considerau absolut necesară cât mai deasa amintire a mor-
ţii, de aceea se rugau în mod frecvent: „Doamne, dă-mi aducere-aminte de 
moarte!”1. Sfântul Ioan Scărarul spune: „Precum pâinea este cea mai de 
trebuinţă dintre toate mâncărurile, aşa aducerea-aminte de moarte este 
cea mai necesară dintre toate lucrările omeneşti”2. O concepţie extrem de 
dăunătoare este amânarea continuă a pregătirii morţii, alimentată de di-
verse ispite. La tinereţe, întâlnim înşelarea potrivit căreia „viaţa trebuie 
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trăită”, la maturitate omul are tendinţa de a-şi idolatriza propria familie, 
iar la bătrâneţe cade în deznădejde, fie gândind aplatizat că o schimbare 
acum este deja tardivă, fie înfricoşându-se de perspectiva asocierii simul-
tane dintre pocăinţă şi moarte. Adevărul este că moartea acţionează inde-
pendent faţă de aceste calcule omeneşti şi foarte mulţi dintre oameni sunt 
surprinşi de ea fără a avea o minimă pregătire sufletească. 

De aceea, fiecare creştin trebuie, în mod necesar:
• să aibă o relaţie vie de iubire faţă de Dumnezeu şi semeni, manifestată 

prin fapte concrete. Simpla declarare a credinţei sau a dragostei nu-i sufi-
cientă. Faptele dragostei faţă de Dumnezeu sunt: prezenţa nelipsită în casa 
Sa (biserica), rugăciunea, postul, informarea corectă asupra voii Lui (din 
Sfânta Scriptură, alte cărţi ziditoare de suflet, Ziarul Lumina, TV şi Radio 
Trinitas etc. ). Faptele dragostei faţă de semeni sunt: mila sufletească (sfă-
tuirea spre bine) şi mila trupească (ajutorul în caz de nevoie);

• să facă lucrător în viaţa lui harul lui Dumnezeu, dat prin Sfintele Taine 
şi celelalte slujbe sfinţitoare ale Bisericii. Să aibă un duhovnic, de la care să 
primească dezlegare de păcate cât mai des, prin spovedanie. Să-L primeas-
că pe Domnul Hristos, în fiinţa sa, prin Sf. Împărtăşanie, cât mai des, dar 
cu pregătirea necesară;

• să evite, pe cât posibil, căderea în păcate, îndreptându-şi viaţa, după 
poruncile lui Dumnezeu. Persistenţa în rău, viciile de tot felul, concubina-
jele îi menţin pe oameni în starea căzută din har. Dacă analizăm un dicton 
cu rădăcini biblice: „în ceea ce vei fi găsit, în aceea vei fi şi judecat” (cf. Ie-
zechiel 33, 13-20), ne dăm seama că toţi cei ce mor fiind căzuţi din har vor 
avea un răspuns greu de dat la dreapta judecată;

• să se îngrijească din timp, dacă ţine la cineva drag cu adevărat, ca acea 
persoană să fie, la rândul ei, pregătită cum se cuvine pentru moarte, mai 
cu seamă dacă suferă de o boală grea, al cărei prognostic al evoluţiei este 
rezervat. Adeseori, este imputabilă rudelor neglijenţa de a nu chema pre-
otul la timp pentru spovedanie şi împărtăşanie, pe motiv că acest fapt l-ar 
speria pe bolnav sau i-ar grăbi moartea. Din păcate, atunci când nu mai pot 
fi administrate Sfintele Taine, pe motivul pierderii conştienţei, se produce 
o moarte şi mai gravă, cea spirituală. 

4. Când moartea survine

Am văzut în capitolul precedent că, înainte de moartea unei persoane 
(când acest eveniment este previzibil), trebuie chemat preotul neapărat, 
pentru ultima împărtăşanie. Ea este precedată obligatoriu de spovedanie, 
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deci este nevoie ca muribundul să fie în stare ca, măcar prin semne, fie şi 
prin clipirea ochilor, să poată răspunde întrebărilor preotului duhovnic. 
Numai dacă omul respectiv a mai fost spovedit recent de către preotul în 
cauză, ar putea fi şi împărtăşit în stare de inconştienţă, graţie efectului 
spovedaniei anterioare. Altminteri, împărtăşania nu poate fi acordată; este 
bine să nu se insiste inutil, deoarece în acest caz, împlinirea ritualului ar 
fi spre osândă, şi nu spre mântuire. Preotul poate citi rânduiala slujbei la 
ieşirea cu greu a sufletului sau poate indica membrilor familiei să se roage 
pentru a fi martorii unui sfârşit creştinesc. În casă va sta aprinsă în per-
manenţă candela; este bine să fie aprinsă şi o lumânare (dacă nu perma-
nent, cel puţin atunci când se petrece obştescul sfârşit, atingând-o de mâna 
dreaptă a muribundului). Cele două lumini sunt foarte importante. Cande-
la cu untdelemn simbolizează faptele cele bune, reprezentate de mirul fe-
cioarelor celor înţelepte din pilda Mântuitorului (Matei 25, 1-13); de aceea, 
se recomandă folosirea unui untdelemn de calitate. Lumânarea reprezintă 
lumina învierii; de aceea, prezenţa ei în toate ritualurile funebre din cultul 
ortodox este esenţială. Din păcate, mulţi dintre creştini nu cunosc această 
semnificaţie, confundând-o cu una din multele tradiţii folclorice, asociate 
acestui eveniment. Pentru folosirea în cult, se vor procura numai lumâ-
nări din reţeaua de distribuţie a sfintelor biserici şi mânăstiri: acestea sunt 
executate în ateliere speciale, din vetre monahale unde rugăciunea şi harul 
lui Dumnezeu se împletesc cu detaliul lucrului bine făcut. Atragem atenţia 
că lumânările comercializate în alte locuri decât sfintele lăcaşuri sunt, în 
marea lor majoritate, produse contrafăcute, executate din deşeuri chimice 
toxice, de către persoane care urmăresc propria înavuţire, pe seama dure-
rii sufleteşti a altora. 

După ce s-a produs decesul, trebuie realizate următoarele acţiuni:
se păstrează în permanenţă candela aprinsă la căpătâiul mortului;
se obţine constatarea decesului de la medic;
se anunţă preotul, stabilind de comun acord data înmormântării şi 

celalate detalii legate de slujbele premergătoare (stâlpii); dacă înhuma-
rea se face în cimitirul parohial, se detaliază aspecte legate de organizarea 
evenimentului, la cimitir. Din biserică, se vor lua acasă sfeşnicul (în care se 
aprind lumânări) şi steagul (care se expune la poartă/uşă). De asemenea, 
se vor procura cele necesare: lumânări, tămâie, cărbuni, icoană (dacă nu 
există). Se va lua legătura cu clopotarul, pentru a bate, periodic, clopotele, 
simbolizând astfel trâmbiţa îngerească de la a doua venire a Domnului;

se obţin: certificatul de deces şi autorizaţia de înhumare (de la primărie);
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se contactează pompele funebre, pentru toaleta mortuară, îmbălsămat, 
îmbrăcat, aşezat în sicriu. Îmbrăcămintea aleasă va fi sobră, curată, fără 
stridenţe şi fără podoabe (este bine ca obiectele de valoare – bijuterii, bani 
etc. să fie utilizate spre fapte de milostenie, nu înmormântate). În sicriu 
se pot pune flori, iar pe pieptul mortului se pune obligatoriu o icoană. În 
unele zone ale ţării, se aşează tot pe pieptul mortului o lumânare împleti-
tă, făcută din ceară curată, numită „toiag” sau „priveghetoare”. Întotdeau-
na, aşezarea mortului se face cu faţa spre răsărit, iar deplasarea cu sicriul 
se realizează având grijă ca răposatul să stea mereu cu faţa spre sensul de 
mers. Toate datinile folclorice care propun aşezarea în sicriu a unor valori 
materiale de orice fel: bani, obiecte personale, mâncare sau băutură, tre-
buie combătute, întrucât provin din rituri ancestrale păgâne, precreştine;

după săvârşirea slujbei „stâlpilor” sau „panihidei”, decedatul se depu-
ne la capelă (sau biserică, dacă este posibil). După tradiţie, slujba înmor-
mântării se săvărşeşte a treia zi de la deces. Nu există restricţii, din punct 
de vedere bisericesc, privind o zi a anului, în legătură cu efectuarea acestei 
slujbe. Chiar şi în perioada pascală, există o rânduială adaptată a slujbei 
înmormântării. În privinţa orei, ea se va stabili de comun acord cu preotul, 
dar şi cu ceilalţi factori implicaţi (pompe funebre, gropari etc. ). De obicei, 
se face înainte de prânz, dar se poate programa şi după-amiază. 

5. Înmormântarea

Este slujba principală ce se săvârşeşte în cadrul cultului morţilor. Este 
foarte important să distingem necesităţile cultului, din punct de vedere or-
todox, faţă de celelalte superstiţii sau practici folclorice, care ţin de tradiţia 
locală. De aceea, este necesar să le diferenţiem:

Rânduieli ortodoxe, absolut obligatorii:
Pregătirea colivei (sau, în Ardeal, a colacului), care simbolizează trupul 

chemat la înviere, după cuvântul Domnului: Bobul de grâu, când cade pe 
pământ şi moare, aduce multă roadă (Ioan 12, 24). În cazul în care înhu-
marea presupune o deshumare prealabilă, se mai face o colivă, şi pentru 
sufletele celor deshumaţi. 

Pregătirea sticlei cu vin – simbol al vieţii, dar şi al Sângelui Domnului 
– arvuna vieţii veşnice;

Colacul, numit şi „cap” – în unele părţi ale ţării, substituie coliva, având 
aceeaşi semnificaţie ca aceasta. Nu există o prevedere canonică privind nu-
mărul „capetelor” ce se pot împărţi: înaintea lui Dumnezeu, nu cantitatea 
contează, ci calitatea destinatarilor: Când faci prânz sau cină... cheamă pe 
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neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, şi fericit vei fi că nu pot să-ţi răsplăteas-
că. Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor (Luca 14, 12);

Tămâia şi cărbunii speciali pentru cădelniţă (se vor procura de la 
biserică);

Lumânările – se pun pe colivă şi se oferă preoţilor, cântăreţilor şi ce-
lor prezenţi (pot fi însoţite de prosoape sau batiste, simbolizând rugăciu-
nea pentru ştergerea păcatelor celor adormiţi). Se vor procura numai de la 
sfânta biserică. Nu pot fi acceptate lumânările care curg, ard cu zgomot sau 
scot fum. De asemenea, o practică greşită este şi folosirea „căndeluţelor” de 
aluminiu, care acumulează în interior parafină topită; în cadrul ritualului, 
mişcarea colivei la „Veşnica pomenire” produce vărsarea conţinutului de 
lichid fierbinte, aceasta însemnând lipsă de respect faţă de cel decedat şi 
faţă de cei ce vor consuma coliva respectivă;

O sticluţă de mici dimensiuni (100 ml este suficient), cu amestec de vin 
şi ulei curat, ce vor fi folosite pentru miruirea decedatului, înainte de de-
punerea în groapă (la cimitir);

În timpul slujbei de înmormântare, la momentul stabilit, se va săruta 
icoana învierii Domnului sau, în lipsa acesteia, icoana praznicului (hramu-
lui) sau chiar icoana pusă pe pieptul răposatului, care apoi se dă de poma-
nă (nu se înmormântează);

Organizarea unei procesiuni funerare pietonale: în frunte merge per-
soana care duce crucea, apoi steagul, sfeşnicul, coliva şi vinul, coroanele, 
preoţii şi cântăreţii, apoi sicriul cu cel decedat (chipul mortului fiind ori-
entat spre sensul de mers), iar în spate: rudele, prietenii şi cunoscuţii. În 
cazul în care se folosesc mijloace de transport, prima va fi maşina preo-
ţilor, apoi maşina mortuară şi în spate celelalte maşini. Pe drum, atât de 
la casă spre biserică (sau capelă), cât şi spre cimitir, se pot face opriri (de 
obicei 3, în numele Sfintei Treimi): preoţii rostesc o scurtă rugăciune, nu-
mită ectenie (iar în unele părţi ale Moldovei, se citeşte şi din Evanghelie). 
Locurile de oprire se aleg după următoarea listă de priorităţi: 1. când pro-
cesiunea ajunge în dreptul unor biserici, mânăstiri, troiţe; 2. când se trece 
prin dreptul unor locuri legate de viaţa răposatului (casă, serviciu etc. ); 3. 
la răspântii de drumuri. În mod obligatoriu, atât când cortegiul funerar se 
deplasează, cât şi când se fac opriri, se respectă cu stricteţe regulile de cir-
culaţie şi normele bunului-simţ. 
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Datini folclorice (opţionale) – care nu contravin rânduielilor bisericeşti 
ortodoxe, dar pot (şi este mai bine) a fi evitate

„Dezlegarea” mortului, efectuată în timpul slujbei înmormântării. Co-
rect, ar trebui făcută înainte, deoarece legăturile respective au rolul de a 
imobiliza părţi ale trupului, într-o poziţie decentă (nu au nicio funcţie li-
turgică). Unii asociază, însă, dezlegarea de păcate, invocată de preoţi în ru-
găciuni, cu dezlegarea acestor legături materiale; în cazuri izolate, regreta-
bile, în aceste momente se produce rumoare la slujbă – de aceea este bine 
ca acţiunea să se fi săvârşit înainte;

Acoperirea oglinzilor din casă cu pânze (deşi susţine credinţa în pere-
nitatea sufletului după moarte, această practică nu poate fi acceptată de 
învăţătura ortodoxă, care nu poate admite persistenţa vreunei forme de 
interacţiune dintre sufletul mortului şi lumea materială);

Stabilirea unui număr fix de „capete”, colaci, pachete cu mâncare, vase 
şi prinoase care se împart (numărul variază de la o regiune a ţării la alta, 
dar şi în funcţie de starea decedatului: bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân 
etc. );

Organizarea unui „priveghi” nocturn, cu mâncare şi, mai ales, băutu-
ră, dar şi cu pretenţia evocării personalităţii defunctului, prin comentarii 
care depăşesc, uneori, cadrul sobru al momentului. Creştinul petrece vre-
mea privegherii în rugăciune, citiri din Sfânta Scriptură (după un frumos 
obicei, se citeşte Psaltirea la căpătâiul mortului) sau discuţii duhovniceşti. 
Membrii familiei răposatului trebuie menajaţi şi îndemnaţi să se odihneas-
că în mod corespunzător;

Fixarea abuzivă a unor reguli stricte privind lăsarea sau ridicarea flo-
rilor din sicriu, înainte de înhumare – obiceiul diferă de la o zonă la alta, 
fără a avea implicaţii religioase;

Purtarea ostentativă a unui doliu „extrem”, exprimat în atitudinea ves-
timentară neîngrijită, interdicţia spălării trupului sau a hainelor, vaselor 
etc. – superstiţii care-i discreditează pe practicanţii lor;

Claxonarea – la punerea în mişcare a cortegiilor funerare – reprezintă 
un obicei de dată recentă, prin care este semnalată deplasarea mortului pe 
ultimul drum. Este, în opinia noastră, o formă de impietate la adresa mor-
tului, dar şi la adresa societăţii. 

Banii care se împart la răspântii – datină de sorginte superstiţioasă, 
nefolositoare: milostenia se face cu destinatar precis, pentru a fi eficientă. 
O altă reminiscenţă a păgânismului o constituie prinderea unei monede 
găurite de mâna defunctului. 
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Însoţirea cortegiului funerar de muzicanţi, fanfară, lăutari, manelişti 
etc. – toţi aceştia transformă evenimentul într-un spectacol ieftin, alimen-
tând ideea falsă că şi ritualul religios, cu toate etapele lui, nu-i altceva decât 
tot reprezentaţie folclorică, adică o simplă „prestare de servicii”. O astfel de 
atitudine este extrem de periculoasă; ea denaturează grav sensul şi rostul 
rugăciunilor pentru cei adormiţi;

Împodobirea unui brad – în cazul decesului unui băiat (sau bărbat tâ-
năr) sau îmbrăcarea în mireasă (în cazul decesului unei tinere necăsători-
te) – datini inofensive, cu aplicare locală. 

Superstiţii, forme de magie şi vrăjitorie, alte practici interzise de canoa-
nele Bisericii Ortodoxe

„Vraja cu mort” – amintită la exorcizare, în molitfele Sf. Vasile cel Mare 
– se realizează utilizând materiale provenind de la cel decedat, mai ales 
acele „legături”, care în mod normal se introduc în sicriu şi se îngroapă;

„Găina pe sub tron” sau „vraja cu pasăre” – este o pretinsă formă de a 
împiedica transformarea mortului în strigoi; constă în trecerea pe sub si-
criul cu mortul a unei găini, care se dă de pomană;

Credinţele în strigoi (moroi, fantome), precum şi toate practicile 
derivate;

Credinţa că mortul mănâncă şi bea, sau că are nevoie de bani şi bijuterii 
pe lumea cealaltă;

Cocoşii albi daţi de pomană, pentru cei morţi fără lumânare (în Joia 
Mare, Vinerea Mare sau în noaptea Paştilor);

Spargerea unui vas de pământ, la plecarea cortegiului funerar de acasă;
Împărţirea unor obiecte drept „pomană” către rude şi cunoscuţi bogaţi, 

în alte scopuri decât milostenia creştină;
Cununia cu mort sau cu moartă – în cazul morţii unuia dintre concu-

bini (mai nou: „unire liber consimţită”, căsătorie „de probă” sau doar „ci-
vilă”). O astfel de slujbă nu poate fi făcută, întrucât Cununia este o Sfântă 
Taină, iar Sfintele Taine transmit harul lui Dumnezeu exclusiv oamenilor 
vii. Solicitarea pretinde contracararea altei superstiţii – aceea că pomana 
n-ar fi primită, dacă persoanele n-au fost cununate la biserică. 

Deplasarea cu cortegiul funerar pe căi ocolite, pentru a trece prin por-
ţile unor persoane vizate sau pentru a alunga superstiţia de a merge cu 
mortul de două ori prin acelaşi loc. O astfel de solicitare dovedeşte lipsă 
de respect atât faţă de preot, pus să parcurgă un traseu obositor inutil, cât 
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şi faţă de cel decedat: nu este normal ca mortul să treacă şi să-şi ia rămas 
bun de la cei dragi, ci aceştia au datoria să-l viziteze şi să-l însoţească pe 
ultimul drum pământesc. 

Incinerarea – formă de desconsiderare a trupului - ce poartă în sine 
mesajul distrugerii, şi nu credinţa în înviere, bazată pe reconstituirea per-
soanei umane în integritatea ei. Agravantă este practica „împrăştierii ce-
nuşii”, manifestare cu caracter nihilist, susţinând mai degrabă o credinţă 
religioasă panteistă. Nu au nimic de-a face aceste manifestări, cu tradiţia 
şi spiritualitatea ortodoxă. 

Săvârşirea slujbei ortodoxe a înmormântării la sinucigaşi, apostaţi şi 
eretici, nepocăiţi până la moarte. În astfel de cazuri, preotul nu poate ofi-
cia decât slujbe pentru izbăvirea celor vii de cursele vrăjmaşului, abătute 
asupra lor: sfeştania casei, molitfe şi dezlegări speciale, cu binecuvântarea 
episcopului locului. Propriu-zis, faţă de astfel de decedaţi preotul nu poate 
oficia nicio rânduială, ci doar să meargă în spatele sicriului, fără steag şi 
sfeşnic de la biserică, şi fără a se bate clopotele. Direct pe marginea gropii, 
fără a se intra în biserică sau în capelă, preotul poate cânta un imn de laudă 
Preasfintei Treimi (Trisaghionul funebru). 

6. La cimitir

Familia se va îngriji de respectarea din vreme a regulamentelor în vi-
goare, valabile pentru fiecare cimitir în parte. Unele diferenţe pot apărea, 
datorită faptului că, în România, există 3 tipuri de cimitire: ale Administra-
ţiei publice locale (aparţin de primărie), ale Bisericii (parohiale) sau par-
ticulare. În general, la săparea gropii se va respecta adâncimea legală de 
minim 2 metri (excepţie fac construcţiile tip cavou). Deshumările nu se 
pot efectua până la împlinirea a 7 ani de la deces, decât în cazuri speciale, 
cu aprobările cuvenite. Datoria creştinilor este de a întreţine în mod co-
respunzător mormintele înaintaşilor, aceasta fiindu-le socotită ca faptă a 
dragostei faţă de aproapele. Ele vor fi ornamentate cu flori şi monumente 
funerare care să conţină, în mod obligatoriu, reprezentarea crucii Mân-
tuitorului. Profanarea mormintelor, precum şi a monumentelor acestora, 
prin ştergerea numelor înaintaşilor şi reutilizarea lor, constituie abateri 
grave de la dreapta-credinţă. 

7. Pomana

Pomana este acţiunea dragostei creştine, săvârşită ca faptă de milos-
tenie faţă de cei nevoiaşi, în numele celui decedat. Ea marchează o nouă 
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faptă bună, trecută în cartea vieţii celui plecat la Domnul, dar şi pentru cei 
rămaşi pe pământ, ca formă a dragostei faţă de aproapele. Pentru a fi efi-
cientă, pomana trebuie să urmărească îndeplinirea mai multor obiective:

Să fie destinată unei persoane aflată în nevoie, care este în imposibili-
tate temporară sau definitivă de a-şi asigura traiul, fără ca prin aceasta să-i 
fie cultivat un păcat sau un viciu (exemplu: bătrâni, copii orfani, familii nu-
meroase, invalizi etc. ). Pomana între rude nu are nicio valoare, şi nici nu 
poate fi numită aşa, ci, mai corect, împărţire a moştenirii. Degeaba se dă, 
de pildă, un autoturism fost al bunicului decedat, către un nepot, cu lumâ-
nare aprinsă! Este fără valoare, în plan duhovnicesc. Este o gravă eroare, 
de asemenea, a împărţi de pomană băutură către un alcoolic. Cu totul alta 
este, însă, situaţia la mesele de prăznuire, la care sunt invitaţi să participe, 
pe lângă cei nevoiaşi, şi membrii familiei, vecinii, rudele şi prietenii – toţi 
aceştia pot şi trebuie să ia loc la masă, fiind chemaţi să se roage pentru cel 
plecat la Domnul, evocând memoria acestuia; 

Să reprezinte rezolvarea unei nevoi reale, pentru destinatarul miloste-
niei. Nu se vor împărţi decât acele obiecte sau produse de strictă necesita-
te. Nu se pot oferi, de pildă, haine care nu pot fi purtate, fiind uzate peste 
limită sau având alte măsuri decât cei ce le primesc. De asemenea, unele 
tradiţii locale sunt exagerate, chiar aberante: ele obligă pe cei rămaşi în 
viaţă să dea de pomană obiecte de mobilier şi chiar corpuri de iluminat. În 
unele cazuri, astfel de obligaţii sunt mai mult decât împovărătoare pentru 
familia celui decedat;

Să respecte, în mod obligatoriu, limitele decenţei şi ale bunului simţ. 
Nu se pot oferi de pomană: obiecte imorale sau periculoase, precum şi 
materiale care alimentează viciile: tutun sau băutură (în exces, sau chiar 
o cantitate mică - oferită vicioşilor dovediţi). Aceeaşi remarcă trebuie fă-
cută şi în cazul meselor de pomenire, care trebuie să respecte sobrietatea 
momentului, precum şi atmosfera de pioasă rugăciune. Nu pot fi admi-
se: fumatul, consumul exagerat de alcool, manifestările de neseriozitate. 
De asemenea, împărţirea alimentelor de pomană n-are nicio valoare, dacă 
acestea nu sunt preparate în deplină concordanţă cu ziua liturgică respec-
tivă (pot fi 4 situaţii: 1. zi obişnuită, 2. zi de post, 3. dezlegare la peşte, 4. 
dezlegare la brânză, lapte, ouă şi peşte – se va cerceta obligatoriu calenda-
rul bisericesc). 
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8. Soroacele de pomenire

Biserica a rânduit mai multe prilejuri de pomenire a celor răposaţi. 
Acestea reprezintă momente în care familia, împreună cu preoţii, se roagă 
şi dau de pomană pentru sufletele lor. Înainte de a vedea care sunt soroa-
cele, trebuie cunoscute câteva reguli preliminare:

-calculul zilei sorocite se face începând din ziua decesului, şi nu din ziua 
înmormântării. De aceea, de obicei, înmormântarea coincide cu primul so-
roc – cel de la 3 zile;

-cel mai bine este a se săvârşi pomenirea chiar în ziua în care se împli-
neşte sorocul (mai ales la cel de 40 de zile). În cazuri obiective, când acest 
lucru nu se poate realiza, întrucât ziua respectivă cade în cursul săptămâ-
nii, se devansează în sâmbăta anterioară. De reţinut: sâmbetele sunt dedi-
cate (cu mici excepţii), în cultul ortodox, pomenirii morţilor;

-duminica nu se săvârşesc pomeniri de morţi, fiind ziua învierii Dom-
nului. În cazuri cu totul excepţionale, se poate face doar rânduiala panihi-
dei, adică o slujbă sumară, de binecuvântare a eventualelor daruri ce sunt 
aduse spre a fi împărţite la biserică (sau se citeşte o rugăciune de binecu-
vântare, imediat după „rugăciunea amvonului”);

-de asemenea, sunt oprite de la săvârşirea pomenirilor de morţi (ca şi 
duminica): zilele marilor praznice împărăteşti, perioada dintre Ignat şi Bo-
botează (20 dec. – 6 ian. ), perioada dintre Sâmbăta lui Lazăr şi Duminica 
Tomei. 

Soroacele sunt de două feluri: individuale şi de obşte. 
Soroacele individuale sunt:
-sărindarul individual: este pomenirea zilnică a celui decedat, timp de 

40 de zile după moarte (de la cuv. grecesc „saranda” = patruzeci): la mâ-
năstiri şi catedrale, se săvârşeşte zilnic Sf. Liturghie, iar la bisericile obiş-
nuite, se face zilnic slujbă de pomenire, la cerere. Împreună cu pomelnicul, 
se obişnuieşte să se ofere o danie bisericii respective, pentru susţinerea cul-
tului: lumânări, prescuri, vin, tămâie, cărbuni, făină, untdelemn etc. 

-3 zile – în amintirea Sfintei Învieri a Domnului, cea de a treia zi (acest 
soroc coincide, de obicei, cu slujba înmormântării);

-9 zile – aminteşte de ceasul al nouălea din zi când Domnul, răstignit 
pe cruce, a făgăduit tâlharului raiul; 

-3 saptămâni – marchează înjumătăţirea perioadei până la Judeca-
ta Particulară – timp în care sunt cercetate faptele omului, pozitive şi 
negative;
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-40 zile – cel mai însemnat soroc, întrucât acum are loc Judecata Par-
ticulară a sufletului, după ce, în prealabil, şi-a revăzut faptele bune şi rele, 
cercetate în amănunt, după revelaţia primită de Sf. Macarie Egipteanul, în 
aşa numitele „vămi ale văzduhului”. Tot la 40 de zile a avut loc înălţarea la 
cer a Domnului, după înviere – acest lucru simbolizând dorinţa înălţării 
sufletului celui răposat în împărăţia spirituală a dreptăţii;

-3 luni – în numele Sfintei Treimi, invocată să odihnească sufletul celui 
răposat în comuniunea de viaţă şi iubire cu Dumnezeu, Maica Domnului, 
îngerii şi sfinţii, după modelul trinitar;

-6 luni – aminteşte de zilele creaţiei şi, mai cu seamă, de ziua a şasea 
când a fost creat omul şi aşezat în raiul cel din Eden;

-9 luni - invocă, în chip desăvârşit, comuniunea celui răposat cu cele 9 
cete îngereşti;

-un an, apoi din an în an, până la 7 ani – marchează data naşterii omu-
lui pentru veşnicie, după modelul sfinţilor, ale căror zile de prăznuire din 
calendar sunt rânduite a aminti trecerea lor la cele veşnice şi naşterea lor 
ca sfinţi, în împărăţia lui Dumnezeu;

-7 ani – numărul sfânt al desăvârşirii, care cheamă asupra celui răpo-
sat cele 7 daruri ale Sfântului Duh, marcând totodată ziua a şaptea – cea a 
odihnei veşnice, când sufletul intră în aşteptarea sfârşitului lumii pămân-
teşti, în vederea întoarcerii în propriul trup, după înviere. De aceea, după 
sorocul de 7 ani, nu se mai organizează pomeniri individuale, iar cei ador-
miţi se trec în pomelnicul de obşte, fiind pomeniţi împreună cu toţi morţii 
din familie, prieteni, rude sau cunoscuţi. 

Soroacele de obşte ale morţilor sunt:
-sărindarul de obşte: se săvârşeşte pentru toţi cei dragi ai noştri răpo-

saţi, care sunt pomeniţi în biserică 40 de zile la rând, în posturi. Acestea 
pot fi: fie primele 40 de zile din Postul Mare (până la Sâmbăta lui Lazăr), 
fie zilele postului Crăciunului. Se va proceda la fel ca la sărindarul indivi-
dual (a se vedea mai sus). Se organizează, la unele biserici, şi o colectă de 
grâu şi alte materiale pentru a se prepara o colivă de obşte, de către doam-
nele din comitet. 

-„Moşii” – marchează pomenirile de obşte ale morţilor, grupând pe toţi 
cei decedaţi într-un anumit anotimp. De aceea, există „moşii” de vară, iar-
nă etc. 

-„Sâmbăta lui Toader” – prima sâmbătă din Postul Mare - este „ziua 
de naştere a colivei” în creştinism, după minunea săvârşită de Sf. Teodor 
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Tiron, care a indicat acest aliment ca alternativă faţă de mâncărurile con-
taminate înadins cu materii provenind de la jertfele idoleşti;

-Sâmbetele din Postul Mare – au, fiecare, semnificaţii aparte, legate de 
specificul acestei perioade a anului bisericesc. Sunt printre puţinele zile 
din acest post în care se face Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur. Unirea postu-
lui cu rugăciunea amplifică rezultatele obţinute în plan duhovnicesc;

-Sâmbăta lui Lazăr – este sâmbăta dinaintea Floriilor, ultima când se 
mai fac pomeniri de morţi, înainte de Duminica Tomei. Evident, în aceas-
tă zi se face amintirea minunii învierii lui Lazăr cel mort de 4 zile, de către 
Domnul Hristos;

-Numai pe plan local, consemnând perpetuarea unor tradiţii străvechi, 
în unele regiuni ale ţării, preoţii fac mici pomeniri de morţi (panihide) în 
Joia Mare sau în zilele Paştilor (aşa-numitul „Paşte al blajinilor”). Aceste 
practici n-au fost (şi n-au cum să fie) generalizate de Biserică, întrucât în 
Joia Mare trebuie să primeze doliul pentru patimile Mântuitorului, şi nu 
doliul pentru morţii noştri, iar după Paşti se cuvine să petrecem întru bu-
curia învierii, chiar dacă este frumoasă şi tradiţia împărţirii la săraci a unor 
bucate specifice sezonului: ouă roşii, cozonac, pască etc. De altfel, în multe 
regiuni ale ţării, se obişnuieşte ca, la înmormântările şi parastasele dintre 
înviere şi înălţare, să se pregătească, în loc de colivă, pască şi ouă roşii. 

9. Încheiere

Pregătiţi fiind de întâlnirea cu Domnul, suntem şi noi întăriţi în cu-
noaşterea corectă a unor realităţi legate de sfârşitul vieţii noastre, faţă de 
care trebuie să avem o atitudine creştinească, privind cu seninătate moar-
tea, ca prag al veşniciei. Sf. Ambrozie al Milanului ne îndeamnă: „Moar-
tea să nu ne înspăimânte, aşadar, ci să ne bucure binefacerile unei tre-
ceri bune”3. Un exemplu de „bună trecere” este moartea Sfintei Macrina, 
sora după trup a Sfinţilor Vasile cel Mare şi Grigore de Nyssa. Pe patul de 
moarte, Sfânta Macrina a rostit această rugăciune, pe care a consemnat-o 
în scris fratele său, Sf. Grigore: „Tu, Doamne, în dar ne-ai dezlegat pe noi 
de frica morţii. Tu ai pus începutul vieţii celei adevărate şi sfârşitul vieţii 
de acum. Tu pentru o vreme odihneşti trupurile noastre cu somnul mor-
ţii, şi iarăşi ne deştepţi pe noi cu trâmbiţa cea de pe urmă (I Cor. 15, 52). 
Tu dai ţărânei ca pe un zălog trupul de lut pe care cu mâna Ta L-ai plămă-
dit şi aduci la viaţă iarăşi pe cel dat ţărânii (... ). Tu ne-ai izbăvit pe noi de 
blestem şi păcat, făcându-Te Tu Însuţi, pentru dragostea noastră, blestem 
şi păcat (... ). Tu ne-ai deschis nouă calea spre înviere şi, zdrobind porţile 
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iadului, ai surpat pe cel ce are stăpânirea morţii, adică pe diavolul”4. A Ta 
fie slava, Doamne, în veci!

NOTE:

1  Textul s-a păstrat în Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos. 
2  Sf. Ioan Scărarul, Scara, în Filocalia, vol. IX, trad. pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, 

Bucureşti. 
3  Sf. Ambrozie al Milanului, Despre binefacerile morţii, în vol. Scrieri. Partea întâi. 

Tâlcuiri la Sfânta Scriptură, col. P. S. B., nr. 52, E. I. B. M. B. O. R., Bucureşti, 2007, p. 
475

4  Sf. Grigore de Nyssa, Viaţa Sfi ntei Macrina, 24, apud Jean-Claude Larchet, Tradiţia 
ortodoxă despre viaţa de după moarte, trad. de Marinela Bojin, Editura Sophia, 
Bucureşti, 2006, p. 38
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 MISIUNEA FAMILIEI CREŞTINE AZI

Pr. Dr. Popa Edmond Nicolae,

Consilier social

Familiile fac parte din acel popor al lui Dumnezeu reprezentat 
de lucrătorii viei, despre care vorbeşte Evanghelia după Matei. 

Parabola evanghelică deschide în faţa noastră orizontul nesfârşit al viei 
Domnului şi al mulţimii de oameni care sunt chemaţi de El şi trimişi să o 
lucreze. Via este lumea întreagă (Mt. 13, 38), care trebuie transformată, 
după voinţa de mântuire a lui Dumnezeu1. 

Istoria prezenţei reprezentanţilor familiilor ca laici în viaţa Bisericii, 
este istoria unui parcurs întortocheat şi destul de complicat, dar, în acelaşi 
timp şi unul luminos şi cu imprevizibile primăveri. Orice societate umană 
se conformează adaptându-se la epoca în care trăieşte; Biserica, în schimb, 
se conformează reîntorcându-se la originile istoriei sale. 2

În primele secole ale Bisericii, fiind un număr redus de episcopi şi pre-
oţi şi de lăcaşe de cult, fiecare creştin devenea, implicit, în virtutea bote-
zului primit, apostol şi misionar, iar aproape orice casă creştină devenea 
o biserică, un locaş de cult. Cu trecerea timpului, poate din cauza fricii de 
erezii, autoritatea episcopilor revenea, în predicarea mesajului mântuirii3. 

Totuşi, cu trecerea timpului, s-a trecut de la îngheţ la primăvară, de la 
marginalizare la responsabilizarea poporului lui Dumnezeu şi laicii au în-
ceput o dinamică şi vie activitate pastorală în Biserică. Nenumăratele ope-
re de apostolat, misiuni, cateheză, milostenie sunt doar câteva din exem-
plele care pot fi enumerate aici în ceea ce priveşte activitatea apostolică a 
laicilor4. 

Într-o lume care se unifică şi se organizează într-o dimensiune euro-
peană şi planetară, nu mai există evenimente private care să privească doar 
o comunitate, o naţiune, un popor şi să le excludă pe altele. Se poate aplica 
aici ceea ce Sfântul Apostol Pavel, referindu-se la Biserica primară, spunea: 
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„Şi dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă cu el; şi dacă un mă-
dular este slăvit, toate mădularele se bucură împreună, iar voi sunteţi 
trupul lui Hristos şi mădulare fiecare în parte” (1 Cor 12, 26 - 27)5. 

Lumea contemporană, ca situaţie actuală, este un vast ocean de profun-
de şi rapide schimbări prin care umanitatea trăieşte o eră nouă a istoriei 
sale. Dezvoltarea tehnicii şi a ştiinţei, unificarea planetară prin mass-me-
dia şi dezvoltarea conştiinţei popoarelor, au făcut ca lumea să devină un 
mic oraş în care toate şi toţi să facă parte din marele plan de mântuire al lui 
Dumnezeu. 6 Lumea este totuşi şi opera lucrării omului, adică a libertăţii, 
a liberului arbitru pe care Dumnezeu l-a dat omului. Orice nouă situaţie 
generează noi îndatoriri, dacă există o logică în istorie, iar această logică 
nu exclude libertatea şi responsabilitatea umană. Tocmai aici este punctul 
principal şi paradoxul existenţei umane: ea este contemporană în istorie 
şi contribuie la făurirea istoriei. A defini omul în baza responsabilităţilor 
sale în faţa istoriei este, de fapt, a defini omul timpului nostru, omul care 
va trebui să se educe în continuare şi care va trebui să dezvolte umanismul 
responsabilităţii. 

Omul de astăzi îl caută şi îl doreşte pe Dumnezeu: acesta este motoul 
întregii sale existenţe care, fie că îl situează pe om în spaţii economico-so-
ciale mai fragile, unde acesta se zbate în lipsuri şi sărăcie, fie că face parte 
dintre bogaţii lumii, el nu este autosuficient sieşi, ci caută împlinirea de 
sine dincolo de cele trecătoare şi imediate. Chip al lui Dumnezeu, omul Îl 
caută pe Dumnezeu, strigă după ajutorul Său. 7

Întrebarea este dacă gândim şi vorbim despre un Dumnezeu care există 
în realitate sau dacă cuvintele prin care îl numim sunt doar expresia unui 
vocalism al oamenilor care numesc ceea ce gândesc fără ca aceste cuvin-
te să aibă un corespondent obiectiv, real, ontologic. Apostolatul laicilor, 
decurgând din însăşi chemarea lor creştină, nu poate lipsi nicicând în Bi-
serică. Sfânta Scriptură însăşi arată limpede activitatea laicilor în primele 
veacuri ale creştinismului: 

Faptele Apostolilor 11, 19 - 21
19. „Deci cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ştefan, 

au trecut până în Fenicia şi în Cipru, şi în Antiohia, nimănui grăind cuvân-
tul, decât numai iudeilor. 

20. Şi erau unii dintre ei, bărbaţi ciprieni şi cireneni care, venind în An-
tiohia, vorbeau şi către elini, binevestind pe Domnul Iisus. 

21. Şi mâna Domnului era cu ei şi era mare numărul celor care au crezut 
şi s-au întors la Domnul.”
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Faptele Apostolilor 18, 26
26. „Şi el a început să vorbească, fără sfială, în sinagogă. Auzindu-l, 

Priscila şi Acvila l-au luat cu ei şi i-au arătat mai cu de-amănuntul calea lui 
Dumnezeu”;

Romani 16, 1 - 16
1. „Şi vă încredinţez pe Febe, sora noastră, care este diaconiţă a Biseri-

cii din Chenhrea, 
2. Ca s-o primiţi în Domnul, cu vrednicia cuvenită sfinţilor şi să-i fiţi de 

ajutor la orice ar avea nevoie de ajutorul vostru. Căci şi ea a ajutat pe mulţi 
şi pe mine însumi. 

3. Îmbrăţişaţi pe Priscila şi Acvila, împreună-lucrători cu mine în Hris-
tos Iisus, 

4. Care şi-au pus grumazul lor pentru viaţa mea şi cărora nu numai eu 
le mulţumesc, ci şi toate Bisericile dintre neamuri, 

5. Şi Biserica din casa lor. Îmbrăţişaţi pe Epenet, iubitul meu, care este 
pârga Asiei, în Hristos. 

6. Îmbrăţişaţi pe Maria care s-a ostenit mult pentru voi. 
7. Îmbrăţişaţi pe Andronic şi pe Iunias, cei de un neam cu mine şi îm-

preună închişi cu mine, care sunt vestiţi între apostoli şi care înaintea mea 
au fost în Hristos. 

8. Îmbrăţişaţi pe Ampliat, iubitul meu în Domnul. 
9. Îmbrăţişaţi pe Urban, împreună - lucrător cu mine în Hristos, şi pe 

Stahis, iubitul meu. 
10. Îmbrăţişaţi pe Apelles, cel încercat în Hristos. Îmbrăţişaţi pe cei ce 

sunt din casa lui Aristobul. 
11. Îmbrăţişaţi pe Irodion, cel de un neam cu mine. Îmbrăţişaţi pe cei 

din casa lui Narcis, care sunt în Domnul. 
12. Îmbrăţişaţi pe Trifena şi pe Trifosa, care s-au ostenit în Domnul. 

Îmbrăţişaţi pe iubita Persida, care mult s-a ostenit în Domnul. 
13. Îmbrăţişaţi pe Ruf, cel ales întru Domnul, şi pe mama lui, care este 

şi a mea. 
14. Îmbrăţişaţi pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrova, pe Her-

mas şi pe fraţii care sunt împreună cu ei. 
15. Îmbrăţişaţi pe Filolog şi pe Iulia, pe Nereu şi pe sora lui, pe Olimpi-

an şi pe toţi sfinţii care sunt împreună cu ei. 
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16. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Vă îmbrăţişează pe 
voi toate Bisericile lui Hristos.” 

Filipeni 4, 3
3. „Încă te rog şi pe tine, credinciosule Sizig, ajută-le lor, ca pe unele 

care au luptat pentru Evanghelie, împreună cu mine şi cu Clement şi cu 
ceilalţi împreună-lucrători cu mine, ale căror nume sunt scrise în cartea 
vieţii. „ 

Din aceste versete ale Noului Testament, se vede cum această activitate 
s-a manifestat spontan la începuturile Bisericii şi cât de rodnic a fost trans-
misă prin intermediul credincioşilor. 8

Biserica din timpurile noastre nu pretinde mai puţin zel din partea lai-
cilor, ci, dimpotrivă, condiţiile actuale cer ca ei să desfăşoare un apostolat 
tot mai intens şi mai vast. Într-adevăr, creşterea continuă a populaţiei, pro-
gresul ştiinţific şi tehnic, relaţiile mai strânse între oameni nu numai că au 
lărgit la nesfârşit domeniul apostolatului laicilor, din care o mare parte le 
este accesibil numai lor, ci au ridicat şi probleme noi, care le pretind o pre-
ocupare şi un efort atent. Un astfel de apostolat devine cu atât mai urgent 
cu cât a crescut în mod deosebit, aşa cum se şi cuvine, autonomia multor 
sectoare ale vieţii umane, implicând uneori o înstrăinare de ordinea mora-
lă şi religioasă, punând în gravă primejdie viaţa creştină. Trebuie adăugat 
că, în multe zone unde preoţii sunt prea puţini, sau, după cum se întâmplă 
uneori, sunt lipsiţi de cuvenita libertate de acţiune, Biserica nu ar putea fi 
prezentă şi activă fără munca laicilor. 

Semnul acestei multiple şi urgente necesităţi este lucrarea vădită a Du-
hului Sfânt care îi face astăzi pe laici tot mai conştienţi de propria respon-
sabilitate şi îi stimulează pretutindeni la slujirea lui Hristos şi a Bisericii. 9 
Vocaţia omenirii este de a manifesta chipul lui Dumnezeu şi de a fi trans-
formată după chipul Fiului unul născut al Tatălui. Această vocaţie îmbracă 
o formă personală, pentru că fiecare este chemat să intre în fericirea divi-
nă; ea priveşte însă comunitatea umană în ansamblul ei. 

Toţi oamenii sunt chemaţi la acelaşi scop: Dumnezeu însuşi. Există o 
anumită asemănare între unirea Persoanelor divine şi înfrăţirea pe care 
oamenii trebuie s-o instaureze între ei, în adevăr şi iubire; iubirea faţă de 
aproapele este inseparabilă de iubirea faţă de Dumnezeu; de aceea, Dum-
nezeu cheamă alături de preoţi şi pe laici la apostolat10. Persoana umană 
are nevoie de viaţa socială. Aceasta constituie o exigenţă a naturii ei. Prin 
schimbul cu celălalt, prin reciprocitatea serviciilor şi dialogul cu fraţii săi, 
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omul îşi dezvoltă virtuţile şi, astfel, răspunde vocaţiei sale. Fiecare comuni-
tate se defineşte prin scopul ei şi, în consecinţă, ascultă de reguli specifice, 
dar persoana umană este şi trebuie să fie principiul, subiectul şi scopul tu-
turor instituţiilor sociale11. În Biserică, slujirile sunt diferite, dar misiunea 
este unică. Hristos le-a încredinţat Apostolilor şi urmaşilor lor îndatorirea 
de a învăţa, de a sfinţi şi de a conduce în numele Său şi cu puterea Sa. Lai-
cii, însă, făcuţi părtaşi la misiunea preoţească, profetică şi împărătească a 
lui Hristos, îşi împlinesc, în Biserică şi în lume, partea lor proprie din mi-
siunea întregului popor al lui Dumnezeu. 12

Ei îşi desfăşoară concret apostolatul activând pentru sfinţirea oameni-
lor, precum şi străduindu-se să pătrundă şi să perfecţioneze ordinea tem-
porală în duhul Sfintei Evanghelii, astfel încât activitatea lor în acest do-
meniu temporal să dea o mărturie limpede despre Hristos şi să slujească 
la mântuirea oamenilor. Fiind propriu stării laicilor de a-şi duce viaţa în 
mijlocul lumii şi a treburilor lumeşti, ei sunt chemaţi de Dumnezeu ca, în-
sufleţiţi de spiritul creştin, să-şi exercite apostolatul ca o plămadă în mij-
locul lumii13. 

Sunt momente în care sufletele generoase, cu o vocaţie specială, se ofe-
ră să-L preamărească pe Dumnezeu, fie prin însuşi modul în care îşi tră-
iesc viaţa duhovnicească, fie prin binele pe care îl fac celorlalţi: în şcoli, în 
spitale sau în atelierele de creaţie, după învăţătura Sfântului Apostol Pavel, 
care spune: 

„14. Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru dragoste, care este le-
gătura desăvârşirii. 

15. Şi pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur 
trup, să stăpânească în inimile voastre; şi fiţi mulţumitori. 

16. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învă-
ţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimi-
le voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi, în laude şi în cântări 
duhovniceşti. 

17. Orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceţi în nume-
le Domnului Iisus şi prin El să mulţumiţi lui Dumnezeu-Tatăl”. (Coloseni 
3, 14-17). 

Chemarea de a face bine, de a ne îndrepta spre aproapele este pentru 
toţi oamenii, pentru toţi cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu, cle-
rici şi laici. Suntem cu toţii chemaţi să-L iubim pe Dumnezeu şi să facem 
binele. Toţi oamenii trebuie să se angajeze în această slujire: atât clericii, 
cât şi laicii. Activitatea creştinilor laici nu trebuie să se limiteze numai la 



Episcopia Giurgiului

viaţa internă a Bisericii locale, ci trebuie să fie animată de spiritul misio-
nar. 14 Este clar că, în măsura în care laicii sunt chemaţi la a participa la 
edificarea Bisericii, trebuie să se instaureze raporturi între laici şi preoţi. 
Dacă preotul nu trebuie să abandoneze ceea ce constituie originalitatea 
slujirii sale preoţeşti, trebuie să conştientizeze că această slujire trebuie să 
fie trăită „cu laicii pentru lume”. 

Preotul este păstor, în numele unicului păstor Iisus Hristos, şi rolul său 
de păstor sau de părinte este acela de a face ca membrii poporului lui Dum-
nezeu să fie membri activi. Apostolatul laicilor este o participare la însăşi 
misiunea mântuitoare a Bisericii, şi la acest apostolat sunt trimişi cu toţii 
de Domnul însuşi prin Taina Sfântului Botez şi a Mirungerii15. 

Prin Sfintele Taine, şi prin Sfânta Euharistie, în special, le este împăr-
tăşită şi hrănită acea iubire fată de Dumnezeu şi faţă de oameni care este 
sufletul întregului apostolat. Laicii sunt chemaţi în mod deosebit să facă 
prezentă şi activă Biserica în acele locuri şi împrejurări în care ea nu poate 
deveni sarea pământului decât prin ei. Una din misiunile importante pe 
care le are Biserica este aceea de a pătrunde şi desăvârşi prin duhul Evan-
gheliei sfera temporală. Laicii, împlinind această misiune a Bisericii, îşi 
exercită apostolatul în Biserică şi în lume, atât în sfera spirituală, cât şi în 
cea temporală. Deşi aceste sfere sunt distincte, în planul unic al lui Dum-
nezeu, ele sunt astfel legate, încât Dumnezeu însuşi voieşte să refacă în 
Hristos lumea întreagă, transformând-o într-o făptură nouă, începând de 
aici de pe pământ, pentru a o împlini desăvârşit în ziua de apoi. În ambele 
sfere, laicul, trebuie să se lase călăuzit de conştiinţa creştină pentru a putea 
desfăşura un apostolat în vederea unui scop care priveşte în sine mântuirea 
oamenilor şi slava lui Dumnezeu. 16

Unul din scopurile cele mai onorabile şi valoroase ale unui creştin este, 
fără îndoială, milostenia. „Astăzi, când trăim într-o lume plină de necazuri, 
griji şi nevoi, Biserica încearcă tot mai mult să conştientizeze rolul creşti-
nului în cadrul societăţii. Biserica a fost fidelă mereu acestor principii încă 
de la începuturile ei. Desigur, orice act şi operă de caritate îşi găseşte teme-
lia numai în acea iubire pe care Domnul Hristos ne-a arătat-o prin cuvin-
tele, dar, mai ales, prin faptele sale, aici, pe pământ”17. 

Practicarea milosteniei generează în mod continuu şi stabileşte astfel 
unirea între om şi Dumnezeu, ducând, desigur, şi la dezvoltarea relaţii-
lor umane de colaborare, relaţii caracterizate prin dăruirea de sine pen-
tru ceilalţi, apropiaţi şi îndepărtaţi, cunoscuţi şi necunoscuţi, prieteni şi 
duşmani18. 



Almanah Bisericesc 2011

Milostenia este legea internă a vieţii Bisericii, care îl face pe fiecare 
credincios să-şi dăruiască propriile forţe pentru binele celorlalţi, să ier-
te ofensele primite şi să se dăruiască cu iubire. Biserica este locul în care 
revelaţia şi darul carităţii lui Dumnezeu în Iisus Hristos şi în Duhul Sfânt 
au fost în mod definitiv primite, în aşa fel încât comunitatea creştină este 
constituită în mod esenţial ca o comunitate de iubire. Aşadar, caritatea nu 
este numai o virtute a creştinilor în particular, ci este o componentă struc-
turală a Bisericii. 19

Prin natura şi vocaţia sa originară, întreaga Biserică este subiect al mi-
losteniei. Toţi membrii Bisericii au datoria nobilă de a realiza în mod per-
sonal porunca iubirii în ocaziile cele mai comune şi în situaţiile istorice 
deosebite în care se află. Această caritate, care se exprimă prin corectarea 
reciprocă, prin a se ruga unii pentru alţii, prin edificarea reciprocă, prin 
vestirea Cuvântului şi participarea la aceeaşi Euharistie, îmbrăţişează toa-
te formele de ajutor concret necesare în viaţa cotidiană şi în situaţiile pre-
care20. Astfel, se realizează solidaritatea, purtând povara unii altora, bucu-
rându-se cu cei care se bucură şi suferind cu cei care suferă, în aşa fel încât, 
între fraţi, să nu mai fie nimeni nevoiaş. Numai în acest mod, Biserica de-
vine taină a iubirii lui Dumnezeu, adică semn vizibil şi istoric al faptului că 
Dumnezeu este iubire şi că, primindu-l pe el, este posibil să se construiască 
deja de pe acest pământ, deşi în mod imperfect, o comunitate de fraţi au-
tentică, în care toate diferenţele sociale să fie depăşite21. 

Iubirea lui Dumnezeu este, în mod esenţial, universală. El dăruieşte tu-
turor viaţă şi existenţă, face să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi şi 
vrea desigur ca „toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să 
vină” (1Tim. 2, 4). De aceea, şi Biserica, în practicarea milosteniei, trebuie 
să se adreseze în mod absolut tuturor oamenilor şi tuturor necesităţilor lor. 

Desigur, filantropia eclezială nu poate mulţumi omul doar pe plan ma-
terial, ci va trebui să se îndrepte şi spre promovarea demnităţii şi dezvol-
tării integrale a fiecărui om. Poate cea mai mare caritate pe care biserica 
poate să o facă omului este aceea de a-L vesti pe Hristos, semnul iubirii lui 
Dumnezeu pentru mântuirea omului. Astfel, filantropia capătă o dimen-
siune socială şi politică. 22 Biserica îi invită pe credincioşii laici să susţină 
operele de caritate şi iniţiativele de asistenţă socială private sau publice, 
chiar internaţionale, care aduc un ajutor eficace oamenilor şi popoarelor 
aflate în nevoie şi să coopereze cu toţi oamenii de bunăvoinţă23. 

Astăzi, când mijloacele de comunicare au devenit mai rapide, când dis-
tanţa dintre oameni a fost într-un fel eliminată şi locuitorii lumii au ajuns 
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să fie într-o oarecare măsură membrii aceleiaşi familii, aceste activităţi şi 
opere de caritate au devenit mult mai urgente şi mai universale. Deci, ac-
ţiunea caritativă astăzi poate şi trebuie să îmbrăţişeze pe toţi oamenii şi 
toate necesităţile. Oriunde există oameni lipsiţi de mâncare şi băutură, de 
îmbrăcăminte, locuinţe, medicamente, loc de muncă, de învăţătură şi de 
mijloacele necesare pentru a duce o viaţă cu adevărat omenească, sunt chi-
nuiţi de nenorociri şi boli, suferă în exil sau în închisoare, acolo filantropia 
creştină trebuie să-i caute şi să-i găsească, să-i mângâie cu grijă mărini-
moasă şi să-i aline, dându-le ajutor24. 

Domnul Hristos este prezent în diferite moduri în Biserica Sa; în mod 
deosebit, este prezent în comunitatea parohială, deoarece aceasta, mai mult 
ca alte comunităţi, este semnul vizibil al lui Hristos şi al Bisericii Sale. Prin 
urmare, fiecare membru al comunităţii, ascultând Cuvântul lui Dumnezeu, 
trebuie să aibă curajul de a proclama tuturor vestea mântuirii prin exemplul 
său personal. Parohia trebuie să tindă să devină o comunitate de credinţă şi 
de adevăraţi închinători ai Dumnezeului celui Viu, care trăiesc o adevărată 
credinţă. O comunitate care nu crede nu este Biserică; doar o comunitate 
credincioasă poate să dăruiască o adevărată credinţă a Bisericii lui Hristos. 25

Idealul creştinismului este iubirea Domnului Hristos, Care este gata 
să-şi dea viaţa pentru fii Săi. Acest ideal este valabil şi pentru cei care au 
ales vocaţia căsătoriei. Lumea este plină de egoism, iar în viaţa familială 
deseori apar tensiuni, dezacorduri, separări şi divorţuri: mulţi susţin că 
această situaţie nici nu poate să fie altfel. Creştinismul crede în dragostea 
curată, în fidelitate, în puterea creatoare a jertfei reciproce. Susţine că aco-
lo unde există o înţelegere a valorilor creştine este şi astăzi posibilă o viaţa 
familială fericită26. 

Pentru mulţi, familia ia naştere mult mai liber de condiţionările so-
cio-economice, dacă se bazează mai mult pe iubire, iar femeia creşte în 
demnitate şi la fel va creşte responsabilitatea comună faţă de copii. Pentru 
unii, există şi o adevărată redescoperire a valorii creştine a căsătoriei; se 
face multă pregătire, se încearcă a trăi o anumită spiritualitate conjugală 
şi familială; multe familii încep să-şi descopere misiunea la care sunt che-
mate în Biserică şi în societate27. Pastorala familială este foarte des propu-
să în acest moment al vieţii ecleziale. 28 Pentru mulţi soţi şi pentru multe 
familii nu este suficient ceea ce pot primi de la liturghiile duminicale sau 
de la cateheza normală. Au nevoie de aprofundări speciale pentru a-şi trăi 
propria vocaţie în familie şi în societate, adunându-se în grupuri şi discu-
tând problemele familiei de azi. 
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Familia creştină nu este o comunitate închisă în ea însăşi; întrucât este 
prima şi vitala celulă a societăţii, ea este chemată la apostolat, chemare 
care este aşa de importantă pentru Biserică şi societate. Familia, în primul 
rând, este chemată la apostolat în interiorul ei, dar, mult mai mult, este 
chemată şi în exteriorul ei, dând mărturie şi dedicându-se slujirii fraţilor. 

Astfel, există multiple opere de apostolat familial:
- apostolatul între familii, care are o mare importanţă pentru aposto-

lat; soţii înşişi devin apostoli ai altor soţi. Practic, se concretizează în pre-
gătirea logodnicilor, în ajutorarea tinerelor cupluri şi a cuplurilor aflate în 
dificultate. 

- apostolatul prin ospitalitate; familia creştină nu trebuie să fie închisă 
în sine, ci trebuie să fie ospitalieră şi să-i ajute pe toţi în nevoi. Familia creş-
tină trebuie să fie deschisă şi faţă de problemele sociale, să sprijine şcoala 
în formarea copiilor; revine dreptul părinţilor de a da o educaţie copiilor 
pentru a ocupa un loc fundamental în societate. 

- apostolatul prin mărturie; familiile creştine, prin viaţa lor exemplară, 
luminează celelalte familii şi devin astfel o chemare la a primi vestea cea 
bună a Evangheliei. 

Mărturia şi angajarea familiei creştine în a trăi şi transmite mesajul 
creştin în lume este o nouă formă de apostolat care apare azi tot mai nece-
sar. Sub această formă, ea se prezintă ca celulă vie şi activă a Bisericii. De 
aceea, ea este încurajată tot mai mult de Biserică. 29

În continuare, tinerii zilelor noastre joacă un rol important în viaţa so-
cio-politică a lumii contemporane, dar, de multe ori, ei par insuficient pre-
gătiţi pentru a-şi asuma corespunzător noile îndatoriri. Din acest punct de 
vedere, Biserica încearcă să-i iniţieze pe tineri, şi chiar pe adolescenţi, în di-
ferite acţiuni care să-i ajute în pregătirea lor pentru misiunea de mai târziu30. 

Pentru aceasta, Biserica propune diferite şi multiple domenii de apos-
tolat, în angrenarea şi atragerea tinerilor şi a laicilor, în general, spre valo-
rile mai înalte ale societăţii atât de secularizate în care ne aflăm. Arta difi-
cilă a educării copilului aparţine în primul rând familiei, care, deşi astăzi 
se află în mare primejdie, este susţinută de Dumnezeu prin harul special 
pe care soţii îl primesc prin sfinţenia căsătoriei. 31

În fiecare an, milioane de bărbaţi şi femei se avântă în slujba de a deve-
ni părinţi. Cu toate acestea una din cele mai provocatoare şi grele sarcini în 
viaţă este să iei un copil, o fiinţă mică, total neajutorată şi să-ţi asumi toa-
tă responsabilitatea pentru creşterea lui, astfel încât să devină o persoană 
stăpână pe sine, un membru folositor familiei, Bisericii şi societăţii. 
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Pentru că educaţia este arta formării omului de mâine, părinţii nu pot 
fi oameni ai trecutului, ancoraţi în formule, ci trebuie să meargă pe cale, 
împreună cu copiii lor, să-şi adapteze pasul cu ei pentru a-i lăsa liberi să 
continue singuri, imediat ce sunt în stare de aceasta. Ei au datoria de a le 
forma copiilor conştiinţa, caracterul, voinţa, să le construiască personali-
tatea dotată cu simţ critic pentru a fi capabili să aleagă liber binele, să fie 
responsabili şi deschişi cu generozitate slujirii celorlalţi, angajaţi în reali-
zarea planului lui Dumnezeu în viaţa lor32. 

Pentru a-şi putea îndeplini misiunea încredinţată lor de Creator, părin-
ţii, asemenea bobului de grâu, pierzându-şi viaţa lor, trebuie să o trăiască 
pe cea a fiiilor lor, aceasta fiind expresia cea mai înaltă a iubirii. Prin jertfa 
lor, părinţii vor forma oameni de caracter care posedă o comoară inestima-
bilă - politeţea sufletului, datorată creşterii interioare care valorează mai 
mult decât frumuseţea exterioară33. 

Din fericire, mai există încă părinţi care nu renunţă la misiunea lor, 
conştienţi fiind că opera educaţională este îndelungată şi cere efort susţi-
nut. Pentru a avea loc această acţiune educativă este necesar un ambient 
educaţional adaptat, în care, încă din primii ani, copiii să poată găsi răs-
punsurile cele mai valide la fiecare problemă. 

Asemenea grădinarului ce se ocupă de fiecare sămânţă în mod dife-
rit, funcţie de factorii necesari încolţirii ei, creşterii şi dezvoltării viitoarei 
plante, părintele trebuie să se ocupe de educarea fiecărui copil, în mod di-
ferit, căutând în inima lui punctul accesibil binelui, pentru că educaţia este 
o lucrare a credinţei şi a inimii. 

Cea mai eficientă metodă de educare este aceea de a face noi înşine ceea 
ce-i învăţăm pe alţii. Marele secret constă în faptul că educaţia nu e doar 
cuvânt, sfat, poruncă, ci exemplu, ambient, climat de afecţiune, precum şi 
căutarea şi dezvoltarea raporturilor simple, imediate şi iubitoare, ce trăiesc 
într-o familie plină de iubire şi credinţă34. 

Forţa primei formări primite în familie, depăşeşte de departe pe cea 
care ar putea-o primi la adolescenţă sau în continuare pentru toată viaţa. 
Marele moment al educării este copilăria, căreia îi sunt specifice timpul în-
crederii, al docilităţii, al formării primelor deprinderi, timpul liber fericit, 
timpul în care se imprimă amintiri de neşters, timpul în care se asimilează 
tradiţiile familiei ce devin viaţă în persoana care se formează35. 

Pentru a creea climatul unei familii senine, e nevoie însă de răbdare, 
iubire, blândeţe, bunătate fără margini şi jertfă. 
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Mai sunt şi astăzi părinţi care adoptă în educaţia copilului două atitu-
dini greşite: 

prima este aceea a „îngăduinţei prea mari” pentru că nu vor să fie au-
toritari, înţelegând că educaţia înseamnă „a nu impune, a nu condiţiona, 
a nu limita”; 

a doua atitudine este cea a „reprimării”, manifestată prin: raporturi 
dure între părinţi şi copii, pedepse aplicate la încălcarea legii (regulii), apli-
carea acelui „NU intransigent şi sistematic”36. 

Pentru depăşirea acestor atitudini, e necesară aplicarea unui sistem 
preventiv ce constă în educarea prin bunătate. Copilul este ajutat cu 
blândeţe să observe aceeaşi regulă, folosind mijloacele cele mai eficiente şi 
adaptate acestui scop. 

În primul rând e necesar ca părinţii să fie preocupaţi de inocularea în 
sufletul copilului a iubirii faţă de Dumnezeu prin: practicarea virtuţilor, 
oroarea faţă de viciu, învăţarea catehismului şi a unor principii morale po-
trivite vârstei;

În al doilea rând să folosească atenţionări oportune şi binevoitoare, 
să-şi încurajeze copiii cu afecţiune şi atunci când uită de îndatoririle pro-
prii, să le amintească cu amabilitate, să-i atenţioneze asupra hotărârilor 
sănătoase37. 

Educaţia nu e programată să se desfăşoare în anumite zile, ore sau lo-
curi, ci e urmărită continuu în desfăşurarea vieţii zilnice, într-un climat 
familial prin de încredere, într-un stil de iubire38. 

Elementele esenţiale ce stau la baza acestei metode educaţionale sunt: 
IUBIREA 
RAŢIUNEA 

1. IUBIREA reprezintă fundamentul educaţiei, iar raţiunea şi educaţia 
religioasă reprezintă materialul din care acesta se construieşte. 

Educaţia o putem face iubind şi iubirea aparţine inimii. Fără iubire nu 
vom ajunge la sufletele copiilor care resping duritatea şi severitatea, care 
deşi nu se recomandă a fi folosite, din nefericre încă se mai practică. 39

Este necesar „să ne facem iubiţi, să introducem treptat simţul datoriei, 
al sfintei frici faţă de Dumnezeu” pentru ca inima lor să se deschidă cu uşu-
rinţă şi să primească cu bucurie să fie modelate asemenea lutului ce devine 
vas ales în mâna olarului. Există părinţi ce se plâng că, deşi se jertfesc zilnic 
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pentru fericirea copiilor lor, aceştia totuşi nu ascultă şi se întreabă de ce? 
Pentru că, deşi copiii văd şi ştiu acest lucru, ei doresc mai mult decât atât, 
vor să ştie că sunt iubiţi. Cum le putem arăta acest lucru? 

În tot ceea ce facem să nu uităm că nimeni nu e obligat să ne iubească, 
ci noi trebuie să ne comportăm astfel încât să atragem simpatia copiiilor 
noştri. Cel care se ştie iubit, iubeşte şi cel care este iubit, obţine totul, mai 
ales de la copii şi tineri”. Iubirea nu poate fi impusă cu forţa40. Asemenea 
lui Iisus Hristos suntem datori să ne facem mici cu cei mici. Să nu ne li-
mităm doar la a asigura confortul material. Oricât de multe lucruri le-am 
oferi, nu vom reuşi niciodată să contrabalansăm lipsa afecţiunii, a iubirii 
dăruite necondiţionat, a timpului oferit cu generozitate pentru a-i asculta, 
a-i sfătui şi a-i ajuta ori de câte ori e nevoie, ţinând cont de unicitatea fie-
cărui copil şi de vârsta acestuia41. 

Toată iubirea pe care părinţii doresc să o primească de la copiii lor, tre-
buie s-o dăruiască mai întâi ei, ţinând cont şi de dorinţele lor: 

de a fi împreună cu ei; 
de a le lăsa libertatea de a se manifesta prin râsete, voie bună, alergări, 

jocuri, gălăgie, pentru ca aceştia să se poată bucura din plin de copilărie. 
Soţii nu trebuie doar să-şi iubească copiii, mai întâi trebuie să se iu-

bească între ei. Iubirea reciprocă are o influenţă uriaşă în formarea carac-
terului copiilor. Această iubire trebuie îmbogăţită permanent pentru ca 
familia să devină o „şcoală a iubirii”. Respectul şi înţelegerea dintre soţi va 
ajuta la depăşirea dificultăţilor cauzate de diversitatea de vederi, în proble-
ma educaţiei copilului, acestea fiind motivele cele mai frecvente ale discu-
ţiilor dintre soţi, certurilor neplăcute, rupturilor de familie. Soluţia comu-
nă trebuie căutată cu răbdare, punând accentul pe ceea ce este esenţial, 
altfel copiii vor fi dezorientaţi, neştiind de cine trebuie să asculte, când 
părinţii au păreri diferite42. 

De asemenea, familia nu trebuie să trăiască în izolare, în mod egoist, 
ci trebuie să fie deschisă spre alţii. Acest lucru contribuie la o angajare în 
viaţa Bisericii şi a societăţii. 

2. RAŢIUNEA 
În educaţia copiilor, părinţii trebuie să fie conduşi de raţiune, 

străduindu-se: 
să convingă copilul cu bunătate şi răbdare prin: dialog deschis, corijare 

iubitoare; 
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să ceară cu discreţie copilului doar ceea ce în realitate este capabil să 
dea, manifestând în acelaşi timp o mare încredere în el, „ajutându-l să 
atingă ţinte din ce în ce mai înalte”43. 

1. Dialogul deschis 
Familia de azi are tot mai puţin timp de a sta împreună, de a dialoga. 

Chiar şi atunci când sunt împreună, „fac tăcere pentru a nu-l deranja pe 
cel aflat în extaz în faţa noului altar - televizorul”. Astfel, copiii simt că sunt 
neglijaţi şi se întreabă pe bună dreptate: „Cum pot spune părinţii că vor tot 
ce-i mai bun pentru mine, când nici măcar nu mă cunosc?” sau „Spun că 
mă iubesc, dar eu nu remarc acest lucru!” 

În goana după a „a avea” părinţii dedică tot mai mult timp pentru re-
alizări materiale, uneori împinşi de dorinţa de a fi mai presus ca ceilalţi, 
uitând că „a fi” om şi „a forma” oamenii de mâine e o datorie mai presus 
de toate44. Părinţii trebuie: 

să acorde suficient timp copiilor pentru ca aceştia să-şi exprime liber 
părerile lor, 

să-i asculte, 
să-i lase să vorbească mult. 
Câştigându-le încrederea, să-i ajute să-şi abandoneze inima, încredin-

ţându-le frământările lor, cerând explicaţii şi sfaturi de la ei45. Odată câşti-
gată această încredere ea trebuie menţinută prin: 

mărirea sentimentului de valoare personală a copilului evitând folo-
sirea cuvintelor: rău, leneş, urât, prost, obraznic, etc. sau a expresiilor: 
„Nu eşti bun de nimic!”. „Mi-e ruşine cu tine!”, care-l determină pe copil 
să nutrească sentimentul de ruşine şi nemulţumire de sine; 

acordându-i atenţie, copilul simte că este important, însă tratat cu as-
prime simte că are o valoare mai mică; 

părinţii sunt datori să le respecte intimitatea; 
părinţii sunt datori să nu vorbească cu alţii despre defectele lor, in-

succesele de la şcoală; 
„să nu-i ia în râs pentru primele lor simpatii”; 
„să se întreţină familiar cu copiii lor cât mai mult timp posibil”; 
„să răspundă cu răbdare la întrebările lor stându-le la dispoziţie fără 

a se arăta plictisiţi”; 
să se joace cu ei când sunt mici pentru ca aceştia să simtă că sunt 

iubiţi46. 
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Fără iubire nu există încredere şi fără încredere nu poate fi vorba de 
educaţie. Sunt trei sentimente ce asigură stabilitate copilului şi formarea 
unei corecte păreri despre sine: 

unicitatea, 
apartenenţa, 
simţământul că este iubit. 
Fiecare copil trebuie să recunoască faptul că e unic şi poate aduce o 

contribuţie în familie pe care nimeni altcineva nu o poate aduce. Pe măsură 
ce copilul e înconjurat şi îmbrăţisat cu iubire, acesta îşi dezvolta o sensibi-
litate pentru dragoste şi simte că aparţine familiei şi creşte încrederea sa 
în oameni. Iubirea necondiţionată dă copilului o mare siguranţă şi-l ajută 
să devină o persoană serioasă şi matură. 47

În spaţiul Bisericii, comunicarea a reprezentat o permanentă preocu-
pare, datorită importanţei sale atât asupra comunităţii ecleziale în general, 
cât şi asupra familiei creştine în special. Numeroasele cuvântări ale Sfân-
tului Ioan Gură de Aur referitoare la familie sunt cel mai bun exemplu în 
acest sens. Pentru a veni în întâmpinarea problemelor contemporane, s-a 
iniţiat la ora actuală un amplu program de cateheze, ca manieră eficientă 
nu doar de transmitere a învăţăturii de credinţă, ci şi de conturare a unui 
dialog creştin constructiv. 

Lumea contemporană nu mai are răbdarea necesară pentru ascultarea 
unui discurs elaborat şi amplu, ci preferă forma scurtă, dialogică dacă acest 
lucru este posibil. Într-o astfel de situaţie, metoda catehetică a Sfinţilor 
Părinţi este mai mult decât eficientă. Ea conferă discursului Bisericii di-
namismul de care are nevoie, fără a-l îndepărta de rădăcinile sale profund 
teologice. Totodată, cateheza are capacitate de se plia pe nevoile fiecărui 
credincios în parte, fie că este vorba despre cele apărunte în cadrul vieţii 
sociale, fie despre cele din viaţa de familie. Putem chiar spune că în sânul 
familiei creştine cateheza făcută în biserică îşi află un bun mediu ce garan-
tează o continuitate eficientă. 

Există într-adevăr anumite limite pe care discursul teologic nu le poate 
depăşi. Nu este vorba de o cenzură internă, ci despre un act firesc de apă-
rare în faţa spiritului secularizat. În mijlocul confuziilor şi al tendinţelor 
de tot felul, discursul teologic rămâne între anumite coordonate care îi 
dau concreteţea şi rezistenţa unui punct de referinţă48. Sfinţii Părinţi nu au 
transformat niciodată cuvântarea teologică în discurs cultural, chiar dacă 
formaţia intelectuală le-ar fi permis acest lucru. Sfântul Ioan Gură de Aur, 
spre exemplu, nu este „un autor, ci un mărturisitor, el nu are o operă, ci o 
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mărturie, iar orgoliul auctorial este înlocuit cu smerenia alesului lui Dum-
nezeu în lume”49. 

Trebuie să reţinem şi să subliniem cu insistenţă faptul că învăţătura 
creştină, creştinismul în totalitatea lui nu este în principal un fapt cultural, 
ci unul vital. Valoarea lui stă în capacitatea de a da sens existenţei umane, 
răspunzând celor mai grave probleme ale omului, care sunt cele privitoare 
la fiinţa şi destinul său, la naşterea şi moartea sa50. De aceea, el nu are ne-
voie de propagandă, ci de propovăduire. 

Prin intermediul cuvântului catehetic Biserica îşi împlineşte misiunea, 
folosind mijloacele pe care Tradiţia i le pune la dispoziţie: evanghelizarea, 
consolidarea în dreapta credinţă şi încorporarea deplină sacramentală. De 
asemenea, misiunea ei pretinde prioritar o metanoia, o schimbare a minţii, 
o reconfigurare a priorităţilor existenţiale din perspectivă duhovnicească51. 

Sfinţii Părinţi şi scriitorii bisericeşti au avut şi au experimentat adevă-
rul mântuitor că propovăduirea este o hrană care se oferă sufletelor prin 
Duhul Sfânt, că mesajul revelat despre Dumnezeu s-a rânduit firii noas-
tre „ca pâine hrănitoare”52. Sfânta Scriptură în general reprezintă o „hrană 
duhovnicească, o hrană care face să crească puterea lucrătoare din noi”53. 
Despre aceasta Tertulian mărturisea: noi ne hrănim credinţa cu aceste 
vorbe sfinte, prin ele ne înălţăm speranţa, prin ele ne întărim totodată 
credinţa. Prin ele ne vin îndemnuri, mustrări şi corectări în numele lui 
Dumenezeu54. 

Cateheza trebuie să fie o hrănire a credinţei ce ne călăuzeşte spre viaţa 
cea adevărată în Hristos şi în Biserica Sa. „Dacă pâine spirituală poate fi, 
de exemplu, orice cuvânt bun – spune Clement Alexandrinul – cu atât mai 
mult un cuvânt al credinţei în Hristos”55. Datorită imporanţei sale în icono-
mia mântuirii, propovăduirea s-a bucurat de atenţia deosebită a Sfinţilor 
Părinţi. Astfel, Sfântul Grigorie Sinaitul recomandă să fie următoarea suc-
cesiune atunci când vestim învăţătura de credinţă: Întâi trebuie să se spu-
nă, prin cuvântul dat de Dumnezeu celor ce propovăduiesc Evanghelia, 
cum află cineva (mai bine zis cum află ceea ce are), că a primit pe Hristos 
prin botezul în Duhul. Pe urmă trebuie să se spună cum înaintează şi cum 
păstrează ceea ce a aflat. Căci mulţi au purtat lupta până ce au aflat ceea 
ce căutau, şi apoi şi-au oprit lupta aici56. Prin intermediul catehezei omul 
este condus la altar şi apoi acolo este, după primirea Sfintelor Taine, mai 
departe hrănit tot prin cuvântul dumnezeiesc. În orice suflet care a păcătu-
it, care este o cetate a Ninivei, cuvântul lui Dumnezeu este trimis să-i pro-
povăduiască pocăinţa spre viaţă. Cuvântul lui Dumnezeu înduplecă mintea 
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să se reţină de la săvârşirea păcatelor şi să se roage cu smerenie. La rândul 
său, propovăduitorul este un Iona trimis la lucrarea chemării de îndrepta-
re. Această chemare la credinţă şi la viaţa veşnică creştină este „un lucru 
dulce, folositor şi minunat şi de oameni iubitor că Dumnezeu face mintea 
să se lumineze din afară prin Sfintele Scripturi”57. 

Propovăduirea în general şi catehizarea în special, înţeleasă ca act pe-
dagogic creştin prin excelenţă, a avut atât în opera mântuitoare a Domnu-
lui nostru Iisus Hristos, a Sfinţilor Apostoli şi a tuturor Sfinţilor Părinţi un 
rol important pentru naşterea, hrănirea şi dezvoltarea necontenită a cre-
dinţei. Biserica dreptmăritoare, mergând pe aceeaşi cale a lucrării mân-
tuirii oamenilor, foloseşte propovăduirea pentru zămislirea şi creşterea 
darului credinţei. Credinţa creştină ca încredinţare a celor nădăjduite şi 
dovedire a lucrurilor celor nevăzute (Evr. 11, 1) trebuie hrănită mereu cu 
mana cea cerească a cuvântului dumnezeiesc, păstrat şi propovăduit de 
Biserică prin slujitorii ei58. 

Privite din perspectiva nevoii actuale de comunicare la nivelul familiei, 
cateheza împlineşte toate cerinţele pe care tradiţia patristică le formulează 
cu privire la actul propovăduirii. De aceea ea reprezintă unul dintre cele 
mai eficiente mijloace de comunicare în sânul activităţii pastorale biseri-
ceşti şi în aceea a consolidării vieţii de familie. 

2. Corecţia iubitoare 
Greşelile copiilor nu sunt făcute, cum s-ar putea crede, din răutate, ci 

mai degrabă pentru că nu sunt asistaţi corect. Ei doresc să fie înţeleşi, apre-
ciaţi, ajutaţi şi iubiţi pentru ceea ce sunt, aşa cum rezultă din destăinuirile 
lor59. 

O fetiţă de 12 ani scria în jurnalul ei „pot să mă dau peste cap, tot nu 
primesc niciodată nici o laudă şi numai reproşuri şi obişnuita frază: „Ui-
tă-te un pic la sora ta, ea într-adevăr... „. Un tânăr de 17 ani, ajuns să fie 
judecat pentru faptele sale scria: „Nu trebuia să mă judece, ci să mă ajute 
să fiu eu însumi judecătorul meu; nu trebuie să mă condamne, ci să mă 
pună în situaţia de a mă reface şi recupera. Voi învăţa să iert când mă voi 
simţi iertat”60. Autoritatea părintească e o realitate şi o responsabilitate ce 
trebuie exercitată deoarece copiii au nevoie de călăuze care să le vorbescă, 
să-i sfătuiască, să-i corijeze cu iubire, ţinând seama de faptul că modelăm 
persoane, nu obiecte. Să ajutăm copiii să-şi îndrepte greşelile mai mult de-
cât să se dezvinovăţească, insistând pe o sinceritate maximă61. 
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Este necesar să le repetăm unele lucruri de mai multe ori, dar cu răbda-
re şi dragoste reuşim să punem ordine în multe. Dacă este cazul să averti-
zăm, s-o facem cu delicateţe, între patru ochi şi în secret, pentru ca ei să-şi 
deschidă inima, chiar şi atunci când, în orgoliul lor, cred că nu ar trebui 
s-o facă. 

Referitor la pedepse, iată câteva sfaturi inspirate de cei cu îndelungată 
experienţă în educaţie62: 

a. „Nu pedepsiţi niciodată decât după ce aţi epuizat toate celelalte 
mijloace”. 

- „Este desigur mai uşor să ne enervăm decât să răbdăm, să ameninţăm 
un copil decât să-l convingem”. 

- „Este mai comod pentru nerăbdarea şi mândria noastră să-i pedep-
sim pe cei ce ni se împotrivesc în loc să-i corijăm prin a-i suporta cu tărie 
şi bunătate”. 

- Sunt rare cazurile când ajută o pedeapsă neaşteptată, dată înainte de 
a fi căutat mai întâi alte mijloace. 

- Părinţii care nu iartă nimic copiilor, obişnuiesc să-şi ierte totul lor 
înşişi. 

- „Se recomandă ca acolo unde e suficientă atenţionarea, să nu fie folo-
sit reproşul, iar unde reproşul este suficient, să nu se meargă mai depar-
te”. 63

b. „Pentru a corecta să se aştepte momentul potrivit”. 
- „Nu pedepsiţi copilul chiar în clipa greşelii sale... trebuie să-i lăsaţi 

timp pentru a reflecta, pentru a intra în el însuşi”... să-şi consume vina 
devenind conştient de greşeală, izvorând astfel în inima lui dorinţa de 
îndreptare. 

- Să nu acţionaţi din pasiune sau furie, dar „mai înainte de toate aştep-
taţi să fiţi stăpâni pe voi înşivă”. 

- În anumite momente foarte grave, ajută mai mult o recomandare la 
Dumnezeu, „un act de umilinţă făcut faţă de El decât o furtună de cuvinte”64. 

c. Să fie lăsată întotdeauna nădejdea iertării 
- „A uita şi a face să se uite zilele triste ale greşelilor” este marea artă a 

unui bun educator. Dumnezeu ne iartă în taina spovedaniei şi aruncă pă-
catele (greşelile) noastre în Marea Uitării şi scrie: „Interzis pescuitul!” 

- „Trebuie evitate durerea şi teama inspirate de corijare şi spus totdeau-
na un cuvânt de întărire”. 
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- Uneori e de ajuns să-i facem să creadă că nu ne gândim că au fă-
cut-o cu răutate şi-i putem astfel împiedica să mai cadă din nou în aceeaşi 
greşeală65. 

d. Dacă totuşi e necesar aplicarea unei pedepse, aceasta trebuie să fie 
de aşa natură încât să-i facă să devină mai buni 

- Pentru copii şi tineri „este pedeapsă doar ceea ce slujeşte ca pedeap-
să”. S-a observat, de pildă, că un simplu gest ce exprimă nemulţumirea pă-
rintelui, „o privire deloc iubitoare asupra unora produce un efect mai mare 
decât l-ar produce o palmă... „ 

- „Să ne amintim că forţa pedepseşte viciul, dar nu-l vindecă pe cel 
vicios”66. 

Există asociaţii şi acţiuni pe care Biserica le dezvoltă şi le promovează, 
sunt necesare pentru a veni în ajutorul tineretului care trebuie să-şi des-
copere şi să-şi cunoască vocaţia, înclinarea fiecărei persoane care porneşte 
spre descoperirea sensului vieţii şi al scopului ultim în viaţă. 

Laicii au misiunea şi obligaţia de a pătrunde spiritul de creştin, menta-
litatea şi moravurile, legile şi structurile comunităţii în care trăieşte fiecare. 
De aceea, se vorbeşte foarte mult de apostolatul laicilor la locul de muncă şi 
în familie, prin mărturia vieţii şi mărturia cuvântului; adică, prin compor-
tamentul unui bun creştin, cu o viaţă echilibrată şi cu o conduită morală, 
care să dea un exemplu demn de luat în seamă de ceilalţi. 67 Fiecare este 
chemat, în virtutea botezului primit, de a da mărturie acolo unde se află. 

Laicii trebuie să contribuie la promovarea şi răspândirea adevărului, a 
binelui, în societatea în care trăiesc, şi, în cele din urmă, să se îndrepte spre 
Hristos şi Biserică, prin conştiinţa deplină a rolului propriu în edificarea 
societăţii în care se străduiesc să-şi îndeplinească îndatoririle familiale, 
sociale şi profesionale68. 

Laicii, într-o ţară, au datoria şi obligaţia de a promova adevăratul bine 
comun şi să facă în aşa fel încât să-i determine pe cei care formează auto-
ritatea civilă să acţioneze ca legile şi normele să corespundă cu morala şi 
binele comun. De asemenea, sunt îndemnaţi şi cei care sunt apţi pentru a 
deţine o funcţie în stat, în a-şi exercita datoria şi a nu uita că sunt creştini, 
pentru că pot contribui la binele comun şi la vestirea Evangheliei69. 

Când se vorbeşte de acţiunea individuală, pe care singur creştinul o re-
alizează sub directa sa răspundere, va fi suficient ca el să depindă de ierar-
hie, pentru o cunoştinţă în ceea ce priveşte legea credinţei, a moralei şi a 
disciplinei ecleziastice. Sigur, cerând colaborarea laicilor, clerul va trebui 
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să aibă un mare respect al demnităţii şi al responsabilităţii, pe care Bise-
rica o recunoaşte. Dar este necesar, de asemenea, ca laicii să se angajeze 
mai mult în serviciul Bisericii şi să-şi dea seama de colaborarea la care au 
fost chemaţi. 

Laicul acţionează chiar şi sub responsabilitatea sa personală. Eficien-
ţa apostolatului stă toată în încărcătura competenţei umane şi în spiritu-
alitatea creştină, pe care o posedă. Merge pe ceea ce este, nu pe ceea ce se 
profesează: acţiunea laicului este spontană. 70 El nu reprezintă Biserica la 
nivel de instituţie, însă prin comportamentul său o poate compromite. La-
icii sunt în mod just chemaţi să dea contribuţia lor fundamentală, pentru 
ca Biserica să fie mereu în dialog cu lumea. Mărturia laicilor este impor-
tantă într-o lume care stă pe punctul de a-şi pierde sensul religios al vieţii71. 

Teologia laicului care se dezvoltă dă demnitate eclezială acţiunii laicilor 
în societate. Sfinţenia laicilor proiectează asupra lumii o lumină orientati-
vă şi consolatoare şi face să urce în sfera spiritului darul operei pământeşti. 
Laicul trebuie să fie sarea pământului în realitatea timpului unde este che-
mat să muncească. Sfinţenia laicului este subliniată în contextul reînnoirii 
Bisericii, care stă să-şi piardă credibilitatea în noua societate72. Biserica se 
întăreşte în măsura în care creştinii se întăresc în credinţă. Fiecare suflet 
este chemat să dea viaţă în propria inimă şi mărturie în jurul său despre 
vocaţia creştină. 

Apostolatul laicului trebuie făcut cu mare atenţie în ceea ce priveşte 
confesiunile religioase care s-au înmulţit azi, fiind foarte periculoase pen-
tru creştinii care nu sunt bine pregătiţi şi alunecă uşor pe panta aceasta a 
falşilor profeţi. Laicul care este angajat în apostolat se găseşte într-o situa-
ţie delicată; aducându-şi contribuţia sa de adevărat mărturisitor al credin-
ţei profesate, se pot depăşi aceste probleme cu care omul, derutat fiind, se 
confruntă şi face această experienţă de multe ori neplăcută. 73

Creştinul propune credinţa în Hristos, în libertate şi în iubire fără nici 
o presiune din partea lui. Credinţa creştină este trăită şi mărturisită în iu-
bire, pentru ceea ce este frumos şi fără frică. Credinţa în Hristos dă bucu-
ria de a trăi şi această bucurie este un apel, o provocare, pentru cei care nu 
cred, pentru cei indiferenţi şi reci. Credinţa care se manifestă în bucurie şi 
în frumuseţea vieţii cere reculegere, interiorizare. Aşadar, apostolatul cere 
o mai mare interiorizare a încărcăturii sale pur teologice, pe care cu toţii 
suntem datori să-l facem cât mai rodnic în lume74. 

Timpurile în care trăim pretind un apostolat tot mai intens şi mai 
vast, dar, mai mult în aceste timpuri, asistăm la o creştere tot mai mare a 
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populaţiei, cât şi la o creştere tot mai numeroasă a problemelor care zilnic 
apasă asupra omului şi, mai mult, cer un răspuns. Apostolatul laicilor s-a 
născut din dorinţa de a ajuta şi de a răspândi tot mai mult planul lui Dum-
nezeu între oameni. Chemarea laicului la apostolat este adresată de Bise-
rică pentru a contribui la creşterea Trupului lui Hristos. 

Sfânta Scriptură însăşi ne arată limpede că această activitate s-a ma-
nifestat în mod spontan la începuturile Bisericii şi această manifestare a 
dat un rod foarte bogat. Astfel, în Epistola către Filipeni 4, 3, se vorbeşte 
despre modul în care Sfântul Apostol Pavel încredinţează unor comunităţi 
diferiţi slujitori pentru a ajuta. Chemarea laicului este o chemare a Bise-
ricii şi, prin urmare, este considerată o chemare sfântă care nu trebuie să 
fie neglijată, ci trebuie considerată de o importanţă deosebită. 75 Mai apoi, 
nu se poate nega nicidecum această legătură strânsă pe care laicul o are cu 
Biserica. 

Laicul este chemat de Biserică, pentru a sluji, în baza Botezului primit; 
el nu face altceva decât, împreună cu Biserica şi prin intermediul ei, să ves-
tească tuturor oamenilor planul de mântuire al lui Dumnezeu. Cu cât laicul 
va fi mai apropiat de Biserică, cu atât mai mult el va aduna mai mult rod. 
A rămâne unit cu Biserica înseamnă a rămâne unit cu Domnul Hristos şi, 
astfel, a aduce multă rod, care trebuie să fie unul îmbelşugat76. 

Laicul trebuie să fie supus Bisericii şi să asculte de ea, privind la Tradi-
ţie, la mărturiile sfinţilor, pentru a apăra credinţa creştină, precum şi în-
văţătura ei de credinţă. Numai în felul acesta, laicul poate da o mărturie şi, 
mai mult, poate da directive spre o mai bună formare spirituală a celorlalţi 
credincioşi. Biserica are datoria de a-i ajuta pe laici, nu trebuie să fie indi-
ferentă la glasul acelora care au nevoie de acest ajutor din partea unora sau 
a altora dintre credincioşi. Laicul, în virtutea chemării sale, trebuie să iu-
bească Biserica, să o respecte şi, mai mult decât atât, să fie în acord cu ea77. 

Acţiunea laicilor este deosebit de necesară în Biserică pentru că fără ei 
apostolatul păstorilor nu poate ajunge la plinătatea lui, nu poate fi eficace. 
Viaţa laicului trebuie să se desfăşoare în Biserică şi cu Biserica. El trebuie 
să fie alături de ea. Fără acest Trup Mistic care este Biserica, laicul nu poate 
face nimic şi, mai mult, nu poate fi un membru activ şi un adevărat măr-
turisitor al lui Hristos reprezentat prin Biserică, unde laicul îşi desfăşoară 
activitatea şi unde acesta este un adevărat mărturisitor al Evangheliei. Bi-
serica este ca o oglindă pentru laic, oglindă în care laicul se vede. 78

Munca laicilor în parohie este foarte dificilă, ea cere foarte mult sacri-
ficiu de sine. În comunitatea parohială, laicul este persoana care ajută pe 
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preot ori de câte ori el are nevoie, dar nu numai atât, el întreprinde şi o se-
rie de munci fie pentru cei bolnavi, fie pentru cei care au nevoie de el. Laicii 
trebuie să înveţe să fie „Biserică” oriunde s-ar afla şi nu trebuie nicidecum 
să dea înapoi79. 

Biserica are un rol important, ea trebuie să lupte pentru a promova va-
lorile şi, de aceea, trebuie să colaboreze cu societatea civilă. Biserica este 
prezentă în lume şi este logic ca să fie prezentă în felul său, cu mijloacele 
sale, în orice realitate umană. În acest sens, în lumina Evangheliei pe care 
comunitatea bisericească încearcă să o trăiască, se plasează o serie de ini-
ţiative de colaborare între Biserică şi instituţiile civile. 

Condiţia omului în lumea contemporană este o temă vastă. În trata-
rea acestui subiect, surprindem contextul istoric şi social în care trăieşte 
omul: concepţii actuale despre viaţă, modul practic al omului de azi de a 
trăi viaţa, aspiraţii şi idealuri, dificultăţi şi dezechilibre, speranţe sau dez-
amăgiri. 80

Trăind în mijlocul acestei lumi af1ate într-o continuă transformare, cu 
noile condiţii şi concepţii de viaţă, omul are convingerea tot mai mare că 
neamul omenesc poate şi trebuie să-şi consolideze dominaţia asupra între-
gii creaţii. Omul aspiră la realizarea unei ordini politice, sociale şi econo-
mice care să fie în slujba sa, care să-l ajute să-şi dezvolte propria demnita-
te81. Lumea de azi întâmpină dificultăţi şi dezechilibre. Ea apare în acelaşi 
timp puternică şi slabă, în stare să facă binele sau răul, iar în faţă i se des-
chide calea progresului sau a regresului, fraternităţii sau a urii, precum şi 
cea a libertăţii sau a servituţii. Dezechilibrele de care suferă lumea de azi, 
îşi au ca izvor un alt dezechilibru, mai fundamental, înrădăcinat în inima 
omului. Aici, în inima omului, sunt multe elemente care se luptă între ele: 
experimentarea limitelor sale de creatură, chemarea la o viaţă superioară 
sau nelimitarea în dorinţe82. 

Omul este solicitat continuu de numeroase atracţii, dar datorită cali-
tăţii sale de creatură şi, deci, de fiinţă limitată, este nevoit să aleagă doar 
pe unele dintre ele, iar la celelalte să renunţe. El constată, de asemenea, 
că, deseori, face ceea ce nu ar vrea să facă, iar ceea ce vrea să facă nu face, 
fapt care duce la divizare înăuntrul său şi la dezbinare în societate. Rea-
lizările ştiinţei şi ale tehnicii din ultimul secol i-au făcut pe unii să creadă 
că omul, cu puterile sale proprii, va găsi drumul spre deplina eliberare a 
neamului omenesc, însă, în cele din urmă, neputinţa firii sale nelimitate 
l-a dezamăgit83. 
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Biserica este locul în care omul, pe deplin, descoperă şi consimte în 
Hristos vocaţia sa profundă: a fi persoană şi de a experimenta iubirea. Toc-
mai pentru aceasta, Biserica este în Hristos semn şi instrument al unei vo-
caţii ce se realizează în istorie şi are dimensiuni universale. 84

Oriunde întâlnim omul, oricare ar fi situaţia sa sau de orice naţiona-
litate ar fi, îl surprindem preocupat, în ciuda apariţiilor contrarii, de un 
singur gând, obsedat de un singur lucru, de o singură frământare; datorită 
circumstanţelor vieţii, el îşi pune diferite întrebării fundamentale pentru 
destinul său: Cine sunt eu? Ce fac pe pământ? Cum să-mi explic această 
activitate neplăcută ce mă tulbură? Cine îmi va da o rezolvare capabilă de 
a mă linişti, a mă ilumina, a mă bucura? Preocupările de a înţelege propria 
existenţă au împins omul spre o gamă vastă de răspunsuri contradictorii 
şi, în final, la un conflict între diferiţi umanişti. 

Acum, misiunea Bisericii nu este de a vorbi despre om, ci despre mân-
tuirea ce-i este oferită de Tatăl în Hristos. În mod natural, nu se poate ves-
ti mântuirea, fără a ţine cont de diferite adevăruri antropologice: de fapt, 
omul trebuie mântuit şi doar Dumnezeu făcut om este cel care îl mântu-
ieşte. De aceea, Biserica, încă din trecut, s-a pronunţat prin învăţătura sa 
asupra diferitelor aspecte ale naturii şi condiţiei umane. 

Societatea zilelor noastre se îndreaptă spre o nouă configuraţie naţio-
nală şi mondială, spre o deschidere spre universal, cu păstrarea identităţii 
naţionale: axioma unitate în diversitate este cea care indică locul oame-
nilor în leagănul umanităţii universale. În acest context, ne punem între-
barea: ce aşteaptă lumea de la Biserică în acest moment? Lumea de astăzi, 
care caută noi orizonturi şi noi răspunsuri la întrebările profunde ale sale, 
aşteaptă ceva de la Biserică. Ce anume? Cu siguranţă, nu vrea ca Biserica 
să ia mentalitatea ei, păcatele şi lejeritatea ei, ci mai degrabă un nou avânt 
în descoperirea feţei lui Dumnezeu către oameni. 85„Laic” a fost un cuvânt 
providenţial în istoria creştinismului, având inclus încă de la început ter-
menul acordat credincioşilor (laikos), întrucât ei făceau parte din popo-
rul lui Dumnezeu (laos). Într-un secol al multiplelor provocări, laicii sunt 
chemaţi de către Biserică să-şi retrăiască viaţa în autenticitatea credinţei, 
putând afirma încă o dată, că scopul spre care tind şi Biserica şi lumea este 
unic: venirea Împărăţiei lui Dumnezeu, scop care însă nu poate fi înţeles 
în plinătatea lui decât prin credinţă86. 
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 PREZENŢĂ ŞI TRANSCENDENŢĂ ÎN 
PICTURA DE LA BISERICA DRĂGĂNESCU 

A PĂRINTELUI ARSENIE BOCA

Pr. Prof. Ing. Dr. Răzvan Petcu,

Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul”, Giurgiu

Aşa cum cunoaştem din teologia dogmatică, există o distincţie 
între fiinţa şi lucrările lui Dumnezeu (care sunt necreate şi iz-

vorâte din fiinţa lui Dumnezeu)1. Fiinţa lui Dumnezeu este transcendentă 
(de neatins, de necuprins, de neînţeles), iar lucrările sau harul divin (care 
aşa cum am văzut sunt necreate şi izvorăsc din fiinţa dumnezeiască) îl fac 
pe Dumnezeu prezent în lumea creată. 

Referitor la transcendenţa lui Dumnezeu, ştim că o altă caracteristică 
a acesteia este inaccesibilitatea, aşa cum evidenţia şi Dionisie Areopagitul 
care vedea pe „Dumnezeu mai presus de orice nume”2, noi necunoscând 
„atributele lui Dumnezeu decât în dinamismul lor”3. Deci, dacă transcen-
denţa împiedică o cunoaştere în sine a atributelor divine, acestea se fac 
prezente în timpul istoric doar prin efectele lucrării lor. Cu referire tot la 
fiinţa dumnezeiască, din care izvorăsc lucrările divine, părintele Dumi-
tru Stăniloae o descrie pe aceasta ca fiind „esenţa subzistentă personal... 
o esenţă mai presus de toate esenţele”4. Deci transcendenţa înseamnă şi 
necunoaşterea fiinţei lui Dumnezeu, Care este atât de nedeterminată încât 
(considera tot părintele Dumitru Stăniloae) „Dumnezeu este supraesenţa 
tripersonală sau tripersonalitatea supraesenţială”, supraesenţa fiind de la 
sine însăşi şi realitatea ei manifestându-se doar prin faptul că subzistă în 
mod ipostatic în Persoane5. Aşadar, transcendenţa fiinţei sau esenţei, toc-
mai aceasta şi înseamnă, anume imposibilitatea raţionării ei, sau a înţele-
gerii ei. 

Propriu transcendenţei este şi apofatismul, pentru că „numai realita-
tea personală supremă este total apofatică”6, raţionalitatea lui Dumnezeu 
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constând, în descoperirea Sa făcută omului, că El este cauza a toate şi nu 
într-o experiere a „interiorului Său” (lucru de altfel imposibil de realizat). 
Deci existenţa lui Dumnezeu în calitate de cauză este un fapt perfect acce-
sibil raţiunii şi de aceea credinţa devine „ceva cu totul raţional şi a nu crede 
ceva neraţional”7; 

Concluzionând cele spuse mai sus descoperim că transcendenţa (cu 
toate laturile ei) presupune apofatism, adică o cunoaştere prin negaţie, căci 
dacă nu putem spune ce este sau cum este Dumnezeu, atunci putem spune 
(într-o anumită măsură) ceea ce nu este sau cum nu este Dumnezeu. Tot 
acest efort de cunoaştere (sau de dorinţă de cunoaştere) se justifică numai 
în condiţiile transcendenţei şi are sens şi susţinere numai dacă există cre-
dinţă şi de aceea orice referire la Dumnezeu şi la lucrările Lui trebuie să 
ţină cont de aceste aspecte, în sensul evidenţierii atât a transcendenţei cât 
şi a prezenţei Domnului Dumnezeu. 

Referitor la conceptul de transcendenţă, am mai putea adăuga că, pe 
de o parte, există transcendenţa în sine (de ordin obiectiv) căci nu poate 
exista o împărtăşire a lui Dumnezeu de către oameni, pentru că acest fapt 
este imposibil de realizat, precum Moise (care aflase bunăvoinţă înaintea 
lui Dumnezeu) cerând Domnului „arată-Te să Te văd”8 a primit răspunsul: 
„Faţa Mea însă nu vei putea s-o vezi, că nu poate vedea omul faţa Mea şi 
să trăiască”9. Pe de altă parte, mai există un alt tip de „transcendenţă” (de 
ordin subiectiv) ţinând de întunericul spiritual al unor oameni care nu pot 
(sau nu vor) „să-L  vadă” pe Dumnezeu şi nu pot să se împărtăşească de ha-
rul dumnezeiesc, aşa cum spune şi proorocul Ieremia: „Ascultaţi acestea, 
popor nebun şi fără inimă! Ei au ochi şi nu văd, urechi au, dar nu aud. „10. 

În ce priveşte lucrările lui Dumnezeu ar fi de subliniat două aspecte. Pe 
de o parte, acestea sunt cele prin care Dumnezeu Se face simţit în lumea 
aceasta şi ele (aşa cum am văzut mai sus) sunt necreate (adică nu aparţin 
– după natura lor - lumii create şi deci nu fac parte din creaţia exterioară 
lui Dumnezeu), astfel că orice lucrare creată este rezultatul lucrărilor ne-
create. Pe de altă parte, lucrările necreate izvorăsc din fiinţa lui Dumnezeu, 
fiind în mod categoric rezultatul voinţei Acestuia, prin fiecare lucrare ma-
nifestându-Se El Însuşi - Cel Unul în fiinţă - şi numai aşa putem să cunoaş-
tem pe Dumnezeu căci „tot ce cunoaştem din Dumnezeu este dinamismul 
Său trăit în relaţiile Sale cu lumea”11. 

Distincţia existentă între fiinţa lui Dumnezeu şi lucrările lui Dumnezeu 
ţine şi de aspectul comunicării lor către creaţie, Sf. Grigorie Palama dez-
văluindu-ne sub inspiraţie dumnezeiască, că Dumnezeu este transcendent 
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după fiinţă şi prezent (imanent) după lucrare sau după har. Acestea se re-
flectă şi în definirea însuşirilor lui Dumnezeu, însuşiri care mai sunt de-
finite şi ca manifestări dinamice ale Lui, existente „în jurul fiinţei Lui” şi 
nefiind fiinţa Lui însăşi12. 

Tot părintele Dumitru Stăniloae ne descoperă că Dumnezeu doreşte 
să se facă oamenilor cunoscut, să-şi facă simţită prezenţa în lumea crea-
tă. Astfel, marele teolog ne arată că lucrările lui Dumnezeu „fac vădite în 
creaturi însuşirile lui Dumnezeu”13 şi că Dumnezeu atunci când Se comu-
nică Se coboară, făcându-Se cunoscut prin lucrări, iar orice exprimare ce 
doreşte să redea acestea va folosi „mai mult simboluri şi imagini”14. Iată, 
evidenţiindu-se în felul acesta că o cunoaştere a lui Dumnezeu poate avea 
loc şi prin pictură. 

Mai trebuie menţionat că cele două planuri invocate mai sus (al trans-
cendenţei şi al prezenţei) nu sunt fără legătură între ele, căci transcendenţa 
„se ghiceşte” în prezenţă, iar prezenţa „ascunde” transcendenţa. Este ceea 
ce arată şi Sf. Maxim Mărturisitorul în contemplaţia sa teologică atunci 
când spune că „raţiunea creatoare şi legiferatoare a universului, arătân-
du-Se, Se ascunde, fiind după fire nevăzută, şi fiind ascunsă Se arată, încre-
dinţând pe cei înţelepţi că nu e prin fire nesesizabilă”15. Deşi sfântul descrie 
„firea” dumnezeiască nevăzută ca fiind când ascunsă, când sesizabilă, sen-
sul spuselor sale nu este nici pe departe contradictoriu, ci vrea să arate că 
prin aceste manifestări, Dumnezeu pune pe oameni la efortul descoperirii 
Sale, muncă ce, de fapt, îi înţelepţeşte pe aceştia. 

Unul din mijloacele folosite pentru a materializa teologia referitoare 
la transcendenţa şi prezenţa divinităţii este pictura bisericească. Aceasta 
poate comunica credincioşilor adevărurile de credinţă (sub aspect catehe-
tic), dar chiar lucrează asupra lor (sub aspectul concret al realităţii lucrării 
divine), căci pictura are (pe lângă alte funcţiuni) şi funcţiunea harismatică. 
Deci, dacă în ce priveşte transcendenţa lui Dumnezeu, pictura poate nu-
mai să vorbească despre aceasta, referitor la prezenţa Lui în lumea creată, 
pictura bisericească arată acest fapt, dar şi Îl face prezent pe Dumnezeu în 
viaţa creştinilor. Aşadar, în contextul expunerii celor mai de sus, o pictu-
ră bisericească trebuie să reflecte, pe de o parte, însuşirea transcendentă 
a fiinţei lui Dumnezeu cu apofatismul ei condiţionat de credinţă, iar pe de 
altă parte, să descopere caracterul prezenţei lucrării lui Dumnezeu în lume, 
pictura însăşi fiind şi ea o parte a acestei lucrări. 

Cele enumerate mai sus se regăsesc şi se reflectă deplin şi în pictura pă-
rintelui Arsenie Boca, pictură ce împodobeşte pereţii bisericuţei cu hramul 
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„Sf. Nicolae” din localitatea Drăgănescu, operă pe care însuşi autorul ei o 
descrie cu multă modestie şi afecţiune ca fiind „o smerită mărturisire de 
credinţă ortodoxă” realizată „cu atâta dragoste şi trudă”16. 

Mai mult decât atât, pictura părintelui Arsenie, profund ancorată în ti-
parele Ortodoxiei, este o revelaţie anagajând în mesajul ei ambele aspecte 
ale Sfintei Tradiţii (statornic şi dinamic)17, aşa cum de altfel spune şi părin-
tele Stăniloae că: „din Dumnezeu Însuşi pornesc lucrările care produc în 
lume noi şi diferite însuşiri”18 şi că: „numai prin Tradiţie conţinutul Scrip-
turii devine mereu viu, actual, eficient, dinamic în toată integritatea lui, în 
cursul generaţiilor din istorie”19. 

Dar înainte de a purcede la abordarea concretă a temei articolului de 
faţă, este necesar să mai subliniem că o înţelegere a picturii părintelui Ar-
senie (ca de altfel a oricărui demers teologic) ţine şi de starea sufletească a 
privitorului (sau a celui care se împărtăşeşte de mesajul credinţei) căci, tot 
părintele Dumitru Stăniloae ne arată că „însuşirile lui Dumnezeu, aşa cum 
le cunoaştem noi, îşi dezvăluie bogăţia lor în mod treptat, pe măsură ce noi 
devenim apţi să ne împărtăşim cu ele”20. Este ceea ce se întâmplă şi în cazul 
înţelegerii operei pictate a părintelui Arsenie, înţelegere ce este condiţio-
nată de descifrarea unui anumit cod ce ţine de curăţia vieţii şi conştiinţei 
credinciosului, calitate pe care părintele a propovăduit-o în tot timpul vie-
ţii pământeşti a Sfinţiei Sale. 

Revenind la tema dezbătută în cadrul scrierii de faţă, credinciosul care 
contemplă lucrarea părintelui Arsenie descoperă în pictura de la Drăgă-
nescu un tezaur extrem de bogat în sensuri teologice şi duhovniceşti (teza-
ur ce uneori capătă dimensiunile unui izvor nesecat de învăţătură mântui-
toare) între care se regăseşte şi această dogmă a transcendenţei şi prezenţei 
dumnezeirii. 

La o primă vedere, cele două aspecte divine specfice existenţei şi mani-
festării lui Dumnezeu se descoperă mai întâi în prezenţa a două registre în 
care se împarte pictura pereţilor laterali, registre despărţite de o „graniţă” 
materializată printr-un conţinut variat (texte sau diferite elemente pictu-
rale ce codifică anumite teme). 

Se observă apoi că registrul inferior, este cel legat de lumea pământeas-
că cu specificul ei de luptă duhovnicească, de asceză, de rugăciune, de po-
căinţă, de prezenţă a lucrării lui Dumnezeu, dar şi de prezenţa lucrării pă-
catului. Însă, ca să rămânem în cadrul temei anunţate, deseori Dumnezeu 
este reprezentat manifestându-Se în lumea creată, prezenţă care se con-
cretizează fie prin intervenţia nemijlocită (cum este prezenţa Domnului la 
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nunta din Cana Gaileii, la scena nunţii Fiului de Împărat), fie în mod indi-
rect (cum este intervenţia îngerului cu sabia de foc în apărarea călugărului 
care se mântuieşte ducându-şi crucea în cadrul scenei intitulate „Biserica 
şi lumea”). 

În schimb, registrul superior al pereţilor laterali este dedicat (sau închi-
nat) prezentării lumii de sus, lume care este şi nu este accesibilă celor de 
jos. Acest registru este marcat de o prezenţă intensă a culorii galben-aurii, 
proprie aureolelor sfinţilor şi tuturor scenelor ce înfăţişează manifestarea 
sfinţeniei, a harului sfinţitor. 

O primă scenă (ce tronează pe tavanul bisericii) pe care am dori să o 
prezentăm în lumina tematicii de faţă, este icoana Sfintei Treimi prezente 
la întâlnirea de la stejarul Mamvri, icoană pe care, totuşi, nu suntem si-
guri cum să o denumim, fie a Sfintei Treimi, fie a evenimentului întâlnirii 
Acesteia cu Avrram la acest vestit stejar al Vechiului Testament. Această 
„dificultate” pleacă de la dubla stare a mesajului icoanei, fie proiectat din 
planul transcedental, fie conţinut la nivelul creaţiei. Tocmai de aceea sun-
tem puşi în situaţia de a alege aspectul transcedental al scenei sau pe cel al 
imanenţei sau al prezenţei divine concretizate prin invitaţia la masa oferită 
de patriarhul Avraam. 

Mai întâi merită să mai evidenţiem că în jurul icoanei acesteia (adică pe 
marginea ei) stă scris, pe cele patru laturi ale ei, următorul text: „Cu vred-
nicie şi cu dreptate este a ne închina Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Tre-
imea Cea de o fiinţă şi nedespărţită”. Dacă până aici nu este (să spunem) 
nimic neobişnuit, pentru că este foarte firesc să existe un asemenea text la 
o icoană a Sfintei Treimi, analizând mai în profunzime vom observa că pe 
trei laturi (de miazănoapte, apus şi miazăzi) textul poate fi citit uitându-ne 
de jos în sus, pe când pe cea de a patra latură (cea de răsărit) textul poate 
fi descifrat numai dacă ne-am situa undeva deasupra scenei şi am privi-o 
pe aceasta de sus în jos. Iată că textul poate fi desluşit numai dacă este ci-
tit din ambele „sisteme de referinţă”, adică din planul transcendent şi din 
cel imanent. 

Revenind la icoana în sine, remarcăm că transcendenţa scenei este su-
gerată, în primul rând, de existenţa aripilor, iar în al doilea rând, de pre-
zenţa elementelor picturale ce descriu unicitatea Fiinţei dumnezeieşti, dar 
şi distincţiile dintre Cele trei Persoane. Unicitatea fiinţei lui Dumnezeu 
este ascunsă în spatele aspectelor comune Celor trei Persoane: fizionomia 
şi statura Celor trei Oameni, aura, croiala veşmintelor, toiagul, tronul şi 
piedestalul de sub picioare. Distincţiile dintre Persoane se descoperă prin 
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multe alte specificităţi. Dintre acestea amintim diversitatea aureolelor (la 
Tatăl este triunghiul, la Fiul crucea, iar la Duhul Sfânt sunt flăcările), cu-
loarea diferită a veşmintelor, obiectele diferite de pe masă (Tatăl nu are 
potir, Fiul are potir cu picior în cruce, iar Duhul Sfânt are potir pe al cărui 
picior este ultima literă a alfabetului grecesc – ω – expresie a ultimei lu-
crării divine ce se desfăşoară astăzi în lume, anume sfinţirea ei), gesturile 
diferite ale mâinii drepte (Tatăl cu faţa palmei orientată în jos, Fiul bine-
cuvântând, iar Duhul Sfânt cu faţa palmei orientată în sus). 

Referitor acum la prezenţa în timpul istoric a lui Dumnezeu, se evi-
denţiază reprezentările celor doi soţi Avraam şi Sarra, figurarea stejarullui 
şi locuinţei celor doi şi mai ales prezentarea închinăciunii lui Avraam cel 
îngenuncheat în faţa Sfintei Treimi (îngenunchere ce atestă şi ea prezenţa 
reală a dumnezeirii în acest loc biblic). 

O altă icoană aşezată pe tavanul sfintei biserici este cea a Pantocrato-
rului, icoană care (aşa cum se întâmplă în orice biserică) tronează în naos 
chiar în faţa sfântului altar. 

Aici, transcendenţa lui Dumnezeu este foarte bine evidenţiată de cerul 
din spatele Domnului, a cărui adâncime şi seninătate ne descoperă profun-
zimea şi pacea din Împărăţia cerurilor. Tot transcendenţa este reliefată de 
poziţia „cea de sus” a lui Dumnezeu de unde coboară binecuvântarea, de 
unde pleacă privirea divină ce scrutează starea lumii create şi de unde vine 
revelaţia (sugerată de cartea sfântă pe care o ţine în mâna stângă). 

Această transcendenţă se face însă prezentă în istorie prin destinaţia 
acţiunii dumnezeieşti, căci Domnul binecuvintează lumea (binecuvânta-
rea Lui are adresanţi), priveşte lumea creată şi pe oameni (privirea divină 
fixează pur şi simplu pe fiecare credincios din biserică oriunde s-ar afla el) 
şi dăruieşte lumii învăţătura mântuitoare. 

O altă icoană deosebită este liturghia arhierească ce se găseşte în sfân-
tul altar, în partea de miazănoapte. Tema şi prezenţa în sfântul altar a aces-
tei icoane fac ca această sfântă scenă să fie foarte potrivită analizei teolo-
gice de faţă. 

Prima impresie pe care o are privitorul este cea legată de cele două pla-
nuri ale existenţei: planul dumnezeies şi cel omenesc. Cele două lumi sunt 
prezentate într-o „aură” a teandriei dar şi a sinergiei. Este, de fapt, carac-
terul oricărei Sfinte Liturghii al cărui adevăr este relevat atât de duhovni-
ceşte în icoana de faţă la momentul prefacerii Cinstitelor Daruri în Sfintele 
Daruri. Se vede cum, în mod nevăzut din planul transcendenţei Sale, Fiul 
lui Dumnezeu binecuvintează (arhiereşte cu două mâini) şi preface în felul 



Almanah Bisericesc 2011

acesta pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Domnului, expresie a prezenţei 
Sale chenotice în lumea creată pe care doreşte să o salveze prin mântuire. 
Cele două planuri (divin şi uman) sunt prezentate împreunate într-o atmo-
sferă de dragoste şi uniune duhovnicească. Din grija Sa deosebită faţă de 
oameni, Dumnezeu, transcendent prin fire, se face prezent între ucenicii 
Săi prin Trupul şi Sângele Său, dăruindu-Se cu o dragoste fără de limite. 

În plan transcendent, Dumnezeu este învăluit de lumina Sa necreată pe 
care o revarsă peste oamenii adunaţi în jurul Sfintelor Daruri, iar în pla-
nul imanent, clericii le înconjoară pe Acestea cu ascultare şi evlavie sfântă, 
unii îngenuncheaţi, alţii cu capete plecate şi ceilalţi în picioare, dar într-o 
atitudine de respect şi preţuire. 

Mulţimea slujitorilor pictaţi la Sfânta Jertfă nu este una simetrică, faţă 
de Sfânta Împărtăşanie şi nici omogenă, aceste caracteristici sugerând di-
versitatea umană (ce ţine de vârstă, de origine etnică, de epocă ş. a. m. d. 
). Cu toate acestea există totuşi un numitor comun, anume atragerea tutu-
ror către Sfânta Euharistie care izvorăşte din transcendenţă şi uneşte prin 
prezenţă. 

O altă scenă sfântă ce ne întâmpină în dreapta de cum intrăm în sfân-
ta biserică, este complexa icoană a aşa numitei „nunţi” a Fiului de Împă-
rat. La o primă observare privitorul constată o împărţire în două planuri a 
acestei scene, planuri care sunt totuşi în legătură unul cu altul. 

În planul transcendenţei, Îl vedem pe Domnul cu sfinţii Săi (în dreapta 
noastră fiind sfinţi din Vechiul Testament, iar în partea stângă, a noastră, 
sfinţi din Noul Testament) şezând la o sfântă cină împărătească. Se ob-
servă cu uşurinţă că sfinţii au fizionomii diferite, fiind în felul acesta foar-
te personalizaţi. Şi aici descoperim, astfel, o diversitate umană, vieţuind 
într-o stare sfântă centrată pe Persoana Fiului lui Dumnezeu Mântuitorul. 

Tot în planul transcendent, este demn de remarcat că Mântuitorul ţine 
mâinile Sale sfinte pe literele alfa şi omega, descoperind că El este „Alfa şi 
Omega, începutul şi sfârşitul”21. Pe de o parte, gestul Mântuitorului Iisus 
Hristos, arată că prin El se unesc momentele de început şi de sfârşit, El fi-
ind în acelaşi timp piatra de temelia a începutului („piatra cea din capul 
unghiului”22 din care diverge sau începe totul) şi ţinta sfârşitului („piatra 
cea din capul unghiului” spre care converge sau sfârşeşte totul). Pe de altă 
parte, gestul Domnului cel Atotbun, prin persoana Căruia se uneşte înce-
putul cu sfârşitul, indică o permanenţă a binelui în planul transcendenţei, 
bine care trebuie să se regăsească şi în planul prezenţei, mai ales că între 
mâini ţine cartea vieţii (pe care se află şi un potir) în care se scriu numele 
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celor care se mântuiesc23, calitate pe care oamenii nu o pot dobândi decât 
numai prin statuarea lor definitivă în bine. 

Interpretarea de mai sus se regăseşte şi în gândirea Sf. Maxim Mărtu-
risitorul când zice că omul virtuos se împărtăşeşte de Dumnezeu „fiinţa 
virtuţilor” arătând „obârşia şi şfârşitul ca fiind unul şi acelaşi lucru”24. Tot 
Sf. Maxim arată în continuare că prin obârşie omul primeşte binele prin 
fire după participare, iar scopul şi-l îndeplineşte recunoscându-şi cauza şi 
străbătând drumul ascultării prin „dispoziţie şi hotărâre liberă”. Iată, că nu 
avem numai o unitate de ordin dogmatic între început şi sfârşit (care are 
oarecum o conotaţie transcendentă), ci şi una de ordin moral (cu evident 
caracter de prezenţă divină în viaţa oamenilor). 

Interesant este faptul că delimitarea dintre planul transcendent şi cel 
istoric este conceptualizată de masa acestei sfinte cine, pe a cărei faţă de 
masă este descrisă (în medalioane ovale) istoria lumii sub aspectul cre-
dinţei, toate aceste evenimente ale istoriei mântuirii „atârnând” de sus (de 
cer) şi sugerând astfel originea cerească a omenirii (prin creaţia dumne-
zeiască a sufletului omenesc). Această „atârnare de sus” indică o origine 
dumnezeiască a lumii (lumea fiind opera „mânilor” lui Dumnezeu) şi ne 
duce cu gândul că imanenţa lumii este susţinută de transcendenţa „feţei 
de masă”, ce se revarsă peste masa cinei cereşti. Aşadar, prezentă în lume 
este istoria mântuirii din medalioanele ovale şi transcendentă este „faţa de 
masă” ce atârnă de sus şi le susţine pe acestea. 

Metafora prezenţei lumii pe „faţa de masă a cinei cereşti” se regăseşte 
şi în spusele Sf. Maxim Mărturisitorul care, comentând un text al Sf. Gri-
gorie de Nazianz, arăta că „am curs de sus, pentru că nu ne-am mişcat po-
trivit cu raţiunea după care am fost făcuţi şi care preexistă în Dumnezeu”25, 
subliniind originea „de sus” a lumii în care trăim. Legătura cu conceptul 
raţiunilor divine se descoperă şi prin prezenţa medalioanelor (care cu for-
ma lor ovală se asemuiesc oului – simbolul vieţii ascunse sub coaja lui fără 
de viaţă) care, în felul acesta, se asemuie cu raţiunile „vii” ale dumnezeirii 
„după care am fost făcuţi”, care subzistă şi lucrează o vreme până când, la 
timpul sorocit, se împlinesc, desâvărşindu-se prin depăşirea „cojii” împie-
tririi omeneşti. 

Aşa cum se observă, icoana de mai sus are şi un registru inferior, în 
care, la loc central, se află Mântuitorul şi Maica Domnului prezenţi la nun-
ta din Cana Galileii. Aici Domnul Iisus este pictat prefăcând apa în vin, însă 
este prins şi într-un oval de dimensiune mai mare care leagă cerul de pă-
mânt, oval cuprinzând în el Un Mântuitor prezent la nunta de pe pământ, 
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cât şi pe Un Altul prezent cu sfinţii Săi din cer la o „nuntă transcendenta-
lă”. Este evident că acest oval conţine atât imanentul cât şi transcendentul, 
legând cele două planuri într-o unitate indivizibilă. Legătura dintre cele 
două planuri indică, pe de o parte, cele două „prezenţe” (văzută şi nevăzu-
tă) ale Domnului la Taina Nunţii, întârind pe creştini în credinţa că dacă 
Domnul a fost prezent în mod văzut la nunta din Cana El este şi astăzi pre-
zent în mod nevăzut la orice cununie religioasă, iar pe de altă parte arătând 
transfigurarea nunţii trupeşti în nunta cerească, căci aşa cum pe pământ 
cea mai mare dragoste omenească este cea dintre soţi, tot aşa (şi mai mult 
decât atât) în cer cea mai mare dragoste de care se poate împărtăşi firea 
omenească este cea dintre sfinţi. Apoi, dacă nunta de pe pământ este o uni-
re sfântă săvârşită de Dumnezeu, într-o măsură mai mare sfinţenia „nunţii 
din cer” este împlinită prin unirea cu Mirele ceresc. 

În afară de acestea, registrul inferior mai are încă două subscene, ce 
indică moartea unui călugăr sfânt (şi ridicarea sufletului său la ceruri) şi 
martiriul celor 40 de sfinţi mucenici (cu ridicarea sufletelor lor la ceruri). 
Astfel, registrul inferior este constituit din trei subscene, care descoperă 
privitorului că ascensiunea la cer se face prin cele trei căi: calea călugăriei, 
cea a căsătoriei şi cea a muceniciei. 

Nu putem însă încheia comentariul acestei icoane fără a mai observa 
că, dacă lumea vine din cer (căci „faţa de masă” pe care ea evoluează atârnă 
de cer), tot ea are datoria să se întoarcă în cer (prin cele trei căi ce duc aco-
lo). Este, de altfel, aşa cum ne învaţă părintele Arsenie şi atunci când scrie 
că „de la Dumnezeu ieşim, petrecem pe pământ o vreme şi iarăşi la Dum-
nezeu ne întoarcem. Fericit cine se întoarce şi ajunge iar Acasă, rotunjind 
ocolul. Aceasta este cărarea. „26

O altă scenă ce dezvăluie foarte bine cele două planuri la care se refe-
ră tema de faţă este şi cea din partea stângă de cum intri în sfânta biseri-
că, scenă ce ar putea fi intitulată „Biserica şi lumea”. Încă de la început, în 
câmpul vizual al privitorului, apare ca element central o „graniţă” ce separă 
lumea de sus de cea de jos, graniţă ce are un aspect sinuos sugerând cumva 
prin aceasta, că trecerea peste ea sau prin ea, deşi este condiţionată de un 
singur criteriu al închinării vieţii pământeşti lui Dumnezeu, are şi speci-
ficităţi variate ce ţin de timpul mântuirii, de modul jertfirii, de puterea de 
sacrificiu etc. 

În registrul superior al acestei scene surprindem dumnezeirea în două 
ipostaze. În primul rând se observă mâna lui Dumnezeu (în colţul din 
stânga sus) binecuvântând Împărăţia, fără ca Dumnezeu să Se arate în 
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întregime. Nearătarea lui Dumnezeu, ci doar vederea gestului binecuvân-
tării, ne duce cu mintea la caracterul transcendent al fiinţei divine, care nu 
se împărtăşeşte omului chiar şi în Împărăţia cerurilor. De fapt, aşa ne în-
vaţă şi un irmos de la slujba înmormântării (slujbă a trecerii dintr-un plan 
de existenţă în celălalt) că „pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oa-
menilor, spre Care nu cutează a căuta oştile îngereşti”27. 

În al doilea rând, în registrul mai sus amintit, Îl vedem pe Mântuitorul 
Răstignit, dar cu o mână întinsă spre cei care se mântuiesc, dorind în acest 
fel să-i îmbrăţişeze pentru efortul ascetic depus în viaţa pământească, dar 
şi pentru starea cerească fericită la care au ajuns. Iată, că în Împărăţia ce-
rească depărtată de noi cei de acum, prezenţa lui Dumnezeu în faţa celor 
mântuiţi, se manifestă şi printr-o împărtăşire a iubirii Sale jertfelnice. 

Dacă în registrul de sus domină culoarea galben-aurie a sfinţeniei Îm-
părăţiei cerurilor, în cel de jos este întâlnită o varietate de culori printre 
care (în mod frecvent) întâlnim roşul flăcării arzătoare. Aceasta se întâm-
plă pentru că aici, în lume, se simte cu acuitate prezenţa răutăţii şi a lup-
tei răului (a diavolului şi păcatului) împotriva mântuirii omului, dar (ca o 
mângâiere salvatoare) se află şi prezenţa lui Dumnezeu sau a lucrării Sale 
în lume. În acest sens, observăm că în partea dreaptă nu mai există graniţă 
între cer şi pământ, căci aici (sub picioarele Celui Răstignit) se află Sfân-
ta Biserică întemeiată în mod nevăzut în Vinerea Răstignirii prin Sângele 
dumnezeiesc vărsat pe cruce. Iată, deci, că în Biserică nu mai este graniţă 
între cer şi pământ, pentru că tot aici Dumnezeu îşi face simţită prezenţa 
prin Sfintele Tain, coborându-Se astfel în sufletele ucenicilor Săi. 

Să mai remarcăm că ceea ce transcende graniţa, aruncând o punte în-
tre jos şi sus, este „o legătură a crucii” prezentată în două situaţii. Prima 
este cea a Crucii Domnului, căci prin jertfa Sa, Mântuitorul a creat (în mod 
nevăzut) Biserica şi a deschis porţile cerului desfinţând astfel orice barie-
ră despărţitoare. Cea de a doua „legătură a crucii” este răstignirea (în plan 
spiritual) a unui călugăr care, în felul acesta, este ridicat la cer şi transcen-
de graniţa existentă între cer şi pământ. Astfel, dacă pentru Domnul, gra-
niţă între cele două lumi nu mai este, pentru oameni ea rămâne, dar poate 
fi depăşită prin asumarea crucii. 

Pictura părintelui Arsenie Boca ne bucură sufletele de prezenţa lui 
Dumnezeu (de Care avem atâta nevoie în viaţa noastră). De aceea, intra-
rea în bisericuţa de la Drăgănescu, te introduce sub o „umbrelă” ocroti-
toare, umplându-ţi sufletul de o pace revărsată prin binecuvântările pe 
Dumnezeu ţi le dăruieşte aproape din şi prin toate icoanele (a Învierii, a 
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Pantocratorului, a Judecătorului, a scenei „Biserica şi lumea”, a Sfinţilor 
etc. ). De aceea sentimentul pe care îl capeţi este unul al liniştirii, sentiment 
strâns legat de senzaţia prezenţei lui Dumnezeu coborât dintr-o transcen-
denţă tainică. Simţi că transcendenţa se face prezentă, dar şi că prezenţa 
divină ascunde în spatele ei transcendenţa unei taine adânci. Toate acestea 
ţin de pace, pentru că pacea divină necesară omului nu poate izvorî decât 
numai de sus (căci acolo este izvorul), dar poate fi primită de om numai în 
lumea de jos (căci aici este adăparea). 

Cele două planuri mai sus pomenite şi analizate se regăsesc (se reflectă) 
şi în existenţa creştinului, în viaţa lui, de a cărui mântuire părintele Arse-
nie a fost atât de mult preocupat şi din a cărei împlinire părintele a făcut 
un scop al vieţii Sfinţiei Sale. De aceea, credem că cel mai potrivit mod de 
a încheia această analiză teologică, constă în a-l lăsa pe părintele să teolo-
ghisească, şi anume să facă o analiză duhovnicească a textului de la scena 
Pantocratorului „Doamne, Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează via 
aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta şi o desăvârşeşte pe ea”. 

Iată, aşadar, cuvintele părintelui reproduse chiar la începutul albumu-
lui cu pictura bisericii de la Drăgănescu28: „Via aceasta sunt oamenii; iar 
în mod special creştinii. Căci textul spune clar <<Nu pentru lume Mă rog, 
ci pentru cei ce Mi i-ai dat din lume Mă rog>>. Iar aceştia sunt plini de 
lipsuri, de boli, de sălbăticie şi de micimi sufleteşti. Şi mulţi îşi dezmint 
obârşia lor dumnezeiască. Deci <<via tânjeşte>>. Pentru această vie, ca să 
reînvie la destinul ei mai presus de lume se roagă toţi arhiereii în cursul Li-
turghiei cu aceste cuvinte <<Doamne, Doamne,... >>. Când creştinul nu-şi 
confirmă, nu-şi afirmă atât obârşia divină cât şi creşterea dumnezeiască şi 
dincolo de lume, viaţa lui aici tânjeşte. Pictura Pantocratorului îi mai aduce 
aminte şi de viaţa lui mai presus de lumea <<de aici>> şi <<de acum>>„. 
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Episcopia Giurgiului

 CREDINŢĂ ŞI SĂNĂTATE

Monahia Dr. Andreea Dragomir,
Cabinetul medical „Sf Ioan Rusul”, Episcopia Giurgiului

Ansamblul ideilor şi al concepţiilor despre lume şi viaţă este o 
componentă a suprastructurii societăţii şi una dintre cele mai 

importante manifestări ale conştiinţei. 
Omul îşi formează o mulţime de idei despre existenţa lui, despre relaţia 

lui cu forţele nevăzute, el le însumează transformându-le în credinţe, prin-
cipii de viaţă. Acestea îl definesc, îi construiesc personalitatea, îl fac să pri-
vească în interiorul lui cu mai multă siguranţă sau îi înmulţesc problemele. 

Boala (în latină infirmitas) e lipsa sănătăţii, acea stare a organismului 
viu în care procesele vitale se abat de la normal, li se destramă echilibrul, 
în situaţiile mai grave încetând definitiv, ceea ce duce la moarte. 

Boala e acea stare fizică şi/sau sufletească în care cel afectat simte tul-
burarea bunăstării, eventual îşi caută vindecarea la medic. Boala n-o pu-
tem reduce însă numai la anomaliile biologice, de funcţionare, întrucât ea 
are şi importante conotaţii biologice, psihologice şi socio-culturale. 

*
Biblia îl abordează pe bolnav în relaţia sa cu Dumnezeu. Boala e semnul 

că relaţia dintre Creator şi creaţie s-a deteriorat. Pe timpul bolii, credincio-
sul nu numai că suferă de durere sau retrăieşte profund ameninţarea care 
planează asupra vieţii sale, dar îşi revizuieşte şi relaţia sa cu Dumnezeu. 
Boala care-l pândeşte deopotrivă pe fiecare om este pedeapsa lui Dumne-
zeu. Întrucât în lume domneşte păcatul, şi boala câştigă teren; natura bolii 
o face vizibilă moartea: „Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul 
lui Dumnezeu, viaţa veşnică în Hristos Iisus, Dumnezeul nostru” (Romani 
6, 23). 

Geneza iudeo-creştină considera suferinţa, boala şi moartea ca o consecin-
ţă a nesupunerii omului faţă de Dumnezeu, adică a căderii în păcat. În Vechiul 
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Testament, bolile trupeşti-sufleteşti, infirmităţile, figurau ca o consecinţă a pă-
catului personal al omului, ca posedare de către diavol, ca pedeapsă a lui Dum-
nezeu. Atât boala, cât şi vindecarea le atribuiau lui Dumnezeu. În povestea 
pilduitoare a lui Iov, Domnul i-a îngăduit satanei să-l pună la încercare pe Iov, 
să vadă dacă-I rămâne credincios lui Dumnezeu şi în nenorocire. Şi-a pierdut 
averea, familia, trupul îi era acoperit de răni ulceroase. Prietenii îl implorau 
să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că nu-şi puteau imagina ca cineva să fie 
lovit de nenorocire fără să fi păcătuit, „afurisit”, care nu era dispus să-şi recu-
noască păcatul. 

Chiar şi în urma unei citiri superficiale a Evangheliilor, putem observa 
că lucrarea Mântuitorului Hristos a fost aceea de a vindeca prin minuni. El 
a vindecat oameni bolnavi, orbi, muribunzi şi chiar i-a înviat pe unii prin 
puterea Sa supranaturală. 

În cazul unora, credinţa a fost socotită o condiţie necesară pentru 
vindecare. 

„Şi iată că I-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a 
văzut credinţa şi a zis slăbănogului: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt 
iertate!” (Matei 9, 2)

„Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis: „Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta 
te-a tămăduit. „ Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela”. (Matei 9, 
22)

„După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Şi Iisus le-a zis: „Credeţi 
că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. „ (Matei 9, 28)

„Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voas-
tră!” (Matei 9, 29)

„Atunci Iisus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta; facă-ţi-se cum 
voieşti. „ Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. „ (Matei 15, 28)

În alte cazuri însă, necredinţa a fost o piedică în calea vindecării. 
„Şi n-a făcut multe minuni în locul acela, din pricina necredinţei lor” 

(Matei 13, 58)
„N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile pes-

te câţiva bolnavi şi i-a vindecat. Şi Se mira de necredinţa lor”. (Marcu 6, 
5-6 )

*
Conform sondajelor de opinie din Statele Unite ale Americii, 82% din-

tre oameni cred că rugăciunea lor are putere tămăduitoare, şi numai 13% 
neagă aceasta. 77% din populaţie crede că Dumnezeu intervine uneori şi 
direct în destinul omului grav bolnav, schimbându-l în bine, şi numai 18% 
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nu cred. 73% dintre oameni susţin: dacă altcineva se roagă pentru ei, acest 
lucru îi ajută să învingă boala (doar 21% susţin contrariul). 64% dintre 
americani cred că medicii trebuie să se roage împreună cu pacienţii, dacă 
situaţia o cere, şi numai 27% neagă importanţa acesteia. 

Pe baza acestora, putem afirma că în statul aflat la cel mai înalt nivel 
tehnologic şi ştiinţific majoritatea covârşitoare a oamenilor cred în ceea ce 
e impalpabil, supranatural, dar e parte integrantă a vieţii lor, în timp un 
număr tot mai mare refuză intervenţiile medicale. În oglinda acestor cifre, 
pare necesară analiza:

Are într-adevăr credinţa forţa vindecătoare care să suplinească chiar 
şi intervenţia medicală, sau acest lucru e numai rodul imaginaţiei umane?

Credinţa religioasă şi credinţa investită în medic, respectiv în metodele 
sale terapeutice (în ştiinţa medicală), pot provoca însă contradicţii şi între 
diferitele forme secularizate: dacă credinciosul – care acceptă, ba chiar 
solicită în general intervenţia ştiinţei medicale – consideră că într-un caz 
dat rugăciunea în sine e suficientă pentru vindecarea sa. În astfel de situa-
ţii aşteaptă efectul rugăciunii, şi ar putea nesocoti intervenţia medicală în 
timp util. Despre primirea rugăciunii nu ne parvin nici semnale scrise, nici 
orale, însă „semnul” neprimirii se arată în agravarea bolii. 

Este profitabilă deci sau dăunătoare terapia prin credinţă? 
Dacă acceptăm că religiozitatea întăreşte sistemul de apărare al orga-

nismului, e profitabilă. Dacă spunem că bolnavul poate amâna din prici-
na ei o intervenţie medicală, atunci este păguboasă. Întrebarea e: credinţa 
tămăduitoare (în forţa rugăciunii sau altceva) să fie folosită alături, sau în 
locul intervenţiei medicale moderne, în mod asemănător terapiei alterna-
tive, precum plantele medicinale, acupunctura etc., care sunt de acceptat 
atâta vreme cât nu împiedică tratamentul medical real. 

„Câştigul” sau „paguba” depinde deci, în parte, de terapeutul spiritual, 
în parte de inteligenţa şi cumpătarea bolnavului. 

E o constatare generală că în epoca modernă credinţa nu joacă un rol 
central, cel mult credinţa investită în ştiinţă, în medicamente. De aceea se 
întâmplă frecvent ca medicii să prescrie medicamente cu efect neutru, pla-
cebo, deoarece ştiu – mărturisit sau nu – că credinţa în vindecare valorea-
ză cel puţin atât cât oricare medicament. 

Credinţa izvorăşte din sufletul omenesc, este nevoia întoarcerii în sine. 
Oricum, sufletul trebuie să dispună în el însuşi de o posibilitate ascunsă 
de contact, adică o orientare spre esenţa lui Dumnezeu, altfel niciodată nu 
s-ar putea realiza o comuniune. 
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Ideile pozitive transformate în credinţe îl pot ajuta pe bolnav în situ-
aţiile neplăcute prin care trece şi, în final, îl pot vindeca. Prin vindecare 
nu înţelegem doar a ne face sănătoşi, a scăpa de o boală, ci şi a elimina un 
comportament nedorit, un viciu, a scăpa de sentimente neplăcute, a te le-
cui de o patimă. 

Marile adevăruri ale vieţii au devenit idei care îl determină pe om să se 
îndoiască de acestea şi să prefere comoditatea, neputinţa, suspiciunea, ce 
punând credinţa într-un plan îndepărtat, prezentând-o fără interes. 

Prin puterea gândirii pozitive, omul îşi vindecă sufletul îndepărtân-
du-şi suferinţele şi fricile, contribuind la construcţia credinţei. 

Greutatea cu care ieşim din situaţiile neplăcute ne creează dezamăgire şi 
neîncredere, ne determină să considerăm zadarnică credinţa. Dorim ca vi-
decarea cu ajutorul tehnicilor terapeutice, construite prin credinţă, să apară 
de pe o zi pe alta, preferăm ca eforturile noastre să fie minime, cu toate că 
problema existentă datează de ceva vreme. Aici putem vorbi de acel stil ne-
gociabil, de tip afacere, pe care îl aplicăm până şi în situaţii de suferinţe fizi-
ce, psihice sau spirituale. 

Ne dorim o vindecare a momentului şi nu una definitivă. Vrem să scă-
păm de suferinţa de acum şi nu de cauza care a declanşat suferinţa. Cauzele 
sunt diverse, ele vin din mai multe situaţii pe care noi le-am uitat deja sau, 
chiar şi atunci când le conştientizăm, nu le acordăm importanţa cuvenită. 

Modul superficial de a ne ajuta şi de a vedea lumea înconjurătoare cu 
toate problemele ei, ne formează un caracter îndoielnic, ne depersonali-
zeză şi, implicit, ne spulberă credinţa şi forţa interioară care, în mod nor-
mal, este creată de om sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Este o pierdere 
conştientă, motivată de unii, ca fiind inconştientă, din superficialitate şi 
comoditate. 

Scuza şi naivitatea nu rezolvă problemele omului, ci îl determină să se 
creadă de fiecare dată victimă şi, în mod cert, să rămână în acel stadiu sau 
chiar să se deformeze şi mai rău. 

Mulţi oameni se consideră creştini, prezentându-şi credinţa lor în Divi-
nitate, dar puţini îl cunosc pe Dumnezeu din experienţa lor. 

Dincolo de legile biologice şi fizice incontestabile care reglează viaţa, 
există legile duhovniceşti. Un om cu o viaţă duhovnicească priveşte aspec-
tele de viaţă prin altă prismă, abordează problemele din altă perspectivă. 
Asta nu înseamnă că acesta nu trece prin greutăţi, poate de cele mai multe 
ori sunt chiar mai mari decât ale celorlalţi, dar abordarea şi rezolvarea lor 
este diferită. 
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S-a dovedit ştiinţific că organele, atât cele sănătoase cât şi cele bolnave, 
funcţionează mult mai bine în condiţiile unei gândiri pozitive, atunci când 
omul înţelege credinţa ca ceva dătător de viaţă. În aceleaşi diagnostice, cu 
aceeaşi gravitate, oamenii răspund la tratament diferit, în funcţie de modul 
lor de gândire, de credinţa pe care o au. Medicii au recunoscut şi continuă 
să recunoască că succesul tratamentelor, a revenirii la sănătate, este condi-
ţionat de modul în care omul priveşte viaţa, boala, de modul în care el ape-
lează la credinţă( în Divinitate, în propriile forţe, în forţa magică a gândului, 
în reuşita tratamentului şi, nu în ultimul rând, credinţa în profesionalismul 
celui care îl tratează). 

Relatez pe scurt afirmaţia unui recunoscut profesor doctor, un om plin 
de forţă, un profesionist lipsit de epuizare, un pozitivist înnăscut şi o sur-
să de energie pentru fiecare pacient: „Dacă voi pune pe picioare clinica pe 
care o visez cu ochii deschişi, nu voi permite nici unui pacient să intre în 
tratamente sau intervenţii până ce acesta nu va înţelege importanţa cre-
dinţei în propriile forţe, oferite în dar încă de la naştere. Desigur, să nu 
vă imaginaţi că nu voi aplica tratamentul corespunzător diagnosticului, 
dar, în pauzele dintre tratamente-intervenţii, nu concep ca acesta să stea 
întins în pat cu gândul la gravitatea bolii cu care se confruntă, fără a i 
se face o psihoterapie specifică bolii şi, în mod deosebit, o educare psiho-
logică în acest sens. De fiecare dată când sunt privit de un pacient, îmi 
dau seama de frica cu care se confruntă şi, în astfel de situaţii, încerc să 
lucrez cu el pentru câteva momente psihoterapeutic, ceea ce îi descreţeşte 
fruntea şi îl determină să investească mai multă încredere în mine. Încre-
derea în medicul curant îl ajută mult pe pacient, dar imaginaţi-vă care 
ar fi reuşita tratamentului în cazul în care ar avea încredere în propriile 
lui forţe, în puterea minţii, înainte de a avea încredere în mine. Succesul 
terapeutic este cu adevărat miraculos în astfel de situaţii”. 

Problemele cu care se confrunta lumea în care trăim sunt tot mai mari. 
Calmarea şi rezolvarea multora dintre aceste probleme, pretinde un dialog 
continuu între toţi aceia care au ceva de spus şi de făcut pentru depăşirea 
situaţiilor critice şi pentru vindecarea rănilor care produc durere atât în 
viaţa persoanei, cât şi în viaţa societăţii. 

Prea Sfinţitul Vasile Somesanul, la un Simpozion Ortodox de Medicină 
şi Teologie, afirmă: „dialogul dintre Medicina şi Biserica, dintre medici şi 
preoţi se dovedeşte a fi viabil şi necesar, deoarece în preocupările noas-
tre şi unii şi alţii ne întâlnim cu omul suferind, cu omul bolnav trupeşte şi 
sufleteşte, cu omul care în încercările prin care trece se lupta cu suferinţa 
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căutând sursele refacerii sănătăţii nu numai în ştiinţă şi practică medicală, 
ci mai ales la Dumnezeu, de la Care aşteaptă ajutorul prin Biserica, prin 
medic şi preot deopotrivă. 

Spitalul, din acest punct de vedere, este spaţiul de interferenţă a ştiinţei 
şi practicii medicale cu credinţă, iar punctul cel mai important al interferen-
tei medic-preot este vindecarea bolnavului realizată atât prin administrarea 
tratamentului medical cât şi prin lucrarea dreptei credinţe, care că dreapta 
cunoaştere, cinstire şi trăire a lui Dumnezeu, reface în omul bolnav legătura 
cu harul divin, cu energiile dumnezeieşti necreate prin care se fortifica sufletul 
şi trupul.”

Lucrarea tămăduitoare a medicului şi a preotului înspre omul suferind 
se întâlneşte în actul medical şi cu dreapta credinţă. Pentru lucrarea lor 
benefică, atât medicul, cât şi preotul care îşi îndeplinesc bine slujirea, sunt 
cinstiţi de Dumnezeu şi de oameni. 

„Cinsteşte pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că şi pe el l-a făcut Dom-
nul... Ştiinţa doctorului va înalta capul lui şi înaintea celor mari va fi mi-
nunat” (Ecclesiasticul 38, 1)

Actul medical, bazat pe cunoaştere şi credinţa duce la depăşirea situa-
ţiilor de criză provocate atât de bolile trupeşti cât şi de cele sufleteşti. Falsă 
cunoaştere şi falsă credinţa sporesc situaţiile de criză, înstrăinând şi izo-
lând persoana suferindă de şansa primirii ajutorului recuperator. 

Ceea ce pentru dreapta credinţă reprezintă falsă credinţă, pentru medi-
cina reprezintă pseudo-medicină, ca deviere de la cunoaşterea ştiinţifică şi 
de la corectă practicare a actului medical. 

Oriunde, dar mai ales la patul bolnavului, acasă sau la spital, prezen-
ta şi lucrarea preotului este la fel de importantă ca şi lucrarea medicului. 
Omul pentru a fi recuperat trebuie privit în integritatea lui bio-psihico-so-
cială, alcătuit fiind din trup şi din suflet, valorile credinţei împreună cu cele 
ale ştiinţei ducând la sporirea actului vindecării. 

Urmând adevărului ştiinţei şi adevărului religios, înţelegem mai uşor 
şi medicii şi preoţii ca spitalul este în primul rând un aşezământ caritativ, 
în care fiecare trebuie să-şi arate iubirea de Dumnezeu (bolnavul prin răb-
dare şi ascultare, medicul prin dăruire, preotul prin slujire), după cum şi 
Dumnezeu îşi arata iubirea faţă de toţi, deopotrivă, şi înţelegem crezul sa-
vantului Nicolae C. Paulescu, care adresandu-se mai ales tinerilor medici, 
le spunea: „urmând perceptele carităţii, îngrijiţi pe bolnavul mizerabil nu 
ca pe un om, nu ca pe un frate ce suferă, ci ca pe Însuşi Dumnezeu” (Dr. 
Nicolae C. Paulescu: „Spitalul”, conferinţă ţinută la deschiderea cursurilor 
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de medicină din cadrul aşezământului spitalicesc „Betleem” din Bucureşti 
la 12 mai 1913, în „Studii de medicină şi filantropie creştină”, Ed. Christi-
an, Bucureşti, 2001, p. 35). 

Suferinţa este comună tuturor fapturilor vii. La fel şi vindecarea din 
suferinţă. Mântuirea însă este proprie doar omului. Aceasta este un dar de 
la Dumnezeu care accentuează valoarea veşnică a omului în cadrul ierarhi-
ei creaţiei divine, „omul” fiind, după cum accentuează Sf. Vasile cel Mare, 
„singura dintre făpturi care poate fi îndumnezeita”. 

Din perspectiva Bisericii, omul, subiectul vindecării, nu este doar o 
simplă fiinţă biologică, un cosmos care trebuie explorat şi cunoscut. Sf. 
Ioan Gură de Aur spune: „om nu este doar cel care are mâini şi picioare, 
nici cel ce este raţional, ci cel care practică credinţa şi virtutea plină de 
cucernicie”. Pentru a fi om nu este suficientă doar naşterea biologică. Un 
om viu şi adevărat trebuie să aibă Harul Sfântului Duh. Fără prezenţa ha-
rului Sfântului Duh în făptura omului, omul este mort pentru Dumnezeu 
şi dominat de felurite patimi şi pofte, asemenea necuvântătoarelor. 

Biserica, prin învăţătura şi prin lucrarea ei, pune în lumina valoarea 
omului, a vieţii umane, a depăşirii problemelor şi a situaţiilor critice, oferind 
mântuirea-viaţa. Lucrarea Bisericii vizează făptura, fiinţă, persoana omului, 
în unitatea ei trup şi suflet în cadrul Bisericii şi prin Biserica, prin „mădu-
larele lui Hristos” sau prin toţi credincioşii în care este prezent şi lucrător 
Harul Sfântului Duh, se lucrează la mântuirea, vindecarea, „ sanatosirea, 
bucuria vieţii. 

Fiecare din activităţile desfăşurate de oamenii, de credincioşii în care 
lucrează Sfântul Duh duc la depăşirea suferinţei personale sau a celor din 
jur, duc la accentuarea bucuriei vieţii. în Biserică şi prin Biserica, în proce-
sul vindecării este implicat omul în care lucrează Harul: medicul, biologul, 
farmacistul, preotul, infirmierul şi aceasta deoarece în cazul omului nu 
este suficientă numai vindecarea trupului, care dacă nu este întregita şi de 
vindecarea sufletului, nu este deplină, nu generează bucuria care poate fi 
trăită numai de persoanele vindecate şi de suferinţele sufleteşti. 

În procesul vindecării trupeşti şi sufleteşti este implicată voinţa perso-
nală a vindecătorului care trebuie să ducă la sporirea Harului prin rugăciu-
ne, spovedanie, cuminecare, maslu în cel ce urmează a fi vindecat. 

Medicină, ştiinţa şi arta vindecării omului bolnav a apărut din nevoia 
vindecării trupului, a eliminării durerii şi disconfortului produs de suferin-
ţă, din dorinţa prelungirii vieţii. ştiinţa medicală presupune o minuţioasă 
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cunoaştere a organismului, a funcţiilor şi funcţionării lui. ştiinţa medicală 
presupune o grea, pretenţioasă şi continuă pregătire. 

Medicina a ajuns în zilele noastre la o înaltă treaptă de cunoaştere si-
intifica, de capacitate tehnică şi de organizare socială, ceea ce îi conferă în 
planul prevenirii, diagnosticării şi terapeuticii o mare eficacitate. Cu toate 
acestea, raman spre rezolvare o seamă de probleme ce trebuie considerate 
dincolo de practici medicale care îl apreciază pe om şi îl tratează ca pe un 
organism pur biologic sau ca pe un compus psiho-somatic, fiind necesară 
şi evaluarea spirituală, care este o componentă fiintiala a omului. 

Preoţia este darul lui Dumnezeu prin care se continua în lume, prin 
Biserica, lucrarea răscumpărătoare şi restauratoare lăsată de Mântuitorul 
Iisus Hristos, şi prin care se comunica Harul Sfântului Duh. Preoţia este 
pe drept cuvânt numită „ştiinţă ştiinţelor” şi „arta artelor”, nu atât pentru 
efortul necesar pregătirii teoretice, ci pentru efortul constant şi continuu 
de receptare şi de primire a Sfântului Duh prin asceza. 

Nu există o superioritate şi nici o rivalitate reală între medicina şi teo-
logie. în temeiul preoţiei universale, în sau independent de Sfânta Taină a 
Preoţiei, cei care dobândesc Harul Divin şi lucrează cu el sunt cu adevărat 
tămăduitori, taumaturgi, vindecători trupeşti şi sufleteşti deopotrivă. 

Vremurile în care trăim, prin complexitatea problemelor care apar ne-
contenit, ne obliga să fim cât mai aproape unii de alţii, pentru a putea găsi 
prin intercomplementaritatea cunoştinţelor noastre, căile şi soluţiile cele 
mai eficiente pentru a veni în ajutorul celor suferinzi. 



Episcopia Giurgiului

Viaţa Eparhiei
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 PELERINAJ LA BISERICILE ŞI VESTIGIILE 
ISTORICE DIN ORAŞUL TESALONIC 

ŞI DIN SFÂNTUL MUNTE ATHOS

Pr. Gabriel Chirculeanu, 
Consilier Cultural

Pelerinajul reprezintă un pas în afară (din casa ta şi din tine în-
suţi), spre ceva dorit şi greu de ajuns, dar cu un scop precis, cu 

un sens al destinaţiei pentru atingerea căruia este necesar un efort, întot-
deauna aducător de bucurie şi mulţumire sufletească. Pelerinajul înseam-
nă o muncă pentru o remuneraţie de zi cu zi, pentru că răsplata înseamnă 
a trăi sfinţenia unui loc, a unor moaşte şi, foarte frecvent, a unor alţi pele-
rini jertfelnici.

Dincolo de icoană şi moaştele pe care le venerăm se deschide spaţiul 
infinit al trăirilor spirituale, sfintele moaşte şi locurile aflate dvenind un 
fel de „punct de sprijin” care, odată descoperit cu adevărat, începe să ofere 
relevanţă, care poate dura o viaţă şi ne îmbogăţeşte progresiv. Pelerinajul 
descoperă imagini şi realităţi necunoscute atât ochiului cât şi sufletului. 
Prin pelerinaj se înţelege o călătorie ce are ca destinaţie un loc sfânt, iar la 
finalul acesteia, venerarea acordată acestui “centru” spiritual. Sensul ter-
menului exprimă sacralizarea spaţiului şi viaţa unui timp sacru, o ritua-
lizare necesară şi împlinirea unei lucrări duble şi unice de muncă asupra 
propriei persoane şi de acces la transcendenţa sfinţitoare. A pleca, a mer-
ge, a descoperi orizonturi noi, a trăi într-o colectivitate şi, mai ales, a trăi o 
schimbare interioară a cărui scop este a merge pe urmele lui Hristos, aces-
te actiuni pot defini pelerinajul. Actul pelerinajului este o experienţă par-
ticulară a vieţii religioase, în acelaşi timp individuală şi colectivă. 

În perioada 28 aprilie – 5 mai, cu binecuvântarea Întâistătătorului 
eparhiei noastre, Biroul de pelerinaje al Episcopiei Giurgiului a organi-
zat un pelerinaj la Sf. Munte Athos. Pe lângă vizitarea mănăstirilor din Sf. 
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Munte, delegaţia episcopiei noastre condusă de Preasfinţitul Părinte Am-
brozie a vizitat şi câteva biserici şi vestigii istorice din Tesalonic. Oraşul, 
cunoscut şi sub numele de Salonic, este al doilea ca mărime din Grecia, 
fiind un important centru industrial, comercial şi naval. Numele său este 
dat după Thessalonica, soţie a lui Cassander şi soră a lui Alexandru cel 
Mare, fondatoarea oraşului. Aici, în primele două zile, delegaţia Episcopi-
ei Giurgiului a vizitat biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie”, unde se află moaşte-
le Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir,biserică ce datează din secolul IV d.Hr. 
Un secol mai tarziu, Episcopul Leontios a extins sfântul locaş şi l-a trans-
format intr-unul impunator, cu 5 naosuri. Biserica este faimoasă pentru 
cele 6 mozaicuri ce dateaza din secolul VI, înainte de perioada iconoclastă. 
Acestea îl înfăţişează pe Sfântul Dumitru împreună cu fondatorii Bisericii 
sau cu copiii, fiind singura reprezentare artistică ce a supravieţuit din pe-
rioada Epocii întunecate, care a urmat dupa moartea Împăratului Iustini-
an. De asemenea, au mai fost vizitate Catedrala Mitropolitană, unde se gă-
sesc moaştele Sf. Grigorie Palama; Biserica Sfânta Teodora, care păstrează 
moaştele Sfintei Teodora şi ale Sfântului Cuvios David; Biserica Sfânta So-
fia, în care se păstrează moaştele Sf. Vasile cel Nou, nu este doar cea mai 
mare biserică bizantină din Tesalonic, ci şi cea mai renumită. Data ridica-
rii bisericii nu este cunoscută cu exactitate, unii istorici apreciind că a fost 
construită înaintea bisericii cu acelaşi nume din Istanbul (sec. VI), iar alţii 
o situează în secolul VIII, posibil în timpul domniei lui Leon al III-lea. De 
asemnenea, a mai fost vizitată şi Biserica Sf. Gheorghe - Rotonda (con-
struită pe temelia mausoleului circular ridicat în sec. IV). Biserica a fost 
construită de către împăratul roman Galerius ( 305-311), ca parte a unui 
impunător palat în Tesalonic. Deşi se pare că a fost gândită ca şi mausoleu 
pentru împărat, nu a fost folosită în acest scop. Aceasta a fost transforma-
tă în biserică creştină la sfârşitul secolului IV sau jumătatea secolului V.

Ca mărturie a istoriei tumultoase a oraşului Tesalonic stau numeroase-
le construcţii şi turnuri majestuoase, cum ar fi Arcul lui Galerius sau Tur-
nul Alb, ultimul vizitat de către membri delegaţiei episcopiei noastre. Con-
struit imediat după ce Imperiul Otoman a acaparat oraşul, în 1430, turnul 
a fost pe rând fortareaţă (în sec. XVIII), sau închisoare (în secolul XIX). 
Situat pe faleza de la malul mării, a devenit simbolul oraşului Tesalonic. 

Pelerini în Muntele Athos – Grădina Maicii Domnului

Sâmbătă, 1 mai, delegaţia Episcopiei Giurgiului a ajuns în portul Da-
fne, după 2 ore de călătorie cu vaporul, apoi la Careia, capitala Sfântului 
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Munte. Aici, Preasfinţitul Părinte Ambrozie, însoţit de membrii delegaţiei, 
a vizitat Biserica Protaton. Sfântul locaş se află în capitala administrativă 
a Sfântului Munte Athos, Careia - Karyes. Biserica, aleasă drept reşedin-
ţă administrativă athonită încă din secolul al X-lea, a fost construită şi a 
funcţionat iniţial ca schit, mai târziu, însă, avându-se în vedere locul unde 
se află, cu sfatul întregului Sfânt Munte, s-a hotărât a fi socotită Catedrala 
oraşului Careia. În Biserica Protaton s-au ţinut mai toate sinoadele şi dez-
baterile athonite. Astfel, Sfânta Chinotită a Sfântului Munte se adună aici, 
anual, la data de 15 august, o dată cu prăznuirea Adormirii Maicii Domnu-
lui. După vizitarea Bisericii Protaton, delegaţia eparhiei noastre, condusă 
de Preasfinţitul Părinte Ambrozie, a fost primită de membrii Epistasei – 
organism executiv de conducere a Sfântului Munte, prilej cu care 
Preasfinţitul Părinte a mulţumit pentru primirea deosebită făcută. Mun-
tele Athos se conduce după un regulament monastic, elaborat de Comu-
nitatea celor 20 de stareţi numită „Chinotita” şi recunoscut de Patriarhia 
Ecumenică şi de Guvernul de la Atena. Regulamentul stabileşte regulile de 
vieţuire, drepturile şi datoriile mănăstirilor şi călugărilor, precum şi con-
diţiile de vizitare a Sf. Munte. Dintre cele 20 de mănăstiri, 17 sunt greceşti, 
una rusească, una sârbă şi una bulgară. Noi, românii, avem două schituri: 
Prodromul şi Lacu. 

Pelerinajul duhovnicesc în Sfântul Munte Athos a continuat cu vizita-
rea chiliei „Sfântul Gheorghe” de la Capsala, veche aşezare românească, 
unde delegaţia eparhiei noastre a fost întâmpinată de părintele egumen 
Petroniu. Cu acest prilej, Întâistătătorul eparhiei noastre a săvârşit o slujbă 
de pomenire pentru monahul Meletie Ifrim, fostul egumen al chiliei româ-
neşti „Sfântul Gheorghe” - Capsala din Muntele Athos, şi pentru părinte-
le Arsenie Boca, trimis aici în anul 1937de către mitropolitul Nicolae Bă-
lan „pentru a deprinde călugăria” din Sfântul Munte. Muntele Athos, locul 
marilor nevoinţe, cetatea rugăciunilor neadormite, continuatorul tradiţiei 
bizantine şi înaltă şcoală a pocăinţei, rămâne un loc negrăit, către care pri-
vim cu smerenia cuvenită. După chilia Sf. Gheorghe Capsala, pelerinii din 
Episcopia Giurgiului au vizitat Schitul „Sf. Ilie”, întemeiat în anul 1757 sau 
1759. Catapeteasma bisericii, cu o greutate de aproximativ două tone, este 
în întregime acoperită cu aur şi găzduieşte o mulţime de icoane. Schitul 
Sfântul Ilie mai păstrează şi două icoane minunate: Maica Domnului Tân-
guitoarea şi Maica Domnului Hrănitoarea, ambele făcătoare de minuni; 
Mănăstrirea Iviron a fost următoarea vatră monahală vizitată. Aceasta a 
fost ctitorită de Sfântul Ioan Iviritul, prieten al Sf. Atanasie cel Mare venit 
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din provincia Caucazului, care se numea Ivirica, pe la anul 980. Biserica 
mănăstirii deţine numeroase odoare scumpe: vase, veşminte, salbe de gal-
beni de aur, una dăruită de Petru cel Mare, ţarul Rusiei, pe care n-o poate 
ridica o persoană. Pe unul din pereţi este zugrăvit chipul lui Mihai Vitea-
zul (1593-1601), ctitor domnitor. În paraclisul de la poartă se află Icoana 
Maicii Domnului făcătoare de minuni, numită „Portăriţa” care a venit pe 
mare de la Bizanţ.

Ziua s-a încheiat cu vizitarea Schitului Lacu, unul din cele mai vechi 
vetre monastice româneşti din Sfântul Munte. Are hramul Sfântul Mare 
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. În cadrul sistemului de organizare 
athonit, aşezarea aceasta călugărească este un schit, care e dependent de 
Mănăstirea Sfântul Pavel, una din cele douăzeci de mari mănăstiri care gu-
vernează în mod tradiţional Sfântul Munte. Numele nu provine de la vre-
un lac din împrejurimi, ci de la termenul grec lako, care înseamnă groapă. 
Data când a fost întemeiat acest schit nu se cunoaşte cu exactitate, dar în 
secolul al XVIII-lea (1754), aici vieţuiau 30 de călugări, pentru care iero-
monahul Daniil de la Mănăstirea Neamţ, care construieşte în anul 1760 o 
biserică de lemn în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie.

Pentru cei mai mulţi dintre pelerini, slujba utreniei, săvârşită începând 
cu ora 3 dimineaţa, rămâne una dintre experienţele cele mai copleşitoare 
trăite pe parcursul vizitei în Muntele Sfânt.

Într-o atmosferă încărcată de misticism, generată, în penumbra din 
interiorul bisericii, de incantaţia tulburătoare venită parcă de dincolo de 
spaţiu şi timp, amplificată de mirosul dulceag de mir din aer, Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, alături de un ales sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit 
Sfânta Liturghie Arhierească, ocazie cu care a rostit şi un cuvânt de învă-
ţătură în care a subliniat frumuseţea duhovnicească a vieţii monahale din 
Sfântul Munte. Aici, monahii se adună în biserică ştiind că nu sunt singuri, 
ci împreună cu toţi îngerii şi sfinţii, slăvind pe Dumnezeu. Prin Dumne-
zeiasca Euharistie şi prin toate slujbele divine se împărtăşesc de El tainic 
printr-o lucrare dumnezeiască, a încheiat Preasfinţia Sa. 

Duminică, 2 mai, pelerinii din Episcopia Giurgiului au vizitat Mănăsti-
rea Marea Lavră care este cea dintâi aşezare chinovială din Athos şi prima 
din eparhia Sfântului Munte. Această mănăstire athonită a fost înteme-
iată pe la anul 963, prin osârdia pustnicului Atanasie din Trapezunda, şi 
cu ajutoare băneşti date de către împăraţii bizantini, Nichifor Focas (963-
959) şi Ioan Tzimisca (Ioannis Tzimikes: 969-973). Mănăstirea a crescut, 
practic, prin grija Sfântului Atanasie Athonitul, a cărui viaţă se împleteşte 
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Întâistătătorul Episcopiei Giurgiului,
în biserica Mănăstirii Comana, împreună cu preoţi

şi credincioşi din eparhie, în ziua ocrotitorului
său spiritual, Sf. Ier. Ambrozie al Mediolanului - 7 decembrie, 2010
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Sesiune de formare a preoţilor din Protopopiatul Hereşti, în vederea
implementării Proiectului „Alege Şcoala!” - 14 decembrie 2010
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inseparabil cu începuturile mănăstirii. De asemenea, un moment foarte 
important al pelerinajului l-a constituit prezenţa la Schitul românesc Pro-
dromu. Este situat între Kavsokalyvia şi Marea Lavră, pe un deal stâncos, 
la mică altitudine. În 1857 a fost cumpărat de către 2 călugări români, cu 
numele monahal Nectarie şi Nifon, după care a fost amenajat şi recunoscut 
drept schit. Călugări de origine română care vieţuiesc aici urmează princi-
piul cenobitic al vieţii monastice ortodoxe. La Schitul Prodromu, delegaţia 
Episcopiei Giurgiului, condusă de Întâistătătorul eparhiei noastre, a fost 
întâmpinată de părintele stareţ Petroniu Tănase şi de întreaga obşte a schi-
tului care şi-a manifestat bucuria de a primi pelerini români în mijlocul lor. 
Cu acest prilej, Preasfinţitul Părinte a transmis binecuvântarea Preaferi-
citului Părinte Patriarh Daniel către toţi vieţuitorii Schitului Sfântul Ioan 
Botezătorul. Totodată, Chiriarhul nostru, înconjurat de un ales sobor de 
preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica schitului. La final, 
a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre frumuseţea aşeză-
rilor monahale româneşti de la Sfântul Munte, care constituie o moştenire 
culturală deosebită a poporului nostru. Părinţii înduhovniciţi sunt îndru-
mători adevăraţi spre Hristos. Este important să apreciem ceea ce avem 
şi, totodată, să nu uităm niciodată de aceste vetre monahale vechi, care 
păstrează întocmai poruncile evanghelice, a încheiat Preasfinţitul Părin-
te. Cu această ocazie, delegaţia Episcopiei Giurgiului a vizitat şi Biblioteca 
Schitului Prodromu care adăposteşte un bogat fond de carte ce dă mărtu-
rie despre preocupările cărturăreşti ale vieţuitorilor acestui aşezământ în 
cele două secole de funcţionare. Un loc aparte îl ocupă manuscrisele de o 
valoare deosebită, printre care amintim Istoria Sfântului Munte, în mai 
multe volume, scrisă de ieromonahul Irinarh Şişman, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi în primele decenii din secolul al XX-lea. De asemenea, a fost 
vizitată şi peştera Sfântului Atanasie care se găseşte în apropierea schitu-
lui. Vizita la Schitul românesc Prodromu nu s-a încheiat decât după ce pe-
lerinii din Episcopia Giurgiului au vizitat muzeul schitului şi s-au bucurat 
de frumuseţea cuvintelor pline de înţelepciune ale părintelui arhim. Petro-
niu Tănase, stareţul schitului Prodromu. 

Pelerinajul în Sfântul munte Athos s-a încheiat cu vizitarea Schitului Sf. 
Andrei. Aici, în 1830, doi sihaştri ruşi, Visarion şi Varsanufie, au construit 
o chilie; în 1874 s-a ridicat o biserică mare cu 3 altare, 19 paraclise şi 30 de 
clopote. Sfântul locaş adăposteşte într-o raclă capul Sfântului Apostol An-
drei, părticele de la Sfântul Alex Nevski şi Sfânta Maria Magdalena.
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Meteora - scară ascetică între cer şi pământ a urcării 
duhovniceşti

După vizitarea Mănăstirilor din Sfântul Munte Athos, a bisericilor şi a 
vestigiilor istorice din Tesalonic, delegaţia Episcopiei Giurgiului, condusă 
de Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, şi-a încheiat pe-
lerinajul, vizitând Sfânta Meteora, aşezare monastică ce constituie cel mai 
mare şi mai important Centru Monastic Ortodox al teritoriului grecesc, 
după Sfântul Munte Athos. Meteora oferă privelişti nemaivăzute. Mănăs-
tirile construite pe vârful stâncilor deosebit de abrupte erau, până acum 
opt decenii, accesebile doar călugărilor traşi de funie; astăzi, turiştii le pot 
vizita urcând cele câteva zeci de trepte săpate în munte. De aceea şi stân-
cile, care se găsesc între cer şi pământ, oferind scara ascetică a urcării du-
hovniceşti, au fost numite „Meteora” de către cuviosul Atanasie Meteoritul 
(ctitor al Marii Mănăstiri Meteor) în sec. XIV.

Astfel, pelerinii din eparhia noastră şi-au început călătoria duhovni-
cească aici vizitând, mai întâi, Sfânta Mănăstire Roussanos care a luat fi-
inţă în anul 1529, pe ruinele unor aşezări mai vechi, având drept ctitori pe 
fraţii ieromonahi Cuvioşii Ioasaf şi Masain din Ioanina. Frescele, care aco-
peră tot naosul şi pronaosul, aparţin Şcolii Cretane. Deşi naosul este închi-
nat Schimbării la Faţă a Mântuitorului, cu o deosebită evlavie se cinsteşte 
şi Sfânta Varvara. 

Sfânta Mănăstire Varlaam a fost ce-a de a doua oprire a delegaţiei noas-
tre. Impozantă, dar destul de mică, foarte aproape de cealaltă mare stâncă, 
Mănăstirea Varlaam – a Tuturor Sfinţilor a fost locuită pentru prima dată 
de Cuviosul Varlaam, care a sihăstrit, în jurul anului 1350, pe vârful acestei 
stânci uriaşe. Până acum câteva decenii şi la Mănăstirea Varlaam se urca 
cu ajutorul plasei acţionate manual. În anul 1518, doi fraţi din Ianina, Nec-
tarios şi Theofanis, dintr-o familie conducătoare a Epirului, s-au călugărit 
aici şi au zidit, pe vechile ruine, o mică biserică cu hramul Sfinţii Trei Ie-
rarhi. Puţin mai târziu au zidit o măreaţă biserică închinată Tuturor Sfinţi-
lor, precum şi trapeza (azi, muzeu). Printre documentele acestei mănăstiri 
se păstrează şi unele româneşti, primite ca danie, alături de un epitaf bro-
dat cu fir de aur pe catifea verde, din 1609, icoane portabile de epocă, un 
tron domnesc cu decoraţie de fildeş, cruci de lemn încrustat şi multe altele. 

Mănăstirea Sfânta Treime a impresionat pelerinii eparhiei noastre prin 
aşezarea ei grandioasă, impunătoare şi abruptă. Potrivit tradiţiei, mănăs-
tirea a fost zidită pentru prima dată în anul 1438 de către monahul De-
metrie. Paraclisul, un mic naos circular cu cupolă, cioplit în stâncă, este 
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închinat Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, fiind ridicat aici în anul 1862. 
De asemenea, pelerinii au fost impresionaţi de Muzeul de Artă populară al 
mănăstirii, care dispunde de o bogată colecţie de ţesături foarte vechi, de 
vase, unelte şi obiecte ale artei populare.

Ultimul popas duhovnicec a fost Mănăstirea Sfântul Ştefan cu o nume-
roasă şi activă obşte de monahii care desfăşoară o bogată operă duhovni-
cească şi filantropică aici. Începutul vieţii monastice de aici se află în anul 
1192. Ctitori ai mănăstirii sunt cinstiţi Cuvioşii Antonie (prima jumătate a 
sec. XV) şi Filotei (mijlocul sec. XVI). Biserica mănăstirii a fost construi-
tă în anul 1350, iar în anul 1545, aceasta a fost mărită, restaurându-se în 
mare parte şi pictura. La Mănăstirea Sfântul Ştefan se păstrează spre mare 
cinstire şi capul Sfântului Haralambie.
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 SFINŢIREA BISERICII 
DIN LOCALITATEA NAIPU

Pr.  Protopop Dan Mihale, 
Protoieria Mihăileşti

Sfinţirea unei biserici constituie un eveniment foarte important 
pentru comunitatea în mijlocul căreia este zidită aceasta. Este un 

moment deosebit prin care  se aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru tot 
ceea ce s-a realizat şi, în acelaşi timp, se cere ca această ofrandă a credin-
cioşilor să fie sfinţită, prin harul Duhului Sfânt care pe toate le cercetează 
şi le sfinţeşte. 

Ziua de 10 octombrie 2010, a fost prilej de mare bucurie duhovniceas-
că pentru credincioşii Parohiei Naipu din Protopopiatul Mihăileşti, prile-
juită de resfinţirea bisericii lor parohiale. Manifestările religiose dedicate 
acestui moment au debutat  sâmbătă, 9 octombrie cu săvârşirea slujbei de 
priveghere de către un sobor de preoţi şi diaconi.

Duminică dimineaţa, mulţime de credincioşi din localitatea Naipu şi 
din împrejurimi a întâmpinat pe Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul 
Giurgiului. A urmat slujba de sfinţire în cadrul căreia biserica a fost unsă 
cu Sfântul şi Marele Mir şi s-a stropit cu apă sfinţită, primind cu acestă oca-
zie ca ocrotitor şi pe Sf. Ap. Tit. După acest înălţător moment al sfinţirii, 
chiriarhul nostru, înconjurat de un impresionant sobor de preoţi şi diaconi 
a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească. În cuvântul de învăţătură adresat 
celor prezenţi, Preasfinţitul Părinte Ambrozie a explicat sensurile duhovni-
ceşti desprinse din pericopa evanghelică în care a fost prezentată minunea 
vindecării tânărului din Nain. Astfel, Preasfinţia Sa a evidenţiat compasiu-
nea pe care a avut-o Mântuitorul Hristos faţă de mama tânărului, căruia i-a 
adus la viaţă pe singurul său fiu care constituia bucuria vieţii în singurăta-
tea văduviei ei, care urma să-i fie sprijin în viitor, pe cel care avea să-i înse-
nineze anii bătrâneţii. De asemenea, Preasfinţia Sa a evidenţiat frumuseţea 
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duhovnicească a momentului sfinţirii unei biserici. Actul sfintirii unei bise-
rici ne arata semnificatia deosebita a rolului pe care il are Biserica in viata 
credinciosilor, pentru sfinti rea si mantuirea lor. Pentru crestinul ortodox, 
Biserica este mai presus de toate o realitate sacramentala in care structura 
ei vizi bila, ierarhie, norme canonice, cult, doctrina, sunt mijloace ale actu-
alizarii si prezentarii innoite a lui Hristos in actele Lui mantuitoare.

Totodată, pentru lucrarea pastoral-misionară şi administrativ-gospo-
dărească desfăşurată, Preasfinţitul Părinte Ambrozie a acordat distincţia 
de iconom stavrofor părintelui Costel Turcu, parohul bisericii, şi distinc-
ţia de sachelar părintelui Negrea Constantin Adi, de la aceeaşi parohie. De 
asemenea, Preasfinţia Sa a evidenţiat şi implicarea credincioşilor în amplul 
proces de restaurare şi înfrumuseţare a sfântului locaş, arătând faptul că, 
în această perioadă când lumea a sărăcit material, dar nu şi duhovniceşte, 
trebuie să conştientizăm ce dar mare ne-a făcut Dumnezeu, oferindu-ne 
şansa extraordinară de a deveni ctitori într-o generaţie păstrătoare a valo-
rilor spiritual-creştine.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru 
fostul Mitropolit al Bucovinei, Tit Simedrea, născut la 4 septembrie 1886 
în localitatea Naipu din jud. Giurgiu. Pentru activitatea remarcabilă desfă-
şurată de către reputatul teolog şi istoric Tit Simedrea, lângă biserica din 
localitatea Naipu va fi ridicat un centru cultural care-i va purta numele.
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 RESFINŢIREA BISERICII „SFÂNTUL IERARH 
NICOLAE ŞI SFÂNTUL IERARH IOAN 

GURĂ DE AUR” DIN PAROHIA ZORILE

Pr. Florian Pisculungeanu

La sărbătoarea Sfinţilor şi Drepţilor Părinţi Ioachim şi Ana, în 
data de 09 septembrie 2010, s-a resfinţit biserica cu hramul 

„Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur” de către Prea-
sfinţitul Dr. Ambrozie, Întâiul Episcop al Giurgiului, înconjurat de un ales 
sobor de preoţi şi diaconi.

Evenimentul a început miercuri seara odată cu Slujba Privegherii şi 
Sfânta Taină a Maslului, urmate de cuvântul de învăţătură al părintelui  
Vasile Anton.

La acest eveniment deosebit din viaţa parohiei Zorile, au luat parte re-
prezentanţii autorităţilor locale, preoţi şi numeroşi credincioşi din locali-
tate dar şi din parohiile învecinate.

Lucrările de restaurare au început la scurt timp după încredinţarea 
spre păstorire a parohiei Zorile de către  Întâistătătorul Eparhiei Giurgiu-
lui, tânărului teolog Florian Ivan.

Biserica a fost construită în anul 1771, în formă de navă, cu o singură 
turlă, de către doamna Mariţa BĂLĂCEANU şi locuitorii satului, şi a avut 
de suferit de-a lungul timpului, însă Dumnezeu a avut grijă de lucrul mâ-
nilor Sale şi a dăruit acestei parohii preoţi vrednici care au îngrijit de casa 
Domnului.

În timpul celui de al doilea război mondial, catapeteasma  bisericii a 
fost arsă, împreună cu tot mobilierul. A fost refăcută după război din lemn 
de brad. În timp aceasta s-a deteriorat şi a ajuns să fie cuprinsă de molii, 
carii, existând pericolul de a se desprinde bucăţi din ea.

Pardoseala bisericii era şi ea deteriorată, mai ales cea din Sfântul Altar. 
Iar biserica era afumată, cu igrasie şi pictura deteriorată.
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Biserica a intrat întru amplu proces de restaurare şi reînfrumuseţare, 
atât în interior, cât şi în exterior.

Astfel, s-a restaurat pictura, s-a montat pardoseală din granit, s-au exe-
cutat catapeteasma şi strănile cizelate în lemn de stejar, s-a împodobit bi-
serica cu policandre şi obiecte de cult noi, s-a reparat acoperişul, s-au zidit 
lumânărarul, cancelaria parohială, clopotniţa şi s-a renovat din temelie 
casa parohială.

Slujba de resfinţire  a bisericii  a fost urmată de săvârşirea Sfântei Li-
turghii şi de cuvântul de învăţătură rostit de Preasfinţia Sa, în care a evi-
denţiat principalele învăţături desprinse din pericopa evanghelică a praz-
nicului, dar şi importanţa şi semnificaţia resfinţirii  unui lăcaş de cult. În 
continuarea cuvântului, Preasfinţia Sa a arătat rolul credincioşilor în susţi-
nerea Bisericii, care este constituită acolo unde este mărturisit în mod clar 
numele lui Hristos, acolo unde se slăvesc întruparea, moartea şi învierea 
Sa. Biserica este comuniunea credincioşilor, a celor ce primesc adevărul lui 
Dumnezeu, care sunt botezaţi în numele Sfintei Treimi şi se împărtăşesc cu 
Hristos la Sfânta Liturghie. 

La final, i-a felicitat pe toţi cei care au ostenit la restaurarea şi împo-
dobirea bisericii  noastre, dar şi pe cei prezenţi care au venit să intre şi să 
se închine în Sfântul Altar. Răspunsurile la Sfânta Liturghie, au fost date 
de corul „Tronos”, condus de părintele diacon Mihail BUCĂ, protopsaltul 
catedralei patriarhale.

Pentru activitatea pastoral – administrativă desfăşurată în cadrul pa-
rohiei, părintelui paroh Florian IVAN i s-a conferit de către Preasfinţia Sa, 
rangul onorific de „Iconom Stavrofor”.
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 RESFINŢIREA BISERICII CU HRAMUL 
„ADORMIREA MAICII DOMNULUI” 

DIN PAROHIA ULMI, PROTOIERIA BOLINTIN

Pr. Niţă Ionuţ

Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan a însem-
nat pentru enoriaşii Parohiei Ulmi, din Protoieria Bolintin, o zi 

de mare sărbătoare, întrucât însuşi Întâistătătorul Episcopiei Giurgiului, 
Preasfinţitul Părinte Dr. Ambrozie şi-a luat osteneala de a veni cu bucurie 
în mijlocul lor pentru a le resfinţi lăcaşul de închinăciune. 

Biserica parohială din Ulmi, judeţul Giurgiu, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, a fost construită în anul 1882 de către locuitorii satu-
lui, având ca meşteri principali pe Capiu Ilie şi Radu Constantin, aşa cum 
reiese din pisanie. Construit din cărămidă oltenescă, cu var hidraulic, sfân-
tul lăcaş nu a avut fundaţie de beton, drept pentru care igrasia a cuprins 
pereţii acesteia, distrugând în timp pictura originală. De-a lungul anilor, 
biserica a suferit mai multe reparaţii de zidărie şi de pictură, astfel încât în 
anul 1970 s-a făcut o nouă pictură de către pictorul Ion D. Ion, şi aceasta 
deteriorându-se datorită igrasiei. În anul 1996, pentru protejarea şi men-
ţinerea lăcaşului în condiţii deosebite, ca dovadă peste veacuri a spiritului 
creator al înaintaşilor, din iniţiativa P.C. Pr. paroh Ilie Udrea, şi cu ajutorul 
material al bunilor credincioşi din această parohie, s-au efectuat lucrări de 
subzidire, biserica fiind aşezată pe o fundaţie de beton armat, reparându-
se în totalitate atât în interior, cât şi în exterior, scăpând astfel de igrasie şi 
salvând o parte din pictura rămasă.

În anul 2007 s-a efectuat o nouă pictură, în tempera, biserica fiind în-
zestrată cu o catapeteasmă din stejar sculptat, cu strane noi din acelaşi ma-
terial, covoare şi odăjdii noi.

Când toate lucrările s-au încheiat, în data de 30 ianuarie 2010, la săr-
bătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, biserica a fost resfinţită de Preasfinţitul 
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Episcop Ambrozie al Giurgiului, înconjurat de un impunător sobor de pre-
oţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi şi a autorităţilor locale.

Potrivit datinei, seara, în ajun, s-a oficiat Vecernia, Privegherea şi Litia, 
de către P.C. Pr. Şerban Ion, Protoiereul Protoieriei Bolintin şi un sobor de 
preoţi, în prezenţa enoriaşilor, care au dorit să participe la această sărbă-
toare a parohiei lor.

În ziua resfinţirii, dis-de-dimineaţă, credincioşii s-au adunat în număr 
mare, împreună cu mulţi copii şi tineri, purtând buchete de flori în mâini, 
pentru a-şi primi după cuviinţă chiriarhul. Întâmpinat după rânduială cu 
Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce de soborul slujitorilor, Preasfinţitul Epi-
scop Ambrozie a binecuvântat pe cei prezenţi şi a purces spre sfântul altar, 
unde a avut loc înveşmântarea slujitorilor, în timp ce la strană se cântau 
frumoasele imnuri de laudă aduse Sfinţilor Ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan, 
în cadrul Utreniei. 

După sfinţirea apei, potrivit rânduielii, soborul slujitorilor, urmat de şi-
rurile de credincioşi, au înconjurat biserica, săvârşind stropirea cu aghias-
mă şi ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a sfântului lăcaş la exterior, cu 
rostirea rugăciunilor îndătinate. La intrarea în Biserică, Preasfinţia Sa a 
fost întâmpinat de mulţimea credincioşilor care a primit arhiereşti bine-
cuvântări, urmând apoi  stropirea cu aghiasmă şi ungerea cu Sfântul Mir a 
Sfântului Prestol, a icoanelor din catapeteasmă catapetesmei şi a picturii 
interioare.

Încheindu-se ceremonia de resfinţire, Preasfinţitul Episcop Ambrozie, 
înconjurat de un impresionant sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta 
Liturghie, răspunsurile liturgice fiind date de un grup de elevi seminarişti 
şi de credincioşi. 

La sfârşitul slujbei, P. C. Protoiereu Ion Şerban, în numele credincio-
şilor, al preoţilor şi al membrilor organelor parohiale ale acestei parohii, 
a mulţumit Preasfinţitului Episcop Dr. Ambrozie pentru osteneala ce şi-a 
luat de a resfinţi biserica şi a scos în evidenţă vrednicia preotuluiparoh Ilie 
Udrea, bun slujitor şi gospodar, care nu s-a înfricoşat de greutăţile ce avea 
să le întâmpine pentru restaurarea bisericii. A luat apoi cuvântul P.C. Pr. 
paroh, care a spus, adresându-se Preasfinţiei Sale: „Aţi venit, Preasfinţia 
Voastră, în acest loc, astăzi, cu multă bucurie şi aţi resfinţit această biserică 
... aici sunt oameni deosebiţi, cu credinţă adevărată, care au păzit postul şi 
rugăciunea, au ţinut duminicile şi sărbătorile, şi Dumnezeu ne-a ajutat să 
ne vedem sfânta biserică înfrumuseţată ca o floare”. 
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După ce a răspuns cuvintelor frumoase rostite de părintele protoiereu 
şi de preotul paroh, Întâistătătorul Eparhiei a adresat celor prezenţi un 
pilduitor cuvânt de învăţătură, evocând importanţa resfinţirii unui lăcaş 
de cult pentru credincioşii parohiei, apreciind în acest sens atât activitatea 
preotului slujitor, cât şi a bunilor enoriaşi ai parohiei Ulmi. Totodată, Chi-
riarhul nostru a subliniat marele merit al Sfinţilor Trei Ierarhi în păstrarea 
dreptei credinţe, lăudând faptele şi scrierile lor, aceştia fiind pilde vredni-
ce de urmat în viaţă pentru toţi fiii Bisericii noastre, pe calea creşterii lor 
duhovniceşti. 

Pentru activitatea depusă în parohie şi frumoasele realizări, Preasfinţi-
tul Părinte Ambrozie i-a acordat preotului paroh rangul bisericesc de „ico-
nom stavrofor”, precum şi distincţia „Vrednicia Vlăsceană”. 

A urmat apoi punerea pietrei de temelia pentru noua biserică închina-
tă Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă, ce va fi construită în satul 
Ghionea, comuna Ulmi.

Cu aceasta, frumoasa sărbătoare duhovnicească prilejuită de resfinţirea 
bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din parohia Ulmi s-a în-
cheiat, aducând în inimile enoriaşilor bucuria încoronării strădaniilor lor.
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Aspecte din timpul Concertului tradiţional de colinde organizat 
de Episcopia Giurgiului, 17 decembrie, 2010



Episcopia Giurgiului

Editura Eparhială
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 UN DECENIU 
DE SLUJIRE 

ARHIEREASCĂ

Aniversările sunt adevăra-
te popasuri duhovniceşti 

în viaţa fiecăruia dintre noi, a obştii în 
care trăim, a instituţiei pe care o slujim. 
Ele devin momente de bucurie pentru 
ceea ce am împlinit şi izvoare de nădej-
de în urcuşul spre desăvârşire, la care 
suntem cu toţii chemaţi. Sărbătorile, 
astfel, sunt trepte necesare şi fireşti ale 
existenţei, căci măresc perspectiva vii-
torului şi dau valoare împlinirilor, aju-
tându-ne să înţelegem mai bine sensul 
vieţii şi al slujirii noastre. De aceea nici 
nu poate fi concepută viaţa omului fără 
aceste momente de bilanţ şi de aspiraţie 
spre noi înfăpturi.

În anul 2010, Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie a împlinit un deceniu de alea-
să slujire în treapta arhieriei. Cu acest 
prilej, câţiva dintre apropiaţii Preasfin-
ţiei Sale au realizat un volum omagial, 
în care a fost prezentată lucrarea Prea-
sfinţiei Sale în plan cultural, pastoral-
misionar şi social-filantropic, desfăşu-
rată în toată această perioadă.
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Lucrarea de faţă urmăreşte să pună în evidenţă efortul neobosit al Prea-
sfinţiei Sale, depus în plan cultural, pastoral-misionar şi social-filantropic 
pentru întărirea dreptei credinţe şi pentru afirmarea Ortodoxiei ca verita-
bil liant ce-i leagă pe românii de pretutindeni. Activităţile menţionate în 
acest volum aniversar poartă fără îndoială amprenta personalităţii puter-
nice a Întâistătătorului eparhiei noastre, a cărui iniţiativă, viziune, gândire 
şi dinamism au putut fi observate pe toată durata desfăşurării multor eve-
nimente bisericeşti, la nivel local, naţional şi internaţional.  De asemenea, 
în paginile acestei lucrări au fost adunate cuvinte, imagini sugetive dar şi 
mărturii despre bogăţia activităţilor desfăşurate de către Preasfinţia Sa în 
cei zece ani de slujire arhierească. Toate acestea sunt roade bogate ale cre-
dinţei statornice, ale binecuvântării lui Dumnezeu, cultivată prin hărnicie 
şi dărnicie de către Preasfinţia Sa. 
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 TEOLOGIE ŞI FILOSOFIE

Nichifor Crainic teologul şi fi-
losoful, prin opera sa, ne dă 

o lecţie pozitivă permanentă, prin care a 
influenţat în chip decisiv destinul teolo-
giei ortodoxe contemporane, fiindcă ea a 
fost asumată şi desăvârşită la Sibiu de pr. 
Dumitru Stăniloae. Crainic a fost nu nu-
mai cel care a înţeles că nu se poate face 
Ortodoxie fără „gândire”, fără cultură, li-
teratură şi artă. Şi în acest sens el a fost, 
cum bine sublinia în 1940 istoricul bise-
ricesc mărturisitor Teodor M. Popescu 
(1893-1973), „singurul nostru teolog de 
interferenţă”. A fost, în acelaşi timp, pri-

mul care a înţeles că nu poate exista teologie fără mistică, nici Ortodoxie 
fără Filocalie. A fost „profesorul de mistică, primul şi singurul în toată teo-
logia ortodoxă actuală”. „A dorit să fie preot şi n-a reuşit, dar a simţit că are 
o misiune teologică”.”A privit spre culmea cea mai înaltă a teologiei şi a re-
descoperit mistica ortodoxă, floarea spiritualităţii creştine, Olimpul cuge-
tării teologiei, grădina edenică a sentimentului religios, care zăcea în cărţi 
necercetate şi neînţelese, părăsită la periferia intereselor ştiinţifice ale teo-
logiei”. În teologie, Nichifor Crainic a fost „un descoperitor şi un creator”, 
un deschizător de orizonturi cereşti.Academician, profesor universitar de 
teologie la Universităţile din Chişinău şi Bucureşti, Nichifor Crainic (1889-
1972) a fost director al revistei „Gândirea” între anii (1926-1944) şi al zia-
rului „Calendarul” între anii (1923-1933), laureat al Premiului Naţional de 
Poezie (1930), preşedinte al Radiodifuziunii (1940), Doctor Honoris Causa 
al Universităţii din Viena (1940) şi membru titular al Academiei Române 
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(1941). A fost şi dregător, ministru al Propagandei Naţionale în guvernul 
Gigurtu timp de două luni (3 iulie – 6 septembrie 1940). În guvernarea 
generalului Ion Antonescu, după revolta legionară, Nichifor Crainic este 
numit ministru al Propagandei Naţionale timp de patru luni (24 ianuarie - 
27 mai 1941), fiind demis de Mihai Antonescu. După evenimentele din 23 
august 1944, Nichifor Crainic va trăi calvarul vieţii sale. Din ziare află că 
este considerat „criminal de război”, „trădător de patrie”, „fascist”. Împo-
triva sa a fost emis ordinul de arestare cu nr. 150530 al Tribunalului Ilfov, 
conform Legii 312/1945, fiind condamnat în contumacie la închisoare pe 
viaţă, degradarea şi confiscarea averii, potrivit sentinţei nr. 2/4 iunie 1945 
a Tribunalului Poporului. Între august 1944 şi până în ziua de 24 mai 1947, 
N. Crainic stă ascuns în diverse locuri, mai precis în cinci judeţe din Tran-
silvania, având fizionomia schimbată şi cu o falsă identitate: Ion Vladimir 
Spânu, negustor de cherestea din Gălăneşti, Judeţul Rădăuţi. În mai 1947 
se autodenunţă şi este adus la Bucureşti, la închisoarea de la Văcăreşti. I 
se anulează sentinţa din 1945 şi începe, la 9 decembrie 1947 rejudecarea 
procesului. La jumătatea anului 1948 este pus în lanţuri şi adus la închi-
soarea de la Aiud unde se găseau depuşi filosofii Traian Brăileanu, Mircea 
Vulcănescu şi Ion Petrovici. Va ispăşi 15 ani de temniţă fără sentinţă jude-
cătorească, în condiţii de exterminare fizică şi psihică.

Eliberarea din temniţă s-a făcut cu preţul umilitor al”reeducării” şi al 
compromiterii prin anexarea la propaganda regimului comunist român 
al lui Gh. Gheorghiu-Dej şi apoi, din 1965, al lui N. Ceauşescu. În martie 
1962 a fost transferat în arestul Ministerului de Interne, unde, la cererea 
ministrului I. Drăghici, scrie o istorie a Mişcării Legionare. Scrisă într-un 
stil vehement polemic şi încadrată de o introducere şi concluzii cu elogii 
jenante la adresa leninismului, intitulată Cuibarul ucigaşilor, în 15 capi-
tole şi 263 de pagini, lucrarea a rămas în manuscris fiind plagiatăapoi de 
I. Fătu şi N. Spălăţelu în cartea Garda de Fier, organizaţie teroristă de tip 
fascist(1971). Este eliberat pe 24 aprilie 1962 şi angajat până în 1968 ca 
redactor la revista Ministerului de Interne, Glasul Patriei. Apărută între 
1955-1972 de trei ori pe lună şi difuzată în afara graniţelor ţării, revista era 
adresată în exclusivitate emigraţiei şi exilului românesc, pe care redacto-
rii şi colaboratorii – toţi intelectuali de dreapta, foşti deţinuţi politici „re-
educaţi”, dar fără drept de semnătură în ţară – trebuiau să-i convingă de 
„umanismul” regimului comunist românesc şi să-idetermine să se repatri-
eze ori să renunţe la activităţile critice faţă de Republica PopularăRomâ-
nă. Era o formă perversă a regimului de a-i compromite în faţa străinătăţii 
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şi de a împiedica formarea unor cercuri de rezistenţă internă,amăgindu-i 
totodată cu promisiuni deşarte că, în schimbul acestor „servicii patriotice” 
în afară, vor fi republicaţi din nou în ţară. 

Între 1963-1964  a scris cel de-al doilea volum al „Memoriilor” despre 
anii 1946-1947, intitulat Pribeag înţara mea şi câteva crâmpeie impresio-
nante de „mărturii” din infernul temniţei de la Aiud. Şi-a rescris totodată 
„Memoriile” modificate şi autocenzurate în speranţa editării lor, încercând 
să publiceşi poezii, dar fără succes. În 1968 a fost pensionat, iar pe 20 de-
cembrie, la împlinirea vârstei venerabile de 80 de ani, Nichifor Crainic a 
fost sărbătorit în cercul prietenilor apropiaţi, într-o emoţionantă întâlnire 
la care au luat parte – pe lângă fiica Nini, căsătorită în 1946 cu inginerul 
Alexandru Cojan –şi vorbit: I. Petrovici, R. Gyr, N. Crevedia, P.M. Vizi-
rescu, pr. D. Stăniloae şi alţii, printre care inimosul Nedic Lemnaru, fost 
lucrător în Securitate menit să-l supravegheze şi devenit prieten intim al 
scriitorului în ultimii ani de viaţă.

După o viaţă de lupte, chin şi încercări cumplite, Nichifor Crainic s-a 
stins din viaţă lin şi uşor, în somn, în noaptea de 19-20 august 1972 la casa 
scriitorilor din Palatul brâncovenesc Mogoşoaia. Trei zile mai târziu a fost 
îngropat, prohodit de preoţi şi de prieteni, în cimitirul”Sfânta Vineri” din 
Bucureşti. Pe cruce a pus să i se scrie numai numele, căci aşa cum îi spunea 
testamentar ginerelui său, Al. Cojan: „Acei care vor să ştie cine am fost, să 
mă caute în scrierile mele, în revista Gândirea, al cărei mentor am fost, în 
cursurile de la Facultatea de Teologie, la Academia Română printre mem-
brii căreia am fost. Acolo sunt eu. Sub cruce e un pumn de ţărână”. 

Curentul cultural animat de Nichifor Crainic nu este o speţă a sămă-
nătorismului. Gândirismul se distinge prin nota de intimitate şi adâncime 
spirituală, prin preocuparea, nu de anecdoticul vieţii ţărăneşti, ci de colo-
ritul fin, abia sesizabil al problematicii sufleteşti, de elementele religioase 
şi metafizice ale etnicului românesc. 

Acest volum editat cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Ambro-
zie, Episcopul Giurgiului, şi realizat de Prof. Alexandru Michiduţă,  este 
constituit în totalitate din publicistica apărută în perioada dintre cele două 
războaie mondiale în revista „Gândirea”. 

Politic vorbind, Nichifor Crainic nu a fost adeptul democraţiei. „Regi-
mul egalitar ‹‹fără deosebire de rasă sau de religie›› - preciza el – practicat 
de democraţii noştri, (...) a adus ţării un cortegiu de nenorociri (...). De-
mocraţii care au guvernat au dat dovadă de orice voiţi afară de demnitate 
românească. Psihologia lor de oameni noi, ridicaţi din popor, ar fi trebuit 
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să-i determine tocmai la o ţinută vrednică să apere majoritatea etnică.” De 
aceea, spunea el, „nu urâm democraţia pentru democraţie, ci pentru că ea 
a falsificat conştiinţa de stăpân a naţiei noastre”.

În lumina spiritului autohton, el susţine ideea de etnocraţie. „Numim 
etnocraţie voinţa politică a rasei autohtone de a face din stat expresia 
proprietăţilor ei şi organul misiunii ei în lume.” Dacă democraţia a de-
plasat centrul de gravitate al statului spre periferia minoritară, etnocraţia 
e îndreptăţită să-l reaşeze în personalitatea naţională a majorităţii care l-a 
creat.”

În capitolul al II-lea intitulat Filosofie social-politică a fost publicat 
pentru prima dată, în volum, textele sale închinate Mişcării Legionare şi 
alte texte prin care el făcea apologia dictaturii carliste şi a spiritului fascist 
în România.

A existat în perioada interbelică, la noi, un curent filogerman în rân-
durile intelectualilor români, în care se aflau: Nae Ionescu, Mircea Eliade, 
Constantin Noica, Traian Herseni, Petre P. Panaitescu, Traian Brăileanu, 
Paul Costin-Deleanu, Emil Cioran, Nicolae Roşu, Radu Gyr, ş.a. 
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 POEZIA NOASTRĂ 
RELIGIOASĂ

Nichifor Crainic

La Editutra eparhială a Episco-
piei Giurgiului, în anul 2010, 

cu binecuvântarea Preasfinţitului Pă-
rinte Ambrozie, a apărut lucrarea POE-
ZIA NOASTRĂ RELIGIOASĂ, ce-l are 
ca autor pe editorul, filosoful pedagogul 
şi teologul român, Nichifor Crainic. Lu-
crarea de faţă, realizată de Dl. Prof. Dr. 
Alexandru Michiduţă, reproduce în pri-
ma parte şapte Studii de literatură religi-
oasă publicate de Nichifor Crainic în re-

vista „Gândirea” şi intitulate sugestiv „Poezia noastră religioasă”, nume dat 
după conferinţa rostită de el în limba germană la Universitatea din Zagreb, 
la 4 iunie 1943.

În ce-a de a doua parte, intitulată „Aprecieri critice”, sunt publicate 
unele dintre cele mai reprezentative studii închinate operei literare a lui 
Nichifor Crainic, ce-i au ca autori pe Ştefan Cârstoiu, Horia Niţulescu, Lu-
cian Blaga, Alexandru Busuioceanu, Ovidiu Papadima, Dumitru Caracos-
tea, Tudor Vianu, Pan M. Vizirescu, Gheorghe Vrabie şi Dumitru Isac.

„Poetul soarelui” în Literatura română cum a fost numit de Ovidiu Pa-
padima, Nichifor Crainic rămâne şi astăzi unul dintre cei mai importanţi 
oameni de cultură din perioada interbelică

Eseist, poet creştin, colaborator şi apoi conducător al revistei „Gândi-
rea”, Nichifor Crainic a fost dublat de un mare teolog, ceea ce a făcut ca 
spiritul său ortodox să împărtăşească credinţa dreaptă nu doar prin înalte 
studii ci şi prin credinţă şi viaţa trăită îndelung într-o grea suferinţă.
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Poezia lui Nichifor Crainic se află între elementul concret, văzut şi cel 
abstract, încărcat de semnificaţii. Părintele Prof. Dr. Dumitru Stăniloaie, 
referindu-se la poezia religiasă a lui Nichifor Crainic, spunea: „privită din 
profunzimea religiozităţii, ..... e o poezie a misterului supraluminos, o poe-
zie a misticii ortodoxe, mistică a luminii care le explică pe toate dar care e 
mai presus de înţelegerea tuturor celor care se împărtăşesc în mod umbrit 
de lumina lui”.

Poezia „ca fată a frumosului „nu prezintă  frumosul „pe cale intuitivă” 
ca celelalte arte; ea „ni se adresează numai pe cale intelectivă printr-o prea-
labilă înţelegere a cuvântului” iar termenul intenţionat ales dă formă actu-
lui  comunicării reflexive, astfel încât să se producă prin limbaj un transfer  
de sens de la scriitor la cititor  prin intuiţie. Înţelegerea acestor afirmaţii 
generează câteva întrebări :

Ce este poezia religioasă? Cum ajunge ca prin poezie omul, în cazul de 
fată poetul, să trăiască starea de fericire de a-l vedea panteist pe Iisus prin 
grâu sau să-l simtă  anunţat de magi pe „curgerea de veacuri”?

Poezia, „această ezitare prelungită dintre sunet şi înteles”, poate fi  la 
Nichifor Crainic o anumită „rostire a  cuvântului” intenţionat ales, dar poa-
te însemna şi teama de cuvânt ca „atitudine de metalimbaj” pentru că, gân-
dit în tăcere, Dumnezeu se arată sfânt provocând „acel <<mysterium tre-
mendum>>, fiorul sacru”,14 perceput ca o „îmbrăţişare a limbajului.” 

De aceea, înţelegerea mesajului poeziei religioase a lui Nichifor Crainic 
trebuie să se facă prin  încadrarea acesteia într-o sensibilitate creştină „în 
care există diverse variante tipologice, două constituindu-se în veritabili 
poli: unul e reprezentat de o poezie care pune accentul mai mult pe pă-
mântesc, altul pe divin şi ceresc. Unul e stilul marcuin căci îşi are modelul 
în Evanghelia lui Marcu, altul e, din motive uşor de înţeles, ioneic”.

 Privită din acest punct de vedere, poezia lui Nichifor Crainic se află în-
tre elementul concret, văzut (vremelnic) şi cel abstract (sacru), încărcat de 
semnificaţii. Creştinismul poeziei se explică astfel teoretic şi faptic, poetul 
ortodoxist fiind scriitorul în poezia căruia au fuzionat statutul monografic 
şi cel creştin al poporului român.

Dumitru Micu şi Eugen Lovinescu văd astfel în poezia scriitorului de 
care ne ocupăm, „expresia” unui „sămănătorism evoluat estetic în traditi-
onalism”; aceasta înseamnă că în poezia să, cu deosebire în primele volu-
me, se vor găsi influenţe din Coşbuc sau Vlahuţă, referindu-ne la spaţiul 
bucolic dar noi ne propunem să vedem în ce măsură  versurile lui Nichifor 
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Crainic sunt oglinda în care se răsfrânge chipul Creatorului şi să identifi-
căm  mesajul lor divino-uman.   

 De aceea, considerăm îndreptăţita afirmaţia motivată a preotului pro-
fesor doctor Dumitru Stăniloaie care spunea că, „privită din profunzimea 
religiozităţii, poezia lui Nichifor Crainic e o poezie a misterului supralumi-
nos, o poezie a misticii ortodoxe, mistică a luminii care le explică pe toate 
dar care e mai presus de înţelegerea tuturor celor care se împărtăşesc în 
mod umbrit de lumina lui”, aspect explicat şi de Alexandru Busuiocea-
nu în articolul Poesia lui Nichifor Crainic într-unul din numerele revistei 
„Gândirea”. Apreciind efortul poetului pentru a îmbina fericit inspiraţia 
creştină cu aceea profană, el descoperea în cuvintele „pline de rotunzime” 
ale poeziilor de început, „tămâieri înalte pentru duhul sfânt al Evanghelii-
lor dar şi un hain sentiment al vieţii, ale cărui rădăcini mergeau câteodată 
până aproape de păgânism. Din acest amestec de teologie şi de eretice ispi-
te  avea să iasă cea dintâi închinare creştină în poezia noastră, într-o vreme 
când cuvântul duhovnicesc era ca şi străin  literaturii romaneşti.” Suntem 
astfel îndreptăţiţi să credem că analiza poeziei lui  Nichifor Crainic certifică 
faptul că funcţia să expresivă demonstrează „poetul născut iar nu făcut” în 
condiţiile prezentei harului divin, căruia i se subordonează fericit cultura 
teologică vastă asimilată şi revărsată apoi în poezie şi eseistică. O parte din 
ideile biblice exprimate prin limbajul metaforic în poezie, au fost susţinu-
te în numeroase studii: ( Puncte cardinale în haos, Nostalgia paradisului, 
Ortodoxie şi etnocraţie etc.)

 Permanenta poeziei lui Nichifor Crainic a fost motivată de Dumitru 
Stăniloaie prin asimilarea ortodoxismului înţeles prin comuniunea cu sa-
tele, ceea ce a făcut din scrisul său „o mărturisire a spiritualităţii romaneşti 
care e o sinteză între credinţa ortodoxist-traditionalistă şi calităţile speci-
fice ale poporului nostru, determinate de originea, de spaţiul şi de istoria 
lui.”  

Omul a fost creat după Chip şi Asemănare cu Dumnezeu iar existenţa 
divinităţii nu se exprimă ca fiind una Fiintială; Dumnezeu este cunoscut 
prin energiile necreate, prin lucrările lui, de aceea viziunea panteistă în 
unele dintre poeziile lui Nichifor Crainic trebuie considerată ca o cunoaş-
tere catafatică şi nu una apofatică a lui Dumnezeu. (Iisus prin grâu)

Poetul îl cugetă pe Dumnezeu în sens ortodox ca pe o lumină supremă 
nu ca pe întuneric dar ca pe o lumină care întrece puterea noastră de a ve-
dea ceea ce suntem obişnuiţi; aspectul poate fi conceput ca o lumină a cu-
noaşterii poetice care poate duce la întuneric dacă mesajul acesteia nu este 
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înţeles corect. Poezia este aşadar una a misterului supraluminos, a unei 
mistici ortodoxe a luminii,  născută fie într-o temporală libertate, fie în în-
tuneric cum este cazul  volumului Soim peste prăpastie, compus în cei pes-
te 15 ani de închisoare. Versurile au fost învăţate întâi pe de rost pe măsură 
ce erau alcătuite, fiind comunicate apoi prin alfabetul Morse în celulele 
învecinate şi prin ele în toate celulele închisorii. Ne gândim la o  stare de 
iluminare ce l-a  ajutat pe poet, „acest Iov cărturar şi rătăcitor”, să trăiască 
suferinţa şi Noaptea de groază în  Singurătate şi în Întuneric, ajungând să 
guste din potir suferinţa, „sevă de Sfânt Dumnezeu”. (Cântecul potirului)
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 Mănăstirea Comana – 
istorie, sfi nţenie, veşnicie

 Radu Theodoru,
General de flotilă aeriană, veteran de război 

şi membru al Uniunii Scriitorilor din România

Rândurile de faţă sunt prilejuite de apariţia în luna aprilie 2010 
a albumului Mănăstirea Comana – istorie, sfinţenie, veşnicie, 

coordonat de Părintele Mihail Muscariu – stareţul Mănăstirii Comana din 
Episcopia Giurgiului.

Personal am o colecţie de albume de artă şi turistice, cam de pe o trei-
me de pe mapamond, unele reprezentând capodopere de arhitectură reli-
gioase şi laice din Renaştere, achiziţionate la Bagdad şi Moscova, Praga şi 
Veneţia, Florenţa şi Padova, Paris şi Londra, Caracas, Canare şi Veracruz, 
Izmir sau Istanbul.

Majoritatea sunt statice. 
Reprezintă fidel materia orga-
nizată de artist, într-o clădire, 
monument, pictură sau sculp-
tură. Textul explicativ este di-
dactic. Sec. Comunică o realita-
te. Uneori o şi relaţionează cu 
epoca.

Albumul de faţă însă, este 
o revelaţie. Alegerea tâlcuitoa-
re a citatelor spiritualizează 
imaginea fotografică. Îi dă sub-
stanţă. O umanizează. O trans-
cede de pe retină în conştiinţă. 
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O relaţionează cu istoria, dar şi cu devenirea noastră ca oameni, români şi 
ortodocşi.

Succesiunea imaginilor realizează unitatea, i-aş spune trancendentă, a 
ansamblului monastiresc, sugerând o veşnicie românească, plină de ori-
ginalitate: de la sculptură în lemn la uneltele de muncă, de la icoane, la 
bucoavnă şi carte, de la rezistenţa zidurilor, la farmecul florilor şi al ierbii.

Fericită şi rodnică alegerea lui Dragoş Grigore şi Marius Tănase ca in-
terpreţi ai viziunii şi concepţiei părintelui stareţ. Unghiurile, lumina, ano-
timpurile, ceasul înserării, sau al crepusculului, amurgul zodiacal, cerul 
limpede sau înnorat conferă imaginilor o poezie inefabilă. Pun în relief. 
Personalizează. Dau semnificaţii, dar mai presus de toate, dau viaţă. Con-
feră trăire într-un timp fără timp: timpul credinţei. Timpul veşniciei româ-
neşti prin Credinţă şi Biserică. Răsfoind albumul, te cufunzi în primordia-
litate. În serafic. Istorie – Sfinţenie – Veşnicie.

Pentru mine, acest album este un popas de suflet. De reflexie. De odih-
nă spirituală. Nu este un album. Este o operă de artă complexă. Un îndrep-
tar spre noi înşine.

Atâta vreme cât avem astfel de apariţii – nu mă tem de viitor.

Gândurile mele de bine, împreună cu mulţumiri.
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