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CUVÂNT ÎNAINTE
Dacă Dumnezeu e pentru noi,

Cine este împotriva noastră? (Rom. 8, 31)

V
aloarea unei cărţi este dată, înainte de toate, de impactul 

pe care îl are asupra celor ce-i deschid paginile şi reuşesc 

să descifreze în ele un mesaj constructiv şi cu adevărat 

util pentru ei şi pentru toţi cei apropiaţi lor. De regulă, redactarea 

ei este însoţită de un efort deosebit de discernere a faptelor cu 

adevărat esenţiale, de balastul informaţional, ce-i poate umple 

facil filele, fără a avea însă vreo relevanţă. Provocarea editării 

unui nou număr al Almanahului Episcopiei Giurgiului  este cu 

atât mai mare cu cât majoritatea publicaţiilor de impact apar astăzi 

exclusiv în format electronic, mult mai uşor de accesat, de citit, de 

apreciat sau de criticat. Cu toate acestea, am considerat totdeauna 

oportun recursul la hârtie şi cerneală, nu din vreun capriciu estetic, 

ci din dorinţa sinceră de a oferi o bază solidă, cu rezistenţă sporită 

la trecerea timpului, pentru mesajul pe care toţi cei ce ostenesc în 

Episcopia Giurgiului doresc să-l transmită întregii comunităţi 

ecleziale. 

Anul acesta a fost pus sub semnul sacrificiului, 

comemorând martiriul Sfinţilor Brâncoveni, dar şi jertfa 

euharistică, cea fără de sânge a Mântuitorului Hristos. 
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Am  asistat şi asistăm însă şi la o altfel de jertfă, aceea a 

valorilor româneşti autentice pe altarul unei secularizări tot mai 

virulente, acidă în mesaj şi ucigătoare în efecte. Ca niciodată, 

anul acesta a fost unul marcat de o disoluţie tot mai profundă a 

mesajului creştin, a credinţei mărturisite şi a lucrării Bisericii. 

Timidă cândva, vocea secularizării s-a ridicat tot mai insistent, 

militând pentru corectitudinea politică, pentru libertatea 

exprimării, pentru egalitatea de şanse, pentru implicare socială 

şi pentru realizarea uniformităţii la nivelul european. Toate 

acestea ar fi bune foarte, dacă în spatele lor s-ar afla onestitatea 

şi buna-credinţă, însă mult clamata libertate a exprimării a 

promovat injuria, calomnia, atacul laş şi obscenitatea, ridicate 

la un nefiresc nivel de acceptabilitate. Egalitatea şanselor a 

dat prilejul ieşirii la iveală a unor situaţii marginale şi greu de 

digerat, neutralitatea a fost instaurată prin sacrificarea tuturor 

valorilor autentice care ar deosebi albul de negru, optând pentru 

nuanţe tot mai diluate de gri-ul confuziei. 

În asemenea circumstanţe, diplomaţia bine temperată nu-şi 

mai are locul, ci Biserica este chemată să-şi reia incisivitatea 

mărturisitoare, să promoveze, din postura de instituţie ce se 

bucură de încrederea unui procent substanţial al românilor, 

valorile pe care le-a apărat atâta vreme, fără menajamente şi fără 

compromisuri. Câtă vreme fundamentele familiei sunt profund 

zdruncinate, propunându-se şi chiar insistându-se tenace asupra 

acceptării unor situaţii aberante, câtă vreme şcoala românească 

este determinată, pe diferite căi, să renunţe la prezenţa Religiei în 

cadrul trunchiului comun, câtă vreme se propune asumarea unei 

diversităţi atât de lipsite de criterii reale, cei implicaţi în viaţa 

şi lucrarea Bisericii nu pot să tacă. Au la îndemână condeiul, 

hârtia, chiar şi platformele electronice, pentru a-şi face auzită 

vocea şi pentru a susţine cauza unei Românii care poate fi în 
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egală măsură europeană şi creştin-ortodoxă, fără vreo încălcare 

a principiilor democraţiei şi fără vreun compromis în ceea ce 

priveşte învăţătura de credinţă. 

Privim adesea cu jind realizările Occidentului, însă nu 

vrem să luăm în calcul sacrificiile ce s-au făcut pentru a ajunge 

la acestea. Astăzi familia nu mai este familie, iar tata şi mama 

îşi spun parteneri; se acceptă orice critică adusă credinţei, însă 

Biserica nu are dreptul de a-şi spune făţiş părerea. Se recunoaşte 

rolul elementului religios în constituirea Europei actuale, însă 

nu este în nici un fel amintit rolul creştinismului. Pe cine lezează 

aceste realităţi, pe cine deranjează crucea sau icoana aşezate în 

instituţiile şcolare, pe cine tulbură imaginea preotului care are 

curajul să-şi mărturisească credinţa? Umanismul mult clamat 

astăzi îşi are originile în mesajul Scripturii şi nu în vreun curent 

filosofic, egalitatea şi libertatea nu sunt nicăieri mai bine descrise 

decât în Sfintele Evanghelii. Toate aceste realităţi par însă 

atât de întunecate, încât nimeni nu doreşte să le mai acorde vreo 

atenţie. Cei ce vor suferi de pe urma unei asemenea atitudini vor 

fi cei tineri, lipsiţi de o informare corectă asupra propriilor lor 

origini şi, cu atât mai mult, privaţi de alternativa unei formări 

spirituale, în care etica să fie susţinută de spiritualitatea trăită, 

unde sexualitatea să se împlinească în dragostea familială, iar 

educaţia să urmărească propria desăvârşire şi nu doar acumularea 

de cunoştinţe. Iată de ce Biserica nu poate fi redusă la tăcere şi 

nu poate fi înregimentată în vreun sistem mundan. Apartenenţa 

la Biserică nu presupune apartenenţa la un sistem, ci racordarea 

la o realitate, singura Realitate în care omul devine Om şi lumea 

îşi poate împlini scopul pentru care a luat fiinţă. În spaţiul 

eclezial nu există diferenţe de circumstanţă şi alterităţi artificiale, 

ci un suflu continuu de credinţă mărturisită şi trăită în Hristos 

Iisus „în care vieţuim, ne mişcăm şi suntem” (F.A. 17, 28).
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Paginile acestui Almanah se doresc, aşadar, a fi, înainte 

de toate, mărturisitoare. Cu mult sacrificiu şi cu prea puţin sprijin, 

Episcopia Giurgiului a reuşit să realizeze o seamă de activităţi 

absolut indispensabile pentru misiunea la care este chemată. Ni 

se cere să ne implicăm mai mult în viaţa tinerilor, însă acest lucru 

nu este posibil fără crearea unei infrastructuri solide. Tocmai 

de aceea, Centrul pastoral-cultural „Gavril Drugănescu” se 

pregăteşte să găzduiască o seamă de activităţi prin care generaţia 

tânără să se poată exprima şi să poată cunoaşte viaţa Bisericii, 

fără ură şi părtinire. În fiecare biserică şi în fiecare parohie s-au 

depus eforturi pentru ca valorile creştine să fie promovate,  iar 

cultura românească să primească cinstea cuvenită. Eforturile 

tuturor celor implicaţi sunt cu atât mai lăudabile, cu cât sprijinul 

de care au beneficiat este infim în raport cu dimensiunea lucrării 

lor. Am considerat necesar, aşadar, să prezentăm toate aceste 

lucruri în Almanahul eparhial, astfel încât el să fie oglinda 

eforturilor întregii Episcopii în apărarea şi propovăduirea 

dreptei credinţe. Este, în egală măsură, şi un mod de a mulţumi 

tuturor celor care s-au ostenit şi se ostenesc în slujba Bisericii, 

astfel încât lumina faptelor lor să nu fie pusă sub obroc, ci să 

strălucească şi să vestească lumii.

Mulţumim tuturor celor ce au ostenit la editarea acestui 

număr al Almanahului Bisericesc al Episcopiei Giurgiului 

şi avem încredinţarea că cititorii vor descoperi în paginile sale 

cuvântul care zideşte şi mărturia autentică a lucrării Bisericii. 

†AMBROZIE

EPISCOPUL GIURGIULUI



PASTORAŢIE  
ŞI MISIUNE
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PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI
†AMBROZIE 

DIN MILA LUI DUMNEZEU, 

 EPISCOPUL GIURGIULUI

HRISTOS A ÎNVIAT!

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Cuvioase Maici,

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

A
cest salut cu care noi, creştinii, ne întâmpinăm în fiecare an la ma-
rea Sărbătoare a sărbătorilor, la Praznicul praznicelor, este mesajul 
sublim care străbate necontenit veacurile, de la Mântuitorul nostru 

Iisus Hristos până la noi şi tot mai departe, către generaţiile viitoare, purtând 
în sine bucuria nestăvilită a biruinţei vieţii asupra morţii. Adresându-ne unii 
altora cu acest sfânt salut creştinesc, răspundem de fiecare dată din toată ini-
ma şi cu toată încrederea: Adevărat a înviat!.

Pentru creştini, lucrul acesta se petrece în mod firesc, deoarece 
înţelesurile lui sunt adânc înrădăcinate în viaţa noastră. Din noaptea sfântă, 
când Domnul nostru Iisus Hristos a înviat, biruind moartea, până astăzi şi 
până la sfârşitul veacurilor, toţi cei care au crezut, cred şi vor crede într-
Însul, n-au contenit şi nu vor conteni să-şi mărturisească bucuria şi credinţa 
în marele adevăr al Învierii Mântuitorului, pe care se temeluieşte întreaga 
învăţătură a Bisericii creştine. Prin salutul creştinesc pe care ni-l adresăm 
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astăzi, ca şi în zilele următoare, până la praznicul Înălţării, noi punem în 
lumină acelaşi adevăr pe care îl mărturisim în Simbolul credinţei, atunci 
când rostim: ,,Şi a înviat a treia zi, după Scripturi”.

Iubiţi fii duhovniceşti,

Praznicul Învierii Domnului, pe care ne-a învrednicit Dumnezeu să-l 
trăim şi anul acesta, ne învăluie în razele lui de lumină, deoarece ne descoperă 
faptul că, biruind moartea, Mântuitorul şi-a adeverit dumnezeirea Sa, ne-a 
încredinţat că şi noi vom învia şi ne-a arătat menirea şi însemnătatea vieţii 
noastre pe acest pământ.

Despre dumnezeirea Mântuitorului, găsim multe mărturii în Sfintele 
Evanghelii. E destul să reţinem din acestea că mulţimile care Îl urmau pe 
Iisus, ascultându-L şi învăţând cum trebuie să vieţuiască pe pământ, ,,erau 
uimite de învăţătura Lui, căci îi învăţa pe ei ca unul care are putere, iar nu 
cum îi învăţau cărturarii lor” (Matei 7, 28-29). Erau, desigur, şi unii care 
Îl urmăreau, ca fariseii şi cărturarii, care L-au pus la diferite încercări, 
cum a fost aceea cu banul dajdiei (Matei 22, 17), sau alţii care se îndoiau 
că El este Fiul lui Dumnezeu, trimis în lume pentru răscumpărarea şi 
mântuirea tuturor. De aceea, Hristos Domnul a fost urmărit, prins, batjocorit 
şi condamnat la moarte prin răstignire pe cruce.

A treia zi după îngropare s-a înfăptuit unicul eveniment: Hristos a înviat 
din morţi (Matei 28, 1-6), dovedind prin aceasta, fără putinţă de tăgadă, că 
El este stăpânul vieţii şi al morţii. Aşa a răspuns Mântuitorul cărturarilor 
şi fariseilor şi celor care Îl răstigniseră şi Îl huleau, zicându-I: ,,Dacă este 
împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce, şi vom crede în El” 
(Matei 27, 42). Iisus le-a dovedit că poate chiar să învieze din morţi, ieşind din 
mormânt fără a strica peceţile, împlinind Scripturile şi umplând de sfântă 
bucurie sufletele tuturor celor ce au crezut într-Însul. Atunci au înţeles deplin 
ucenicii, aşa cum înţelegem şi noi creştinii astăzi, cuvintele Mântuitorului: 
,,Eu sunt Învierea şi Viaţa” (Ioan 11, 25).

Aceasta este cea mai concludentă dovadă a dumnezeirii Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos. Nimeni n-a înviat nici până la Mântuitorul, nici după 
El. Pentru că, aşa cum ne mărturiseşte cuvântul Sfintei Scripturi, ,,nu era cu 
putinţă să fie ţinut de moarte” (Fapte 2, 24), El a înviat, biruind puterea morţii. 
Toate faptele şi învăţăturile Mântuitorului au fost confirmate, pecetluite şi 
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întărite de minunata Sa înviere. Învierea a pus nimbul dumnezeirii peste 
coroana de spini a oamenilor. Viaţa a fost mai tare decât moartea, binele 
decât răul iar lumina decât întunericul. Biruind moartea, Hristos Domnul a 
biruit tot răul şi toată împotrivirea celor care L-au voit mort. Prin Înviere, El 
a pus pe viaţa şi pe învăţătura Sa pecetea dumnezeiască a adevărului celui 
mai presus de fire.

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Al doilea adevăr pe care ni l-a adus Mântuitorul prin Învierea Sa 
din morţi se referă la noi, oamenii. Hristos ne-a arătat că nu moartea este 
ultima treaptă a vieţii, ci învierea. Moartea are stăpânire, la vremea rânduită 
de Dumnezeu, doar asupra trupului nostru, asupra acelui vas de lut, cum 
îl numeşte Sfântul Apostol Pavel (II Corinteni 4, 7). Sufletul rămâne însă 
pururea viu, pentru că el este ,,suflarea de viaţă” a lui Dumnezeu (Facere 
2, 7). El este de altă natură decât aceea a trupului şi va lua parte la învierea 
cea de obşte, la a doua înviere, biruind puterea morţii (I Corinteni 15, 54). 
Mântuitorul a dat vieţii noastre un sens înalt, Învierea Lui a schimbat 
perspectiva vieţii omeneşti, deschizând orizontul de înţelegere dincolo de 
mormânt, a nemuririi şi a vieţii veşnice. Învierea Lui anticipează şi adevereşte 
învierea noastră, după cuvântul cel plin de adevăr al Apostolului:

,,Dacă morţii nu înviază, atunci nici Hristos n-a înviat” (I Corinteni 
15, 13).

Cele ce Hristos Domnul ne-a învăţat şi încredinţat despre om, suflet, 
viaţă şi moarte, constituie certitudinea învierii şi nemuririi noastre. Cu 
această credinţă despre viaţă şi înviere, nu mai trăim după concepţia vechilor 
păgâni sau a ateilor de astăzi şi de totdeauna, care nu cred în Înviere. În 
lumina Învierii, trăim cu conştiinţa demnităţii şi a valorii noastre spirituale. 
Învierea Domnului dă vieţii noastre un mare sens şi temei dumnezeiesc, 
îi dă putere şi avânt, credinţă şi optimism; Învierea uşurează sufletul 
nostru de greaua apăsare sau obsesie a morţii şi a nefiinţei, a deşertăciunii 
şi a disperării, a contradicţiilor şi a zbuciumului nostru pământesc. Aceasta 
este mângâierea şi bucuria pe care ne-o aduce tuturor Învierea Domnului. 
Ne învaţă, ne încredinţează, ne asigură că suntem nemuritori şi că viaţa 
noastră e viaţă veşnică (Romani 6, 23). Murind noi, când ne vine vremea, nu 
ne despărţim decât vremelnic unii de alţii. Viaţa continuă. Ne vom întâlnii cu 
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moşii şi strămoşii noştri, cu părinţii noştri şi apoi cu urmaşii noştri1.
Al treilea adevăr pe care îl desprindem din Învierea Domnului nostru 

Iisus Hristos se referă la felul nostru de vieţuire. Modelul de trăire creştină 
ni l-a dat Însuşi Mântuitorul, în timpul când avea să se despartă de ucenicii 
Săi, înainte de înălţarea Sa la cer, spunându-le: ,,Poruncă nouă dau vouă: să 
vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul 
pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 34-35).

Porunca nouă, a iubirii, nu se referă numai la Sfinţii Apostoli, ci la 
toţi următorii învăţăturii Mântuitorului, la toţi creştinii din toate locurile 
şi din toate timpurile. Ea are menirea de a rodi în noi dragostea curată faţă de 
toţi semenii, ştiind că aceasta este, alături de dragostea faţă de Dumnezeu, cea 
mai mare poruncă din Lege (Luca 10, 27). Cel ce iubeşte pe aproapele său 
face dovada că este într-adevăr următor învăţăturii Mântuitorului, Care ne 
porunceşte să ne iubim unii pe alţii.

De aceea, în ziua Învierii Domnului, suntem datori să ne cercetăm 
conştiinţa şi să ne întrebăm: în ce măsură bucuria acestui luminat praznic a 
rodit în noi dragostea faţă de semeni?

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

Trăim într-o lume în care creştinismul nu este iubit, în care 
modernismul, ştiinţa şi libertinajul lovesc cu putere în creştinism. 
Contemporanii noştri ne umilesc, zicând că a crede în Dumnezeu înseamnă 
că eşti înapoiat. Într-adevăr, sunt oameni de ştiinţă, şi unii cu foarte 
multă carte, care nu reuşesc să treacă dincolo de hotarele cunoaşterii lor 
intelectuale, fizice şi senzoriale.

Nu este aşa de simplu să renunţi la concepţiile tale despre lume şi 
viaţă, să faci saltul către divinitate. Nu este simplu pentru noi să renunţăm 
la toate. Să renunţi la orgoliu, la poziţia ta, la situaţia ta economică şi să zici: 
„Astăzi e duminică, nu lucrez, mă duc la biserică! Astăzi e sărbătoare, nu mă 
duc la petrecere, merg la biserică să-L slăvesc pe Dumnezeu! Toate celelalte 
le fac în alte zile”. Este greu să facem lucrul acesta!

Câţi oameni sunt în biserici în zilele de sărbătoare şi câţi stau pe la 
casele lor?! Nu au nicio scuză, pentru că astăzi educaţia religioasă este liberă. 
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Aud vorbindu-se pe stradă, văd la televizor discutându-se despre Dumnezeu, 
însă de sărbători nu vin la biserică. Ei pot face parte dintre aceia despre care 
Scriptura spune că li s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu, cunosc acest cuvânt, 
ştiu care le este datoria, dar nu se pot despărţi de lumea lor, de situaţia lor, de 
idolatrismul lor. Şi-au făcut idoli din avere, din poziţia socială, uitând că mai 
presus de acestea este Hristos Cel mort şi Înviat.

Efectele acestei atitudini se văd în fiecare parohie, în relaţia dintre 
preot şi credincioşi, între preot şi autorităţile locale. Respectul reciproc, 
decenţa, colaborarea creatoare sunt înlocuite de îndoială şi îndepărtare 
tot mai accentuată. Deşi aflat în mijlocul parohiei, preotul nu reprezintă 
doar el Biserica, ci împreună cu el sunt rugători credincioşii, toţi oamenii 
care înţeleg rostul misionar al comunităţii ecleziale. Biserica este o familie, 
şi, după cum într-o familie soţul nu poate face nimic fără soţie, tot astfel 
preotul nu poate lucra nimic fără sprijinul comunităţii.

Privind la imaginea oferită de aceste vremuri, realitatea pare cu totul 
alta. Preotul este văzut de autorităţile locale ca un simplu element de 
promovare al propriilor planuri şi proiecte, acestea încercând de cele mai 
multe ori să transforme biserica satului în portavoce şi anexă a primăriei.

Într-o lume în care nu ni se cere martirajul, ni se cere măcar curajul 
de a mărturisi în faţa ateilor pe Dumnezeu şi de a suporta ridiculizarea celor 
care nu ştiu nimic, decât numai ceea ce văd şi cunosc cu mintea. Însă, noi 
cunoaştem prin credinţă mai mult decât orice, cunoaştem pe Dumnezeu, pe 
Mântuitorul Hristos.

După evenimentele din 1989, o bună parte din intelectualii 
,,dilematici” ai neamului au impus imperativul eliberării de tabu-urile 
conştiinţei româneşti2. Adică, să înţelegem bine că Biserica nu ar fi nici pe 
departe chiar atât de sfântă, că marii noştri voievozi n-au fost nici ei cine ştie 
ce oameni de seamă sau viteji - şi cu atât mai puţin martiri -, iar Eminescu, 
sărmanul, la ce bun să fie numit ,,simbolul culturii moderne româneşti”?!

Recent, un ales al poporului, cunoscut pentru poziţiile sale împotriva 
Bisericii, pregătea o iniţiativă legislativă care să vizeze o altă formă de 
finanţare a cultelor decât cea de la bugetul de stat, respectiv cea a modelului 
german. Trebuie să precizăm că sprijinul pentru culte de la bugetul public 
este o consecinţă a secularizării de către stat a averilor bisericeşti în 
timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza din anul 1863. Potrivit istoricului 
Constantin C. Giurescu în Ţara Românească mănăstirile deţineau 16,55% 
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din suprafaţa agricolă şi forestieră a ţării, iar în Moldova mănăstirile 
deţineau 12,16% din suprafaţa agricolă şi forestieră a ţării. În scurt timp 
după adoptarea acestei legi, Statul Român a constatat că Biserica nu mai 
putea să asigure salariile preoţilor şi să întreţină bisericile şi celelalte imobile 
bisericeşti. Ca atare, a fost adoptată Legea clerului de mir şi a seminariilor, 
care prevedea salarizarea preoţilor de la bugetul de sta. De asemenea, s-a 
promulgat Legea pentru reglementarea proprietăţilor rurale, potrivit căreia 
parohiile au primit un lot de pământ cultivabil, aşa-numita sesie parohială. 
Aceste suprafeţe agricole asigurau însă venituri modeste, după cum reiese 
din analiza situaţiei cultelor din România reîntregită, făcută de Ministerul 
Cultelor în perioada interbelică, în care se preciza că se pot întreţine integral 
din mijloace proprii doar 2% dintre parohiile ortodoxe ardelene şi 3% dintre 
cele din Regat. În acelaşi timp, şi altele din cheltuielile Bisericii (reparaţii, 
construcţii) au fost preluate de către Statul Român ca o compensaţie materială 
pentru proprietăţile preluate.

Acest   sprijin   a   continuat   să   fie   acordat inclusiv   în   perioada   
regimului   comunist   tocmai datorită  obligaţiei  asumate  de  către  stat  în  
1863. O eventuală încetare a sprijinului statului faţă de Biserica Ortodoxă 
Română şi alte culte ar trebui să fie urmată, în mod firesc, de o restituire a 
tuturor averilor bisericeşti confiscate, care, însă, între timp au fost folosite 
pentru împroprietărirea succesivă a populaţiei sărace. În plus, banul public 
oferit cultelor provine de la contribuabili care sunt în majoritate creştini 
ortodocşi. În cele mai multe state europene, cultele religioase beneficiază de 
sprijin financiar de la bugetul de stat, precum şi de diferite scutiri fiscale cu 
scopul sprijinirii activităţii acestora în ţările respective. Aşadar, după cum 
există un model german, bazat pe tradiţia istorică şi economică a Germaniei, 
tot aşa există şi un model românesc, care ţine cont de istoria, cultura, religia, 
tradiţia, realitatea socială şi economică din România3. 

După cum cunoaşteţi, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât 
declararea anului 2013 ca An omagial al Sfinţilor Împăraţi 
Constantin şi Elena în Patriarhia Română. Credem că această alegere nu 
este întâmplătoare, întrucât ne punem întrebarea: Noi, cei de astăzi, care 
cunoaştem rolul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în lucrarea Bisericii 
lui Hristos, primim oare vreun mesaj de la viaţa lor pilduitoare? Cei 
care denigrează Biserica şi pe slujitorii ei ar trebui să înveţe câteva lucruri 
importante de la aceşti sfinţi: Au apărat dreapta credinţă şi au susţinut 
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Biserica, însă astăzi, prin toate mijloacele, se încearcă scoaterea lui Dumnezeu 
din şcoli şi retragerea ajutorului financiar de la Stat. Sfinţii Împăraţi au 
fost mari ctitori de lăcaşuri sfinte, dar astăzi, mai sunt încă semeni de-ai 
noştri, care nu înţeleg importanţa construirii Catedralei Mântuirii Neamului 
şi a altor biserici, făcând calcule matematice potrivit cărora după 1989 s-au 
construit mai multe biserici decât şcoli şi spitale. Nu în ultimul rând, Sfinţii 
Împăraţi au sporit şi au apărat patrimoniul Bisericii, iar astăzi, mai mult ca 
oricând, la tot felul de dezbateri este discutată cu obsesie problema averii 
Bisericii.

Totodată, ni se argumentează prin mai toate emisiunile ,,de succes” 
legitimitatea căsătoriilor între persoanele de acelaşi sex, acestea fiind privite 
drept o alternativă, iar perversiunile - modalităţi de eliberare şi exprimare 
a sinelui. Aproape întregul mesaj mediatic ne sugerează că dragostea este 
atât de importantă încât, dacă propria famile sau proprii copii ne stau în 
cale, trebuie, desigur, daţi la o parte.

Iubiţi credincioşi,

Concepţia promovată astăzi este aceea că adevărul este relativ. Albul 
nu mai este alb, dar nici negru, ci simultan!

- este şi alb, şi negru. Doctrina acestui adevăr relativ este că fiecare are 
dreptatea lui, totul depinzând numai de unghiul din care abordăm problema. 
Dacă privim la scară istorică, s-au putut induce schimbări fundamentale în 
mentalităţile maselor, cum ar fi percepţia asupra avortului care poate fi 
simultan atât crimă, cât şi ,,drept la alegere” sau ,,planificare familială”4. 
Homosexualitatea, din anomalie, devine ,,orientare sexuală”, iar pedofilii 
sunt numiţi, mai nou, ,,minoritate sexuală”. Trebuie să facem deosebirea 
între bolnavii de acest viciu, care sunt bolnavi cu adevărat din naştere, şi 
pentru care trebuie să avem toată înţelegerea şi compasiunea şi răbdarea, 
şi cărora le punem la dispoziţie mijloace de îndreptare, de vindecare, atât 
scaunul duhovnicului, cât şi cabinetul medical. Dar nu, presiunile sunt făcute 
de vicioşi, de suprasaturaţi, de cei care nu mai cunosc alt idol decât trupul 
şi plăcerile lui. Problema gravă este că prin aceasta se legiferează egalitatea 
dintre bine şi rău. Faptul ca homosexualitatea poate să fie o alternativă 
la familie. Până la urmă este un atentat la familia însăşi, la această instituţie 
fundamentală pe care Hristos Domnul a binecuvântat-o în Caana Galileii5.
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În închisorile comuniste creştinii erau torturaţi pentru a se lepăda de 
Hristos, mulţi plătind cu preţul vieţii faptul că nu au cedat până la sfârşit. 
Astăzi, însă, lepădarea de Hristos se petrece paşnic, fără tortură şi fără ca 
oamenii să fie constrânşi în vreun fel s-o facă! Lepădarea este pasivă în 
sensul că pas cu pas, prin scenarii mediatice bine ticluite, oamenii sunt atraşi 
către primirea altor dumnezei, pe lângă Hristos. Nu-ţi cere nimeni făţiş să 
te lepezi de Mântuitorul, ci numai să accepţi, că toate credinţele sunt la fel 
de adevărate. Din păcate, adevărul este că pentru mulţi credinţa este mai 
degrabă o formă de superstiţie, de ritual utilitar, un sentiment religios vag şi 
amestecat cu gândire magică în credinţe şi practici vrăjitoreşti, orientale 
sau cu orice poate să ,,ajute” şi să ne facă viaţa mai bună, să ne împlinească 
dorinţele.

Fraţi şi surori în Domnul,

Avorturile au însângerat cumplit chipul ţării noastre. Suntem un 
popor sfâşiat de divorţuri, boli, îngreunat de datoriile din bănci şi de multă 
deznădejde. Nu este posibil să umplem şi bisericile, şi clinicile de omorât 
copiii. Nu este posibil să-i cinstim pe sfinţii lui Hristos, iar pe El Însuşi să-L 
prigonim, şi pe cei prea mici şi fără apărare să-i ucidem. Chiar în antichitatea 
păgână Dreptul roman oferea cetăţeania romană din momentul concepţiei. Şi 
dacă o mamă îşi omora copilul, ea omora un cetăţean roman şi era condamnată 
ca un criminal. Şi noi, azi, omorâm copiii cu milioanele…! Ştiţi cât de mare e 
crima aceasta? Pentru că omori pe cineva care nu poate nici măcar striga la 
tine: „Mă doare!”. Când te omoară cineva strigi, dar copilul acesta nu poate 
nici măcar să strige. E cea mai oribilă dintre toate crimele. Şi dumneavoastră 
ştiţi că de multe ori avortul are consecinţe grave pentru mamă?6.

Şi dacă eşti colaborator al lui Dumnezeu în lume, nu ai dreptul să 
distrugi ceea ce se dezvoltă în mod normal, sănătos şi voit de Dumnezeu. De 
asemenea, folosirea pilulelor anticoncepţionale  are  consecinţe  secundare,  
previzibile mai curând sau mai târziu, din cauza faptului că, în mod sistematic, 
ele modifică, falisficând, de fapt, metabolismul femeii. Multe dintre ele 
(dacă nu toate) sunt cancerigene! Ştiut fiind că celulele canceroase nu sunt 
rezultatul vreunui virus sau vreunui microb, ci al unor modificări produse 
la nivel de celulă, probabilitatea cancerului creşte atunci când metabolsimul 
femeii este într-un continuu proces de modificare forţată7.
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În faţa acestor situaţii, fiecare dintre noi trebuie să aibă o atitudine 
tranşantă. Nu mai merge cu jumătăţile de măsură. Nu se poate să stăm şi 
să ne lăudăm unii pe alţii ce creştini buni suntem, dar să nu facem nimic. 
Mulţi zic: ,,Nu am făcut rău nimănui!”. ,,Dar bine a făcut?”, ne întrebăm. 
Pe fiecare om l-a înzestrat Dumnezeu cu o harismă: unul are darul de a 
scrie, altul are putere în cuvântul vorbit, altul are pricepere şi răbdare să-i 
îngrijească pe cei bolnavi, altul are râvnă de a se ruga mult, etc. Trebuie să 
descoperim în noi şi să punem în valoare aceste harisme, să ne implicăm 
activ în problemele societăţii, să ne înmulţim talanţii, iar mai departe lucrează 
Dumnezeu. Constatăm cu tristeţe că aproape 1.200 de întreprinderi, fabrici 
şi uzine au fost aduse în faliment sau vândute pe nimic, închise ulterior de 
noii proprietari pentru a fi vândut pământul de sub ele la preţuri exorbitante. 
Pierzându-şi locurile de muncă, mai mult de patru milioane de români au 
plecat să lucreze în străinătate, majoritatea pe posturile cele mai grele, mai 
înjositoare sau pe banii cei mai puţini. Ca urmare a acestei dezrădăcinări 
forţate, dar şi a unei culturi dominate de propaganda, mediatică, peste o sută 
de mii de familii s-au destrămat şi tot atâţia copii au rămas să fie crescuţi de 
un singur părinte sau bunici - în majoritate, de fapt, de televizor şi calculator.

Există chiar cazuri dramatice, în care, mame, victime ale violenţei 
conjugale, iau drumul străzii, împreună cu copiii lor, sperând că de undeva se 
va ivi ajutorul mult aşteptat. Sprijinul vine cel mai adesea din Biserică şi există 
multe cazuri în care preoţi tineri, înţelegând suferinţa celor aflaţi în astfel de 
situaţii, iau decizia curajoasă şi responsabilă de a adopta copii abandonaţi, 
de a sprijini familii sărace, de a acorda asistenţă celor ce au atât de mare nevoie 
de aceasta. În cazul Episcopiei Giurgiului, sunt zeci de exemple de preoţi 
jertfelnici care au dăruit dragostea căminului părintesc, luând în plasament 
sau chiar adoptând copii. Există, de asemenea, în episcopia noastră centre 
acreditate pentru aceştia, precum Aşezământul „Grădina Maicii Domnului” de 
la Letca Nouă sau „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” de la Slobozia. Pentru 
toţi cei aflaţi în nevoi şi suferinţe există cabinetul medical „Sf. Ioan Rusul” al 
eparhiei, unde monahia Andreea Dragomir, medic generalist, îi îngrijeşte pe 
toţi cei ce îi cer ajutorul. Totodată, Mănăstirea Delta Neajlovului, din Parcul 
Naţional Comana, ctitorie personală a Arhimandritului Irineu Iuraşcu, a fost 
transformată, la solicitarea părintelui şi cu aprobarea Centrului Eparhial, în 
cămin de bătrâni sub ocrotirea Dreptului Simeon. Rostul acestui aşezământ 
este slujirea şi îngrijirea vârstnicilor, Părintele, ca dealtfel întreg personalul 



ALMANAH BISERICESC 2014

20

mănăstirii, având şi pregătire medicală.

Iubiţii mei,

Ispitele sunt foarte multe. Vedem multe familii care intră în dezordine. 
Nu se mai înţeleg, se despart, femeia e atrasă de tot felul de ispite care vin din 
bunul trai, bărbatul la fel. Însă, în alte ţări, pentru a putea divorţa, trebuie să 
stai un an de zile separat de soţ sau soţie. Nu mai vorbim despre mulţimea 
demersurilor prin care trebuie să treci, toate având ca scop întoarcerea 
omului de pe acest drum al distrugerii familiei. În cazul în care se dovedeşte 
că o singură noapte, pe parcursul acestui an, cei doi soţi au petrecut-o în 
aceeaşi casă, numărătoarea zilelor anului de probă se ia de la zero. De ce se 
procedează aşa? E simplu. Studiile sociologice dovedesc beneficiile imense 
pe care le are statul în cazul unei familii stabile. Familia e până la urmă 
fundamentul societăţii. Nu la fel se întâmplă şi la noi, unde divorţul se poate 
pronunţa la capătul a numai 30 de zile după ce soţii semnează de comun 
acord o hârtie în faţa ofiţerului stării civile sau a notarului.

E ca şi când ai vinde sau cumpăra o casă, sau poate că mult mai 
simplu8.

Toată această dramă a neamului românesc este estompată - o umbră 
fără consistenţă, pe fondul ecranului uriaş al televizoarelor şi calculatoarelor. 
Paradoxal, chiar vederea şi conştientizarea propriei tragedii este ecranată 
de spectacolul planetar al tragediei umane care se desfăşoară hipnotic la 
televizor. Internetul şi televiziunea, de cele mai multe ori, băutura, drogurile 
şi erotismul ne-au vrăjit copiii şi tinerii educaţi de o mass-media deşănţată. 
Orice informaţie cu privire la viaţa Bisericii este răstălmăcită, interpretată 
după bunul plac. În tot acest răstimp, satele sărăcesc, se depopulează, cei 
tineri luând drumul străinătăţii, iar cei în vârstă fiind tot mai neputincioşi în 
faţa acestei crize accelerate. Preotul cunoaşte cel mai bine aceste tranformări 
şi simte durerea credincioşilor săi.

Valoarea sfântă a familiei se pare că tinde să fie dată uitării, preferându-
se, mai degrabă, concubinajul, comod, fără implicaţii sociale. Celebrarea 
Cununiei şi Botezului au devenit, mai degrabă evenimente mondene, care, 
de cele mai multe ori, nu se mai sărbătoresc în Biserică, pierzându-şi, încetul 
cu încetul, valoarea şi semnificaţia duhovnicească.

Iar moartea spirituală este din ce în ce mai des întâlnită în mai toate 
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aspectele vieţii cotidiene. Oricum, singura certitudine, care precede Învierea, 
este moartea. Şi Statul, care, de cele mai multe ori, prin instituţiile sale pare-se 
a se afla neputincios în a schimba aceste realităţi, mai degrabă morbide decât 
dătătoare de speranţă de viaţă, (violenţa în şcoli, lipsa locurilor de muncă, 
a ajutoarelor sociale, lipsa unei asistenţe medicale corespunzătoare pentru 
vieţuitorii din această ţară), acordă chiar un “ajutor de înmormântare”..... În 
satele româneşti îmbătrânite şi sărăcite există foarte mulţi preoţi care nu au 
mai oficiat demult Taina Cununiei şi a Botezului, ci doar înmormântări pentru 
care acordă întotdeauna chitanţă pentru acest “ajutor de înmormântare”! 
Iar despre sprijinul pe care preotul şi familia sa l-ar putea primi din partea 
comunităţii prin contribuţiile parohiale, ce s-ar mai putea oare spune, atâta 
timp cât comunitatea parohială nu se poate susţine prin ea însăşi, nefiind 
în niciun fel sprijinită nici de autorităţi şi, cu atât mai puţin, de membrii 
comunităţii?!

Tinerii sunt cea mai mare bogăţie a ţării, viitorul acesteia şi, totodată, 
bucuria fiecăruia dintre noi. De ce nu înţelegem că trebuie să ne sacrificăm 
mai mult pentru a-i ajuta să devină oameni, devenind mai întâi buni creştini? 
Cu adevărat, dacă ne hotărâm să începem a face ceva pentru neamul nostru 
trebuie să ne aplecăm în primul rând asupra educaţiei copiilor noştri. Altfel, 
ce viitor mai putem aştepta?

Din aceste motive, în data de 20 decembrie 2012, Episcopia 
Giurgiului a readus în patrimoniul judeţean monumentul 
arhitectural brâncovenesc de la Floreşti- Stoeneşti, ridicat 
între anii 1710-1715 de ctitorul său principal, ,,jupan Gavriil 
Drugănescul, vel vornic dă Târgovişte”, aşa cum menţionează 
pisania din pronaosul bisericii cu hramul ,,Buna Vestire”. 
Emblemă a zonei de nord a judeţului, ansamblul denumit Centrul 
Pastoral – Cultural Gavril Drugănescu, va găzdui Protoieria 
Bolintin, Biblioteca ,,Dimitrie Bolintineanu”, a cărui viaţă a fost 
închinată idealurilor de libertate şi unitate naţională, bibliotecă 
ce va fi dotată începând cu carte veche, cărţi de cult, literatură 
religioasă, până la manuscrise inedite, colecţii de reviste, 
monografii, fotografie veche etc.

Totodată, se intenţionează înfiinţarea unui muzeu de 
artă eclezială unde, printre exponate, se vor afla icoane, potire, 
cristelniţe, sfeşnice de altar, obiecte de decor, documente vechi, 
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carte rară. De asemenea, dorim reactivarea fostului Muzeu de 
etnografie şi de artă populară care a funcţionat în perioada 1970-
2005 în acest vechi şi monumental conac, exemplar tipic al râvnei 
de a construi a boierimii de la începutul secolului al XVIII-lea. 
Ansamblul va găzdui spaţii pentru creaţie şi va facilita întâlniri 
între meşteri locali şi grupuri de elevi, studenţi, grupuri de turişti. 
În acest sens, aici va fi organizat un adevărat Palat al copiilor, unde 
vor avea posibilitatea să-şi valorifice pasiunile extracurriculare 
din domeniile artistic, cultural, sportiv şi tehnic.

Atelierele de pictură atât pe sticlă, cât şi pe lemn vor iniţia 
cursuri gratuite pentru elevi, încercându-se, astfel, implicarea 
publicului vizitator al ansamblului în actul cultural, iar edificiul, 
cu încăperile adăpostind exponatele etnografice, să se transforme 
într-o instituţie vie, interactivă. Prin cursul de olărit câştigul va 
fi acela că vizitatorii nu se vor rezuma doar la a vedea frumoasele, 
interesantele şi ineditele exponate, ci se vor implica, în special 
cei mici, în arta noastră tradiţională. Aceasta este, desigur, o 
modalitate ca meşteşugurile tradiţionale să fie duse mai departe, 
să nu ajungem să le vedem doar în muzee. Stăpânind bine această 
artă a olăritului, cei interesaţi vor finaliza cursurile, devenind, 
peste ani cei care o vor transmite, mai departe, generaţiilor 
următoare, care vor admira, la rândul lor, diversitatea ceramicii 
româneşti. Alte îndeletniciri tradiţionale vor fi, de asemenea, 
reînviate în celelalte ateliere de ţesut, de prelucrarea lemnului, 
împletituri, costume populare etc. Produsele finalizate de copii 
vor putea să fie admirate în sala de expoziţii.

Un deziderat ulterior va fi şi organizarea taberelor 
şcolare de vară, căci parcul imens cu alei, florile cele mai diverse 
şi răcoarea crângului vor constitui locul ideal de petrecere a 
timpului liber pentru tinerele vlăstare ale Bisericii noastre.

În acelaşi timp, tot la finalul anului 2012, în urma achiziţionării 
de către Centrul eparhial a unui imobil în zona centrală a mun. Giurgiu, a 
fost înfiinţată şi Grădiniţa creştin – ortodoxă „Îngeraşii” a Episcopiei 
Giurgiului. Grădiniţa va avea program prelungit, cantină proprie, săli de 
activităţi, locuri de joacă, toate acestea cu scopul de a dezvolta un mediu 
propice în care copiii să-şi poată descoperi şi cultiva darurile pentru a deveni 
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responsabili şi iubitori, pentru a creşte în lumina învăţăturii creştineşi în 
acest context al lumii contemporane. De buna lor formare şi educare se va 
ocupa un colectiv atent selectat, format în mare majoritate din preotese, cu 
calificare în domeniul educaţiei, dar şi cu rezultate concrete în această misiune 
atât de importantă. Câtă vreme, societatea contemporană promovează, pe 
fundamente mai mult sau mai puţin verificate, concepte şi principii de 
pedagogie alternativă, menite să dezvolte personalitatea copiilor, Biserica 
este îndreptăţită să propună propria-i versiune la aceste transformări. Într-o 
lume a alternativelor provocatoare de confuzie, unde anormalitatea devine 
normalitate, Biserica propune o educaţie bazată în primul rând pe dreapta-
credinţă. Copiii de astăzi reprezintă Biserica de mâine pe care „nici porţile 
iadului nu o vor birui”şi, de aceea, este firesc să ne îngrijim ca aceştia să-şi 
întărească credinţa şi conştiinţa creştină.

Lozinci potrivit cărora tinerii trebuie să se distreze, să- şi trăiască 
viaţa, să nu fie îngrădiţi, nu doresc altceva decât să ne împingă pe calea 
degenerării morale. Oare când se vorbeşte despre distracţie se face referire la 
cititul unei cărţi valoroase, a dezvoltării simţului artistic, a culturii duhului 
sau se are în vedere discoteca, băutura, drogul şi denaturarea de tot felul 
care sunt practicate în Occident, acolo unde tinerii ,,ştiu” cum să se distreze? 
Desfrânarea inoculată prin filme şi internet, prin aproape tot ceea ce ne 
înconjoară a murdărit şi secătuit mult sufletele tinerilor. Unii, bieţii, nici nu 
mai ştiu să se bucure cu adevărat, nu mai pot să iubească şi nu mai realizează 
în niciun fel ce înseamnă să fii fericit. Se cuvine să le arătăm cu toţii mai multă 
răbdare şi dragoste.

Fraţi creştini,

În faţa degradării extreme a copiilor, soluţia găsită de societatea 
actuală ar fi educaţia sexuală, adică renunţarea la orice precauţie şi reţinere 
faţă de copii, o pornografie medicalizată şi cu reguli, instituţionalizată şi 
finanţată de stat. Firesc ar fi fost să se meargă la cauza problemei, să se 
susţină campanii de responsabilizare a părinţilor, în vederea îndepărtării 
obscenităţii din mass-media şi a limitării accesului la internet.

Nu este cazul să asiste copiii la aceste ore de educaţie sexuală, 
pentru că, dacă le facem, nu poţi să ai altă abordare. Mântuitorul a vorbit cu 
desfrânatele, a fost acuzat pentru faptul că mănâncă şi bea cu vameşii şi cu 
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păcătoşii, dar n-a făcut-o ca să le consfinţească păcatele, să le dea impresia că 
este bine ceea ce fac. A coborât la nivelul lor doar ca să-i apuce şi să-i scoată de 
acolo. Profesorii care le vorbesc copiilor şi tinerilor despre sexologie, despre 
contracepţie, prevenţie etc., nu fac altceva decât să relativizeze în mintea 
elevului acest lucru, ca fiind un lucru obişnuit, ceva firesc, şi pe care va trebui 
să înceapă şi el să-l facă9.

În Sfânta Scriptură, precum şi în tradiţia patristică, nu găsim 
argumente care să susţină ,,educaţia sexuală”. Sfântul Ioan Gură de Aur îi 
îndemna pe adulţi să nu îi înveţe pe copiii lor despre relaţiile amoroase, pentru 
că acest lucru este dat de Dumnezeu în fiinţa lor, este instinctual, cu alte 
cuvinte, „şcoala” există în noi înşine, nu avem nevoie de o altă şcoală, care 
să-i pervertească pe copiii noştri. Părintele Dionisie Ignat, duhovnicul român 
de la Sfântul Munte Athos, spunea că tinerii trebuie să se poarte creştineşte 
înainte de căsătorie pentru că, având experienţa unei limitări şi înfrânări, pot 
privi cu responsabilitate şi cu seriozitate spre problemele vieţii de familie. 
Relaţiile „să fie creştineşti, adică cei doi tineri care vor să se căsătorească 
să se iubească în aşa fel încât fecioria lor să fie nepătată. Şi atunci să ştii, 
când te vei duce la Biserică şi fecioria este nepătată, harul Duhului Sfânt te 
întăreşte ca să rămâi până la sfârşit omul lui Dumnezeu... Dacă tânărul este 
creştin bun, de la sine este şi om la locul lui”10. În ceea ce priveşte relaţia 
de familie părintele, Dionisie arăta că armonia şi buna înţelegere depind de 
firea şi de comportamentul bărbatului: ,,Prima dată trebuie să se respecte 
unul pe celălalt. Bineînţeles, bărbatul este capul familiei, nu-i aşa? Singur 
ţi-ai ales persoana lângă care vrei să trăieşti toată viaţa şi acum se poate 
întâmpla de multe ori că ea nu mai e aşa cum ai cunoscut-o la început; a 
devenit nervoasă, a devenit ocărâtoare. Trebuie să faci răbdare, fiindcă doar 
cu răbdarea bărbatului şi cu sfătuirea vorbelor bune o aduci ca să fie cea mai 
bună fiinţă, chiar să fie ea cât de nelalocul ei”11.

Ne punem întrebarea: Care ar fi modelele pe care ar trebui să le urmeze 
tinerii noştri? În niciun caz cele promovate de către mass-media! Adevăratele 
modele le găsim în sânul Bisericii şi în perimetrul culturii tradiţionale. Dar 
posturile de televiziune promovează astfel de modele?... Adevărul este că 
lumea contemporană nu vrea să mai audă de Hristos, pentru că Hristos este 
din ce în ce mai incomod. Oamenii s-au obişnuit să trăiască în păcat, 
se complac în ipocrizie, în imoralitate; se feresc unii de alţii şi, cu toate că 
sunt tot timpul în căutarea a ceva care să le umple golul sufletesc, ei nu 
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caută acolo unde este Lumina, ci acolo unde nu o vor descoperi niciodată: în 
discoteci, în cluburi de noapte, pe stadioane, în saloane de ,,înfrumuseţare”, 
la prezentările de modă, în beţii, în droguri şi în desfrânare. Hristos ne pune 
faţă în faţă cu noi înşine, ne arată cine suntem cu adevărat şi noi ne speriem 
de acest lucru. Omul modern nu suportă să fie criticat. Dacă îi spui unui om 
modern să se lase de fumat sau să nu mai înjure, rişti să fii luat în derâdere. 
Omul modern vrea doar laude şi aplauze12.

La acestea se mai adaugă şi efectele negative ale fenomenului de 
globalizare. Orice lucru are, ca o monedă, faţă şi revers. Tot aşa şi globalizarea 
are şi aspecte pozitive, prin facilităţile de comunicare, dar, în acelaşi timp, 
aduce şi o uniformizare nedorită, pentru că nu se stabileşte exact unde ar 
trebui să fie media, ci, de multe ori, valorile înalte sunt coborâte spre un nivel 
nedorit. Astfel, este nevoie, în primul rând, să conştientizăm unde greşim şi 
să ne întoarcem la valorile profund autentice. Şi acestea sunt valorile simple, 
nu simpliste13. Cu alte cuvinte, normele morale, începând cu educaţia 
copilului. Toate duc la o schimbare a comportamentului general. Dacă masa 
critică a populaţiei are un comportament civilizat, respectă anumite norme, 
inclusiv cele creştine, atunci avem premizele unei schimbări în profunzime 
a societăţii.

Din copilărie, ne amintim că atunci când mergeai la sat, nu era 
posibil să te întâlneşti cu cineva fără să-i spui bună ziua, nu era posibil să 
nu respecţi un bătrân, nu era posibil să nu respecţi proprietatea cuiva. De 
asemenea, aveai sentimentul că aparţii unui sat, satul respectiv unei comune, 
iar tu aparţineai unui neam. Poate nu întâmplător cei mai îndrăgiţi eroi erau 
cei din cartea de istorie. Ei bine, lucrurile acestea încet, încet se adună, ajung 
să facă parte din noi, să ne formeze. De aceea, ne rugăm ca neamul românesc 
să fie la înălţimea strămoşilor noştri. Să aibă demnitatea lor, simţul istoriei, 
simţul datoriei şi să-şi împlinească menirea pe care i-a dat-o Dumnezeu pe 
pământ.

Dreptmăritori creştini,

Cu aceste gânduri şi poveţe duhovniceşti, Vă îmbrăţişez în dragostea 
lui Hristos şi Vă doresc tuturor să prăznuiţi Sărbătoarea Sfintelor Paşti cu 
pace, sănătate şi alese bucurii, potrivit datinii străbune. Totodată, aducem 
mulţumiri celor care au sprijinit concret activităţile Centrului Eparhial, 
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precum şi tuturor clericilor şi credincioşilor care au contribuit în fiecare lună 
cu banul lor la colecta naţională pentru construirea  Catedralei  Mântuirii  
Neamului,  înţelegând că această biserică are valoare de simbol pentru 
neamul românesc.

Împărtăşindu-Vă arhierească binecuvântare, Îl rog pe Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, Domnul vieţii, să Vă dăruiască toate cele de folos, 
bucurându-Vă de aceste sfinte sărbători pascale, şi Vă vestesc tuturor, cu 
dragoste părintească:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Al Vostru de tot binele voitor şi pururea către Domnul rugător,

†AMBROZIE

EPISCOPUL GIURGIULUI
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PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI
†AMBROZIE 

DIN MILA LUI DUMNEZEU, 

 EPISCOPUL GIURGIULUI

Iubitului nostru cler,

cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini,  

har şi pace de la Dumnezeu,  

iar de la Noi arhierească binecuvântare!

,,Şi Cuvântul s‑a făcut trup şi s‑a sălăşluit între noi 
şi am văzut slava Lui” (Ioan 1, 14).

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Cuvioase Maici,

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

C
cest negrăită bucurie sufletească toată creştinătatea, de la un capăt 
la altul al pământului, sărbătoreşte astăzi praznicul cel mare şi lu-
minat al Naşterii Domnului, iar sfânta noastră Biserică, în armo-

nioasele ei cântări, ne îndeamnă, aşa cum i-a îndemnat veacuri de-a rândul 
pe moşii şi strămoşii noştri: ,,Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, 
întâmpinaţi-L!”.
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        Iubiţi fii duhovniceşti,

Cu două mii de ani în urmă, dând ascultare poruncii stăpânirii, ca 
toată suflarea împărăţiei să se înscrie în cetatea de obârşie, bătrânul Iosif şi 
Fecioara Maria au pogorât în Betleemul Iudeii. La capătul unui drum lung 
şi ostenitor, au aflat oraşul plin de lume şi nu şi-au putut găsi adăpost decât 
într-un staul umil, încălzit doar de suflarea dobitoacelor. Dar Maria trebuia 
să nască, dăruind trup făgăduinţei cereşti şi împlinind, astfel, aşteptarea 
de veacuri a oamenilor. Prin voia Celui de Sus, tocmai noaptea aceea a fost 
aleasă pentru venirea Pruncului sfânt pe pământ.

Stelele ardeau mai mult ca oricând pe întinderea bolţii albastre şi o 
neasemuită înfiorare stăpânea în văzduh. O vrajă de taină învăluia întreaga 
fire. Dintr-o zare în alta, adiau miresmele harului dumnezeiesc.

Un înger s-a arătat păstorilor ce-şi străjuiau turmele prin partea 
locului şi le-a risipit spaima zicând: ,,Nu vă temeţi! Căci iată vă vestesc 
bucurie mare, care va fi pentru tot poporul” ( Luca 2, 10).

Călăuziţi de strălucirea unei stele, pe cât de minunate, pe atât de 
tainice, trei magi porniseră din depărtatele meleaguri unde vieţuiau, dornici 
să se închine noului împărat născut. Aduceau cu ei daruri bogate, - aur, 
smirnă şi tămâie – şi iată că văzură steaua revărsându-şi raza de aur asupra 
Betleemului. Şi s-au lămurit îndată că aceasta era ţinta călătoriei lor şi că 
acolo, în staulul luminat de strălucirea slavei, se afla Cel în faţa căruia voiau 
să se închine.

Staulul umil, cu fân şi câteva dobitoace, găzduind pe Iosif şi Maria, 
fecioara hărăzită să fie Maica Domnului, s-a preschimbat dintr-o dată în 
măreţ sălaş fără de pereche pe lume. Îngeri sunau în trâmbiţe de argint 
vestea cea mare, cete de cereşti făpturi slavosloveau în văzduh şi slava toată 
înconjura pe Pruncul Iisus.

Astfel istoriseşte slova Sfintelor Scripturi întâmplările nopţii sfinte a 
naşterii Domnului Hristos. Şi cu adevărat aşa s-au petrecut lucrurile. Bogat 
şi fără de preţ dar a făcut Părintele Ceresc în acea noapte urmaşilor întru 
păcat ai oamenilor dintâi, stăpânitorii grădinii Edenului. El le-a dăruit pe 
Pruncul Iisus, Fiul Său, trimis pe pământ să ia chip şi trup omenesc, şi să 
ostenească prin fapta unei întregi vieţi, pentru mântuirea neamului zămislit 
din Adam şi Eva. 

În ceasul naşterii Domnului, făgăduinţa Atotputernicului a devenit 
realitate: ,,Şi Cuvântul trup s-a făcut şi s-a sălăşluit între noi…” (Ioan 1, 11-15).
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Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Venirea pe pământ a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu cel adevărat, s-a făcut nu „cu năluciri, înfricoşându-ne pe 
noi”, ci pe o cale pe cât de simplă, pe atât de umilă. Oare, nu ar fi putut El să vină 
cu slavă, pe norii cerului în sunet înfricoşător de tunete şi de trăznete, având 
în jurul Său oşti de îngeri şi de arhangheli şi cete de heruvimi şi serafimi care 
să-L poarte pe umeri? Pentru dragostea noastră şi pentru a ne sluji încă de 
la început ca exemplu în viaţă, El se lipseşte cu desăvârşire de toate acestea, 
de toată slava Lui cerească de care se bucura din veci în sânurile Părintelui 
ceresc, se leapădă de ea şi, întrupându-se de la Duhul Sfânt şi din Fecioara 
Maria, ia asupra Sa toate neputinţele şi toate slăbiciunile firii noastre, afară 
de păcat, şi se naşte umil, ca un prunc, într-un staul sărăcăcios de vite, într-o 
peşteră, din marginea cetăţii Betleem, în Iudeea. Clipa aceasta a Naşterii 
Domnului, când Fiul lui Dumnezeu devine Fiu al Preasfintei şi Preacuratei 
Fecioare, este clipa în care cerul se uneşte pentru totdeauna cu pământul. 
Clipa în care firea omenească, prin zămislirea laolaltă cu Dumnezeirea Fiului 
lui Dumnezeu, în pântecele cel fecioresc al Maicii Preacurate, se curăţeşte în 
chip desăvârşit de păcatul strămoşesc şi este readusă la curăţia cea dintâi, 
pe care Adam, părintele neamului omenesc, a avut-o când a ieşit din mâinile 
Ziditorului său şi pe care a păstrat-o până la săvârşirea celui dintâi păcat, 
celei dintâi fapte de neascultare faţă de Dumnezeu.

În minunata asemănare pe care Sfântul Apostol Pavel o face între 
Adam cel dintâi şi Hristos Domnul, Îl arată pe Fiul lui Dumnezeu cel întrupat 
ca pe un nou Adam, în care se înfăptuieşte o fire omenească nouă tot atât de 
curată, tot atât de sfântă şi tot atât de strălucitoare, ca aceea pe care a avut-o 
vechiul Adam, înainte de cădere, dar care, datorită prezenţei în ea a Fiului lui 
Dumnezeu, este şi rămâne de-a pururi izvorâtoare de har pentru toţi. Căci 
zice Sfântul Apostol Pavel: ,,aşa cum printr-un om a intrat păcatul în lume 
şi prin păcat moartea, iar moartea a trecut la toţi oamenii, prin aceea că toţi 
au păcătuit … cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul Lui au prisosit 
asupra celor mulţi, prin harul unui singur Om, Iisus Hristos” (Romani 5, 
12-15). Şi tot Sfântul Apostol Pavel spune că: ,,Dacă prin greşeala unuia 
moartea a împărăţit printr-unul, cu mult mai mult, cei ce primesc prisosinţa 
harului şi a darului dreptăţii, vor împărăţi în viaţă prin unul Iisus Hristos” 
(Romani 5, 17).

Stăruind asupra venirii în lume a Fiului Lui Dumnezeu întrupat, 
Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre văd cu toţii în întruparea Domnului faptul 
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cel mai de seamă al lucrării Sale mântuitoare. Astfel, Sfântul Atanasie cel 
Mare ne spune că Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos, prin întruparea Sa, a 
coborât cerul pe pământ, pentru a ne da putinţa ca şi noi să ne ridicăm la cer. 
Fiul lui Dumnezeu, cel veşnic,  s-a făcut om, pentru a ne da putinţa ca şi noi, 
la rândul nostru, să devenim dumnezei după har. Iar Sfântul Vasile cel Mare, 
Sfântul Grigorie Teologul şi Sfântul Grigorie de Nyssa văd în întruparea 
Domnului înnoirea firii omeneşti şi ridicarea ei din adâncurile întunecate ale 
păcatului pe înălţimile cele mai însorite ale curăţiei şi ale sfinţeniei.

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

Dintre cântările care împodobesc cu graiul lor sărbătoresc Naşterea 
Domnului, parcă răsună încă frumoasa stihiră, ce se îndreaptă către fiecare 
dintre noi, întrebându-ne: ,,Ce vom aduce Ţie, Hristoase? Că Te-ai arătat pe 
pământ ca un om pentru noi; că fiecare dintre făpturile cele făcute de Tine, 
mulţumită aduce Ţie, îngerii lauda, cerurile steaua, magii daruri, păstorii 
minunea, pământul peştera, pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecioara” 
(Vecernia Sărbătorii).

S-a născut Hristos Domnul. Să ne bucurăm! Dar pentru ca bucuria 
noastră să fie deplină, trebuie să ne întrebăm „ce vom aduce Ţie, Hristoase?”. 
Şi trebuie să şi răspundem! Cu fapte, nu numai cu vorbe! Altfel, bucuria 
noastră va rămâne umbrită de semnul de întrebare, ce, cu voia sau fără voia 
noastră, se va aşeza în faţa vieţii noastre.

Atunci, la ieslea de lângă Betleem fiecare dintre făpturi, după cum am 
auzit, şi-a adus prinosul ei. În cele mai bine de douăzeci de veacuri ce s-au 
scurs, an de an, creştinii de pretutindeni şi-au adus cinstirea lor de viaţă şi 
amintire duhovnicească la prăznuirea Naşterii Fiului lui Dumnezeu, după 
puterea lor.

Înaintaşii noştri ne-au lăsat din viaţa lor frumoase obiceiuri care 
străbat în viaţa şi fiinţa noastră la vremea acestei sărbători: an de an răsună 
la ferestre colindele de Moş-Ajun. Ne-au dăruit străbunii cu datini şi colinde 
şi, din îndepărtaţi părinţi, ni   s-au încredinţat - odor de mare preţ - datini 
creştineşti, pe care noi le îndeplinim cu drag, „din an în an”. Ei au răspuns, 
astfel, la marea întrebare, s-au bucurat şi ne-au lăsat îndemnul să-i urmăm. 
Aceasta au făcut strămoşii, iar noi le respectăm porunca.

Dar şi noi, creştinii de astăzi, suntem datori să ne punem întrebarea 
„ce vom aduce Ţie, Hristoase?” şi să răspundem la ea. Nu este de ajuns numai 
să ne înfiorăm de întruparea Cuvântului, să ne bucurăm la ieslea din Betleem 



EPISCOPIA GIURGIULUI

33

a Stăpânului, să silabisim cântarea îngerească sau să lăcrimăm întru străbuna 
amintire. Nu putem trece cu vederea faptul că, prin ieslea de la Betleem, 
orice creştin a devenit fiu al lui Dumnezeu şi este chemat să îndeplinească 
doxologia nopţii sfinte. 

Este multă durere în lume la ora aceasta, mai multă decât a fost 
vreodată: de la strigătul mut al copiilor ucişi în pântecele maicilor lor până 
la mustrările neliniştitoare trăite de acestea; de la suferinţa copiilor lipsiţi de 
dragostea părinţilor lor până la aceea adusă de divorţuri şi însingurare, de 
lipsa de sens ascunsă în băutură, drog sau desfrânare. 

Întâlnim foarte mulţi oameni în neputinţă. Oameni care au boli 
grave şi oameni care nu au ce pune pe masă. Oameni pe care ceilalţi semeni 
,,super realizaţi” nu îi mai iau în seamă şi îi tratează ca fiind inferiori din 
toate punctele de vedere. Oameni ai căror ochi nu mai pot plânge, căci acel 
izvor de lacrimi a secat. Din cauza zgomotului asurzitor al mass-media şi a 
ideologiilor care pretind că se îngrijesc de om şi de drepturile lui, nu mai 
auzim cumplitul strigăt ce se ridică din inimile a tot mai mulţi, a întregii 
umanităţi. În mod paradoxal, ceea ce vedem la televizor nu este, cu adevărat, 
decât visul unei lumi şi a unor minţi umane, de cele mai multe ori bolnave. Ce 
preferăm, aşadar: să visăm că trăim, în minciună vieţuind şi în mare durere 
şi suferinţă murind sau să trăim cu adevărat în Hristos, văzându-le pe cele 
trecătoare ale lumii acesteia ca pe un vis?

Oare, stând între cele ale noastre, pe care le-am realizat poate la 
superlativ, se cuvine să-i dăm uitării pe ceilalţi care nu au? Oare este bine, ca 
funcţionar public fiind, să-ţi execuţi meseria şi să nu-ţi pese de cel sărman? 
Cred că nu! Suntem capitalişti şi deci banul e ban, ,,job”-ul e ,,job”! În 
creştinism, cunoaştem un lucru: lui Hristos îi pasă de toţi oamenii1. 

La o privire generală asupra istoriei României de după 1990, avem 
tendinţa să credem că s-a instalat un fel de ,,credinţă”- de a prelua tot ce 
vine din Occident cu o mare acrivie, ca pe nişte lucruri ,,sfinte”, al căror 
adevăr nu poate şi nu trebuie pus la îndoială. Dar lucrurile nu stau chiar 
aşa... Observăm, cu tristeţe, că acest lucru funcţionează numai în ceea ce 
priveşte răul. Cele mai demonice modele sunt copiate hipnotic, în timp ce 
binele este pus întotdeauna la îndoială atunci când nu este cu desăvârşire 
neglijat. Aceasta pentru că mass-media funcţionează selectiv: promovează 
întotdeauna răul ca pe ceva extraordinar – se vinde bine - , dar ignoră sau 
de-a dreptul cenzurează tot ceea ce ar putea constitui un model bun în 
lumea occidentală. Spre exemplu, de ani de zile în Occident se desfăşoară 
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manifestaţii şi marşuri în sprijinul vieţii, la care participă de la câteva zeci 
de mii de oameni până la sute de mii. Însă, la noi, acestora nu li se acordă 
aproape niciodată atenţie, ca şi cum nu ar exista. În schimb, sunt promovate 
cu multă minuţiozitate marşurile homosexualilor şi a tot felul de alţi rătăciţi. 
Astăzi nu ţi se mai spune: ,,Ai grijă să nu priveşti cu poftă la femeie străină!”, 
,,Să nu minţi!”, ,,Să nu judeci sau să mâhneşti pe aproapele!”; nici măcar ,,Să 
nu desfrânezi!”, ,,Să nu furi!” şi ,,Să nu ucizi!” nu ţi se mai spune. Dimpotrivă: 
,,Bagă de seamă să nu fii extremist!”. Ai dreptul ,,să iubeşti” şi ,,să-ţi refaci 
viaţa” (ori de câte ori se întâmplă), ai ,,dreptul asupra propriului corp”, adică 
eşti liberă să faci avort, ba chiar ţi se recomandă pentru o mulţime de motive. 
La fel, ţi se cere să cunoşti cât mai multe religii şi să fii deschis la închinarea la 
cât mai mulţi dumnezei, că doar ,,Dumnezeu e acelaşi”. Mai mult, se naşte un 
fel de creştinism relativist, al jumătăţilor de măsură, al sferturilor şi zecimilor 
de măsură2. 

Lumea a început să fie bolnavă şi, după cum anticipa Dostoievski, 
oamenii parcă nu mai ştiu să judece ce este bine şi ce este rău, condamnă 
pe cei nevinovaţi şi proslăvesc pe criminali, se pornesc unii împotriva 
celorlalţi, se învinuiesc reciproc şi sunt mai dezbinaţi ca niciodată. Acest 
lucru se întâmplă într-un grad mai mic sau mai mare cu toată lumea. Mai 
ales cu cei care habar nu au ce este postmodernismul, nihilismul sau duhul 
lumii, dar care stăpânesc la perfecţiune o retorică simplă, formată din câteva 
propoziţii furnizate de aceeaşi mass-media, care le odihneşte conştiinţa şi le 
dă posibilitatea să moară mioritic, fără să înţeleagă prea bine de ce şi pentru 
ce au trăit. Ceva de genul: ,,Lasă că ştiu eu!”, ,,Eu aşa simt!”, ,,Atâta merit şi 
eu!”, ,,Eu îl am pe Dumnezeu în mine!”, ,,Nu am nevoie de Biserică şi preoţi!”, 
,,Suntem diferiţi. Acum nu mai e ca altădată. Lasă-i să facă ce vor, dacă aşa 
sunt ei!. Se iubesc, de ce să nu li dea şi lor dreptul să se căsătorească?”. ,,Ne 
iubim, dar mai stăm aşa, împreună, ca să vedem dacă merge (căsătoria de 
probă). M-am hotărât să-mi refac viaţa (divorţul)”. Şi lista poate continua la 
nesfârşit, existând o scuză şi o explcaţie pentru aproape orice. 

Capcana ne-am întins-o parţial noi înşine, când voit am interpretat 
cuvintele şi învăţăturile Bisericii potrivit dorinţelor sau simţurilor noastre 
aţâţate de patimi. Ortodoxia nu este exclusivistă, ne-am spus noi, uitând că 
acest lucru este valabil numai când vorbim despre om şi nu când este vorba 
despre păcat. Ortodoxia e deschisă, îmbrăţişează şi asumă totul, ne repetăm 
adeseori, fără să realizăm că, iarăşi, este vorba de tot lucrul ce poartă în el 
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însăşi raţiunile puse de Dumnezeu în creaţie, iar nu mişcările iraţionale ale 
răzvrătirii împotriva lui Hristos. 

Şi astfel, puţin câte puţin, fie cu televizorul, fie prin muzică sau prin 
curentele la modă, ne-am îndepărtat tot mai mult de ceea ce ar trebui să 
însemne cu adevărat viaţa în Hristos. Viaţa ascetică sau minunile, ca 
fapt cotidian, au ajuns să fie privite ca naraţiuni ale unui trecut aproape 
mitologizat. Atât de mult s-a îndepărtat creştinismul postmodern de adevăr, 
încât a început să-şi justifice păcate şi chiar patimi dintre cele mai mari şi mai 
diverse! S-a ajuns, astfel, ca unii să-şi scuze nu numai furtul şi adulterul, ci 
chiar şi sodomia şi blasfemia3. 

Dar oare creştinismul înţeles şi trăit astfel ne mai poate mângâia şi 
odihni sufleteşte? Ne mai poate lumina mintea cu înţelesuri dumnezeieşti? 
Acest fel de creştinism ne mai poate oare mântui?

Mântuitorul Iisus Hristos, începând de la ispita de pe Muntele 
Qarantaniei şi până la răstignirea pe Cruce, nu este deloc preocupat să nu 
scandalizeze prin mărturisirea adevărului, să nu creeze împotriviri prin 
încălcarea tradiţiilor omeneşti. Oare prin teologia jumătăţilor de măsură - şi 
cu lumea, şi cu Dumnezeu - ne vom putea mântui? Nu ni se pare că acest ,,şi 
cu lumea, şi cu Dumnezeu” a ajuns în zilele noastre să fie mai mult cu lumea 
şi mai deloc cu Dumnezeu?

În întreaga istorie a creştinismului, de la martirii primelor secole şi 
până la cei din închisorile comuniste, de la asceţii pustiei Egiptului şi până la 
cuvioşii părinţi ai zilelor noastre, creştinii au mărturisit cu putere în mijlocul 
lumii în care au trăit credinţa în Hristos. S-au nevoit, au răbdat, au suferit şi 
şi-au dat viaţa pentru Evanghelie, pentru a dobândi harul Duhului Sfânt aici, 
pe pământ, şi pentru a câştiga, astfel, Împărăţia Cerurilor, aşa cum observăm 
că se întâmplă şi astăzi cu fraţi de-ai noştri din diferite ţări ale lumii.

Aşadar, ce ne dorim? Spre ce tindem? Spre o viaţă creştină sau spre o 
etică occidentală secularizată? Nu cumva omul s-a îndepărtat atât de mult de 
Dumnezeu, încât ar fi mai necesară pentru el o etică occidentală secularizată 
decât o morală creştină?

Mulţi cred că această etică occidentală dă mai multe roade decât 
morala creştină. În acest caz, folosind o astfel de judecată, înţelegerea este 
greşită. Ceea ce pleacă de la om rămâne doar la nivel uman. Ceea ce pleacă 
de la Dumnezeu trebuie să ajungă la Dumnezeu. Aici, avem însă de-a face 
cu ceva care ridică mari semne de întrebare. De ce în ţările ortodoxe modul 
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de viaţă nu este unul la nivel ridicat ca standard, ca să nu mai vorbim de 
siguranţa şi de grija zilei de mâine?

Nu dorim să credem că etica lumii ar fi mai mare decât morala creştină. 
În schimb, credem un lucru: nu creştinismul este învechit şi perimat, aşa cum 
susţin unii, ci trăirea religioasă şi aplecarea spre valorile creştine este falsă. 
Intratul în biserică duminica trebuie să coincidă cu timpul înnoirii noastre, 
al renaşterii permanente în Hristos4. 

Totuşi, în România mai sunt Părinţi care se roagă în munţi pentru 
lume, mai sunt familii care rabdă necazurile pentru Hristos şi se bucură de 
belşugul harului, mai sunt oameni simpli care preferă să facă binele, ascunşi 
de lumina reflectoarelor. Dacă ne vom întoarce privirile mai mult către 
interior, dacă ne vom prinde rădăcini mai cu sete în adâncul inimii noastre, 
în viaţa propriului suflet, în familie, în tot ce avem mai bun în noi şi în lumea 
în care trăim, avem mari şanse să devenim pentru Occident un adevărat 
liman, iar pentru noi înşine pământul fertil al înţelegerii că pentru un alt fel 
de viaţă am fost creaţi de Dumnezeu.

Iubiţi credincioşi,

Până la urmă, care este sensul vieţii noastre? Se pune, deci, problema 
unui stil de viaţă, factorul patogen cel mai răspândit în zilele noastre. Pentru 
că, altfel, nu ne putem explica de ce acum, când medicina a ajuns la un apogeu 
greu de imaginat, totuşi starea de sănătate a oamenilor este cu mult mai rea 
decât acum douăzeci de ani - atât la tineri, cât şi la bătrâni. Aproape că nu 
există om peste 60 de ani care să nu aibă trei, patru sau cinci boli.

Dacă o ducem mai bine, de ce suntem mai bolnavi? Pentru că stilul 
de viaţă este foarte defectuos! Chiar dacă avem posibilitatea să mâncăm mai 
bine, nu mâncăm mai bine; chiar dacă avem posibilitatea să facem mişcare, nu 
facem mişcare. Totul depinde de stilul de viaţă: sportul, gândirea, mişcarea, 
aerul. 

Televiziunea ne oferă o lume a iluziilor, cu care ne putem identifica 
atunci când universul nostru este monoton şi apăsător. Devenind dependenţi 
de această formă de evadare, oamenii de la televizor devin pentru noi mai reali 
decât cei pe care-i cunoaştem în realitate5. Un copil întrebat fiind ce ar alege 
între calculator şi o discuţie cu tatăl său, acesta a răspuns: ,,Calculatorul”. Să 
stai toată ziua la televizor sau pe internet etc. Unde poate să ducă acest stil de 
viaţă, decât la ceea ce duce? Trebuie, deci, ca tânărul, copilul să fie obişnuit 
să iasă în natură, să se bucure de lume pentru că, totuşi, viaţa este o bucurie, 
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nu este o tristeţe, ca să începem să plângem toată ziua. Noi trebuie să ne 
bucurăm de viaţă într-un mod frumos, creştinesc, optimist. Degeaba avem 
creier, dacă nu-l folosim6.   

Ne strecurăm prin mulţime ca să ajungem la şcoală sau la serviciu. 
Discutăm, vorbim la telefon cât ne permite timpul şi ne uităm la televizor. 
Niciodată în istorie oamenii nu au comunicat atât de mult ca astăzi şi, totuşi, 
omul modern, mai mult decât oricând, suferă de singurătate. E o afecţiune 
pe care unii nici măcar nu o conştientizează - ca bolnavul care nu ştie de ce 
îi este rău. Cu toate acestea, singurătatea este dovedită ca una din cauzele 
importante ale bolilor mentale (în special depresia), dar şi ale scăderii 
imunităţii şi ale mortalităţii în cazul bolnavilor de cancer.

Poate că din cauza acestui simţământ, a acestei temeri - frica de 
singurătate - apare şi înclinarea patologică a tinerilor către anturaje, 
discoteci, baruri sau explozia reţelelor de (re)socializare pe internet. Ei simt 
nevoia să se dea în spectacol, lucru care ajunge uneori până la tentativele de 
sinucidere. Totul numai pentru a fi luaţi în seamă, pentru a simţi că nu sunt 
singuri. Ridiculizat sau pierdut în zgomotul media, strigătul acetor suflete 
disperate nu mai poate fi auzit. Nu mai are cine, căci toţi sunt preocupaţi 
de propria singurătate. Dramele se consumă interior, mascate de distracţiile 
protocolare sau de refugiul în lumea virtuală. Să nu credem că singurătatea 
înseamnă neapărat lipsa atenţiei celorlalţi faţă de noi! E mai degrabă produsul 
incapacităţii noastre de a iubi şi a ne dărui. Omul care iubeşte îşi găseşte 
întotdeauna sensul. Pentru el, viaţa este bogată, este frumoasă. Aceasta nu 
numai pentru că, psihologic, prin dragoste te simţi aproape de ceilalţi, ci, 
în primul rând, pentru că într-o astfel de dragoste este prezent întotdeauna 
Dumnezeu.

Singura credinţă ce ne poate asigura sentimentul cald al unei vieţi de 
familie şi ne poate scăpa astăzi de singurătate este viaţa în Hristos. Toţi 
aceia care purtăm numele de creştini ne înrudim unii cu alţii, ca fii după har ai 
lui Dumnezeu7. Doar credinţa creştinească şi viaţa bisericească pot reanima, 
renaşte sufletul omenesc, pot insufla în el dragoste. Când omul va înţelege că 
are nevoie de căldură omenească, pe care nu o înlocuieşte niciun confort şi 
nicio maşină, atunci va căuta în celălalt nu un partener, ci un prieten pentru 
viaţă, atunci familia va deveni pentru toţi membrii săi un izvor de bucurie, o 
şcoală a dragostei şi un focar aprins în această lume rece8.

Contrar unei păreri destul de răspândite, familia ,,modernă” de astăzi 
nu este acelaşi lucru cu familia tradiţională. Este o familie în care cei doi soţi 
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părăsesc casele părinteşti pentru a se stabili împreună într-un alt domiciliu, 
unde vor avea copii şi-şi vor asigura traiul din ceea ce numim azi ,,job”- uri. 
Într-o astfel de familie, cel mai adesea, ambii soţi lucrează, pentru că rolurile 
sociale sunt altele în modernitate. A devenit ,,ruşinos” pentru femeie să 
fie considerată casnică, adică să rămână acasă pentru a-şi creşte copiii şi a 
întreţine gospodăria. Noul rol al femeii, definit mai ales în urma ideologiei 
agresive a feminismului, a dus această tendinţă la extremă, pentru femeia de 
astăzi punându-se cu adevărat problema unei alegeri ,,de viaţă şi de moarte”: 
între carieră şi familie. Nu puţine sunt cele care aleg cariera, deşi, poate, în 
inima lor, simt că au greşit. Trebuie reţinut că acest model este întemeiat 
pe iluzia autonomiei micii familii. Se presupune că soţul şi soţia îşi sunt 
îndeajuns pentru a-şi menţine ,,casa”. În realitate, această autonomie este 
scump plătită: presupune un efort constant depus de ambii soţi pentru a-şi 
obţine banii necesari de cheltuială, întreţinere, creşterea copiilor etc. În cadrul 
conferinţei „Familia în faţa provocărilor lumii moderne - Manual pentru buna 
convieţuire şi stabilitate maritală”, susţinută la Giurgiu, biofizicianul Virgiliu 
Gheorghe arăta, pe bună dreptate, faptul că membrii unei asemenea familii, 
plecaţi în viaţă cu ideea de a fi stăpânii propriului ,,destin”, adeseori sfârşesc 
într-o robie multiplă: ratele la bancă pentru casă şi maşină, dependenţa de 
,,job”-uri pentru întreţinerea unui anumit standard de viaţă impus nu de 
nevoile reale, ci de publicitate. 

Familia tradiţională avea alte coordonate, mai ales pe melegurile 
noastre. În satul vechi românesc, gospodăria cuprindea şi bunicii, alături de 
tinerii soţi. Dacă părinţii trebuiau să cultive pământul, bunicii erau cei care 
aveau grijă de copii. Chiar şi aşa, copiii puteau fi luaţi şi ei pe câmp, fără să 
muncească până la o anumită vârstă, doar pentru a fi alături de părinţi. În 
acest mod se păstra unitatea familiei, părinţii fiind mai tot timpul cu copiii 
lor. Mai mult, familia tradiţională era puternic integrată în viaţa satului care, 
la rândul lui, era o familie extinsă, aflată sub ocrotirea chipului patern al 
preotului. 

Chiar şi fără a idealiza această imagine, acceptând că viaţa în sat 
presupunea adesea multă sărăcie, totuşi trebuie remarcat că o asemenea 
familie trăia într-un mediu care încuraja unitatea, apropierea de copii, 
integrarea în comunitate. Spre exemplu, când doi tineri trebuiau să se mute 
la casa lor, participa tot satul, sau măcar vecinii, pentru a le ridica tinerilor 
căsătoriţi noua casă, toţi laolaltă. Ce diferenţă imensă între acest efort de 
comuniune la clădirea ,,casei de piatră” şi izolarea rece în care se găsesc astăzi 
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cele mai multe dintre tinerele familii! Aproape că asistăm la o singurătate 
împreună şi nu este de mirare că la primele lovituri mai puternice din partea 
societăţii, această familie se va afla în pericol mare de destrămare. 

Fraţi şi surori în Domnul, 

Orizontul vieţii sociale fiind de acum dictat de televiziune şi de ,,lume”, 
tânăra familie se vede deseori pusă într-o situaţie aproape imposibilă. Pentru 
a câştiga îndeajuns de mult ca să ducă un nivel ,,standard” de trai, tinerii 
soţi sunt nevoiţi ori să-şi ia servicii extenuante, cu programe prelungite mult 
peste orele decente, ori să plece peste hotare. Ambele opţiuni afectează copiii 
într-un mod extrem de dureros, lipsindu-i de apropierea sufletească şi de 
dragostea de care au nevoie pentru a creşte sănătoşi şi echilibraţi din punct 
de vedere psihologic şi duhovnicesc. Ce să mai spunem despre tragediile care 
marchează familiile afectate de migraţie în care copiii, lipsiţi de sprijinul 
mamei, ajung până la sinucidere! Câţi taţi şi câte mame pleacă în ţări străine, 
muncind din toate puterile? Şi tot efortul, pentru nişte amărâţi de bani, care 
ameninţă viitorul. Câţi copilaşi rămân singuri în ţară, acasă, la rude care 
răspund de ei? Ei, sărmanii copii, ţin strâns la piept ultima îmbrăţişare, 
ultima sărutare şi ultimul cuvânt spus de glasul familiar, rugându-se 
fierbinte pentru binele lor, al părinţilor. Iată mărturia unui tânăr afectat de 
grija lumească exagerată a părinţilor: ,,Chiar dacă au muncit pentru mine şi 
au ţinut să nu-mi lipsească nimic, niciodată, am avut banii mei de buzunar 
încă din generală... le-am spus că mai important era să-mi fie aproape când 
mi-a fost greu, nu de banii lor aveam eu nevoie, de ei aveam nevoie. Degeaba 
am avut de toate, dacă mi-a lipsit dragostea lor. Degeaba s-au chinuit să-mi 
asigure material fericirea. Aş fi fost mai fericit să-i văd că nu se mai ceartă 
când vin acasă, aş fi fost fericit să-i văd acasă, de fapt, să nu mai stea până 
seara la serviciu, voiam să petrecem mai mult timp împreună, să aud de la ei 
un cuvânt bun, nu doar nemulţumiri şi acuze. Nici nu ştiu când am început 
să mă îndepărtez cu sufletul de familie, căutând dragostea şi înţelegerea pe 
care nu le găseam acasă!”9.

În satul românesc din vechime oamenii se ajutau între ei, având 
o rânduială de viaţă proprie la care ţineau. Acest principiu al unităţii şi 
al comuniunii era cel care furniza, până la urmă, aluatul pentru o familie 
creştină. Unitatea şi viitorul familiilor noastre depinde de măsura în care 
ne vom putea aduna în mici comunităţi strânse în jurul bisericilor, pentru 
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a ieşi din individualism şi a încerca să creăm acea solidaritate fără de care 
oamenii, chiar atunci când trăiesc în familii, se simt tot mai singuri şi mai 
slabi în faţa tăvălugului acestei lumi. Nu trebuie să facem o statistică pentru 
a ne convinge că tinerii care formează astfel de comunităţi au mai mulţi copii, 
chiar dacă părinţii lor sau cunoscuţii se scandalizează adesea. Aceste soţii 
îşi asumă cu mărinimie de suflet noua profesie de mamă, atât de bogată în 
satisfacţii sufleteşti. În cadrul acestor familii, divorţul este un caz excepţional, 
căci pentru împăcarea dintre soţi se roagă şi se luptă întreaga comunitate din 
care fac parte10.

 
Iubiţii mei, 

Se întâmplă de foarte multe ori să întâlnim şi oameni care sunt trişti 
pentru că nu pot avea rod al pântecelui. Tineri căsătoriţi în urmă cu unu, 
doi sau trei ani caută şi deschid uşile spitalelor, uşile laboratoarelor pentru 
analize, uşile bisericilor pentru rugăciuni, poate, încercând să afle o cale 
care să-i izbăvească de neputinţa ivită în viaţa lor. Disperaţi din cauza unei 
asemenea probleme, aleargă spre a găsi o rezolvare a situaţiei date. Timpul 
se scurge, iar deznădejdea creşte odată cu dorinţa lor care se tot amână a fi 
împlinită.

Afirmaţia preotului că ,,pentru păcatele noastre se întâmplă acestea” 
ne sugerează o mică explicaţie. Prin firea noastră căzută şi prin neputinţele 
noastre se întâmplă să fim şi slujitori ai păcatului. Cu toate acestea, omul 
contemporan nu e doar împlinitorul păcatului, pe care poate să-l biruie prin 
pocăinţă, ci chiar îşi trăieşte viaţa într-o adâncă nepăsare faţă de Dumnezeu. 
Indiferenţa nu numai că îl ,,îmbată” pe om de păcat, ci mai mult, îl aşază 
în centrul existenţei, încât crede că, dacă totul se învârte în jurul lui, a 
devenit stăpânul vieţii şi al lumii. Fals! Anomaliile, pervertirea normalului, 
,,înfiinţarea” altor repere pentru determinarea valorilor, tragicul de zi cu zi, 
toate sunt date de om şi de tot ceea ce înseamnă transformarea vieţii şi a 
mediului în care trăim. 

Din păcate, România se află pe unul din primele locuri în lume în 
această privinţă. Din 1959, anul din care există primele statistici oficiale, şi 
până în prezent, numărul de copii avortaţi este de 22.178.906. Acest număr 
înspăimântător nu cuprinde avorturile ilegale din perioada 1966-1989, 
avorturile din clinicile particulare din 1989 până în prezent, avorturile 
medicamentoase, avorturile cauzate de efectul avortiv al majorităţii 
mijloacelor de contracepţie şi al căror număr este necunoscut chiar şi 
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mamelor respective şi nici pe cel al copiilor căzuţi victime selecţiei în cazul 
celor care practică fecundarea artificială.

De asemenea, acest număr nu cuprinde pe cele realizate de românii 
din afara graniţelor ţării, după 1989, deşi milioanele de români migranţi 
temporar ori definitiv în ultimii douăzeci şi trei de ani sunt tocmai cei aflaţi 
la vârsta fertilităţii şi sunt cei aflaţi în situaţii de mare vulnerabilitate. Dacă se 
va realiza o astfel de statistică vom constata că numai după 1989 ne-am ucis 
un număr de români mai mare decât are acum ţara noastră.

Aceasta se întâmplă şi pentru că nu conştientizăm adevărul despre 
avort, nici măcar cei care merg duminică de duminică la biserică. Avortul nu 
este un păcat oarecare, un păcat dintr-o listă, ci este o răzvrătire împotriva 
lui Dumnezeu, Cel care dă viaţa, şi a aproapelui, a pruncului căruia i-o luăm, 
fără a ne fi greşit cu ceva. Un copil, care trebuia să se nască, să trăiască, oare 
nu are acest drept? Dreptul la viaţă!? Nu se poate explica ce îndură copilul 
acela pentru fapta ta lipsită de dragoste şi plină de ură. De ce să ucizi o viaţă? 
Părinţii tăi au făcut asta? Te-au ucis pe tine? Atunci, tu de ce vrei să faci asta? 
Merită? Păcatul acesta înfricoşător nu rămâne fără urmări asupra sănătăţii 
celor ce-l săvârşesc, asupra familiei şi asupra societăţii umane. Fericirea 
întemeiată pe crimă nu poate fi binecuvântată de Dumnezeu, deoarece, prin 
crima asupra omului, este ucisă iubirea de oameni. Iar în ceea ce priveşte 
influenţa întreruperii sarcinii asupra psihicului femeii, de foarte multe ori, 
aceasta constă în pierderea respectului de sine, a demnităţii, a valorilor 
morale din sufletul ei şi, de aceea, apar depresiile periodice, autoacuzările 
şi complexele care se referă la infertilitate şi la relaţiile ulterioare cu soţul. 
Sentimentul de vinovăţie te roade, ai coşmaruri, devii irascibil şi agresiv. 
Starea se acutizează atunci când femeia îşi aminteşte ceea ce a făcut sau când 
altcineva face acest lucru. Chiar şi o amintire tangenţială a avortului renaşte 
în ea sentimentele care păreau demult apuse11.

Fraţi creştini,

O nouă te(a)mă bântuie imaginarul mass-media şi, implicit, al 
românilor: fetiţele care, în urma începerii precoce a vieţii sexuale, nasc copii 
la vârste fragede: de 16, 15 sau chiar 12 ani. Avem două astfel de cazuri la 
Aşezământul „Grădina Maicii Domnului” de la Letca Nouă. S-au realizat 
emisiuni speciale dedicate acestei teme difuzate la ore de maximă audienţă, 
s-au mediatizat în mod excesiv cazurile de fetiţe devenite mame prea devreme 
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şi, evident, s-a venit şi cu soluţia! Căci nimic nu este gratuit şi focalizarea pe o 
asemenea temă nu este lipsită de un interes eugenic...

Evident cazurile tot mai numeroase de fetiţe – mamă denotă, cu 
adevărat, un flagel: acela al pierderii aproape totale a controlului parental şi 
comunitar asupra vieţii adolescenţilor. Asediaţi de o cultură a pornografiei 
şi a dezmăţului total, ,,dezinhibat”, difuzat prin TV, publicaţii scrise şi 
internet, într-un context social de disoluţie şi contestare a oricărei autorităţi, 
adolescenţii încep să semene tot mai mult cu ... cei din Marea Britanie, de 
exemplu. Într-adevăr, Marea Britanie se confruntă cu o adevărată problemă 
socială generată de cazurile adolescentelor gravide, după ce timp de ani de 
zile s-a făcut o intensă ,,educaţie sexuală” în şcoli şi s-a promovat într-atât de 
mult avortul încât s-a ajuns ca în mentalul colectiv al tinerilor acesta să fie 
echivalent cu o oarecare metodă contraceptivă. 

Tocmai de aceea felul în care mass-media autohtonă prezintă tema 
fetiţelor-mamă este unul infam, deoarece nimeni nu se gândeşte să înceteze 
deversarea obscenităţilor şi distrugerea copiilor prin expunerea lor la mesaje 
cu conţinut sexual explicite, într-un mod deja obsedant. În schimb, se 
încearcă a se da ca soluţie a acestei probleme promovarea ,,educaţiei sexuale” 
şi a avortului, pentru a ,,salva” adolescenţa fetiţelor (în realitate, pentru a o 
ucide definitiv!). Prin aceasta se cere aplicarea tocmai a acelor metode care 
nu vor duce decât la proliferarea flagelului, nicidecum la combaterea sa. Nu 
de educaţie sexuală au nevoie copiii, ci de recăpătarea acelei curăţii care 
caracterizează prin definiţie copilăria. Iar dacă aceasta a fost pierdută, măcar 
să fie ajutaţi aceşti copii ajunşi părinţi să îşi poată asuma consecinţele acestor 
fapte, să devină părinţi cu adevărat, iar nu să devină ucigaşi fără de voie12.

 Dreptmăritori creştini, 

Noi suntem cei ce trebuie să decidem astăzi pentru viitorul copiilor noştri.  
S-ar putea ca, mai târziu, în viaţă, să fie prea târziu pentru a mai face ceva. 
Atunci ne vom gândi doar cum să strângem cât mai mulţi bani pentru a încerca 
să rezolvăm problemele de sănătate fizică şi mentală sau de socializare ale 
copilului nostru. Eşecul copiilor de astăzi este cauzat nu numai de un sistem 
de învăţământ defectuos, ci şi de mediul familial şi social în care trebuie să 
trăiască. Lipsa de afectivitate şi de îngrijire atentă îl determină pe copil să se 
retragă în sine, să devină tot mai agitat, nervos şi chiar deprimat. 
Pe de altă parte, constatăm cu durere că lipsesc cărţile pentru copii, cărţile 
adevărate pentru copii. Sunt eforturi făcute de mari edituri ale ţării de a 
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pune la îndemână traduceri din marii clasici ai literaturii pentru copii. Din 
literatura românească foarte greu sunt puse la îndemâna copiilor cărţile de 
poveşti creştine, cu morală sănătoasă. Pentru că în general avem tendinţa 
de a publica foarte bine cărţile străine, iar ale noastre le lăsăm deoparte. Am 
constatat acest lucru la târgul Gaudeamus de anul acesta! Un popor care încă 
mai are copii care caută cartea bună şi care caută cartea creştină bună mai 
are şanse de scăpare. O moralitate bună se face şi cu o lectură pe măsură, 
provocată de bucuria cititului. De asemenea, o cultură reală nu se poate crea 
decât dacă în jurul tău este un mediu pentru carte, în ideea că acasă trebuie 
să ai veioza ta şi liniştea ta pentru a pătrunde cu bucurie într-un astfel de 
spaţiu cum este cartea13.  
O altă problemă de care ar trebui să se ţină seama într-o analiză a incapacităţii 
de învăţare a multora dintre tinerii de astăzi este rătăcirea acestora în jungla 
lumii televizorului, a jocurilor pe calculator, a internetului în general. Miile 
de ore petrecute de copii în compania personajelor virtuale au contribuit 
la haosul şi confuzia care-i stăpâneşte pe tinerii de astăzi. Adevăraţii lor 
educatori sunt eroii de telenovelă, VIP-urile a căror viaţă li se oferă drept 
model sau strategiile de luptă şi supravieţuire din tot felul de jocuri video. 
Comunicarea pe internet le afectează capacitatea de a scrie şi de a citi, dar şi 
de a comunica firesc cu alţi tineri de vârsta lor. Duhul lumii virtuale nu are 
nimic în comun cu niciun fel de etică a unei societăţi normale. Munca e privită 
ca o corvoadă, iar distracţia ca singurul mod acceptabil de a-ţi petrece viaţa. 
Nu mai vorbim de invazia pornografiei care cucereşte tot mai mult teren în 
mintea şi sufletul tinerilor de pretutindeni. Există deja o mulţime de studii 
care demonstrează că scăderea vizibilă a performanţelor şcolare ale băieţilor 
faţă de cele ale fetelor îşi are una dintre cauze în consumul de pornografie, 
care la băieţi este în cantitate mai mare. 
De ce pornografia este un rău? Din două motive: o dată, pentru că aduce 
după sine o întreagă patologie medicală, socială, psihologică şi spirituală; 
creşte incidenţa bolilor cu transmisiune sexuală, rata divorţurilor, scade 
stima de sine, creşte incidenţa stărilor depresive. Dar, mai mult decât o 
patologie medicală şi psihologică, pornografia este un mare păcat şi incită la 
alte păcate, la violenţă, la perversiuni, la deznădejde, la abandon14. 

Totuşi, există încă mulţi copii care câştigă premii internaţionale, care ocupă 
un loc de frunte în marile universităţi ale lumii şi posturi dintre cele mai bine 
plătite. Oare cum au crescut aceşti copii? Majoritatea face parte din familii în 
care educaţia copilului nu a fost lăsată la întâmplare, pe mâna unor sisteme 
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impersonale şi corupte. Părinţii lor nu s-au îngrijit să le cumpere ultimul 
tip de iPhone, laptop şi haine ,,de firmă”, ci să le citească mai mult încă din 
primii ani de viaţă. Au reuşit să-i ţină departe de anti-modelele de la televizor, 
să-i îndrume să studieze un instrument muzical, nu să asculte manele sau 
alte genuri muzicale cu efecte negative asupra minţii lor, să-i înveţe o limbă 
străină, nu să-i lase să repete cuvinte murdare din limba engleză, să-i ajute 
să aibă un contact cât mai strâns cu natura, să-i înscrie la un sport, nu să 
vadă meciuri la televizor. Cu siguranţă că şi dumneavoastră Vă doriţi astfel 
de copii!

Dar trebuie să ştiţi că educaţia acestor copii a început de foarte devreme, 
urmând preceptele unei educaţii tradiţionale, sub autoritatea părinţilor, 
primind afectivitate din belşug şi libertate pe măsura discernământului. 
Desigur, aceşti părinţi şi-au petrecut ei înşişi mai puţin timp în faţa 
televizorului, luându-şi foarte în serios rolul de părinţi şi educatori. Ei au 
înţeles că petrecerea a mai mult timp împreună cu copiii, atrăgându-i în 
diverse activităţi, îi va ajuta pe cei mici să nu-şi petreacă viaţa hipnotizaţi 
în faţa televizorului şi a calculatorului, să fie mai stăpâni pe deciziile şi 
motivaţiile personale şi mai puţin atraşi de anturajele bolnave, erotism, 
băutură şi drog15.  

Iubiţii mei, 

Din caierul vremii s-a scurs pe apa cea trecătoare a timpului încă un 
an. Un altul nou îşi începe desfăşurarea potrivit rânduielii celei veşnice a 
Ziditorului a toate. Creştini fiind, avem datoria de a zăbovi fără răgaz asupra 
celor înfăptuite de noi în anul ce în curând se va încheia, atât pentru cele 
trupeşti, cât şi pentru cele sufleteşti. Din puţinul celor împlinite până acum 
se cade să izvorască în sufletele noastre hotărâre neclintită de mai multe 
strădanii în zilele anului următor, veghe neadormită pentru o viaţă curată şi 
bineplăcută lui Dumnezeu, muncă fără preget pentru îndepărtarea lipsurilor 
şi pentru bunăstarea tuturor semenilor noştri. 

Ascultând cuvântul veşnic al Evangheliei Mântuitorului Hristos, 
lucrând cele plăcute şi rânduite de sfintele predanii, rugându-ne mai mult 
şi mai stăruitor, înmulţind dragostea jertfelnică şi faptele cele bune, vom 
arăta că suntem cu adevărat fii ai Bisericii străbune şi ai neamului nostru 
românesc.
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 Nu întâmplător, anul 2014 a fost proclamat ca An omagial 
euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei  Împărtăşanii)  şi  
Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia 
Română. Noi, cei de astăzi, primim oare un mesaj de la viaţa măritului 
Voievod Constantin? Considerăm că trei lucruri ar trebui să constituie bogăţia 
cu care ar trebui să ne întoarcem la casele noastre: Voievodul Constantin a 
avut o familie cu mulţi copii. Mai avem noi curajul să naştem prunci, pentru 
ca ţara, Biserica şi neamul să dăinuie? În al doilea rând: suntem noi precum 
Voievodul Constantin, ctitori de biserici, de mănăstiri şi de cultură creştină? 
În al treilea rând: avem noi curajul mărturisirii în faţa atâtor ,,păgâni” de 
astăzi, în faţa atâtor valuri şi vânturi care se abat asupra fidelităţii noastre 
în credinţa pe care am moştenit-o şi pentru care Voievodul Constantin 
Brâncoveanu şi-a dat viaţa? 

Să-l privim pe Binecredinciosul Domnitor cu ochii adevărului şi ai 
dragostei, nu cu ochii patimilor. Înaintaşii noştri l-au iubit şi l-au luat ca 
model. Un model viu, dătător de putere, căci sfinţii nu mor, ci, trecând prin 
moarte, lucrarea lor devine mai puternică, iar reuşita lor a devenit un model 
pentru tinerii altor generaţii care au urmat. În acest sens, considerăm că, 
în anul în care vom intra în curând, avem o datorie sfântă faţă de Martirii 
Brâncoveni, aceea de a depune toate eforturile pentru a finaliza restaurarea 
monumentului arhitectural brâncovenesc de la Drugănescu, ridicat între anii 
1710-1715 de ctitorul său principal, ,,jupan Gavriil Drugănescul, vel vornic dă 
Târgovişte”, aşa cum menţionează pisania din pronaosul bisericii cu hramul 
,,Buna Vestire”. 

Mircea cel Bătrân, Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, 
Sfinţii Martiri Brâncoveni, Eminescu şi alţi bărbaţi de seamă ai neamului 
nostru românesc sunt inactuali pentru cei ignoranţi, pentru cei care jinduiesc 
la binele, la frumosul, la bunul nostru, pentru cei fricoşi, pentru cei care nu 
iubesc adevărul şi dreptatea, pentru cei care nu se jertfesc pentru alţii, ci îi 
jertfesc pe alţii pentru interesele lor.

Suntem români! Să nu vă fie ruşine de aceasta, oriunde veţi merge, 
să spuneţi tuturor că sunteţi români, să purtaţi cu demnitate şi să slujiţi cu 
toată fiinţa această calitate, căci identitatea este şi ea un dar de la Dumnezeu. 
Avem ce să dăruim Europei şi oricărei ţări, să ştim doar să ne preţuim cultura, 
istoria şi spiritualitatea noastră. Haideţi să ne unim inimile şi puterile, să 
aducem fiecare darul pe care ni l-a dat Dumnezeu, pe care l-am dezvoltat 
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prin educaţie, şi să-l punem în slujba binelui comun, a aproapelui nostru, a 
ţării şi a neamului. 

Iubiţii mei fii şi fiice duhovniceşti, 

Să mărturisim adevărul despre Întruparea lui Hristos în această lume 
a minciunii şi a falsităţii!

Să-L mărturisim, în primul rând, copiilor, care sunt derutaţi şi 
îndepărtaţi sistematic de la Hristos. Să facem cu ei lecţii despre adevăr, în 
primul rând acasă, apoi la şcoală, la cursuri, să ţinem conferinţe, să scriem 
articole în ziare şi pe internet. Să nu tăcem sub niciun motiv atunci când 
este vorba despre adevăr cu privire la subiecte ce ţin de identitate, rădăcini, 
modele, jertfe şi idealuri, forţă spirituală şi sfidare a morţii.

Apologia noastră, a creştinilor, dacă se poate spune aşa, este una 
a jertfei de sine, a rostirii Adevărului cu orice preţ, iar arma noastră este 
rostirea Adevărului cu durere şi lacrimi în ochi, acolo unde se spun doar 
neadevăruri din rea-voinţă sau ignoranţă. 

Se cuvine să nu mai pierdem timpul fără ocupaţii serioase şi 
responsabile, pentru a nu pierde vremea luminii, pentru că aşa ne învaţă 
Sfântul Apostol Pavel, că e necesar ,,să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în 
ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în 
pizmă”. Să mergem la biserică de Crăciun şi la toate slujbele Bisericii pentru 
că e păcat strigător la cer ca supermarketurile să fie pline, iar minunatele 
noastre biserici să fie goale. Crăciunul nu înseamnă doar brad împodobit, 
globuleţe multicolore sau masă îmbelşugată. Experienţa trecutului ne arată 
că foarte mulţi creştini nu ştiu să gestioneze înţelept entuziasmul care-i 
cuprinde în aceste zile de sărbătoare, exagerând cu consumul de alcool sau 
de alimente, după o perioadă prelungită de post sau abstinenţă. De aceea, 
ambulanţele aleargă pe străzile oraşelor pentru a-i salva pe aceia care n-au 
înţeles că bucuria Crăciunului înseamnă nu doar consum pentru propria 
persoană, ci mai mult jertfă, dragoste sau dăruire.

Cu aceste gânduri şi poveţe, Vă îmbrăţişez în dragostea lui Hristos şi Vă 
doresc tuturor să prăznuiţi Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului, Anului 
Nou şi Bobotezei cu pace, sănătate şi alese bucurii, potrivit datinii străbune. 
Totodată, aducem mulţumiri celor care au sprijinit concret activităţile 
Centrului Eparhial, precum şi tuturor clericilor şi credincioşilor care au 
contribuit în fiecare lună cu banul lor la colecta naţională pentru construirea 
Catedralei Mântuirii Neamului, înţelegând că această biserică are valoare de 
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simbol pentru întreg neamul românesc. De aceea, Vă îndemn ca şi în anul 
următor să Vă aduceţi obolul Dumneavoastră la realizarea acestei lucrări 
mari şi sfinte. La cumpăna dintre ani, adică în noaptea de 31 decembrie 2013 
spre 1 ianuarie 2014, suntem chemaţi să ne rugăm lui Dumnezeu, Domnul 
timpului şi al istoriei, pentru sănătate şi mântuire, pentru toţi românii din 
ţară şi din străinătate. 

Împărtăşindu-Vă părintească binecuvântare, rog pe Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, Domnul vieţii şi al păcii, să Vă dăruiască toate cele de 
folos, bucurându-Vă de aceste sărbători întru mulţi ani.

     Al Vostru părinte duhovnicesc, de tot binele voitor şi pururea către 
Domnul fierbinte rugător, 

                

†AMBROZIE

EPISCOPUL GIURGIULUI



Lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Giurgiului -  
7 februarie, 2013



ALMANAH BISERICESC 2014

50

Note: 

1. Pr. Ion Petrică, Cuvinte vechi tâlcuite în timpuri noi, Editura ,,Agnos”, Sibiu, 2009, p. 143.
2.  Gheorghe Fecioru, De teamă să nu fim numiţi extremişti, renunţăm să mai fim creştini, 

în rev. ,,Familia ortodoxă”, nr. 4/2011, p. 4.
3.  Idem, Între împărăţia omului şi Împărăţia lui Dumnezeu, în rev. ,,Familia ortodoxă”, nr. 

8/2013, p. 4.
4. Pr. Ion Petrică, Cuvinte vechi..., p. 132.
5.  Pr. prof. Filoteu Faros, Criza vârstei de mijloc. Provocări şi perspective, Editura ,,Sophia”, 

Bucureşti, 2013, p. 43.
6.  Ing. Dr. Iulian Iancu, Pornografia ‑ o primejdie adevărată pentru România de azi şi de 

mâine, în rev. ,,Familia ortodoxă”, nr. 3/2011, p. 66.
7.  Gheorghe Fecioru, Ne îmbolnăvim de singurătate când ne îndepărtăm de Dumnezeu, în 

rev. ,,Familia ortodoxă”, nr. 5/2011, p. 3.
8.  Arhim. Rafail Karelin, Învăţături despre taina căsătoriei, Editura ,,Sophia”, Bucureşti, 

2013, p. 11.
9.  C. D., Dacă Biserica nu vine către noi, suntem o generaţie care moare înainte de a se 

naşte, în rev. ,,Familia ortodoxă”, nr. 12/2011, p. 65.
10.  Ioan Bucur, Familia de astăzi: singurătate împreună, în rev. ,,Familia ortodoxă”, nr. 

12/2011, p. 37-38.
11.  Konstantin V. Zorin, Ce li se ascunde tinerilor. Ispitele şi bolile acestui veac, Editura 

,,Sophia”, Bucureşti, 2012, p. 81.
12.  Propaganda infamă despre flagelul ,,copiilor cu copii”, în rev. ,,Familia ortodoxă”, nr. 

7/2012, p. 61.
13.  Pr. conf. dr. Constantin Necula, Îndumnezeirea maidanului, Editura ,,Agnos”, Sibiu, 

2008, p. 71.
14.  Prof. dr. Pavel Chirilă, Pornografia ‑ o primejdie adevărată pentru România de azi şi de 

mâine, în rev. ,,Familia ortodoxă”, nr. 3/2011, p. 69.
15.  Virgiliu Gheorghe, Unde sunt şcolile de altădată?, în rev. ,,Familia ortodoxă”, nr. 10/2011, 

p. 5. 



EPISCOPIA GIURGIULUI

51

EXPUNEREA ACTIVITĂŢII PASTORAL-
MISIONARE DIN EPARHIA GIURGIULUI

PE ANUL 2013

Activitatea pastoral-misionară

V
iaţa bisericească din Episcopia Giurgiului se desfăşoară în cele 176 
de parohii şi 4 filii grupate în patru protopopiate: Giurgiu, Bolintin, 
Mihăileşti şi Hereşti, precum şi în cele 5 mănăstiri şi 5 schituri din 

cadrul eparhiei, în care slujesc 222 de preoţi, 10 diaconi şi 184 persoane anga-
jate pe posturi neclericale.

În cursul anului 2013, au fost hirotoniţi 3 preoti şi 5 diaconi, 1 preot 
caterisit. Pentru activitatea meritorie a unor preoţi, s-au acordat 6 distincţii 
de iconom stavrofor şi 4 distincţii eparhiale – Vrednicia Vlăsceană.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, Secretariatul Episcopiei 
Giurgiului a înregistrat un număr de 1325 lucrări. 

Adunarea Eparhială, Consiliul Eparhial, precum şi Permanenţa 
Consiliului Eparhial s-au întrunit regulamentar îndeplinindu-şi atribuţiile 
ce le revin conform Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii 
Ortodoxe Române şi regulamentele lui de aplicare.

În calitate de Chiriarh, Preasfinţitul Părinte Episcop Ambrozie a 
efectuat vizite pastorale la numeroase parohii din cuprinsul eparhiei, aceste 
vizite au fost priejuite de diferite ocazii – hramul bisericii, diverse aniversări, 
sărbătoarea comunităţii sau a oraşului, târnosirea sau resfinţirea sfintelor 
locaşuri precum şi instalarea preoţilor slujitori. 
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Pe lângă vizitele pastoral-misionare efectuate în eparhie, a efectuat 
vizite şi în alte eparhii, din ţară şi de peste hotare, dând curs invitaţiilor 
ierarhilor eparhioţi din: Arhiepiscopia Bucureştilor, Episcopia Ortodoxă 
Română a Spaniei şi Portugaliei şi Mitropolia de Russe.

În vederea ajutorării parohiilor misionare din cuprinsul eparhiei, din 
Fondul Pastoral Eparhial precum şi din cota eparhiei reţinută din Fondul 
Central Misionar au fost sprijinite un număr de 23 de familii de preoţi cu 
venituri reduse.

La nivelul întregii eparhii a fost organizată colecta naţională pentru 
Catedrala Mântuirii Neamului, suma totală colectată în anul 2013 fiind în 
valoare de 63.541 lei.

Activităţi desfăşurate cu prilejul declarării anului 2013 ca 
Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul 
comemorativ Dumitru Stăniloae

În anul 2013 - Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi 
Elena şi Anul comemorativ Dumitru Stăniloae, în Episcopia Giurgiului s-au 
desfăşurat conferinţe teologice, simpozioane, întruniri pastorale şi teologice 
în care au fost susţinute referate sau comunicări ştiinţifice care au avut ca 
temă prezentarea rolului şi a importanţei Sfinţilor Împăraţi Constantin şi 
Elena în viaţa Bisericii. Tot în anul 2013, la Muzeul eparhial a fost organizată 
o expoziţie tematică în cadrul căreia au fost prezentate icoane ale Sfinţilor 
Împăraţi Constantin şi Elena aflate în patrimoniul Episcopiei Giurgiului. 
Expoziţia s-a bucurat de prezenţa tinerilor de la instituţiile de învăţământ 
din jud. Giurgiu, cadre didactice şi preoţi din eparhie.Totodată, la nivelul 
întregii eparhii (centre culturale, mănăstiri, parohii, Seminarul Teologic) 
au fost organizate evenimente culturale în care a fost evocată personalitatea 
părintelui Dumitru Stăniloae

Activitatea canonică, juridică şi 
disciplinară din cuprinsul eparhiei.

Aspecte privind patrimoniul bisericesc
În anul 2013, au fost desfăşurate numeroase acţiuni de coordonare, 

supraveghere, gestionare, conservare şi verificare a patrimoniului. De 
asemenea, s-a insistat asupra unei informări complete a preoţilor cu privire 
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la legislaţia referitoare la deţinerea şi folosirea patrimoniului mobil şi imobil. 
Totodată, Episcopia Giurgiului, împreună cu Patriarhia Română, a organizat 
cursuri de instruire privind evidenţa şi gestiunea patrimoniului. Parohiile 
şi mănăstirile au continuat procesul de redobândire a bunurilor bisericeşti, 
clădiri şi terenuri. În acelaşi timp, prin Oficiul Canonico-Juridic, preoţii 
au fost îndrumaţi să facă demersuri pentru dobândirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra construcţiilor şi terenurilor deţinute sau a 
celor care au fost date în administrare sau folosinţă.

La nivelul Centrului Eparhial, Episcopia Giurgiului prin Sectorul 
Economic a continuat lucrarea privind actualizarea evidenţei tuturor 
bunurilor, arătând o grijă deosebită faţă de imobilele care sunt în 
administrarea ei.

Menţionăm faptul că în anul 2013 nu a fost înstrăinat niciun imobil.

Disciplina financiar-contabilă

Prin Sectorul Economic s-a vegheat ca toate obligaţiile financiare 
ale unităţilor de cult din eparhie către bugetul de stat (taxe, impozite, cotele 
sociale aferente salariilor) să fie achitate la timp, pentru a nu afecta drepturile 
personalului angajat şi a nu se crea prejudicii financiare unităţilor de cult din 
eparhie.

În vederea întăriririi disciplinei în rândul clerului din punct de vedere 
economico-financiar, în anul 2013, Serviciul de Control Financiar Intern 
şi Audit a efectuat verificări şi controale de audit la 25 unităţi de cult din 
subordine.

Totodată, Episcopia Giurgiului, a întocmit şi depus la Administraţia 
Financiară bilanţul financiar contabil pe anul 2013.

Disciplina clerului

Corpul de inspecţie şi control a analizat un număr de 15 plângeri 
îndreptate împotriva personalului bisericesc angajat în cadrul Episcopiei, din 
care 9 cazuri au fost cercetate şi soluţionate de p.c. protoierei la faţa locului, 
iar 6 cazuri de către p.c. inspector eparhial pe teren sau la Centrul Eparhial. 
Acolo unde au avut loc abateri disciplinare s-au luat măsuri adecvate 
pentru îndreptarea preoţilor; astfel au fost aplicate pedepse conform cu 
regulamentele noastre bisericeşti: 2 pedepse de oprire de la cele sfinte pe o 
perioadă de 30 de zile.
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Totodată, pe rolul Consistoriului Eparhial s-a aflat cauza disciplinară 
a preotului Georgescu George Mălin de la Parohia Mihăileşti I, căruia, prin 
hotărârea nr. 1/2013, i-a fost aplicată pedeapsa caterisirii.

Învăţământul teologic şi religios

În Eparhia Giurgiului, învăţământul teologic este reprezentat de 
Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul” din municipiul Giurgiu.

Efectivul de elevi în anul şcolar 2012 – 2013 a fost de 83 de elevi, 
repartizaţi pe ani de studiu astfel:

- clasa a IX-a    19 elevi
- clasa a X-a     15 elevi
- clasa a XI-a    29 elevi
- clasa  a XII-a  20 elevi
În anul 2013, predarea a fost asigurată de un număr de 18 cadre 

didactice (9 clerici, o monahie şi 8 laici), 4 dintre ei având titlul academic de 
Doctor în Teologie.

În ceea ce priveşte învăţământul religios, predarea Religiei în vederea 
educării religios-morale a copiilor şi adolescenţilor este asigurată în toate 
unităţile de învăţământ din Episcopia Giurgiului de un număr de 103 cadre 
didactice, dintre care 101 sunt absolvenţi de studii superioare teologice.

Activitatea social-filantropică

  Sectorul Social al Episcopiei Giurgiului îşi desfăşoară activitatea 
în parteneriat cu Asociaţia Letca Nouă, asociaţie membră a Federaţiei 
Filantropia a Patriarhiei Române şi acreditată de stat pentru a furniza servicii 
sociale. 

În cele două aşezăminte sociale eparhiale acreditate de către stat - 
Aşezământul Social Grădina Maicii Domnului de la Letca Nouă şi Aşezâmântul 
Social Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil - Centrul de recuperare a mamelor si 
copiilor victime ale violentei în familie, beneficiază de hrană, îmbrăcăminte, 
asistenţă socială şi medicală un număr de 35 de copii şi 15 mame .

Un rol deosebit de important în misiunea social-filantropică 
desfăşurată de Episcopia Giurgiului l-a avut Cabinetul medical „Sf. Ioan 
Rusul” al Episcopiei Giurgiului, unde funcţionează ca medic Monahia 
Andreea Dragomir.
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Cabinetul Medical „Sf. Ioan Rusul” al Episcopiei Giurgiului asigură 
asistenţă medicală pentru 2787 de persoane - clerici şi credincioşi din 
cuprinsul Eparhiei Giurgiului - dintre care 270 sunt cazuri sociale grave, 
neavând asigurare medicală de sănătate. 

Pe parcursul anului 2013 au fost derulate mai multe programe sociale 
complexe adresate familiilor sărace din cuprinsul judeţului, bolnavilor din 
spitale, Aşezăminte de bătrâni, Centre socio-medicale, persoanelor cu 
dezabilităţi, copiilor din şcolile speciale, persoanelor infestate cu HIV şi 
persoanelor private de libertate din Penitenciarul de maximă siguranţă din 
mun. Giurgiu. Între aceste amintim:
•	 Programul „Cu Hristos în spital” (1250 beneficiari - persoane bolnave 

internate în unităţile spitaliceşti din judeţ) 
•	 Programul „Cu Hristos în temniţă” (1470 beneficiari - persoane private 

de libertate) 
•	 Programele „Cu Hristos în Şcoală” şi „Alături de copiii instituţionalizaţi” 

(520 beneficiari – copii din Casele de tip familial şi de la Şcoala specială 
din Giurgiu)

•	 Programul „Şi ei sunt ai noştri” (315 beneficiari - de persoane vârstnice)
•	 Programul „Sprijin pentru Viaţă” (60 beneficiari - persoane persoane 

infestate cu virusul HIV) 
Pe lângă aceste programe sociale, Sectorul Social a organizat diverse 

acţiuni în perioadele premergătoare Praznicului Învierii Domnului şi al 
Naşterii Domnului numite sugestiv ,,Darul Sfântului Nicolae”, ,,Iată, vine 
Moş Crăciun” , „Dar din dar se face Rai”. 

De asemenea, în anul 2013 au continuat, la nivelul Episcopiei 
Giurgiului, întâlnirile de formare în cadrul proiectului FORTE - Formare 
trainică pentru un parteneriat social. Acestea s-au desfăşurat la Centrul 
pentru dezvoltarea resurselor umane al Episcopiei Giurgiului, în cadrul 
căruia au fost desfăşurate seminarii de informare ce au avut ca teme 
„Managementul Serviciilor Sociale”, ,,Modalităţi de implicare a voluntarilor 
în activităţile social-filantropice ale parohiilor” şi „Rolul comitetului parohial 
în desfăşurarea activităţii pastoral-misionare a parohiei”. 

Lucrarea cultural-religioasă

Din punct de vedere cultural, în anul 2013 activitatea eparhiei noastre 
s-a desfăşurat în contextul realizării proiectului religios-duhovnicesc, 
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cultural-editorialistic şi mediatic Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi 
Constantin şi Elena şi Anul comemorativ Dumitru Stăniloae.

Ca în fiecare an, mulţi tineri din jud. Giurgiu au luat parte la 
numeroase activităţi desfăşurate la Centrul Eparhial pentru copii şi tineret 
„Sfântul Ioan Valahul”, Centrul pastoral‑cultural „Gavril Drugănescu” şi 
Centrul cultural „Dimitrie Bolintineanu” al Mănăstirii Buna Vestire. Astfel, 
pe parcursul anului 2013, în aceste centre culturale au fost organizate un 
număr de 53 de activităţi la care au participat apoximativ 3.450 de tineri.

În parohii, centrele catehetice au găzduit numneroase activităţi în 
cadrul Proiectului Catehetic Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”. 

Prin Editura Eparhială au fost publicate următoarele periodice cărţi 
şi monografii: Revista Ortodoxă (6 numere/an); Almanah Bisericesc 2013 
(464 pagini); Protos Dr. Mihail Muscariu – Mănăstirea Comana – Istorie, 
Legendă, Spiritualitate – format mic (205 pagini); Prof. Dr. Arh. Nicolae 
Vlădescu, Prof. Corneliu State. Apr. Dr. Beldiman Nicuşor, Protos. Dr. 
Mihail Muscariu, Centrul pastoral‑ciultural Gavril Drugănescu (64 pagini), 
Protos. Macarie Şotârcă, Mănăstirea Sfântul Ioan Rusul (144 pagini), Pr. Dr. 
Adrian Cazacu, Gnosticismul primelor trei secole creştine din perspectiva 
cercetărilor actuale, (358 pagini); Pr. Dr. Beldiman Nicuşor, Predica în 
Biserica Ortodoxă Română din Muntenia în secolul al XX‑lea, (640 pagini)

Pe site-ul eparhiei noastre, www.episcopiagiurgiului.ro, au fost 
prezentate evenimente din viaţa eparhiei şi a parohiilor din cuprinsul ei, 
precum şi diverse ştiri privind viaţa Bisericii Ortodoxe Române. 

Viaţa monahală

Viaţa monahală din Episcopia Giurgiului este reprezentată de 
Mănăstirea Comana din com. Comana, Mănăstirea Delta Neajlovului 
din loc. Budeni, Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe din Giurgiu, 
Mănăstirea Buna Vestire din loc. Bolintin Vale, Mănăstirea Sf. Ioan Rusul, 
Schitul Sfântul Ierarh Nicolae din Giurgiu, Schitul Acoperământul Maicii 
Domnului din localitatea Chiriacu, Schitul Strâmbu‑Găiseni din loc. Găiseni, 
Schitul Mironeşti din loc. Mironeşti şi Schitul Crucea de Piatră din com. 
Călugăreni.

Personalul monahal din Episcopia noastră numără 2 arhimandriţi, 
5 protosingheli, 4 ieromonahi, 5 monahi şi 2 fraţi de mănăstire, precum şi 9 
monahii.
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„ANII NEŞTIUŢI” DIN VIAŢA 
MÂNTUITORULUI

Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin PREDA

A
stăzi este afirmată unanim convingerea, chiar dacă nu este nouă, că 
Mântuitorul Iisus Hristos Întrupat a trăit ca om în Palestina secolu-
lui I (7/6 înaintea erei creştine - 30 era creştină). Evangheliile după 

Matei şi Luca scriu despre Iisus că S-a născut la Betleem, însă a crescut la Na-
zaret. Cei doi Evanghelişti au reconstituit, în baza surselor de documentare de 
care au dispus, o expunere teologică într-o formă narativă, despre naşterea şi 
copilăria Mântuitorului Iisus Hristos. Aceste naraţiuni teologice reflectă tradi-
ţii şi surse independente una faţă de alta, în care interesul istoric al autorilor, 
de a fixa în mod riguros contextul spaţio–temporal, a fost subordonat preo-
cupării teologice de a păstra logica paradoxală şi antinomică a evenimentului 
Întrupării. Evanghelistul Matei nu precizează locul arătării îngerului în vis lui 
Iosif; şi nu se spune că ar fi fost Betleemul după cum s-ar înţelege din episodul 
care-i urmează imediat. Pentru cel care povesteşte şi se află în locul respectiv, 
este firesc să nu-l pomenească. În acest caz ar fi vorba despre Nazaret. Cele 
două Evanghelii redau în mod diferit prezenţa Mântuitorului Hristos şi mu-
tarea familiei Sale după trup dintr-un loc în altul. Întoarcerea la Nazaret este 
istorisită în mod diferit de către Matei şi Luca. 

Cele două tradiţii reflectate în cele două naraţiuni nu sunt 
ireconciliabile, după cum consideră în mare parte comentatorii. Însă mi se 
pare corect să susţinem că ele expun episoade diferite şi independente, care 
nu sunt fixate cronologic în mod precis. Dorinţa de a le armoniza sau de a 
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demonstra faptul că ele se contrazic mi se pare nejustificată, de vreme ce ele 
reflectă tradiţii şi surse independente, în care istoria se împleteşte cu teologia. 
Obiectul teologiei nu îl constituie numai adevărul transcendent, ci şi istoria 
însăşi. Acest fapt reflectă originalitatea revelaţiei creştine, care se rezumă în 
mod esenţial la Întruparea Fiului lui Dumnezeu în istorie, împotriva oricărui 
dochetism antic sau modern1.

Evangheliştii au valorificat evenimentul istoric al descendenţei 
davidice şi al naşterii la Betleem a Mântuitorului, însă nu au fost preocupaţi 
să ofere o cronică a faptelor, ci să-şi sprijine reflecţia lor teologică pe realitatea 
istorică şi să o integreze perspectivei teologice proprii. 

De asemenea, cunoaştem cu toţii că tradiţia evanghelică primară 
s-a interesat mai mult de Persoana şi de opera Sa în calitate de Mesia, Fiul 
lui Dumnezeu şi Mântuitor, şi mai puţin de viaţa Sa pământească. Schema 
fundamentală a Evangheliilor este rezumată în cuvintele Sfântului Petru din 
FA 10, 37 - 43: «Voi ştiţi cuvântul care a fost în toată Iudeea, începând din 
Galileea, după botezul pe care l-a propovăduit Ioan. [Adică despre] Iisus din 
Nazaret: cum a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Acesta, Care 
a umblat făcând bine şi vindecând pe toţi cei asupriţi de diavolul, pentru că 
Dumnezeu era cu El. Şi noi suntem martori pentru toate cele ce a făcut El, 
şi în ţara iudeilor, şi în Ierusalim; pe Acesta L-au omorât, spânzurându-L 
pe lemn. Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi I-a dat să Se arate, nu la 
tot poporul, ci nouă, martorilor, dinainte rânduiţi de Dumnezeu, care am 
mâncat şi am băut cu El după învierea Lui din morţi. Şi ne-a poruncit să 
propovăduim poporului şi să mărturisim că El este Cel rânduit de Dumnezeu 
să fie judecător al celor vii şi al celor morţi. Despre Acesta mărturisesc toţi 
proorocii, că tot cel ce crede în El va primi iertarea păcatelor, prin numele 
Lui». 

În textul acesta întâlnim atât o sinteză a kerygmei, adică a 
propovăduirii Evangheliei, cât şi cea mai scurtă şi esenţială „biografie” a 
Mântuitorului Iisus Hristos. Începutul propriu-zis al activităţii Sale istorice 
îl constituie botezul în râul Iordan «ca să se plinească toată dreptatea» (Mt 3, 
15), adică voinţa lui Dumnezeu, planul Său mântuitor faţă de lume. Din acel 
moment El a început să Se manifeste public în Israel ca Fiul lui Dumneze şi 
Mesia cel prorocit şi aşteptat (cf. Mt 3, 17; Mc 1, 11; Lc 3, 22; In 1, 34). 

Este adevărat că Evangheliile după Matei şi Luca istorisesc naşterea 
Mântuitorului şi unele episoade despre copilăria Sa, însă ele nu ne oferă 



Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, prezent 
la slujba de sfinţire a bisericii comunităţii ortodoxe române 
din Mejorada del Campo, dând curs invitaţiei Preasfinţitului 

Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Episcopiei 
Spaniei şi Portugaliei - 24 februarie, 2013.
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elemente suficiente pentru a alcătui o biografie a Mântuitorului Iisus 
Hristos în sensul modern al termenului. Evangheliştii nu au avut intenţia să 
alcătuiască o biografie a Fiului lui Dumnezeu Întrupat! Aşa-zisa «Evanghelie 
a copilăriei» din Mt 1–2 şi Lc 1–2 este, de fapt, o introducere teologică 
redată sub forma unei naraţiuni, un exemplu de teologie narativă, după cum 
prologul Evangheliei după Ioan 1, 1–18 este o introducere teologică despre 
preexistenţa Fiului lui Dumnezeu, exprimată într-o formă aproape lirică. 

Există, fără îndoială, o anumită afinitate a istorisirilor acestea cu 
„biografiile” elenistice şi iudaice ale vremii, care prezentau perioada copilăriei 
unui personalităţi maracnte cu trăsăturile pe care le va avea ca adult (cf. 
Filostrat, Viaţa lui Apoloniu din Tiana, 1, 7–8; Filon Alexandrinul, Viaţa lui 
Moise,1, 21; J. Flavius, Autobiografie, II, 7–12). Lumea antică, în general, nu 
acorda mare importanţă primei perioade din viaţa unui om şi nu obişnuia 
să relateze copilăria marilor personalităţi. În lumea iudaică însă, copilul, 
considerat o fiinţă fragilă şi care depinde de ajutorul persoanelor adulte, era 
admirat în mod deosebit numai dacă demonstra o capacitate precoce de a 
învăţa, şi respecta Tora. Potrivit stadiului cercetărilor actuale, majoritatea 
exegeţilor sunt convinşi că Evangheliştii nu au vrut să scrie o biografie a 
lMântuitorului Iisus Hristos2. Totuşi, studiile recente dedicate contextului 
iudaic al secolului I ne permit să facem câteva ipoteze plauzibile cu privire la 
aşa-zisa „perioadă obscură” din viaţa Mântuitorului Hristos ca Om. 

Deşi nu deţinem prea multe informaţii istorice despre curriculum 
formativ al Mântuitoului Iisus Hristos ca Om, putem totuşi să evidenţiem 
condiţiile generale şi cadrul în care Şi-a trăit copilăria şi tinereţea3. 

1. Familia şi şcoala

Familia după trup a Mântuitorului este prezentată de două mărturii 
evanghelice: Matei ne-o prezintă din perspectiva lui Iosif, tatăl adoptiv al lui 
Iisus, iar Luca o evocă din punctul de vedere al Mariei. Evanghelistul Matei 
scoate în relief figura lui Iosif, istorisind vestea pe care i-o aduce îngerul şi 
misiunea pe care el trebuie să şi-o asume, ca tată adoptiv al Pruncului şi în 
calitate de cap al familiei. Iosif este definit ca fiind «bărbatul Mariei» (tòn 
andra Marias) (cf. Mt 1, 16, 19), iar Maria este numită «femeia lui» (tēn 
gynaika autou) (Mt 1, 24; cf. 1, 20) şi deci «mama lui [Iisus]» (hē mētēr 
autou) (Mt 1, 18, 2, 11), a lui Emanuel, Dumnezeu este cu noi (Mt 1, 18; 2, 
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11). Ca soţ al Mariei, Iosif este tatăl legal al lui Iisus. Din acest motiv, lumea 

din sat Îl va identifica pe Iisus ca fiind «fiul teslarului» (Mt 13, 55). Matei 

caracterizează şi persoana morală a lui Iosif, spunând că era «drept; cf. ebr. 

ţedeq; gr. dikaios» (Mt 1, 19), un termen plin de o însemnătate, ce rezumă 

întreaga spiritualitate biblică (cf. Mt 5, 20)4. 

Luca evidenţiază chipul şi misiunea Mariei în câteva tablouri ale vieţii 

familiale. În istorisirea sa, Iosif este prezentat cu trăsături asemănătoare 

celor din relatarea lui Matei, însă mai puţin accentuate: el este descendent al 

«casei şi al familiei lui David» (Lc 2, 4), bărbatul şi logodnicul tinerei fecioare 

Maria (Lc 1, 27), tatăl adoptiv al lui Iisus (Lc 1, 48; 2, 33), capul familiei (Lc 

2, 4 - 5; cf. 2, 43, 48). 

Maria este descrisă ca fiind o «fecioară logodită» (parthenos) (Lc 

1, 27; cf. 1, 34) cu Iosif, femeie «plină de har» (keharitōmenē), cu sufletul 

deschis permanent către Dumnezeu (Lc 1, 28). Ascultătoare faţă de mesajul 

lui Dumnezeu, Maria a zămislit un Fiu în pântece prin puterea şi ajutorul 

lui Dumnezeu (Lc 1, 35) şi a dat naştere lui Iisus, «Fiul Celui Preaînalt» şi 

moştenitorul tronului lui David (Lc 1, 32), pe Care ea L-a purtat în pântece, ca 

pe Fiul său (Lc 1, 31; 2, 5). Pentru aceasta ea este numită «Maica Domnului» 

(Lc 1, 43), cea «binecuvântată între femei» (Lc 1, 42). Ea L-a născut pe Iisus, 

«Primul şi Unicul Născut» (Lc 2, 7), pe Care îngerii L-au prezentat păstorilor 

ca fiind «Mântuitorul, Hristos Domnul» (Lc 2, 7). Maria L-a crescut pe Copilul 

Iisus şi L-a urmat până la capăt, potrivit cuvântului profetic rostit de Dreptul 

Simeon în Templu: «Iată, Acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea 

multora din Israel şi ca semn care va stârni împotriviri. Şi prin sufletul tău 

va trece sabie» (Lc 2, 34 - 35). Maria şi Iosif sunt consideraţi părinţii (hoi 

goneis) trupeşti ai lui Iisus (Lc 2, 27, 43), pe Care L-au crescut cu multă 

grijă, încercând să înţeleagă sensul vieţii Lui, dar şi al lor (Lc 2, 44 - 45, 48), 

conştienţi fiind că Iisus nu era un prunc oarecare, ci Fiul Unul - Născut din 

veşnicie, pe Care Dumnezeu L-a trimis în lume ca să îndeplinească o misiune 

unică (Lc 2, 49), aceea de a descoperi oamenilor viaţa cea veşnică. «Iar viaţa 

veşnică aceasta este: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi 

pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis» (In 17, 3).
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Într-un sat ca Nazaret, Iisus nu a trăit într-o familie restrânsă, care 
presupune doar existenţa mamei, a tatălui şi a copilului, ci în cadrul a ceea ce 
se poate numi familia largă de tip antic sau clanul5.

Spre deosebire de mama, de fraţii şi de surorile lui Iisus după trup, 
Dreptul Iosif nu este prezent în timpul slujirii publice a Mântuitorului. Din 
diferite texte ale Evangheliilor reiese că alături de Iisus se afla mama Sa (In 
2, 3 - 5), sau se afla împreună cu fraţii Săi (In 7, 3 - 10), sau împreună cu toţi, 
mama şi fraţii Săi (Mc 3, 31 - 35). În lumina acestor mărturii multiple, este 
semnificativ faptul că despre tatăl legal, Iosif, nu se vorbeşte deloc. Răspunsul 
tradiţional la această problemă, cunoscut deja în perioada patristică, rămâne 
cel mai verosimil: Iosif murise deja când Iisus a început activitatea Sa 
publică6. Nu ştim vârsta lui Iosif când Iisus S-a născut şi care era media de 
vârstă în lumea antică; probabil că Iosif a murit înainte ca Iisus să fi împlinit 
30 de ani. 

Spre deosebire de Iosif, Fecioara Maria a trăit în timpul slujirii publice 
a lui Iisus (Mc 3, 31; In 2, 1 - 12), iar după răstignirea - moartea - Învierea 
Fiului Său, cel puţin până în primele zile ale Bisericii (In 19, 25; FA 1, 14). 
Dacă admitem că avea între 14 şi 16 ani când S-a născut Iisus, este foarte 
sigur ca ea să fi trăit şi după înălţarea Fiului la cer; avea probabil în jur de 48 
- 50 de ani în timpul crucificării lui Iisus7.

Despre viaţa Copilului Iisus în mijlocul familiei din Nazaret ni 
se spun puţine lucruri în Evanghelii, însă acele afirmaţii foarte sumare 
sunt extraordinar de importante şi dense. Iată afirmaţiile evanghelice 
fundamentale: «Iar Copilul creştea şi Se întărea cu duhul, umplându-Se de 
înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era asupra Lui» (Lc 2, 40); «Şi a coborât 
cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus… Şi Iisus sporea cu înţelepciunea şi 
cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni» (Lc 2, 51a, 52). O instituţie 
formativă de importanţă determinantă era familia, casa părintească. Aici 
avea loc educaţia religioasă elementară, prin intermediul povestirii, învăţării 
şi reţinerii mnemonice a textelor biblice şi liturgice. Răspunderea principală 
care revenea părinţilor consta în a-şi obişnui copiii să trăiască în aşa fel, încât 
să fie membrii ai comunităţii lui Israel. În acest scop, educaţia era privită 
de familie cu cea mai mare seriozitate şi consta, pe de o parte, în iniţierea 
copilului în cunoaşterea Torei (cf. Deut 6, 7), iar pe de alta în practica 
rugăciunii zilnice, seara şi dimineaţa. 
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În iudaismul antic formarea religioasă a fiilor intra în atribuţiile tatălui. 
El avea datoria să-i înveţe să respecte poruncile Legii, să-i înveţe mărturisirea 
de credinţă (Şema Israel) şi rugăciunea zilnică, ce consta în aşa-zisele 
„Optsprezece binecuvântări” (Şemone ezreh), să-i ducă la sinagogă în zi de 
Sabat şi la templul din Ierusalim în timpul sărbătorilor de pelerinaj (Paştele, 
Cincizecimea, Corturile). Învăţarea mărturisirii de credinţă (Şema Israel) 
şi a rugăciunii zilnice (Şemone ezreh) era obligatorie din momentul în care 
copilul începea să vorbească. 

Iosif Flaviu ne oferă următoarea mărturie despre educaţia copiilor: 
«Legea n-a prescris la naşterea copiilor să se pună la cale ospeţe şi să se 
găsească un prilej potrivit pentru beţie. Dar cere ca înţelepciunea să îndrume 
de la început educaţia lor. Dă ordin să fie învăţaţi să citească şi vrea ca ei să 
intre în contact cu legea şi să cunoască faptele strămoşilor lor, pentru ca să le 
urmeze pilda şi, hrăniţi cu laptele sorbit de aceştia, să nu încalce prevederile, 
slujindu-se de pretextul necunoaşterii lor»8. «La noi, dacă întrebi pe primul 
venit despre legi, ţi le spune pe toate la fel de uşor ca pe numele său. Întrucât 
noi le învăţăm încă din fragedă copilărie, studiul aprofundat al legilor ni se 
întipăreşte, ca să zicem aşa, în suflet»9.

Cea mai mare parte a copiilor iudei primeau o educaţie şcolară care 
implica în special studierea Torei. Şcoala era una din instituţiile pe care o 
cetate era obligată să o întreţină. O şcoală „elementară” de acest fel, care se 
dedica lecturii Sfintei Scripturi, era numită «bet ha-sēfer», «casa cărţii», 
sau «bet ha sōfēr», «casa scribului». Sub influenţa elenismului, astfel de 
şcoli au fost înfiinţate în secolul I în Palestina, şi ele existau în toate oraşele 
iudaice, chiar şi în satele cele mai mici, datorită iniţiativei a două mari 
personalităţi, Simeon ben Şetah (activ între anii 103 - 76 î. Hr.) şi arhiereul 
Ioşua ben Gamla (activ în jurul anilor 63 - 65 d. Hr.)10. Într-o astfel de şcoală 
se învăţau scrisul şi cititul. Scrisul reprezenta o înzestrare superioară care nu 
era deprinsă în mod necesar o dată cu cititul. Materialul de scris era costisitor 
şi rar, astfel încât învăţământul consta mai ales în exersarea memoriei prin 
repetarea constantă. Pentru a ajuta memoria, se recomanda studierea cu glas 
tare.

În timpul Mântuitorului, şcoala era obligatorie de la vârsta de 6 - 7 
ani. Fetele nu mergeau la şcoală. O sentinţă din Talmud afirmă: «o femeie 
nu are ce să caute la învăţătură, ea trebuie să ştie să folosească fusul»11. Toate 
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autorităţile talmudice erau de acord că educaţia trebuie începută devreme: 
«numai studiul căpătat în tinereţe poate produce o impresie care durează»12. 

În vechiul tratat Mişna Avot 5, 21 este fixată vârsta pentru frecventarea 
şcolii: «Vârsta de 5 ani este pentru a învăţa citirea, cea de 10 ani pentru 
Mişna, de 13 ani pentru deprinderea şi împlinirea preceptelor religioase, la 
15 ani pentru învăţarea Talmudului. De la 18 ani începe perioada căsătoriei. 
La 20 de ani se exercită o meserie. La 30 de ani e vârsta puterii…»13. 

La vârsta de 12 - 13 ani, un copil evreu îşi încheia primul ciclu de 
formare şcolară şi intra în cel de al doilea ciclu de educaţie, mai avansat. Erau 
puţini cei care continuau nivelul superior de studii pentru a deveni scribi, 
judecători, învăţători ai Torei, conducători de sinagogi. În acest caz, trebuiau 
să părăsească satul şi să frecventeze pe un anumit magistru, care conducea o 
«bet ha - midraş» sau «casă a studiului». Din izvoarele literare cunoaştem 
că aceste şcoli se aflau în cele mai importante cetăţi. Cele mai vestite şcoli 
de acest nivel din timpul Mântuitorului erau cele conduse de fariseii Hilel şi 
Şamai, şcoli care au funcţionat între anii 10 - 70 d. Hr., în incinta templului 
din Ierusalim, şi erau subordonate Sinedriului14. Despre Mântuitorul nu 
cunoaştem să fi urmat o astfel de şcoală de nivel superior. 

Rămâne deschisă problema dacă Iisus a frecventat o şcoală 
elementară unde se învăţa scrisul şi cititul. Şcoala elementară în secolul I în 
Palestina funcţiona pe lângă o sinagogă, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm 
cu siguranţă că şi un sat atât de neînsemnat precum Nazaretul a avut o şcoală 
elementară15. Cu siguranţă, în cetatea Seforis, la numai 5 km distanţă, exista 
cel puţin una. 

În ceea ce priveşte Evangheliile, avem documentată existenţa la 
Nazaret a unei sinagogi (cf. Mc 6, 2; Mt 13, 54; Lc 4, 16), care avea cel puţin un 
Sul al Torei, şi, în afară de acesta - în funcţie de posibilităţi -, cel puţin un Sul 
cu scrierile profetului Isaia (cf. Lc 4, 17), o Psaltire, pe lângă diferite traduceri 
interpretative (targumim). În fiecare Sabat, în timpul cultului sinagogal, 
se citeau pericope din Tora şi din Profeţi, care erau, aşadar, comentate şi 
traduse, ceea ce pentru copiii evrei constituia cea mai bună ocazie să cunoască 
Scriptura. În preajma sinagogii exista posibilitatea organizării studiului 
sistematic al Scripturii la nivel elementar pentru copii, al învăţării scrisului 
şi cititului16. Slujitorul sinagogii din Nazaret (gr. hypēretēs), menţionat în 
Lc 4, 20, îndeplinea adeseori rolul unui învăţător de şcoală elementară. Este 
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posibil ca Iisus să fi primit în acest loc, în afară de casa părintească, educaţia 
religioasă elementară (cf. Lc 4, 16). 

Probabil că în anii în care a stat la Nazaret, Copilul Iisus a frecventat 
şcoala elementară de pe lângă sinagogă, unde a învăţat alfabetul ebraic, 
urmând aceeaşi metodă de învăţare bazată pe repetiţia mnemonică şi 
antrenarea memoriei17.

Probabil că Evanghelistul Luca se referă la aceşti ani de disciplină 
mentală şi fizică atunci când consemnează: «Iar Copilul creştea şi Se întărea 
cu duhul, umplându-Se de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era asupra 
Lui» (Lc 2, 40). Când Iisus la vîrsta de 12 ani a plecat din satul Nazaret şi a 
mers în pelerinaj la Ierusalim, i-a uimit pe învăţătorii de la templu, şi toţi 
care Îl auzeau «se minunau de priceperea şi de răspunsurile Lui» (Lc 2, 47). 
Cercetătorii subliniază această corespondenţă semnificativă dintre sfârşitul 
perioadei de formare şcolară şi revelaţia unei înţelepciuni superioare în Iisus. 
La Ierusalim, El începe să-Şi manifeste conştiinţa Sa mesianică, ce nu putea 
fi rodul celor şapte ani de şcoală de la Nazaret: «Oare nu ştiaţi că în cele ale 
Tatălui Meu trebuie să fiu?» (Lc 2, 48). «Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a 
Celui ce M-a trimis» (In 7, 16). 

Din acest episod, precum şi din Lc 4, 16 - 30 sau din In 7, 15, reiese 
că Mântuitorul ştia să citească, să interpreteze Scripturile ebraice şi să 
poarte dispute cu fariseii şi cu intelectualii vremii. Acest lucru presupune 
cunoaşterea cel puţin a limbii ebraice şi aramaice (cf. Lc 4, 16 - 20; Mc 5, 
41)18. În ceea ce priveşte limba greacă şi latină, se ştie că latina era limba 
oficială a administraţiei romane, iar limba greacă se impusese în rândurile 
aristocraţiei din Palestina. Este posibil ca Iisus să fi cunoscut chiar greaca 
(cf. In 12, 20 - 28) şi latina, de vreme ce Evangheliile ni-L prezintă în dialog 
cu Pilat (cf. In 18, 29 - 38), în călătorie prin regiunea Tirului şi Sidonului, în 
Decapole. Evangheliile nu-L prezintă niciodată pe Mântuitorul Hristos cum 
că ar fi predicat în cetăţile puternic elenizate ale Galileii şi nici măcar nu 
vorbesc despre aceste cetăţi. Din ceea ce ştim, reiese că în Galileea, activitatea 
Sa a vizat satele şi localităţile tradiţional-iudaice: Nazaret, Capernaum, Cana, 
Nain şi Horazin. Cetăţile elenistice, precum Seforis şi Tiberiada, sunt absente 
din călătoriile lui Iisus, după cum reiese din Evanghelii. Este sigur faptul că 
activitatea Sa de propovăduire a fost circumscrisă la cetăţile şi satele iudaice, 
dar acest fapt nu exclude atribuirea Mântuitorului, şi a altor competenţe 
lingvistice. 
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Copilul Iisus a participat, cu siguranţă, la liturghia sinagogală, iar 
când a împlinit vârsta de 13 ani, a putut să se urce la amvon şi să citească din 
Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. La 13 ani, de fapt, se devenea bar 
mizvah, «un fiu al preceptului», adică adult, obligat din acest moment să 
respecte Legea. Unii cercetători au pus în legătură cu acest rit, de iniţiere şi 
de recunoaştere a maturităţii religioase, episodul despre Iisus la templu, în 
mijlocul învăţătorilor (Lc 2, 41 - 52). Majoritatea textelor talmudice consideră 
vârsta de 13 ani ca fiind cea a maturităţii fizice şi a responsabilităţii. În alte 
texte, se vorbeşte de 12 şi 13 ani19. Participarea lui Iisus la pelerinajul de 
Paşti, în anul care preceda sau în care era recunoscută public maturitatea Sa 
religioasă, face comprehensibilă rămânerea Sa pentru câteva zile la templu, 
acolo unde maeştrii îi învăţau pe tineri Legea. Iisus a rămas şi i-a ascultat, 
apoi le-a pus întrebări şi le-a răspuns potrivit metodei folosite în şcolile 
vremii. Perioada prevăzută pentru formaţia elementară începea, aşadar, de 
la 5 ani şi ţinea aproximativ până la vârsta de 13 ani.

2. Condiţia socio - economică 

La terminarea şcolii obligatorii, tatăl era dator să-l înveţe pe copil o 
meserie, care de cele mai multe ori era cea pe care el o cunoştea. În casa 
părintească, aşadar, un copil evreu învăţa meseria tatălui (cf. Mc 6, 3 // Mt 
13, 55). Ca şi Iosif, tatăl Său adoptiv, Iisus era un téktōn, adică «un meseriaş 
constructor» local, care lucra folosind lemnul sau piatra, un lucrător care 
construia sau repara structuri de lemn sau părţile lor structurale20. 

Cercetătorul evreu Geza Vermes susţine că substantivul grec téktōn 
traduce, de fapt, aramaicul «naggārā»21. Cine cunoaşte limba vorbită de 
Iisus nu ignoră faptul că termenii «tâmplar, teslar», «fiul teslarului» sunt 
folosiţi în vechile scrieri iudaice în sens metaforic. Există texte în Talmud 
în care termenul aramaic naggar, care înseamnă tâmplar, dulgher sau 
meseriaş, se referă la un «învăţător» sau la «o persoană instruită». 

Alţi cercetători consideră că Iosif a părăsit Betleemul şi s-a stabilit în 
Nazaret şi din motive de căutare a surselor de întreţinere, dat fiind faptul că 
la numai 6 km de Nazaret, Irod Antipa a început reconstruirea cetăţii Seforis, 
în stil elenistic, la care este posibil să fi lucrat şi Iosif cu Iisus, în calitatea 
lor de persoane calificate să lucreze lemnul importat din Liban. Locuitorii 
Betleemului erau vestiţi pentru prelucrarea lemnului, iar această meserie, de 
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téktōn, în lumea antică presupunea anumite abilităţi tehnice. «Or, dacă Iisus 
a fost cu adevărat un artizan itinerant, se poate admite că în perioada anilor 
Săi obscuri, a lucrat pe marile şantiere urbane, între care cele mai notabile 
erau Seforis şi Tiberiada»22. Însă toate acestea nu trebuie considerate decât 
ipoteze de lucru, atâta vreme cât ele nu sunt documentate în izvoare.

Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful susţine că Iisus fabrica pluguri din 
lemn şi juguri: «fiind socotit El Însuşi tâmplar, căci nişte astfel de lucruri de 
tâmplărie lucrase cât timp fusese printre oameni: pluguri şi juguri, învăţându-
ne prin aceasta şi simbolurile dreptăţii, şi viaţa activă»23.

În acest sens, putem afirma că Iisus şi familia Sa aparţineau clasei 
de mijloc din societatea galileeană a secolului I. De vreme ce era un artizan 
local care lucra în Nazaret, şi probabil şi în alte cetăţi ale Galileii de Jos, 
Iisus nu a fost un „ţăran”, în sensul de a-şi câştiga existenţa din cultivarea 
pământului şi din creşterea animalelor. Datorită meseriei de téktōn, Iisus 
nu pare să fi fost foarte sărac sau extrem de sărac în ochii majorităţii evreilor 
din Galileea timpului Său. Sărăcia care Îi este atribuită lui Iisus şi familiei 
Sale după trup trebuie înţeleasă în sensul că ei lucrau din greu ca să trăiască. 
Posibilitatea pe care o avea de a-Şi câştiga existenţa din munca Sa de téktōn 
şi de a contribui la întreţinerea familiei Sale adoptive Îi asigura un grad 
discret de onorabilitate, într-o societate întemeiată pe criterii de onoare / 
dezonoare, aşa cum era Galileea rurală a secolului I. La un moment dat, Iisus 
a abandonat condiţia sa tradiţională, şi respectată de altfel, renunţând la 
meseria Sa, la cetatea Sa, la mama Sa (Iosif între timp murise), la familia Sa 
restrânsă, dar şi la cea lărgită, pentru a-Şi împlini misiunea Sa dumnezeiască 
pentru care S-a întrupat. Este evident că această schimbare radicală în 
existenţa Sa pământească a fost considerată dezonorantă de către cei care au 
respins pretenţiile Sale şi autoritatea Sa dumnezeiască. 

Când a împlinit vârsta de 18 ani, Fiul lui Dumnezeu fiind, Iisus nu şi-a 
întemeiat o familie după rânduiala omenească. «Sunt unii eretici care numesc 
fără ocol căsătoria desfrânare şi învaţă că a fost dată de diavol. Şi spun aceşti 
lăudăroşi că ei imită pe Domnul, Care nici nu s-a însurat şi nici n-a avut vreo 
avere în lumea aceasta. Şi se laudă că ei înţeleg Evanghelia mai bine decât 
alţii. Acestora Scriptura le spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, 
iar celor smeriţi le dă har. (Iac 4, 6; 1 Ptr 5, 5; Prov 3, 34). Ei nu cunosc 
însă pricina pentru care Domnul nu s-a căsătorit. Mai întâi, pentru că avea 
mireasa Lui, Biserica; apoi, nu era simplu om, ca să aibă nevoie după trup de 
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un ajutor (cf. Fac 2, 18); şi, în sfârşit, nici nu-I era de neapărată trebuinţă să 
facă copii, pentru că era veşnic şi era singurul Fiu al lui Dumnezeu»24.

3. Starea civilă

Evangheliile canonice nu vorbesc absolut deloc despre starea civilă a 
Mântuitorului Iisus Hristos ca Om. Nu amintesc de nici o soţie care să-L fi 
însoţit în timpul slujirii Sale pământeşti sau care să fi rămas acasă, după cum 
se crede că au făcut femeile în cazul unora dintre ucenicii Săi. Unii cercetători 
au interpretat tendenţios această tăcere a Noului Testament în sensul că 
Mântuitorul Iisus Hristos ar fi fost căsătorit într-un anumit moment al 
vieţii Sale, până în ziua în care Şi-a început activitatea publică, o dată cu 
botezul primit de la Ioan. Alţii susţin că evreii, după cum reiese din Vechiul 
Testament, din literatura intra-testamentară şi rabinică, considerau relaţiile 
trupeşti şi căsătoria ca binecuvântări dăruite omenirii de bunătatea lui 
Dumnezeu. Celibatul spun ei, ca stil de viaţă pentru evreii religioşi şi, mai ales, 
pentru un învăţător de Lege sau un rabin, ar fi fost de neconceput în timpul 
Mântuitorului. Aceştia afirmă că prezentarea Mântuitorului ca celibatar, 
de către Biserica primară, se datorează unei teologii creştine posterioare, 
care ar fi depins de o înţelegere greşită a relaţiilor trupeşti şi a căsătoriei. 
Pe scurt, tăcerea Evangheliilor în legătură cu starea civilă a Mântuitorului 
ca om trebuie interpretată potrivit contextului iudaic, pentru care căsătoria 
constituia regula obligatorie. Celibatul, aşadar, în iudaismul antic, apare 
destul de neobişnuit, iar Vechiul Testament nu a impus abstinenţa decât în 
anumite împrejurări determinate, fără să fi pretins vreodată o viaţă de celibat 
totală25. Celibatul, aşadar, era excepţia şi nu regula! 

Participarea la actele de cult implica însă, abţinerea de la relaţiile 
trupeşti, deoarece acestea, ca şi contactul cu o femeie în timpul menstruaţiei, 
implicau dobândirea unei stări de impuritate rituală, care dura până în seara 
zilei următoare. Aşadar, slujitorii de la templu, precum şi credincioşii care 
participau la cult, erau obligaţi să aibă grijă de viaţa lor intimă, potrivit 
regulilor de curăţie impuse de Lege. 

Una din supoziţiile cele mai bizare îi aparţine lui W. Phipps26 care 
susţine că Iisus S-a căsătorit cu Maria Magdalena, în timpul celui de al doilea 
deceniu din viaţa Sa. Ea a devenit o femeie adulteră, însă iubirea lui Iisus faţă 
de ea a fost de neclintit. El a dorit tot timpul mai degrabă să se împace cu ea 
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decât să divorţeze, determinând-o astfel să se pocăiască. Această experienţă 
cu soţia Sa, Maria Magdalena, L-a convins că trebuie să se opună divorţului. 
Părerile lui Phipps, preluate şi nuanţate pseudoştiinţific de cercetători ca 
Barbara Thiering27, sau romancieri, precum Dan Brown, Codul lui Da Vinci, 
depăşesc limita dintre ipoteza istorică şi romanul de ficţiune28, şi sunt tributare 
unor interpretări tendenţioase a două apocrife gnostice descoperite în 1945, 
la Nag Hammadi (Egipt); Evanghelia după Maria Magdalena şi Evanghelia 
după Filip, (sec. II - III d. Hr.). În nici un text din Noul Testament nu se afirmă 
că Maria Magdalena ar fi fost o femeie desfrânată. Ideea a apărut în Biserica 
Apusenă şi-i aparţine Papei Grigorie cel Mare (sec. V), care, într-o predică a 
ajuns să o identifice pe Maria Magdalena cu anonima femeie păcătoasă din 
Lc 7, 36–50, şi astfel să introducă această idee în propovăduirea şi calendarul 
liturgic creştin. Biserica Ortodoxă mai echilibrată a făcut distincţie clară 
între Maria Magdalena, Maria din Betania şi anonima femeie păcătoasă. În 
jurul Mariei Magdalena s-au dezvoltat multe fantezii romanciere: că ar fi fost 
o prostituată, ar fi fost frumoasă, îndrăgostită de Iisus, ar fi fugit în Franţa, 
ducându-l cu ea pe copilul avut cu Iisus. Din ceea ce ştim în baza izvoarelor, 
era o femeie de 86 de ani, fără să aibă copii, îngrijindu-se de tineri cu viaţă 
dezordonată29. 

Indiferent de poziţia pe care o adoptă un cercetător sau altul, un 
singur lucru este cert: până acum nu avem izvoare directe sau indirecte care 
să ateste că Mântuitorul ar fi fost căsătorit sau ar fi avut vreun copil30.

Cercetători precum Phipps, care contestă faptul că Iisus a fost 
necăsătorit, încercă să elimine din credinţa creştină modelul vieţuirii în 
feciorie, ca prefigurare a împărăţiei cerurilor (cf. Mt 19, 12), pe care primii 
creştini îl recunoscuseră, încă de la început, în stilul de viaţă al Mântuitorului, 
al Sfântului Ioan Botezătorul, al Fecioarei Maria, al Sfântului Pavel, etc. În 1 
Cor 7, 7 Sfântul Pavel consideră viaţa de feciorie ca fiind «dar de la Dumnezeu, 
cf. gr. hárisma ek Theoū», şi o recomandă creştinilor să trăiască potrivit 
principiului; «fiecare potrivit vocaţiei sale, aşa cum l-a chemat Dumnezeu» 
(cf. 1 Cor 7, 17–24). Fără să dispreţuiască căsătoria el afirmă că viaţa trăită în 
feciorie nu exprimă altceva decât tensiunea duhovnicească prin care creştinul 
valorizează timpul prezent, («vremea s-a scurtat», 1 Cor 7, 29), în aşteptarea 
manifestării împărăţiei eshatologice a lui Hristos cel Înviat. Viaţa trăită în 
feciorie, spre deosebire de cea în căsătorie, îi oferă creştinului posibilitatea 
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de a se dedica lui Dumnezeu cu toate energiile sale, să trăiască în „taina inimii 
neîmpărţite” (cf. 1 Cor 7, 34).

Cei care încearcă să formuleze un răspuns la problema legată de starea 
civilă a Mântuitorului Iisus Hristos ca Om nu se pot sprijini decât pe argumente 
indirecte, formulate în urma studierii contextului în care S-a întrupat Fiul 
lui Dumnezeu şi în care au fost redactate scrierile Noului Testament. Există 
totuşi motive solide să credem, şi să susţinem că Mântuitorul Iisus Hristos 
ca om, în timpul vieţii Sale pământeşti, nu şi-a întemeiat o familie potrivit 
rânduieli omeneşti, deoarece El era Fiul lui Dumnezeu. . 

În primul rând, din scrierile Noului Testament şi din mărturiile 
Bisericii primare aflăm că există dovezi despre Maria, mama lui Iisus, despre 
tatăl legal, Iosif, despre fraţii după trup, Iacob, Iosif / Iosi, Iuda şi Simon, şi 
despre două surori ale Sale, care însă nu sunt niciodată amintite cu numele 
lor, dar nici un cuvânt despre vreo presupusă soţie sau despre vreun copil. 
Hegesip, scriitorul iudeo - creştin din secolul al II-lea, nu vorbeşte decât 
despre Cleopa, un unchi al Mântuitorului, şi despre Simon, un verişor. 

Noul Testament menţionează diferite femei care L-au urmat pe 
Mântuitorul în timpul slujirii Sale publice: Maria din Magdala, numită 
Magdalena după localitatea de unde provenea, Ioana, femeia lui Huza, un 
administrator al regelui Irod Antipa, Suzana, şi multe altele, care-i slujeau 
pe Mântuitorul şi pe ucenicii Săi din avutul lor (cf. Lc 8, 2 - 3), Maria, mama 
lui Iacob cel Mic şi a lui Iosi, Salomeea (Mc 15, 40) şi mama fiilor lui Zevedeu 
(Mt 20, 20; 27, 56).

În ce sens femeile L-au urmat pe Iisus şi pe ucenicii Săi? 
Potrivit textului din Lc 8, 1–3, femeile îi însoţeau pe Mântuitorul 

Hristos şi pe ucenicii Săi în misiunea Sa de propovăduire şi de vestire a 
Împărăţiei lui Dumnezeu, «prin cetăţile şi satele» din Galileea. Pe de altă 
parte, femeile făceau parte din grupul de persoane care-L însoţeau pe 
Iisus, din Galileea la Ierusalim. Marcu 15, 40–41 spune că femeile mai sus 
menţionate făceau parte dintr-un grup mai mare: «erau multe alte femei care 
se suiseră cu El la Ierusalim», care au crezut în dumnezeirea Sa, şi care, «pe 
când era El în Galileea, mergeau după El şi Îi slujeau, cf. gr. ēkoloúthoun 
autō kaì diēkónoun». Verbul grecesc akoloutheō = «a urma cuiva, a 
merge după cineva» este un termen tehnic în Evanghelii, cu înţeles specific, 
şi se referă la asumarea condiţiei de ucenic al Mântuitorului Hristos, adică „a 
fi ucenic, discipol”31. 



Delegaţia Episcopiei Giurgiului, condusă de Preasfinţitul Părinte 
Episcop Ambrozie, primită de Sanctitatea Sa Neofit, Patriarhul 

Bulgariei, la palatul Mitropolitan din Ruse – 8 aprilie, 2013.
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Termenul pentru «a sluji» este diakonéō, acelaşi verb este folosit 
şi în Luca 8, 3. Majoritatea exegeţilor consideră că femeile L-au însoţit pe 
Mântuitorul şi ucenicii Săi numai în rare ocazii, cum ar fi pelerinajul la 
Ierusalim, când era de obicei permis ca bărbaţii şi femeile să călătorească 
împreună în grup. Dacă femeile i-ar fi însoţit tot timpul pe Mântuitorul şi 
pe ucenici, înnoptând pe străzi sub cerul liber, probabil că am fi găsit în 
Evanghelii ecouri critice la adresa unui astfel de comportament scandalos. 
De fapt, femeile care L-au urmat pe Domnul sunt cele pe care El le-a 
tămăduit de atâtea boli şi suferinţe. Acestea drept mulţumire îi ajutau, pe El 
şi ucenicii Lui, cu bunurile lor, în timpul misiunii lor itinerante32. Atitudinea 
Mântuitorului faţă de aceste femei constituie temeiul care a stat la baza 
valorizării femeii în Biserica primară, în contextul unei societăţi în care 
nu aveau aceleaşi drepturi cu bărbaţii. Astfel femeile au fost promovate în 
slujirea comunităţilor bisericeşti întemeiate de Apostoli. Contribuţia femeilor 
creştine a fost vitală pentru viaţa Bisericii primare, ele oferind ospitalitate 
misionarilor, punând la dispoziţia comunităţilor nou întemeiate casele lor 
pentru săvârşirea cultului liturgic33.

Faptul că Noul Testament nu vorbeşte absolut deloc despre o soţie sau 
despre presupuşi fii ai lui Iisus, numiţi sau nenumiţi, în contexte care abundă 
de nume ale persoanelor care L-au urmat, are o explicaţie clară, uşoară şi 
simplă: nu existau34. J. Meier crede că nu este întâmplător faptul că uneori 
Evangheliile insinuează că unii ucenici ai Mântuitorului şi-au lăsat soţiile 
şi fiii (cel puţin pentru o perioadă de timp), dar fără să vorbească vreodată 
despre această renunţare în cazul Mântuitorului Iisus Hristos. Mântuitorul a 
cerut celor ce L-au urmat, să-şi asume crucea şi să dea dovadă de o abnegaţie 
absolută pentru Evanghelia Sa (cf. Mt 10, 37–38).

În al doilea rând, celibatul, în contextul mai amplu al iudaismului 
palestinian din vremea Mântuitorului, nu era întru totul necunoscut35. 
Potrivit istoricului evreu din secolul I d. Hr, Iosif Flaviu, esenienii de la 
Qumran trăiau o viaţă de celibat, într-o comunitate ascetică de pe ţărmul 
Mării Moarte36. Asemenea esenienilor din Palestina, terapeuţii din Egipt, 
contemporani şi ei cu Mântuitorul, trăiau ca celibatari37. Însă esenienii de la 
Qumran şi terapeuţii din Egipt nu erau singurele exemple de iudei religioşi 
care trăiau o viaţă de celibat. În valea Iordanului trăiau unii asceţi, precum 
Sfântul Ioan Botezătorul sau maestrul lui Iosif Flaviu, ascetul Bannus, care 
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se pare că erau celibatari38, după cum se deduce din stilul lor de viaţă (cf. Mc 
1, 4 - 8). 

În lumea greco - romană a secolului I d. Hr,. existau filosofi şi oameni 
religioşi care, din motive diferite, nu se căsătoreau. Filosoful stoic Epictet, 
precum şi misticul pitagoreic şi maestru itninerant Apoloniu din Tiana sunt 
doar câteva exemple de persoane celibatare. 

În Vechiul Testament nu este exclus ca profeţii Ilie şi Elisei să fi fost 
necăsătoriţi. În mod explicit, acest lucru se spune despre profetul Ieremia 
(Ier 16, 1 - 4), care şi-a asumat celibatul ca pe un stil de viaţă profetică. 

Nu ştim cu siguranţă de ce Iisus a ales acest mod de viaţă celibatar, 
însă din textul de la Matei 19, 12 reiese «că sunt fameni care s-au născut 
aşa din pântecele mamei lor; sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni, 
şi sunt fameni care s-au făcut fameni pe ei înşişi, pentru împărăţia lui 
Dumnezeu», ceea ce ne face să credem că Mântuitorul a considerat celibatul 
ca făcând parte din totala consacrare a omului pentru cauza Împărăţiei lui 
Dumnezeu, a cărei prezenţă şi manifestare a provocat o criză în istoria lui 
Israel şi în viaţa obişnuită a oamenilor39. Celibatul Său reprezenta o parabolă 
vie, întruparea unui mesaj tainic şi dumnezeiesc ce avea scopul să-i provoace 
pe oameni să gândească la evenimentul întrupării Fiului lui Dumnezeu şi la 
prezenţa Împărăţiei lui Dumnezeu în istorie, întru aşteptarea învierii şi vieţii 
veşnice. 

În orice caz, fenomenul prezenţei unui profet itinerant celibatar, 
care-i îndemna pe ceilalţi oameni să-şi lase propriile familii şi să-l urmeze 
şi care ar fi permis femeilor căsătorite să se asocieze grupului său itinerant 
ar fi provocat dezaprobarea persoanelor celor mai pioase şi zeloase. Spre 
deosebire de austerul Ioan Botezătorul, Mântuitorul este prezentat de 
Evanghelii ca fiind o persoană sociabilă, chiar «un om mâncăcios şi băutor 
de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor» (Mt 11, 19). Celibatul şi totodată 
convivialitatea Mântuitorului, cu siguranţă că ar fi părut foarte ciudate în 
ochii evreilor rigorişti, de-a dreptul scandaloase.

Celibatul voluntar al Mântuitorului Iisus Hristos devine, aşadar, 
comprehensibil dacă este privit în contextul iudaic al secolului I, în care 
vocaţia profetică impunea, printre alte condiţii, o viaţă de abstinenţă. 

Iudaismul rabinic nu a văzut nimic rău în celibat atunci când a ajuns 
să-l prezinte chiar pe marele legislator Moise ca celibatar. Dacă la Sinai a 
trebuit ca israeliţii să se abţină temporar de a avea relaţii cu femeile pentru 
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a se pregăti să primească revelaţia lui Dumnezeu, care le-a fost făcută o dată 
pentru totdeauna, cu atât mai mult Moise a trebuit să rămână permanent 
cast, din moment ce Dumnezeu îi vorbea în mod regulat40. În secolul I, în 
contextul iudaismului, exista, aşadar, o tipologie reprezentată de Ieremia, 
de Sfântul Ioan Botezătorul, de persoana lui Moise, tipologie reinterpretată, 
şi potrivit căreia, profetul care a primit sau primeşte de la Dumnezeu o 
revelaţie pe care să o comunice poporului iubit, dar păcătos precum Israel, 
îşi vede viaţa radical schimbată de vocaţia sa profetică. Această schimbare, 
şi mai ales conştiinţa de a fi fost ales de Dumnezeu pentru ca mesajul Său să 
se întrupeze, devenea evidentă prin asumarea condiţiei teribile de a trăi viaţă 
de celibatar.

Pentru autorii literaturii rabinice, profeţii aparţineau trecutului, iar 
celibatul profetic era pentru ei, pur şi simplu, o problemă teoretică, de discuţii 
academice. Deşi ajunseseră să accepte că o personalitate precum Moise ar fi 
fost celibatar (în timpul în care l-a slujit pe Israel), rabinii, ca regulă generală, 
nu admiteau celibatul printre colegii lor sau printre ucenici. Ei considerau că 
scopul căsătoriei constă în procreare, care ar fi fost o îndatorire religioasă. 
La sfârşitul secolului I d. Hr., Rabbi Eliezer ben Hircan ajunsese să compare 
abţinerea de la procreare cu omuciderea. Nici contemporanul său Simeon 
ben Azai nu gândea altfel, deşi el, fiind celibatar, devenise ţinta criticilor 
colegilor săi. În faţa acuzelor acestora: «tu predici bine, însă nu faci ceea ce 
predici», Simeon a replicat că el s-a dedicat studiului neîncetat al Scripturii. 
«Sufletul meu este îndrăgostit de Tora. Lumea poate să meargă înainte prin 
contribuţia celorlalţi» (b. Yebam. 63b). Scuza lui nu i-a convins, iar părerea 
sa a fost dezaprobată de iudaism. 

Deşi celibatul era dezaprobat de rabini, totuşi el n-a putut fi exclus 
din iudaismul imediat următor perioadei Sfântului Ioan Botezătorul şi a 
Mântuitorului. Cercetătorul evreu Geza Vermes explică celibatul neobişnuit 
al Mântuitorului prin prisma vocaţiei Sale profetice şi a ungerii Sale 
mesianice41. Noi credm însă, că Mântuitorul Hristos ca Fiul lui Dumnezeu 
întrupat nu a avut misiunea de a întemeia o familie ca toţi muritorii, pentru a 
lăsa moştenitori, ci să edifice Biserica, această familia Dei, în care toţi oamenii 
sunt fiii lui Dumnezeu şi fraţi între ei. Sensul acestei filiaţii şi fraternităţi este 
dat de credinţa în unicitatea Persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, ca Fiu al 
lui David şi Fiu al lui Dumnezeu, Răscumpărătorul, Mântuitorul şi Domnul 
Înviat. 
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Tăcerea totală a Evangheliilor în legătură cu vreo presupusă soţie sau 
fii, în contextele în care sunt prezentate diferite rudenii ale Sale, indică în 
mod clar că Mântuitorul ca Om nu a fost niciodată căsătorit. 

4. Starea religioasă a Mântuitorului ca Om

Potrivit Evangheliilor, Mântuitorul Iisus Hristos ca om era considerat 
un evreu laic dintr-o localitate obscură din Galileea de Jos, a cărui descendenţă 
davidică a fost recunoscută în timpul activităţii Sale. Nu există nici o tradiţie 
istorică plauzibilă care să susţină că El ar fi avut vreo descendenţă levitică 
sau preoţească. 

Iisus ca om a fost perceput ca un laic harismatic dintr-un sat lipsit de 
importanţă, din zona rurală a Palestinei secolului I, care reclama o autoritate 
nerecunoscută de canalele oficiale: preoţii saduchei, laicii farisei, partidele 
politico - religioase care-şi disputau controlul centrului sacru al iudaismului, 
templul din Ierusalim. Pentru aristocraţia sacerdotală din Ierusalim 
reprezentată de arhiereul Caiafa, Iisus era un galileean fără importanţă în 
conflictul şi intrigile politico - religioase din capitală. Faţă de opozanţii Săi, 
Iisus era, aşadar, un sărman om de la ţară, un tâmplar harismatic, în conflict 
cu bogaţii din cetăţi, cu preoţii preocupaţi să-şi păstreze instituţiile centrale 
ale religiei lor, precum şi comportamentul neschimbat; un profet eshatologic 
care făgăduia venirea Împărăţiei lui Dumnezeu, în conflict cu politicienii 
saduchei interesaţi să-şi menţină poziţiile şi privilegiile. În spatele tuturor 
acestor conflicte însă, exista temerea că un laic religios cu multă influenţă 
asupra mulţimilor, care critica un cler corupt, ar fi putut ameninţa puterea 
unui grup restrâns de preoţi. Această temere a dus la deznodământul tragic, 
dar mântuitor, din Vinerea Mare la Ierusalim. 

Imaginea Mântuitorului Hristos Arhiereu o datorăm autorului 
Epistolei către Evrei. Numai în această Epistolă din tot Noul Testament 
Mântuitorul este desemnat în mod explicit ca fiind Preot şi Arhiereu, însă în 
virtutea jertfei Sale pe cruce, dezinteresate, pentru noi, oamenii, şi pentru a 
noastră mântuire. Este clar că pentru autorul Epistolei către Evrei Iisus nu 
a fost un preot levitic. El afirmă în mod clar că obârşia Domnului este din 
seminţia lui Iuda (Evr 7, 13 - 14), iar preoţia iudaică nu are nimic comun cu 
descendenţa lui Iuda. Arhieria Mântuitorului Iisus Hristos este superioară 
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celei levitice, deoarece este, potrivit rânduielii lui Melchisedec, ceea ce 
concordă cu perspectiva Evangheliilor. După ce explică faptul că Iisus ca 
Arhiereu Se află de-a dreapta lui Dumnezeu, în virtutea jertfei Sale de pe 
cruce, autorul continuă arătând că «dacă (El) ar fi pe pământ, nici n-ar fi 
preot» (Evr 8, 4). Este afirmat astfel caracterul ceresc al preoţiei Sale, datorită 
morţii jertfelnice pe cruce, prin care a intrat în sanctuarul ceresc. Prezentarea 
lui Iisus ca evreu dintre evrei în Evanghelii nu intră în contradicţie în nici 
un fel cu Iisus Arhiereu, potrivit Epistolei către Evrei. Pentru conştiinţa 
creştină, Iisus nu a fost un preot în timpul slujirii Sale pământeşti (cf. Evr. 8, 
4). Condiţia de Arhiereu veşnic a dobândit-o numai în urma morţii pe cruce 
şi a Înălţării prin Înviere. Prin întrupare, Fiul lui Dumnezeu a devenit un om 
adevărat care Şi-a asumat condiţia noastră, a participat la toate suferinţele 
umane, la moartea noastră, iar prin dumnezeirea Sa, unită cu firea umană în 
Persoana Sa, a biruit păcatul şi moartea în trupul nostru muritor. Jertfa pe 
cruce şi Înălţarea cu firea omenească transfigurată prin Înviere a fost posibilă 
pentru că a fost şi om cu trup, asemenea nouă (cf. Evr 2, 5 - 18; 4, 14 - 5, 10; 
9, 23 - 10, 18). Călătoriile Sale frecvente la Ierusalim, mesajul şi minunile 
Sale au început să pară periculoase şi nu au putut să nu alimenteze ostilitatea 
preoţilor din Cetatea Sfântă. În această atmosferă de neînţelegere dintre 
Iisus şi preoţii iudei trebuie să citim şi parabola samarineanului milostiv (Lc 
10, 30 - 37), în care persoanele implicate sunt un preot, un levit şi un laic 
căzut între tâlhari. Este evident că dacă ne imaginăm pe Iisus ca pe un laic 
galileean care istoriseşte această pildă altor laici galileeni, parabola asumă 
un ton anticlerical. 

5. Mântuitorul Iisus Hristos şi „şcolile filosofice” 
ale iudeilor (hairéseis tōn Ioudaiōn)

Istoricul evreu Iosif Flaviu vorbeşte în opera sa de trei ori despre 
principalele hairéseis tōn Ioudaiōn (=„partide religioase, curente religios 
- spirituale, orientări de gândire, şcoli filosofice”) din Palestina secolului I: 
fariseii, saducheii şi esenienii. Apoi adaugă o a „patra filozofie” inspirată 
de Iuda Galileanul. Putem să le descriem foarte pe scurt în cele ce urmează 
depinzând de sinteza făcută de Iosif Flaviu42:

Fariseii: erau fie preoţi (în cea mai mare parte, pe cât se pare), fie 
laici. Puţini farisei aveau o poziţie socială şi financiară respectabilă. Erau 
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interpreţi subtili ai legii, şi foarte riguroşi în respectarea ei. Respectau 
tradiţii particulare, dintre care unele făceau legea mai aspră, în timp ce altele 
îi îndulceau rigoarea. Credeau în înviere. Poziţia lor faţă de Irod cel Mare, 
irodieni şi Roma este greu de definit şi probabil că nu a fost uniformă. Cea 
mai mare parte dintre ei acceptau status quo-ul, însă nu ştim în ce măsură.

Saducheii: erau aristocraţi (incluzând aristocraţia preoţească); ei 
urmau legea biblică, însă nu „tradiţiile” fariseice, relativ recente. Nu credeau 
în înviere. Din punct de vedere politic, cea mai mare parte dintre ei considerau 
colaborarea cu Roma ca fiind cea mai bună opţiune politică pentru Israel. 

Esenienii: constituiau un partid de preoţi şi laici care cuprindea 
diferite ramificaţii. Toţi esenienii menţineau un anumit grad de separaţie faţă 
de ceilalţi evrei. Aveau păreri proprii cu privire la multe subiecte religioase, 
în mod particular la cele legate de templu şi puritatea rituală, şi atribuiau 
astfel de păreri, în întregime sau în parte, lui Moise (sau lui Dumnezeu). O 
ramură a partidului accepta viaţa de familie iar alta era monastică şi trăia 
într-o zonă izolată şi îndepărtată de viaţa cetăţii (comunitatea de la Qumran 
de lângă Marea Moartă); membrii comunităţii socoteau că superiorii lor – 
preoţii din casa lui Ţadoc – ar fi trebuit să guverneze Israelul. 

În expunerile sale, Iosif Flaviu se referă şi la o a „patra filosofie”, 
care se pare că era fariseică în cea mai mare măsură, însă membrii acestei 
fracţiuni radicale nu acceptau alt stăpân în Israel în afara lui Dumnezeu. 

Nu existau decât puţini saduchei, mai mult de 4000 de esenieni, iar 
în perioada lui Irod cel Mare, 6000 de farisei. Nu se poate pretinde ca aceste 
cifre să fie precise, însă trebuie să acceptăm ceea ce ele implică, şi anume 
că evreii care făceau parte dintr-un partid erau relativ puţini şi că partidul 
fariseilor era cel mai important între cele trei, urmat de esenieni. 

Unii cercetători moderni, evrei sau creştini au susţinut teze potrivit 
cărora Iisus ar fi aparţinut unei grupări sau alteia. Ce raport a existat între 
Mântuitorul Hristos şi aceste hairéseis tōn Ioudaiōn?

Dintre cele trei hairéseis tradiţionale ale iudeilor, nici una nu a 
supravieţuit neschimbată primului război iudaic. Saducheii erau strâns 
legaţi de templul din Ierusalim. O dată cu distrugerea lui, în anul 70 d. Hr., 
aceştia au fost lipsiţi de baza lor materială şi spirituală, astfel încât după 
acest eveniment ei au ieşit din scena istoriei. Aceeaşi soartă au avut-o şi 
esenienii de la Qumrân care au dispărut din istorie: centrul lor a fost distrus 
de Romani (sau de rebeli) în timpul primului războiului iudaic. Cei căsătoriţi 
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şi-au desăvârşit propriile aspiraţii în sânul comunităţii creştine. Fariseii 

au reorganizat iudaismul după distrugerea Ierusalimului şi au pus bazele 

teologiei rabinice de mai târziu. 

Iudeo‑creştinii care respectau încă preceptele Torei şi care participau 

la slujbele liturgice de la sinagogă sau frecventau templu, până la distrugerea 

lui, deşi se întruneau în locuri speciale ca să «frângă pâinea» şi să ia masa în 

comun cu ceilalţi (Cf. FA 2, 42; 46 ş.u.; Lc 4, 16 ş.u.), înainte de anul 70 d. Hr 

erau percepuţi de contemporanii lor ca o hairéseis tōn Nazōraíōn, (cf. FA 24, 

5, 14; 26, 5; 28, 22), o parte din poporul iudeu al lui Dumnezeu, caracterizat 

de orientări pluraliste. Totuşi pentru autorul cărţii Faptele Apostolilor, 

creştinismul nu mai este considerat ca o grupare în sânul iudaismului, iar 

denumirea de „eresul Nazoreilor” este pusă numai pe buzele iudeilor. 

Evangheliile canonice ni-l prezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos 

ca pe o Persoană istorică care a trăit ca Om în secolul I, însă nu un om ca 

fiecare dintre noi ci Dumnezeu–Omul, întrupat în istorie dar mai presus de 

istorie. Chiar dacă astăzi bogăţia informaţiilor despre mediul în care a trăit 

Mântuitorul ne permite să avem o imagine mai completă despre realitatea în 

care S-a întrupat, Persoana Sa atât de tainică şi atrăgătoare continuă să ne 

scape. Cu cât Îl căutăm mai mult şi avem impresia că am ajuns să cunoaştem 

ceva, cu atât ne dăm seama că Persoana Sa nu poate fi încadrată în tipologiile 

noastre omeneşti. Probabil că aceasta este şi experienţa Bisericii şi a celor 

care au scris primele Evanghelii. Nu una ci patru istorisiri despre viaţa 

Sa, în aparenţă asemănătoare şi totuşi diferite în înţelegerea dumnezeirii 

şi omenirii Sale. Credinţa în divino-umanitatea Sa îl ispiteşte pe fiecare 

cercetător să-L caute pe Iisus cel istoric, dar nu pe «Iisus din Nazaret care a 

devenit Dumnezeu, ci pe Fiul lui Dumnezeu care S-a făcut om»; ea devine o 

căutare permanentă: „Nu te-aş fi căutat dacă nu te-aş fi găsit!”.
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CONTRIBUŢIA SFÂNTULUI VASILE 
CEL MARE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE 

ORGANIZAREA BISERICEASCĂ
Pr. Daniel Mihai NECULA

Repere biografice:

S
fântul Vasile cel Mare a trăit între anii 330 – 379, în vremea împăra-
tului Valens. S-a născut în Cezareea Capadociei, ca fiu al unui bogat 
avocat şi retor. Tatăl Sfântului Vasile era din Pont şi se numea tot 

Vasile, iar maica sa, Emilia, era din Capadocia. În linii mari, Sfântul Vasile 

era înalt de statură şi drept ca o facile, uscăţiv şi slăbit de ajunare, sprâncene-

le cercuite şi plecate asemenea unui om gânditor, fruntea încreţită, tâmplele 

adâncite, iar barba destul de lungă, pe jumătate căruntă1 (având în vedere că 

a trecut la Domnul la vârsta de 49 ani). Marele arhiereu şi păstor de suflete 

a avut o cultură aleasă, formată prin studii îndelungi şi riguroase la Cezare-

ea, Constantinopol şi Atena. A legat o strânsă prietenie cu Sfântul Grigorie de 

Nazianz. A fost profesor de retorică, iar în 364 primeşte taina hirotoniei întru 

preot. Şase ani mai târziu este ales şi hirotonit episcop al Cezareei. S-a impus 

printr-o insistentă activitate pastorală şi social – filantropică. A înfiinţat insti-

tuţii de asistenţă socială, azile, şcoli. Toate acţiunile acestea au fost denumite 

drept “Vasiliada”.
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Opera sa este vastă; amintim doar câteva lucrări: “Regulile mari”, 
“Regulile mici”, “Regulile morale”, “Cuvânt către tineri”, “Etică”, “Constituţiile 
ascetice”,“Despre credinţă”, “Omilii” etc. Propovăduitor al vieţii ascetice, 
el va căuta să reglementeze viaţa anahoreţilor, care era fie una eremitică 
(pustnicească), fie se desfăşura în colectivităţi mai mici sau mai mari. Sfântul 
Vasile ordonează viaţa călugărilor prin vestitele sale reguli mari şi mici, 
acestea referindu-se la: rugăciune, studiu, munca manuală, la relaţiile dintre 
monahi sau dintre aceştia şi lumea laică etc. Preceptul lui era: “ora et labora” 
(rugăciune şi muncă).2

Spirit foarte cultivat, cunoscător profund al culturii greceşti, Sfântul 
Vasile cel Mare nu dispretuieste arta şi literatura profană, ci dimpotrivă, 
le recomandă cu căldură, mai ales atunci când sunt coextensive cu ideile 
creştine. El îi îndeamnă pe tineri să se apropie de cultura greacă citind cu 
precădere acele scrieri în care se face apologia virtuţii, precum cele ale lui 
Homer, Hesiod, Solon, Pitagora, Platon, Diogene. Citirea acestora se
constituie într-o pregătire pentru înţelegerea adevărurilor divine. Astfel, el 
afirmă: “După cum vopsitorii şi‑au pregătit mai întâi prin oarecare lucrări 
pânza ce va trebui să primească vopseaua şi numai apoi o pun în purpură 
sau în vreo altă culoare, tot aşa şi noi, după învăţarea acestor cunoştinţe 
din afară (cultura clasică), vom asculta pe cele sfinte şi pline de taină; (…) 
după ce ne‑am obişnuit să vedem soarele în apă, abia după aceasta ne vom 
direcţiona în mod corect privirea către lumina cea adevărată”. Totodată, 
trebuie manifestată o mare prudenţă în ceea ce priveşte cultura profană, 
Sfântul Vasile impunând principiul selectivităţii, dând modelul albinei care 
merge din floare în floare şi culege doar ceea ce-i este necesar. Patimile sunt, 
după Sfântul Vasile cel Mare, asemenea valurilor; dacă stai deasupra lor vei 
fi un cârmaci sigur al vieţii, dar dacă nu le stăpâneşti cu raţiune şi statornicie, 
vei fi aruncat încoace şi încolo ca o corabie fără greutate şi te vei îneca în 
“marea” păcatului.3

Sfântul Vasile cel Mare – exponent al filantropiei:
Dacă unii sfinţi s-au remarcat prin unele virtuţi, Sfântul Vasile a 

fost împodobit cu un “nor de virtuţi”. Aşa se explică faptul că, deşi a trăit 
aproape jumătate de veac (49 de ani), a avut realizări cu totul excepţionale 
care l-au recomandat pentru primirea supranumelui de “cel Mare” încă din 
timpul vieţii. Pentru români, Sfântul Vasile este important, printre altele, 
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pentru corespondenţa pe care a purtat-o cu guvernatoul Scytiei Minor, 
Iunius Soranus, în legătură cu trimiterea moaştelor Sfântului Sava de la 
Buzău, precum şi pentru întreaga moştenire spirituală pe care a lăsat-o 
Bisericii; important de menţionat este şi faptul că, din anul 1776, mitropolitul 
Ungrovlahiei poartă titulatura de “locţiitor al tronului Cezareei Capadociei”.

Lucrarea sa filantropică, ca de altfel întreaga sa operă, a fost 
determinată şi marcată de contextul complex în care a păstorit. Opera sa 
social-filantropică se concretizează pe de-o parte în cuvântările rostite 
în favoarea milosteniei şi ajutorării celor săraci, iar pe de altă parte în 
înfăptuirea milosteniei şi crearea de instituţii cu caracter social. Vorbind 
despre milostenie, Sfântul Vasile cel Mare o recomandă ca pe o virtute 
esenţială , superioară postului şi chiar rugăciunii cu lacrimi.4 Sfântul Vasile 
trăind într-o societate marcată de mari diferenţe dintre bogaţi şi săraci, a 
avut mereu în imagine tabloul Bisericii primare, străduindu-se să schimbe 
raportul dintre oameni: “Iar toţi cei ce credeau erau laolaltă şi aveau 
toate de obşte, (…), Şi în fiecare zi stăruiau într-un cuget.” (FA 2, 44, 46). 
Potrivit lui, între creştinii primei comunităţi există o frăţietate desăvârşită. 
Acest fel de vieţuire este unul normal, firesc: “Primii creştini aveau totul 
în comun: sufletul, inima, masa; era o fraternitate indivizibilă, o caritate 
sinceră care din mai multe trupuri nu făcea decât un singur tot, care 
grupa sufletele diferite într‑o unitate de perfectă armonie.” Sfântul Vasile 
considera ca soluţie spre îmbunătăţirea situaţiei celor săraci, sensibilizarea 
spre milostenie a bogaţilor. De asemenea, dezvolta ideea că adevăratul 
proprietar al bunurilor este Dumnezeu, noi doar le administrăm pentru o 
anumită vreme după care vom da socoteală asupra modului cum am făcut 
acest lucru. Bunurile materiale au fost date cu scopul folosirii lor de către toţi 
oamenii în funcţie de necesităţi. Numai în acest chip bunurile materiale au 
valoare. “Să nu ne arătăm noi care suntem înzestraţi cu raţiune mai cruzi 
decât necuvântătoarele lipsite de raţiune. Animalele se folosesc în comun 
de cele ce răsar în chip firesc din pământ. Turme de oi pasc pe acelaşi 
munte, nenumăraţi cai pasc pe una şi aceeaşi câmpie şi toate animalele 
cedează unele altora folosinţa hranei de care au nevoie. Noi, oamenii, însă, 
ne însuşim bunurile comune şi pretindem că stăpânim numai noi ceea ce 
aparţine celor mulţi.”5 Milostenia aduce iertare de păcate şi binecuvântarea 
lui Dumnezeu şi înlătură totodată certurile, războaiele şi, în ultimă instanţă, 
moartea.
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Sfântul Vasile insistă cu privire la iubirea aproapelui ca semn concret 
al iubirii de Dumnezeu: “Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul.” 
(Ioan 13, 34); “Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost 
şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit” (Matei 25, 35); “Adevărat 
zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-
aţi făcut.” (Matei 25, 40). Mai mult, îndemnându-i pe bogaţi la milostenie, 
supremul argument pe care îl foloseşte Sfântul Vasile este acela că Dumnezeu 
Însuşi este milostiv, El fiind Cel care ne-a dat viaţă, ne-a scos din robia 
păcatului şi ne dă cele necesare vieţii. Sfântul Vasile pune accentul şi pe 
muncă, în sensul că aceasta este necesară atât pentru a câştiga cele necesare 
traiului, cât şi pentru a dobândi mijloacele necesare practicării dragostei faţă 
de aproapele.

Important de menţionat în lucrarea sa filantropică este crearea 
complexului cunoscut în istorie sub numele de Vasiliada. El a pus bazele 
în întreaga provincie a unui întreg sistem de îngrijire medico-socială, 
cuprinzând case de îngrijire a săracilor, un cămin pentru străini, un spital 
pentru leproşi etc. Acest aşezământ, neobişnuit pentru vremea aceea prin 
amploarea şi diversitatea activităţilor lui, era deservit de: doctori, infirmieri, 
brancardieri, supraveghetori, oameni de serviciu etc. Semnificativă este 
scrisoarea 94 adresată guvernatorului Capadociei. Din răspunsul său rezulta 
atât amploarea Vasiliadei, cât şi personalitatea de excepţie a marelui ierarh. 
Tot referitor la Vasiliadă găsim informaţii frumoase în cuvântul Sfântului 
Grigorie Teologul rostit la moartea prietenului său, Sfântul Vasile.6

O operă de aşa amploare i-a copleşit atât pe contemporani, cât şi 
pe cei ce i-au urmat. Sfântul Vasile cel Mare este şi va rămâne exponentul 
filantropiei pentru oameni, în general, şi pentru Biserică în special; 
menţionăm astfel că, la nivelul fiecărei eparhii, se află un sector dedicat 
acţiunilor social-filantropice, segment menit să echilibreze şi să ajute 
familiile nevoiaşe, persoanele vârstnice singure, lipsite de ajutor şi bolnave, 
din cuprinsul eparhiei respective.

Opera canonică:
În Colecţia fundamentală de canoane a Bisericii Ortodoxe – 

Nomocanonul în 14 titluri ‑ sunt cuprinse şi declarate cu obligativitate 
generală: canoanele Sfinţilor Apostoli, canoanele celor şapte Sinoade 
Ecumenice, canoanele date de 11 sinoade particulare şi canoanele date de 
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13 Sfinţi Părinţi. Dintre Sfinţii Părinţi din ale căror epistole şi răspunsuri 
canonice Biserica a extras canoane pe care le-a întărit cu obligativitate 
generală, Sfântul Vasile cel Mare ocupă un loc privilegiat, pe de-o parte 
fiindcă el este cel dintâi Sfânt Părinte din ale cărui lucrări şi epistole canonice 
au apărut extrase sub formă de canoane în colecţii oficiale canonice7, iar pe 
de altă parte fiindcă Sfântul Vasile este cel de la care avem cel mai mare 
număr de canoane (din cei 13 Sfinţi Părinţi de la care au fost extrase canoane 
cu obligativitate generală).8

Citind epistolele Sfântului Vasile cel Mare, se constată că din fiecare se 
poate desprinde câte un aspect canonic. Cu toate acestea, cele 92 de canoane 
cuprinse în Colecţia fundamentală de canoane sunt extrase numai din 8 
epistole ale sale, iar majoritatea canoanelor -86- sunt extrase din 4 epistole 
adresate episcopului Amfilohie de Iconiu, ca răspuns la întrebările acestuia în 
legătură cu nedumeririle pe care le avea în diferite probleme administrative 
şi de disciplină. Amfilohie, preţuind în mod deosebit pe Sfântul Vasile, dorea 
să cunoască punctul său de vedere chiar şi în cele mai mici probleme de 
administraţie şi disciplină, având convingerea că, rezolvând aceste chestiuni 
în spiritul îndrumărilor date de Sfântul Vasile cel Mare, va obţine cele mai 
bune rezultate în conducerea eparhiei sale. Cele 86 de canoane extrase din 
epistolele adresate lui Amfilohie de Iconiu, plus încă 2 (canoanele 91 şi 
92) extrase din tratatul Sfântului Vasile Despre Duhul Sfânt (întocmit la 
sesizarea lui Amfilohie şi adresat tot lui), sunt repartizate astfel: canoanele 
1 – 16 corespund Epistolei 188 (prima epistolă canonică); canoanele 17 – 
50 corespund Epistolei 189 (a doua epistola canonică); canoanele 51 – 85 
corespund Epistolei 217 (a treia epistolă canonică); canonul 86 este format 
din capitolul 4 al Epistolei 236, adresată lui Amfilohie; canonul 87 este format 
din Epistola 160, adresată episcopului Diodor din Tars pentru a-i arăta că 
este greşită şi nelogică interpretarea pe care a dat-o ca să se îngăduie cuiva 
să se căsătorească cu sora fostei lui soţii; canonul 88 corespunde Epistolei 
55 adresată unui anume preot Grigorie care, fiind în vârstă, ţinea în casă 
pentru a-l servi, o femeie, de asemenea în vârstă, dar provocând sminteală 
şi încălcând astfel hotărârea Sinodului I Ecumenic cuprinsă în canonul 39 
care interzice clericilor să aibă ţiitoare. În canonul prezent este vorba de aşa-
zisele “feminae subintroductae”, adică femei care nu se găseau în legătură 
conjugală cu clericii, ci trăiau fără titlu legal în casele lor. Pentru apărarea 
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demnităţii morale a clerului, canonul interzice categoric să mai locuiască cu 
astfel de femei. (…) Se îngăduie însă clericilor
necăsătoriţi sau văduvi să aibă numai femei fără bănuială: mamă, soră sau 
mătuşă.10 Canonul 89 corespunde Epistolei 54 adresată de Sfântul Vasile cel 
Mare horepiscopilor săi care începuseră să săvârşească hirotonii de preoţi şi 
diaconi fără să fie nevoie şi fără să obţină în prealabil aprobarea sa; canonul 
90 este format din Epistola 53 adresată episcopilor săi sufragani împotriva 
simoniei; canoanele 91 şi 92 sunt extrase din lucrarea Sfântului Vasile Despre 
Duhul Sfânt. 

Aceste 92 de canoane amintite mai sus au obligativitate generală 
şi formează în principiu opera canonica a Sfântului Vasile cel Mare. De la 
Sfântul Vasile mai avem şi îndrumarea pe care el o încredinţează preoţilor 
după hirotonie ca ei să ştie cum să se poarte în Biserică, în special înainte de a 
săvârşi Sfânta Liturghie. În colecţiile canonice mai noi, aceste trei prescripţii 
canonice sunt adăugate imediat după cele 92 de canoane, confirmate de 
Părinţii Sinodului VI Ecumenic în canonul 2: “(…) Pecetluim însă şi toate 
celelalte canoane care au fost aşezate de către sfinţii şi fericiţii noştri părinţi 
(…), ale lui Atanasie, arhiepiscopul Alexandriei, ale lui Vasile, arhiepiscopul 
Cezareei Capadociei (…)”11, şi apoi în Nomocanonul în 14 titluri. Dar 
aceste prescripţii, nefiind întărite de un Sinod Ecumenic sunt socotite ca 
recomandări - izvoare auxiliare.12

Organizarea monahismului: 
Sfântul Vasile cel Mare (330 – 379) este cunoscut ca unul dintre cei 

mai mari Părinţi ai Bisericii, ca luptător neînfricat împotriva ereziilor şi a 
ereticilor, un foarte bun cunoscător al Sfintelor Scripturi şi autor a numeroase 
opere şi omilii. Totodată, Sfântul Vasile este şi un mare organizator al vieţii 
monahale. Exponenţiale în acest sens sunt următoarele opere: Regulile mari 
şi Regulile mici. Aceste Reguli sunt scrise într-un stil puţin deosebit faţă de 
celelalte lucrări ale Sfântului Vasile. Aici se află mai puţină eleganţă în stil, în 
sensul că sunt expuneri mai directe şi concise; au un caracter simplu. Acest 
lucru este explicabil întrucât aceste instrucţiuni pentru monahi trebuiau să 
fie potrivite trebuinţelor acestora şi era necesar să fie receptate foarte uşor. 
Nu neglijăm
faptul că ele sunt foarte bine ancorate în textul Sfintei Scripturi, iar întreaga 
operă denotă elocinţa caracteristică Sfântului Vasile cel Mare. Din lecturarea 
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celor două opere se constată legătura indisolubilă între urcuşul duhovnicesc 
şi Biserică – poarta care ne înlesneşte accesul către Dumnezeu. Sfântul 
Vasile afirmă foarte frumos: “Biserica este singura porumbiţă desăvârşită a 
lui Hristos, care aşază în locul din dreapta Sa pe cei cunoscuţi pentru faptele 
lor bune şi-i desparte de cei răi. Stă, dar, împărăteasa, sufletul logodit cu 
Mirele-Cuvântul, de-a dreapta Mântuitorului şi participă la Împărăţia Sa în 
haină aurită, adică ţesută din dogme spirituale şi înfrumuseţate.”13

Ce este o regulă monahală? O regulă, pravilă sau rânduială monahală 
este un manual care are în vedere mai ales formarea lăuntrică, duhovnicească 
a monahului, şi apoi conduita sa exterioară. Fără o trăire duhovnicească, 
conform cuvintelor Mântuitorului Hristos, viaţa monahului este un non-
sens. De aceea, transformarea duhovnicească a vieţuitorilor din mănăstire 
e preocuparea permanentă şi generală a Sfântului Vasile în Regulile sale.14 

Regulile mari: Au fost compuse între anii 358 – 362. Această 
colecţie se prezintă sub forma a 55 de întrebări şi răspunsuri, numite 
“reguli”. Tratează problemele cele mai importante ale vieţii monahale 
precum: ascultarea faţă de conducătorul comunităţii monahale (Regula 41); 
dragostea dintre fraţi; raportul dintre aceştia şi modul de comportare faţă de 
un frate neascultător (Regula 28); medicina ca artă de vindecare a trupului 
– model pentru curăţirea şi îngrijirea sufletului (Regula 55) etc. Ca practici 
cultice menţionăm: rugăciunea (cel mai sigur şi mai potrivit mijloc prin care 
monahul urcă spre piscurile desăvârşirii. Regula 37); orele de rugăciune (se 
punea problema dacă mohanul trebuie să lase munca pentru a se ruga sau să 
muncească mai mult, iar rugăciunea să fie cea de la Biserică şi cea de la chilie. 
Astfel, Sfântul Vasile îndeamnă la rugăciunea neîncetată, potrivit cuvintelor 
Sfântului Pavel: “Neîncetat să vă rugaţi!” (I Tes. 5, 17)). Cu toate acestea, se 
menţionează: rugăciunea de dimineaţă; apoi la ora a treia (ceasul al treilea); 
ora a şasea (ceasul a şaselea); ora a noua (ceasul al nouălea); la sfârşitul zilei 
(să mulţumească lui Dumnezeu pentru binefacerile primite în timpul zilei); 
în amurgul serii; rugăciunea de la miezul nopţii; în zorii zilei.15

De asemenea, postul este prezentat ca un al mijloc care-l conduce 
pe monah spre culmea vieţii spirituale. Din Regulile Sfântului Vasile luăm 
la cunoştinţă că în mănăstirile înfiinţate de el, pe lângă postul obştesc, 
obligatoriu pentru toţi fraţii, se mai practica şi postul de bunăvoie, aparte de 
celălalt.
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Odată aşezate principiile vieţii chinoviale, Sfântul Vasile orânduieşte 
apoi cele referitoare la înnobilarea în duh evanghelic a conduitei monahilor, 
autoritatea şi răspunderea proiestosului16, precum şi la modul împletirii 
rugăciunii cu munca. Din conţinutul Regulilor mari se vede clar că viaţa 
duhovnicească a călugărului este “străduinţa de a face cele prin care ar 
deveni plăcut lui Dumnezeu”, slujind însă totodată şi “binelui comun în 
chipul bineplăcut lui Dumnezeu”.17

Menţionăm câteva dintre cele mai importante reguli mari ale 
Sfântului Vasile cel Mare alături de o sumară explicaţie:

- Regula I: Despre ordinea şi înlănţuirea poruncilor lui Dumnezeu: 
Întrebarea este dacă există vreo legătură sau interdependenţă între poruncile 
divine şi dacă este vreo poruncă mai presus de toate. Răspunsul Sfântului 
Vasile este constituit din pasajul evanghelic în care un învăţător al Legii Îl 
întreabă pe Mântuitorul: “Învăţătorule, care este cea dintâi poruncă din 
Lege?” Acesta îi răspunde “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată 
inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Iar a doua: Să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22, 36-39).

- Regula 6: Dacă este necesară izolarea de lume: Răspuns: Pentru 
păzirea sufletului de alunecări spre plăceri este de folos şi trăirea în 
singurătate.18 Sfântul Vasile spune că tovărăşiile rele trebuie evitate după 
cum îndeamnă şi înţeleptul Solomon: “Nu te împrieteni cu omul cel mânios, 
nici să nu locuieşti la prietenul cel dedat mâniei ca nu cumva să înveţi căile lui 
şi să iei laţuri pentru sufletul tău” (Pilde 22, 24-25). Locuind în lume, sufletul 
se poate compara cu alţii mai răi ca el şi îşi face chiar o oarecare închipuire de 
virtute, adică şi-ar spune <sunt totuşi mai bun decât mulţi alţii>.

- Regula 9: Cel care se afieroseşte Domnului nu trebuie să-şi lase 
averea rudelor după trup. Răspuns: Aici Sfântul Vasile cel Mare lămureşte 
clar statutul pe care trebuie să-l aibă un om înainte de a intra în monahism, 
anume fără avere, aceasta fiind împărţită anterior unor săraci după cuvintele 
Mântuitorului: “Vinde averile tale şi dă-le săracilor şi vei avea comoară în cer 
şi vino de-Mi urmează”. (Matei 19, 21).

- Regula 28: Ce atitudine trebuie să aibă fraţii faţă de cel neascultător: 
Răspuns: Cel neascultător trebuie în primul rând compătimit, întrucât este 
văzut ca un mădular bolnav, iar proiestosul (stareţul) trebuie să încerce să-l 
vindece prin sfaturi. Dacă perseverează în neascultare, atunci el trebuie 
mustrat înaintea tuturor fraţilor, poate astfel,
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din ruşinare, se va îndrepta. Dacă nici această metodă nu va da roade, atunci 
respectivul frate va fi alungat din comunitatea monahală, ca pe un mădular 
stricat. “Dacă ochiul tău cel drept te sminteşte, scoate-l şi aruncă-l de la tine” 
(Matei 5, 29).

- Regula 41: Despre autoritate şi despre ascultare: Răspuns: Cel care 
s-a lepădat de sine şi a renunţat la voinţa proprie, nu face ce vrea, ci ceea ce 
i se porunceşte; altfel, cel care doreşte să-şi satisfacă plăcerile proprii, nu 
s-a lepădat de sine. Este şi dovadă de mândrie, deoarece socoteşte judecata 
sa mai dreaptă decât hotărârea mai multora sau a mai-marilor lui. Dacă 
cineva este priceput la un anumit meşteşug, iar acesta nu este dezaprobat 
de comunitatea de fraţi, nu trebuie să-l părăsească. Ascultarea în toate este 
demnă de laudă. 

- Regula 54: Proiestoşii (conducătorii) comunităţilor de fraţi trebuie 
să se sfătuiască împreună cu privire la chestiunile comune. Răspuns: 
Conducătorii de mănăstiri este bine să se întrunească din când în când pentru 
a discuta diferite probleme de ordin comun şi să se ajute unii pe alţii. 

- Regula 55: Dacă folosirea artei medicale corespunde scopului 
evlaviei: Răspuns: Sfântul Vasile cel Mare menţionează că fiecare artă este 
dată de Dumnezeu spre a-l ajuta pe om. Întrucât agricultura ne-a fost dată 
pentru că cele ce cresc de la sine din pământ nu sunt de ajuns pentru nevoile 
omeneşti; apoi arta ţesutului pentru că purtarea îmbrăcăminţii este necesară 
pentru buna-cuviinţă, tot astfel şi arta medicală. Trupul suferă anumite 
slăbiciuni, fie din cauze exterioare, fie din cauze interne de la naştere; ele 
trebuie tratate; acest proces este model pentru îngrijirea sufletului. Se 
concluzionează că nu am fi avut nevoie nici de medicină şi nici de agricultură 
dacă am fi rămas în Rai. După alungare:“În sudoarea feţei tale îţi vei mânca 
pâinea ta” (Facere 3, 19).

Regulile mici: continuă învăţăturile mai generale expuse în lucrarea 
Regulile mari. Această operă este rezultatul convorbirilor purtate de Sfântul 
Vasile cel Mare cu monahii retraşi lângă râul Iris din Asia Mică şi sunt 
structurate sub formă de întrebări şi răspunsuri, în număr de 318. Conţinutul 
Regulilor mici este mai bogat şi mai variat decât cel al Regulilor mari, 
tratând inclusiv tâlcuiri pe scurt ale unor texte din Sfânta Scriptură, destinate 
monahilor începători.19 Se remarcă faptul că centrul vieţii călugăreşti este 
comuniunea monahului cu Dumnezeu şi cu obştea monahală. Se combină 
efortul personal
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de eliberare de patimi cu ascultarea de conducătorul obştii, dar şi cu 
dezvoltarea unor relaţii de frăţietate în cadrul comunităţii monahale. 
Modelul mănăstirii chinoviale, dezvoltat cu multă înţelepciune de Sfântul 
Vasile cel Mare, se va dovedi a fi principala formă de vieţuire monahală atât 
în Răsărit, cât şi în Apus.20 Aceasta este încă o mărturie în plus a faptului 
că omul a fost creat spre comuniune atât vremelnică, cea de pe pământ cu 
semenii, cât mai ales veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel 
Mare conformează, deci, acest caracter al comuniunii impregnat omului încă 
de la creaţie, cu organizarea bisericească, spaţiul eclesial fiind prin excelenţă 
cadrul comuniunii perfecte având ca model suprem pe Dumnezeu Cel întreit 
în Persoane. Astfel, împlinirea umană nu se poate realiza în singularitate, ci 
în pluralitate.
 

Concluzii: 
Sfântul Ierarh Vasile cel Mare este un exponent în Biserica Ortodoxă 

pe toate planurile: ascetic - prin modul pilduitor al vieţuirii sale; social-
filantropic - prin toate demersurile şi acţiunile sale în scopuri de ajutorare 
a bolnavilor, vârstnicilor, străinilor cunoscute sub denumirea de Vasiliada; 
dar şi mare organizator al monahismului. Lumea teologică îi datorează 
enorm Sfântului Vasile şi pentru vasta sa operă constituită din omilii, scrisori 
pastorale, comentarii la cărţile Sfintei Scripturi, tratate teologice elaborate 
pentru a suprima ereziile din vremea respectivă etc. Opera sa trebuie 
apreciată şi din punct de vedere canonic; astfel Sfântul Vasile a contribuit 
generos la fondul Dreptului bisericesc prin epistolele şi răspunsurile canonice 
pe care le-a scris şi din care Biserica a extras cele 92 de canoane, grupându-
le sistematic pentru o bună accesibilitate, dându-le totodată caracter de 
obligativitate, şi incluzându-le în Colecţia de canoane a Bisericii Ortodoxe. 
 În toate deciziile sale, atât privitoare la organizarea bisericească 
în diferitele ei direcţii, cât şi în relaţia dintre teologie şi cultura profană, 
lumească, Sfântul Vasile cel Mare s-a remarcat prin menţinerea unei poziţii 
de mijloc, evitând extremismul şi reducţionismul.21 El depăşeşte, deci, 
atitudinea unor scriitori bisericeşti care polarizau într-o manieră categorică 
relaţia dintre transcendent şi imanent, bisericesc şi lumesc, duhovnicesc 
şi profan, opunându-le categoric. Criteriul de aur în viziunea acestui mare 
Părinte al Bisericii îl reprezintă discernământul. Cultivarea discernământului 
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şi exersarea unei minţi capabile reprezintă temelia unei bune organizări 
bisericeşti, în general, şi personale, în special.
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HAR ŞI LIBERTATE LA FERICITUL 
AUGUSTIN ÎNAINTE DE CRIZA PELAGIANĂ

Pr. Drd. Adrian CRISTESCU

V
iaţa spirituală aparţine unei rânduieli mai înalte decât cea din lumea 
aceasta. Ea se desfăşoară în intimitatea conştiinţei noastre, având 
astfel un aspect psihologic care dă sufletului o dorinţă spontană şi 

instinctivă spre Dumnezeu. Această dorinţă vine de la o chemare a harului 
lui Dumnezeu care îşi va găsi împlinirea când sufletul său devine templu al 
lui Dumnezeu, arătând aspectul teologic al vieţii spirituale. Dar această viaţă 
începe dintr-un punct de pe pământ şi progresează spre perfecţiune, aseme-
nea unei seminţe care este sădită şi urmează să crească. Acesta este aspectul 
dinamic al vieţii spirituale1. 

Un alt aspect al vieţii spirituale este cel istoric în care este descrisă 
infidelitatea primilor noştri părinţi faţă de harul lui Dumnezeu primit în mod 
gratuit. Aceasta implică drama păcatului care necesită Răscumpărarea venită 
din partea Fiului lui Dumnezeu. Aceste patru aspecte ale vieţii spirituale, 
devenită creştină în urma Răscumpărării, caracterizează metoda folosită de 
Fericitul Augustin în lucrările sale2. Dar aceste aspecte sunt valabile pentru 
toţi oamenii care tind spre perfecţiune, deoarece toţi iubesc adevărul şi nu 
pot suporta minciuna.
 Perfecţiunea vieţii spirituale constă în dragostea trăită în toată 
plenitudinea sa, iar aceasta nu este deplină decât în cer, în ,,Cetatea lui 
Dumnezeu”. Pentru realizarea ei pe pământ este nevoie de două condiţii 
indispensabile: lupta spirituală şi ajutorul harului. Fericitul Augustin zice că 
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,,este dreptatea noastră, prin care cu foame şi sete, alergăm spre perfecţiunea 
şi plenitudinea acestei dreptăţi, care va fi într-o zi potolită3. În acest efort al 
nostru, trei lucruri ne sunt necesare: postul, milostenia şi rugăciunea. Postul 
este cel care pune stăpânire peste pofte, înclinându-le spre Dumnezeu; 
milostenia exclude egoismul şi mândria, exprimând formele dragostei 
sincere, iar rugăciunea cheamă harul lui Dumnezeu indispensabil pentru 
perfecţiune4.
 În primele sale lucrări, Fericitul Augustin, umbrit de lecturile filozofice 
şi idealurile păgâne, speră să găsească perfecţiunea pe pământ. ,,Acest suflet 
este perfect şi cel care este perfect nu duce lipsă de nimic. Cât despre ceea 
ce este necesar trupurilor, înţeleptul învaţă că el îşi poate găsi puterea sa 
de înţelegere, iar lipsa acestor lucruri materiale nu-l abat de la drumul său. 
Deci tot înţeleptul este curajos şi omului curajos nu-i este frică de nimic”5. 
Dar, luminat prin lecturile şi experienţele sale personale, Fericitul Augustin 
corectează ideile stoice şi începe să-l citeze pe Sfântul Apostol Pavel6: ,,Iată, 
perfecţiunea noastră pe pământ înseamnă recunoaşterea că noi suntem 
mereu imperfecţi. Perfecţiunea noastră este smerenie”7. Astfel, el a înţeles 
lucrarea lui Dumnezeu şi relaţia divinităţii cu omul, influenţându-se mai 
ales din tradiţia iudaică. Dar gândirea lui nu este influenţată numai de cea 
a Sfântului Pavel şi de tradiţia neoplatonic-stoică, ci şi de existenţa întregii 
Sfintei Scripturi, devenind astfel un exeget de seamă al acesteia8.

Conceptul de liber arbitru la Fericitul Augustin

 Înainte de Fericitul Augustin, liberul arbitru era un concept filozofic 
şi etic ce presupunea libertatea absolută a omului, dar în sens obiectiv 
libertatea umană nu poate fi absolută, ci relativă, pentru că este determinată 
de legile obiective. De aici rezultă ,,libertatea relativă a voinţei: nu i se 
impune să aleagă, dar, în funcţie de circumstanţe, el nu are posibilitatea să 
aleagă decât o soluţie dintr-un număr determinat de soluţii. Libertatea sa 
se întemeiază, deci, pe cunoaşterea necesităţii; o necesitate înăuntrul căreia 
acţionează libertatea voinţei sale. În consecinţă, nu e liberă voinţa care alege 
în mod arbitrar între mai multe comportări posibile, ci aceea a cărei alegere 
se află în concordanţă cu necesitatea legilor obiective”9.
 Fericitul Augustin face distincţia clară dintre noţiunea de liberum 
arbitrium (liber arbitru) şi cea de libertas (libertate): liberul arbitru este 
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puterea voinţei de a alege, care nu se va pierde niciodată, iar libertatea 
,,este starea voinţei orientată spre binele care este Dumnezeu”10. Dacă 
omul vrea să se împotrivească acestei stări, el îşi pierde libertatea, dar nu şi 
liberul arbitru. Deci după cădere, Adam nu pierde liberul arbitru, ci sensul 
adevăratei libertăţi. Iar sensul harului nu este acela de a face să constrângă 
liberul arbitru, ci să facă ca liberul arbitru să fie capabil să-şi exercite din nou 
libertatea.
      Omul are nevoie de mântuire pentru că a păcătuit în Adam şi acest păcat 
îl moştenesc toţi urmaşii lui. Deci libertatea este puterea de a alege să faci 
ceea ce vrei prin liberul arbitru, astfel libertatea este liberul arbitru trecut în 
acţiune. Diferenţa dintre liberul arbitru şi libertate este ca aceea a actului faţă 
de potenţă.
      Libertatea îşi atinge perfecţiunea cu cât se îndepărtează mai mult de rău. 
E distincţia ,,dintre libertatea liberă (un fel de a spune, întrucât ea e liberă 
faţă de lege şi dependentă faţă de pasiuni) şi libertatea liberată (voinţa poate 
atinge binele şi poate să-l şi facă)”11. Fericitul Augustin numeşte voinţa liber 
arbitru, însă ,,sinonimia e perfectă doar în termen, nu e totală şi în acţiune”12, 
pentru că Dumnezeu nu este vinovat pentru păcatele noastre, însă la faptele 
noastre cele bune este părtaş şi El. 
      După păcat, liberul arbitru nu îşi poate aduce singur salvarea pentru că el 
devine ineficace, însă nu este anulat sau pierdut, ci este asistat de harul divin, 
astfel lucrarea omului este una sinergică a lui Dumnezeu şi a omului. Acest 
sinergism a fost susţinut de Fericitul Augustin în prima parte a vieţii sale, 
înainte de disputa cu Pelagiu.

Sensul harului la Fericitul Augustin

      Toată viaţa noastră este dominată de una dintre cele două iubiri: 
concupiscenţa sau dragostea faţă de Dumnezeu; atunci viaţa noastră 
acţionează conştient unde noi devenim să alegem personal destinul nostru: 
sau mergem spre Dumnezeu prin dragoste, sau spre creatură printr-o anumită 
formă a concupiscenţei. Fericitul Augustin, prin metoda sa sintetică, uneşte 
ordinea celor trei aspecte: a iubirii, a dorinţei şi a delectării: ,,nu gândim 
să fim conduşi împotriva Ta, iubirea chiar poate să conducă un suflet. Nu 
ne temem să fim contrazişi prin nişte oameni care, atenţi la literă, privesc 
inteligenţa lucrurilor divine, se sprijină pe Scriptură care pentru noi zice: 
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dacă sunt atras, mai este credinţa mea voluntară? Eu răspund: Sunteţi slabi 
nu numai din cauza voinţei voastre, ci şi din cauza voluptăţii”13. 
      Dar aceasta se descoperă prin revelaţia pe care a avut-o Simon Petru 
când a mărturisit că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, reprezintă o atracţie a 
sufletului spre Dumnezeu: când arăţi o ramură verde unei oi şi vine spre ea, 
când atragi atenţia unui copil cu nuci; toate acestea arată că există o atracţie 
prin iubire, o atracţie prin legătura inimii, care nu impune necesitatea. 
      ,,Dumnezeu acţionează în noi pentru ca noi să vrem şi să credem: El 
acţionează fie exterior, prin încurajările evanghelice, fie interior, unde nu este 
complet în puterea Sa decât prin venirea Lui la spirit, dar refuzul sau acordul 
aparţine în mod propriu de voinţă. Prin urmare, Dumnezeu în acţiunea Sa cu 
sufletul raţional care crede în El, pentru că nu poate crede nimic prin liberal 
său arbitru dacă El nu-i adresase nici o invitaţie, produce în om chiar voinţa 
de a crede şi în toate lucrurile mila Sa ne previne”14. 
 Dar delectarea biruitoare la har nu este o forţă străină care să se 
impună din exterior şi să distrugă iniţiativa şi libertatea noastră, ci ea 
este răspunsul spontan al voinţei noastre la atracţia spre binele care i s-a 
arătat. Fericitul Augustin, mergând pe aspectul psihologic, detaliază etapele 
influenţei divine arătând cum harul ne eliberează de frica supunerii pentru a 
ne stabili în libertatea creştină. Frica este proprie Legii Vechiului Testament, 
iar în Legea nouă domină speranţa şi încrederea în Dumnezeu, adică legea 
dragostei care ne este dată prin Duhul libertăţii, ,,legea dragostei este o lege 
liberă, pentru că harul actual în noi face să realizeze legea prin iubire şi prin 
delectarea binelui realizează o viaţă perfect liberă. Această bucurie a binelui 
produsă în voinţa noastră prin har este spirituală, luminează izvoarele 
credinţei curate, în direcţia aspiraţiilor nădejdii şi dragostei, unde Unicul 
Subiect este Dumnezeu”15.
      Primul rod al harului în sufletul creştin este dragostea care iradiază în trei 
virtuţi teologice şi în patru virtuţi cardinale, înflorind complet prin darurile 
Duhului Sfânt. Toţi moraliştii vechi leagă virtuţile la patru aspecte principale 
ale perfecţiunii creştine numite virtuţi cardinale: tăria şi cumpătarea pentru 
reglarea pasiunilor noastre; prudenţa pentru dirijarea vieţii noastre potrivit 
dreptei gândiri; şi dreptatea pentru realizarea armoniei. 
      Fericitul Augustin cunoaşte şi aprobă această clasificare pentru că o 
introduce în doctrina sa, unde unicul scop al omului este perfecţiunea inspirată 
de credinţă şi de har, arătând că toate virtuţile sunt o formă a dragostei lui 
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Dumnezeu: ,,dacă virtutea ne conduce la viaţa fericită, îndrăznesc să afirm că 
virtutea nu este niciun alt lucru decât suprema iubire a lui Dumnezeu, şi El 
propune să definească cele patru virtuţi cardinale: cumpătarea este iubirea 
care se conservă integral şi incoruptibil pentru Dumnezeu; tăria este iubirea 
care suportă toate uşor pentru Dumnezeu; dreptatea este iubirea care nu ne o 
dă decât Dumnezeu; prudenţa este iubirea care discerne binele care ne ajută 
să mergem la Dumnezeu de acesta care ne previne”16.
      Referitor la aceste virtuţi, Toma d’Aquino în lucrarea sa Suma Teologică 
este mai analitic prin metoda sa, bazându-se pe divizia psihologică a funcţiilor 
sufletului. ,,Dubla poftă sensibilă, concupiscentă şi irascibilă este reglată prin 
cumpătare şi tărie, în timp ce gândirea practică urmează prudenţei şi voinţei 
spre dreptate. Şi tot acest ansamblu de bunuri obişnuite sau de virtuţi morale 
sunt valorile lor, în primul rând în ordine naturală, apoi ele se găsesc ridicate 
prin har şi dragoste, care este forma tuturor virtuţilor, pentru ca să devină 
ordinea creştină o viaţă orientată spre o viziune fericită17. Aceste două metode 
se completează într-un mod armonios, astfel încât Toma de Aquino dă mai 
multă precizie ştiinţei teologice, pe când Fericitul Augustin favorizează mai 
departe aplicarea vieţii spirituale în noi, orientată mai mult spre acţiune 
decât spre speculaţie18.
      Această concepţie augustiniană a tuturor virtuţilor ca diverse forme ale 
iubirii lui Dumnezeu distinge spiritualitatea augustiniană de altele, pentru 
că ea este mai sintetică, mai supranaturală şi mai centrată pe viaţa teologică. 
 Bazându-se pe darurile revelaţiei, FericitulAugustin începe prin 
a demonstra, în acelaşi timp, şi existenţa libertăţii noastre ca o sursă a 
vieţii noastre spirituale, cât şi necesitatea absolută a harului pentru a intra 
şi progresa în această viaţă19. El remarcă, precum Sfântul Pavel: ,,El ne 
porunceşte să avem dragoste, ne reproşează de nu avem dragoste; se roagă 
pentru ca dragostea noastră să fie deplină: omule, învaţă atunci prin poruncă 
ceea ce tu trebuie să ai, dacă tu nu ai; prin rugăciune vezi că tu primeşti ceea 
ce-ţi doreşti”20. Pentru a înţelege armonia dintre har şi libertate, Fericitul 
Augustin precizează, pe de o parte, sensul adevăratei libertăţi creştine, iar pe 
de altă parte, modul în care harul acţionează.
      Libertatea nu trebuie să se confunde cu necuviinţa, dar liberul arbitru 
este o putere de a acţiona atât la bine, cât şi la rău. Dar libertatea de a acţiona 
perfect şi independent este o perfecţiune pe care o posedă în mod special 
Dumnezeu, apoi îngerii şi sfinţii, deci ea nu mai are nicio legătură cu răul. 



EPISCOPIA GIURGIULUI

101

Adevărata libertate trebuie să ne elibereze de obstacole pentru a ne purta 
spre bine, spre completarea noastră, spre perfecţiunea noastră. ,,Alta, zice 
Fericitul Augustin, este iertarea păcatelor relativ la răul care a fost făcut, alta 
este dragostea care înapoiază libertatea pentru binele făcut. Dar şi prin una, 
şi prin alta, Hristos ne eliberează, El ne îndepărtează de păcat prin iertarea 
noastră şi El ne acordă dragostea în inspiraţia noastră”21.
      Sfinţii şi martirii sunt oameni liberi, deşi voinţa lor a fost sclava păcatului, 
ea a fost eliberată prin harul lui Hristos, încât a ajuns să nu mai fie sclavii 
păcatului. Astfel, ei au devenit liberi, dar nu ca Adam în starea primordială, ci 
liberi prin Răscumpărarea lui Hristos. ,,Oamenii liberi ai păcatului au devenit 
slujitorii dreptăţii, menţinându-se până la sfârşit prin darul perseverenţei 
pentru că au cunoscut dinainte predestinarea, chemarea, îndreptarea şi 
mărirea”22. 
      Deci harul lui Hristos este cu adevărat special din două motive: în primul 
rând ca un har substanţial, apoi el este în sufletul uman al lui Hristos ca 
o calitate supranaturală. El aparţine lui Hristos ,,nu numai ca Fii iubiţi ai 
Tatălui, ci ca un cap al corpurilor mistice ce reprezintă Biserica: este harul 
capital care conduce fiecare membru al Împărăţiei lui Dumnezeu la viaţa 
divină, care este harul sub toate formele sale”23.

Se vorbeşte despre harul divin sau harul lui Hristos, care nu este 
decât un alt nume al vieţii noastre spirituale, el vrea să pună în relief acest 
aspect al bunătăţii lui Dumnezeu şi al binefacerii primite de la El, pentru că 
omul nu este în faţa lui Dumnezeu decât o creatură săracă24.

Se pot distinge în acest har patru forme intim unite şi care decurg una 
din alta:

a. Harul originar, care este Duhul Sfânt Însuşi, darul prin excelenţă a 
lui Dumnezeu, despre care Fericitul Augustin ne spune ,,noi afirmăm 
că bunăvoinţa umană pentru a realiza dreptatea este divin ajutată în 
primirea Sfântului Duh, prin care vine în sufletele noastre delectarea şi 
iubirea Binelui Suprem care este Dumnezeu, astfel încât acela care ne 
face binele ne este dat prin acela care ne-a dat existenţa”25. 

b. Harul regenerator este chipul trăitor al lui Dumnezeu, nu doar acela 
care este în mod natural în tot sufletul, ci şi acela care era în sufletul 
primului om creat în dreptatea originară şi care distrusă prin păcat ne 
este dată prin noua naştere a Botezului şi acţiunea Duhului Sfânt, prin 
care noi devenim cu adevărat fii ai lui Dumnezeu.
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c. Harul sfinţitor este dragostea, ca o împlinire la toată perfecţiunea 
vieţii creştine, ea este harul lui Hristos care ne distinge atât de păgâni, 
cât şi de evreii Vechiului Testament.

d. Harul actual este ajutorul constant pe care ni-L acordă Iisus Hristos 
pentru a ieşi din păcat şi pentru a vindeca slăbiciunile noastre, ,,fără El 
noi nu putem face nimic” (Ioan XV, 5), şi El trimite în ajutorul nostru 
Spiritul Lui ,,care lucrează în noi voinţa şi facerea”26. 

      Aceste forme sunt intim legate între ele şi există anumite beneficii spirituale 
acestora potrivit metodei augustiniene: ,,Pe de o parte, toată atenţia sufletului 
este fixată asupra Persoanelor divine care trăiesc la templul spiritual şi în 
particular asupra Duhului Sfânt care este sublimul arhitect. Pe de altă parte, 
sufletul unit cu Dumnezeu este invitat să se întoarcă spre toată energia lui, 
să activeze în mod special dragostea care este forţa de conducere supremă”27.
      Fericitul Augustin afirmă că ,,dacă noi am devenit fii ai lui Dumnezeu, noi 
am devenit dumnezei, dar aceasta este un efect al harului care ne-a adoptat, 
nu al naturii care ne-a zămislit”28. Sufletul în starea de har nu este doar templu 
al lui Dumnezeu, el este un cer, adevăratul cer unde Dumnezeu se revelează. 
Astfel, sfinţii ating pământul prin corpurile lor, dar cu inimile lor ei trăiesc 
în cer. Aceasta este realitatea fundamentală care transformă sufletul nostru 
în chipul trăitor al lui Dumnezeu, numit har regenerator. Fericitul Augustin 
este cel care a insistat cel mai mult pe gratuitatea unui astfel de dar29. Deci 
harul lui Hristos care realizează această înviere este de două ori gratuit: în 
mod supranatural şi în mod răscumpărător30.
      În multiplele sale manifestări, harul actual se împarte în două forme: har 
preventiv şi har cooperant. Primul pregăteşte sufletul nostru fie la convertire, 
fie spre progresul în bine, adică ne introduce în viaţa spirituală. Este 
întâlnirea primului act al credinţei noastre cu prima iubire a lui Dumnezeu, 
aşa cum o arată Augustin: ,,Atunci harul îl previne pe om, pentru că Îl iubeşte 
Dumnezeu şi prin această iubire face binele. Este aceasta care zice Apostolul 
Ioan în mod clar: Noi iubim pe Dumnezeu fiindcă El ne‑a iubit cel dintâi (I 
Ioan IV, 19). Atunci noi nu suntem iubiţi pentru că noi iubim, ci noi suntem 
iubiţi pentru că El ne iubeşte”31. 
      Dacă în harul preventiv Dumnezeu acţionează fără noi, în cel cooperant 
El acţionează cu noi, adică prin acest har ,,Dumnezeu nu este ajutorul vostru 
dacă voi nu faceţi nimic. El nu este cooperator dacă voi nu cooperaţi. Dar ştiu 
că voi nu faceţi binele decât dacă Duhul vă dirijează prin harul Său: dacă El 
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se abţine, voi nu puteţi face nimic.... Voi sunteţi călăuziţi, însoţiţi, iar dacă 
urmaţi cu adevărat fără El, nu puteţi face nimic, atunci binele nu este lucrarea 
celui care vrea, nici a celui care crede, ci a lui Dumnezeu care face mila”32. 
      Fericitul Augustin compară aceste două haruri pentru a arăta dependenţa 
noastră de Dumnezeu ,,pentru că noi facem ceea ce vrem, El acţionează fără 
noi, şi când noi vrem să acţionăm, El cooperează cu noi. Dar dacă El Însuşi 
nu lucrează în noi pentru că noi aşa vrem, sau dacă El nu cooperează cu noi 
când noi vrem, ,, noi nu putem face nimic în ordinea lucrurilor evlaviei”33.
      Deci harul este cel care ne însoţeşte în toate etapele progresului nostru, 
dar fără să elimine voinţa noastră: ,,harul lui Dumnezeu este mereu bun şi el 
este cel prin care omul devine cu bunăvoinţă. Şi prin el bunăvoinţa, credinţei 
dobândite, creşte şi devine atât de mare încât ea poate îndeplini poruncile 
divine în voinţa unei bunăvoinţe puternice şi perfecte”34.

Relaţia dintre har şi libertate

 Toată gândirea Fericitului Augustin este centrată pe ideea de 
Dumnezeu Cel întreit în Persoane, care se revelează oamenilor prin dragostea 
Sa nemărginită. Punctul său de plecare este sufletul omenesc în ascensiunea 
lui spre Dumnezeu. Astfel, când a început să scrie Confesiunile sale, Fericitul 
Augustin vedea în sufletul său pacea pe care o dă harul lui Dumnezeu atunci 
când el vine în unire cu omul.Acest har este cel care l-a preocupat întreaga sa 
viaţă, deoarece tot omul este însetat după adevăr şi vrea să cunoască fericirea 
cea netrecătoare.
 Acest dublu aspect de a cunoaşte binele şi a-l poseda constituie baza 
efortului nostru de a ne ridica la unirea cu Dumnezeu, care este adevărul 
şi binele absolut. Pentru a demonstra aceasta, Fericitul Augustin arată că 
fiecare corp tinde spre locul care îi este propriu conform gravitaţiei sale: 
,,focul se ridică, piatra cade, însă şi unul şi celălalt este implicat în greutatea 
sa, căutând locul care îi este propriu. Uleiul când este turnat în apă se ridică 
deasupra apei; apa turnată în ulei scade sub ulei, şi una şi alta ascultă de 
greutatea lor specifică şi câştigă locul care îi este propriu...greutatea mea îmi 
este dragă mie pentru că eu sunt cel care o poartă”35. De aici rezultă unicitatea 
persoanei şi că Dumnezeu i se descoperă fiecăruia în mod tainic, diferit faţă 
de alte persoane, dar harul lui Dumnezeu este acelaşi pentru toţi. Important 
este ca noi să recunoaştem chemarea lui Dumnezeu sau a harului care ne 
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îndeamnă la acţiunea dragostei. Fericitul Augustin afirmă că şi păgânii pot 
face acte de bunătate, dar dacă ,,aceste virtuţi rămân în plan terestru, ele sunt 
vicii ale orgoliului şi ale ambiţiei”36.
 În primele sale scrieri, în calitate de creştin, el a fost preocupat să 
sublinieze libertatea voinţei umane, să accentueze responsabilitatea umană 
pentru păcat, contra argumentelor maniheiste despre existenţa în om a unei 
substanţe străine a păcatului. Influenţat de scrierile neoplatonice, el a propus 
o ascensiune a sufletului prin studiu şi viaţă disciplinată, prin care în această 
viaţă se poate atinge o stare contemplativă de linişte interioară continuă.
  Fericitul Augustin vorbeşte despre libertate sub aspectul său moral, 
întrebându-se în ce ar putea consta natura răului şi încearcă să răspundă 
astfel: a face răul înseamnă a te abate de la legea eternă în favoarea celei 
temporare, dar totuşi de unde ne vine dorinţa de a face răul? Tot el ne 
răspunde că facem răul numai prin libera noastră alegere, adică a libertăţii 
noastre de a vrea sau a nu vrea un lucru, care ar fi trebuit sau nu ar fi trebuit 
să ne fie dată de Creator. 
 Dumnezeu a dat omului acest dar mare al libertăţii voinţei care îl 
poate ridica pe om pe culmile vieţii fericite, dar îl şi poate coborî în adâncurile 
păcatului. Fără voinţa liberă, omul nu putea să trăiască în mod corect, iar 
dacă i s-ar fi dat doar să trăiască drept, fără putinţa de a păcătui, era incorect 
pentru el. De aici rezultă că, pe de o parte există o dreptate atât în actul 
pedepsei, cât şi în cel al răsplătirii37, iar pe de altă parte, că este necesar ca 
omul să aibă o voinţă liberă.
      Poate Dumnezeu n-ar fi trebuit să-i dea omului libertatea de decizie 
a voinţei pentru că din cauza ei fiecare dintre noi păcătuieşte. La această 
afirmaţie Fericitul Augustin ne spune că nu se poate acţiona corect decât în 
baza aceleaşi libere decizii a voinţei şi că Dumnezeu există şi toate bunurile 
ne vin de la El, aşa cum ne vine şi voinţa liberă. Ea este un bun intermediar 
care, dacă se uneşte cu binele comun şi imuabil, caută să obţină primele 
bunuri ale omului, dar dacă se abate de la acest bine comun şi imuabil, se 
îndreaptă spre propriul său bine, căzând astfel în păcat. În acest caz, omul 
devine trufaş şi indiscret, căutându-şi astfel un alt gen de viaţă care-l duce la 
moarte, care este pedepsită de Dumnezeu38. 
 Toate culturile vechi sunt dualiste: ele încearcă să explice naşterea 
universului din confruntarea a două principii antagonice: binele şi răul. 
Dar Fericitul Augustin rămâne fidel Sfinţilor Părinţi din răsărit în privinţa 
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problemei răului şi a liberului arbitru, nefiind de acord cu dualismul şi 
panteismul imanent. Iar în privinţa răului, el s-a oprit la faptul că acesta a 
fost un accident în creaţia lui Dumnezeu, el nefiind nici substanţă, şi nici 
negaţie pură39. Iar cauza păcatului de orice fel se află în voinţa liberă; aceasta 
este constatată după ce Fericitul Augustin analizează toate cauzele păcatului: 
corpul omenesc, societatea, ispita de la diavol, aflând că acestea nu sunt rele 
în sinea lor, ci pot fi numiţi factori ai răului40. Deci ultima cauză a răului stă 
în voinţa liberă.
 Psihologia este de acord cu rolul central al acestei voinţe în viaţa 
omului, pentru că ea stă la baza tuturor manifestărilor şi stărilor sufleteşti 
ale sufletului omenesc. Pentru a face răul, omul nu are nevoie decât de voinţă 
liberă, iar pentru a face binele, el nu are nevoie decât de harul dumnezeiesc. 
Astfel în primele sale lucrări se vede foarte răspicat sinergismul teologiei sale. 
Liberul arbitru şi voinţa sunt daruri date de Dumnezeu, chiar dacă prin ele 
ajungem să păcătuim; din ele ne tragem răsplata sau pedeapsa. Chiar dacă le 
avem şi prin ele păcătuim, noi nu putem să nu le avem pentru că altfel nu am 
trăi corect.
 Pentru o bună înţelegere a acestor două adevăruri noi trebuie să 
acţionăm în conformitate cu legea lui Dumnezeu, pe care trebuie să o primim 
mai întâi prin credinţă. Fericitul Augustin zice: ,,Prezentăm sufletul nostru 
lui Dumnezeu sau vrem să punem trupurile noastre în serviciul şi triumful 
demonilor. Credinţa în primul rând prezintă sufletul nostru lui Dumnezeu, 
apoi sub aspect moral: ascultă preceptele acesteia întărind speranţa, hrănind 
dragostea; apoi începe a deveni lumină acesta care nu era subiectul credinţei. 
Aceasta este în cunoaşterea şi acţiunea în care omul găseşte fericirea: dacă în 
primul rând el face să evite greşelile, în al doilea rând el face să se păstreze 
de rău. Este o gravă eroare de credinţă cel care crede că va cunoaşte adevărul 
când trăieşte în dezordine...Atunci profetul zice cu multă dreptate: Dacă nu 
credeţi, nu înţelegeţi”41.
 Credinţa şi nădejdea au rămas în suflet după păcatul original, care 
a distrus dragostea, şi oamenii nu se pot astfel salva pentru că adevărata 
credinţă creştină se ,,lucrează prin dragoste” (Galateni V, 6). Deci dragostea 
este rodul harului, pe de o parte, ca har preventiv, adică intrarea lui în suflet 
este un har al luminii care ne conduce la bucuria iubirii lui Dumnezeu, iar pe 
de altă parte, ca har cooperant unde, credinţa mai mult decât o teorie, este 
viaţă.
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 Harul vine în sufletul celui credincios ca o desfătare biruitoare pentru 
că el perfecţionează spiritualitatea sufletului. Acest har este prezentat în mod 
sintetic, mereu unificator, fără a se confunda trei aspecte complementare: 
harul este Sfântul Duh care ne sfinţeşte; harul este chipul lui Dumnezeu 
imprimat în sufletele noastre prin Sfânta Treime; harul este dragostea 
care este viaţa noastră spirituală, în acelaşi timp dăruită de Dumnezeu, iar 
libertatea noastră răspunde la acest dar42.

Concluzii

Fericitul Augustin este modelul omului însetat de absolut, care caută 
până la ultima suflare Adevărata Înţelepciune ce-l face să mediteze până 
în cele mai adânci taine ale creaţiei. Numit de teologii catolici ,,doctorul 
harului”, el cunoaşte încă din tinereţile sale starea care te face să te simţi 
în afara harului şi să nu-ţi aducă satisfacţia dorită pentru că este o stare de 
nemulţumire şi de neîmplinire. Dar în această dorinţă a lui, el cere ajutorul 
lui Dumnezeu cu multă smerenie şi cu multă umilinţă, aşa cum o arată în 
Confesiunile sale. Însă Dumnezeu vede dragostea şi ardoarea care măcina 
sufletul său neîmplinit şi-l răsplăteşte, ca pe nimeni altul, cu mult talent 
oratoric şi cu mult tact pedagogic. Aceasta o arată atât fiul său, Adeodatus, 
care numai la vârsta de şaisprezece ani avea înţelepciunea unui om matur, 
dar şi numărul imens de lucrări pe care le-a scris, fără încetare, până la 
sfârşitul vieţii sale.
 În consecinţă, putem afirma că personalitatea remarcabilă a Fericitului 
Augustin este una destul de puternică atât prin numărul impresionant de 
lucrări, cât şi prin râvna cu care acesta Îl caută pe Dumnezeu în viaţa sa. 
Însetat de absolut, după ce cunoaşte dulceaţa amăgitoare a păcatului, el 
reuşeşte să găsească calea către Hristos. Deci ideea de Dumnezeu a jucat 
în viaţa sa un rol esenţial, iar harul şi libertatea erau două necesităţi care-i 
aduceau mântuirea. Greşelile augustiniene vor apărea mai târziu, o dată cu 
aprofundarea conflictului său cu Pelagiu şi adepţii acestuia, ajungând să 
afirme doctrina monergismului. Dar referitor la această problemă a harului, 
Biserica Ortodoxă are o atitudine sinergistă, conform căreia mântuirea se 
obţine prin conlucrarea omului cu harul dumnezeiesc.
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DIMENSIUNEA ORTODOXĂ A 
TAINEI SFINTEI EUHARISTII

Pr. Silvică-Ionuţ BUCŞĂNEANU

Iubirea lui Dumnezeu - temeiul Sfintei Euharistii

“Aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său,  
Cel Unul‑Născut L‑a dat, ca oricine crede în El să nu piară,  

ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16).

D
umnezeu a creat lumea şi omul din iubire de oameni şi pentru că în-
treaga creaţie este manifestarea iubirii intratrinitare, ea nu putea fi 
decât foarte bună: “Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată 

erau bune foarte” (Facere 1, 31).
 Omul, coroana creaţiei a fost creat prin sfat dumnezeiesc: “Şi a zis 
Dumnezeu : Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră; ca să 
stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţi-
le ce se târăsc pe pământ şi tot pământul! Şi a făcut Dumnezeu pe om după 
chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l‑a făcut; a făcut bărbat şi femeie” 
(Facere 1, 26-27). Astfel, omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu şi cu 
menirea de a ajunge la asemănarea cu El, însă, pentru aceasta trebuia să 
treacă un test, acela al ascultării şi împlinirii poruncii date de Dumnezeu lui: 
“A dat apoi Domnul Dumnezeu poruncă lui Adam şi a zis: Din toţi pomii 
raiului poţi să mănânci, iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu 
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mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!” (Facere 
2, 16-17). Acestă poruncă arată încă o dată iubirea lui Dumnezeu faţă de om, 
căci Dumnezeu îi lasă omului libertate şi nu îi îngrădeşte voinţa de a acţiona 
şi de a alege. Fiind ispitit de diavol, omul (Adam şi Eva) calcă porunca dată 
de Dumnezeu, alege greşit şi cade din starea privilegiată în care se afla, ne-
maiputând ajunge prin propriile sale puteri la asemănarea cu Dumnezeu. 
 Tot din iubire de oameni hotărăşte Dumnezeu mântuirea neamului 
omenesc atunci când îi spune şarpelui: “Duşmănie voi pune între tine şi fe‑
meie, între sămânţa ta şi sămânţa ei, aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi 
vei înţepa călcâiul” (Facere 3, 15). Aceasta este Protoevanghelia (prima veste 
bună) prin care omului i se vesteşte mântuirea ce avea să vină din femeie, din 
“Eva cea nouă”, Fecioara Maria, cea care va naşte, la plinirea vremii pe Fiului 
lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos: “Iar când a venit plinirea 
vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege” 
(Galateni 4, 4). Din iubire de oameni Fiului lui Dumnezeu s-a făcut Om, pen-
tru ca pe om să-l îndumnezeiască, să-l repună în starea din care căzuse în 
urma neascultării: “Care, Dumnezeu fiind în chip, n‑a socotit o ştirbire a fi El 
întocmai cu Dumnezeu, ci S‑a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându‑
Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându‑Se ca un om, S‑a smerit pe 
Sine, ascultător făcându‑Se până la moarte, şi încă moarte de cruce. Pentru 
aceea, şi Dumnezeu L‑a preaînălţat şi i‑a dăruit lui nume, Care este mai 
presus de orice nume; ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al 
celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Şi să mărturiseas‑
că toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu‑Tatăl” 
(Filipeni 2, 6-11).
 Aşadar, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit în lume pentru mân-
tuirea neamului omenesc, pe care, prin Întruparea, Moartea pe cruce, În-
vierea şi Înălţarea Sa la cer, l-a ridicat din robia păcatului şi a morţii şi l-a 
repus în starea de comuniune harică cu Dumnezeu, din care căzuse în urma 
păcatului strămoşesc, înfăptuind ceea ce Teologia Dogmatică numeşte mân‑
tuire subiectivă. Însă, omul fiind înzestrat de Dumnezeu cu libertate, nu este 
mântuit cu forţa, ci singur trebuie să-şi însuşească roadele Jertfei de pe cruce 
a Mântuitorului, înfăptuind astfel, mântuirea subiectivă. 
 Mântuirea sau eliberarea omului din robia păcatului şi a morţii şi re-
punerea lui în starea de comuniune harică cu Dumnezeu din care căzuse în 
urma păcatului strămoşesc se realizează în Biserică, prin conlucrarea dintre 
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Dumnezeu şi om. Dumnezeu îi dă omului harul divin mântuitor, iar omul 
vine la această conlucrare cu credinţă şi fapte bune. 
 Harul divin se dă omului de către Dumnezeu în Biserică, prin Sfintele 
Taine : Botezul, Mirungerea, Euharistia, Pocăinţa, Preoţia, Nunta şi Maslul . 

Sfintele Taine sunt lucrări văzute instituite de Mântuitorul Hristos, 
prin care Biserica împărtăşeşte credincioşilor care le primesc harul Duhu-
lui Sfânt spre mântuirea şi sfinţirea lor. Prin Sfintele Taine credincioşii sunt 
uniţi cu Hristos şi cu Biserica. Astfel, omul renaşte la o nouă viaţă în Hristos 
şi intră în sânul Bisericii prin Sfânta Taină a Botezului, condiţie absolut ne-
cesară pentru primirea celorlalte Taine. Prin Botez omul este curăţit de pă-
catul strămoşesc şi de toate celelalte păcate săvârşite până atunci, adică este 
ridicat din robia păcatului şi repus în starea harică de comuniune cu Hristos 
şi cu Biserica Sa, devine membru al Bisericii şi se împărtăşeşte din roadele 
Jertfei de pe Cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Necesitatea Botezu-
lui pentru mântuire este arătată de Însuşi Mântuitorul, atunci când, după În-
vierea Sa din morţi i-a trimis pe Sfinţii Apostoli la propovăduire, spunându-
le : “Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. Cel 
ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi" 
(Marcu 16, 15-16). Strâns unită cu Botezul este Taina Mirungerii, care se ad-
ministreză noului botezat îndată după Botez şi prin care creştinul este întărit 
în noua viaţă în Hristos, prin harul Sfântului Duh. “Raportul dintre efectele 
acestei Taine şi cea a Botezului este asemănător celui dintre creşterea tru-
pească şi naştere. Căci precum noul născut are nevoie de o îngrijire deosebită 
pentru a creşte, tot aşa şi noul născut duhovniceşte are nevoie de întărire 
prin haruri noi, spre a creşte în noua viaţă pe care a dobândit-o prin Botez"1. 
Creşterea aceasta duhovnicească este întărită şi alimentată prin Taina Sfintei 
Euharistii, prin care creştinul se împărtăşeşte cu Însuşi Trupul şi Sângele 
Domnului Hristos. Aceste trei Taine sunt numite “Taine ale iniţierii", în care 
Botezul este începutul, Mirungerea este mijlocul, iar Euharistia este sfârşi-
tul sau desăvârşirea. Strâns legată de Euharistie este şi Taina Pocăinţei, prin 
care creştinul primeşte iertarea păcatelor mărturisite înaintea duhovnicului 
şi dezlegarea de a se împărtăşi cu Trupul şi Sângele Domnului.
 Putinţa de a săvârşi Sfintele Taine şi celelalte lucrări sfinte, de a pro-
povădui oamenilor cuvântul lui Dumnezeu şi de a-i conduce pe aceştia spre 
mântuire se dă prin Sfânta Taină a Preoţiei unor candidaţi anume pregătiţi, 
de parte bărbătească şi de religie ortodoxă. Astfel, prin Taina Preoţiei este 
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continuată întreita slujire a Mântuitorului, Cel Care a dat această putere şi 
învestire Sfinţilor Apostoli şi urmaşilor lor prin cuvintele: “Precum M‑a tri‑
mis pe Mine Tatăl, vă trimit şi eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra 
lor şi le‑a zis : Luaţi Duh Sfânt ; cărora veţi ierta păcate, le vor fi iertate şi 
cărora le veţi ţine, vor fi ţinute" (Ioan 20, 21-23).
 Privitor la instituţia familiei, la relaţia de comuniune dintre un bărbat 
şi o femeie, întemeiată de Însuşi Dumnezeu în rai, Biserica pune la dispoziţia 
credincioşilor harul divin prin Sfânta Taină a Nunţii, cu scopul de a întemeia 
o familie creştină, de a naşte prunci şi de a se feri de desfrânare. Mântuito-
rul restaurează caracterul religios al căsătoriei prin prezenţa Sa la nunta din 
Cana Galileii, unde a săvârşit cea dintâi minune (Ioan 2, 2-11). “Săvârşind 
acolo cea dintâi minune prin puterea Sa mai presus de fire, şi dând perechii 
care se căsătorea să bea din vinul iubirii entuziaste turnate de el prin harul 
Său, El vrea să arate prin aceasta că începe înălţarea vieţii omeneşti în ordi-
nea harului de la întărirea şi înălţarea căsătoriei”2. “Prin săvârşirea minunii în 
Cana Galileii, Domnul Hristos ridică nivelul căsătoriei la înălţimea de Sfân-
tă Taină, sub binecuvântarea harului dumnezeiesc, cu nobila menire pentru 
întemeierea unei familii, la a cărei temelie să stea pentru veşnicie dragostea 
cea adevărată şi nemuritoare dintre cei ce şi-au unit viaţa în căminul lor cu-
rat şi neprihănit pentru totdeauna”3. Prin această minune Domnul venea să 
întărească învăţătura Sa privitoare la aşezământul dumnezeiesc al căsătoriei 
despre care a zis: “Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi 
se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Aşa încât nu mai sunt doi, 
ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Matei 19, 
5-6; Marcu 10, 7-9).
 Tot în ajutorul creştinilor, pentru vindecarea bolilor sufleteşti şi tru-
peşti şi pentru iertarea păcatelor, Biserica aduce harul divin prin Taina Sfân-
tului Maslu. Practicarea acestei Sfinte Taine este arătată în Epistola sobor-
nicească a Sfântului Apostol Iacov: “Este cineva bolnav între voi ? Să cheme 
preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându‑l cu untdelemn, în numele 
Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va 
ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui” (Iacov 5, 14-15). Însuşi Mântu-
itorul practica frecvent această Sfântă Taină: “Şi a străbătut Iisus toată Ga‑
lileea, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi 
tămăduind toată boala şi toată neputinţa în popor” (Matei 4, 23). 
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Din toate acestea se poate constata că mântuirea este posibilă datori-
tă iubirii de oameni a lui Dumnezeu. Toate Sfintele Taine sunt manifestarea 
iubirii dumnezeieşti intratrinitare revărsată asupra omului prin harul Duhu-
lui Sfânt, iar dovada cea mai mare a acestei iubiri este Sfânta Taină a Euha-
ristiei, prin care omul se împărtăşeşte cu Însuşi Trupul şi Sângele Domnului 
Hristos.

Sfânta Euharistie privită din punct de vedere dogmatic

 Dintre cele şapte Sfinte Taine, cea care se ridică deasupra tuturor, 
care le încoronează pe celelalte este Sfânta Taină a Euharistiei, deoarece prin 
aceasta creştinul nu se împărtăşeşte doar cu harul divin necesar mântuirii, ci 
cu Însuşi Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, Cel Care S-a jertfit 
pe Cruce şi moarte a răbdat şi a treia zi a înviat din morţi pentru noi oame-
nii şi pentru a noastră mântuire. Ea a fost vestită de Domnul Hristos: “Eu 
sunt pâinea vieţii … Eu sunt pâinea cea vie, care s‑a pogorât din cer. Cine 
mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi 
da pentru viaţa lumii este trupul Meu. Deci iudeii se certau intre ei zicând : 
Cum poate Acesta să ne dea trupul Lui să‑l mâncăm? Şi le‑a zis Iisus : Ade‑
vărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi 
bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi" (Ioan 6, 48, 51-53).

Astfel, Euharistia este Sfânta Taină prin care creştinul se împărtăşeş-
te, sub forma pâinii şi a vinului, cu Trupul şi Sângele Domnului, spre iertarea 
păcatelor şi spre viaţa de veci. Părintele Dumitru Stăniloae ne vorbeşte des-
pre siguranţa învierii noastre prin Învierea lui Hristos, în Sfânta Euharistie: 
“Euharistia ne face să avem în noi înşine Învierea lui Hristos ca putere care 
ne conduce spre înviere şi s-o pregustăm într-un anumit fel. Dar dacă prin 
Euharistie avem în noi pe Hristos Care a murit şi a înviat, noi ne pregătim 
prin El şi pentru moartea reală a noastră, ca pentru o moarte pe care o vom 
depăşi în El, sau am şi depăşit-o spiritual în pregustarea Învierii Lui şi în 
lucrarea ei în noi. Astfel, Euharistia ne dă nu numai puterea de a muri păca-
tului şi de a ne preda lui Dumnezeu, ci şi de a primi moartea reală atunci când 
va veni, aşa cum a primit-o Hristos, ca dar oferit Tatălui, fără nicio temere 
şi îndoială în privinţa existenţei noastre veşnice. Ea ne dă puterea de a muri 
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atunci când va trebui, nu numai “întru asemănarea morţii lui Hristos”, ci în 
mod real, ca şi El, având lucrătoare în noi arvuna vieţii veşnice la care vom 
trece. Uniţi cu Hristos în Euharistie, nu ne mai temem de moarte, căci pur-
tăm în noi trupul lui Hristos cel înviat ca leacul sau doctoria nemuririi, sau al 
nestricăciunii eterne, cum numesc Sfinţii Părinţi Euharistia”4.

Săvârşitorii Sfintei Euharistii sunt episcopii şi preoţii, ca urmaşi ai 
Sfinţilor Apostoli, iar din încredinţarrea lor diaconii pot duce Sfânta Împăr-
tăşanie celor bolnavi şi celor din închisori. 

Primitorii Tainei sunt toţii creştinii care fac parte din Biserică, care au 
primit înainte Taina Spovedaniei şi care au primit de la duhovnic dezlegarea 
de a se împărtăşi cu Dumnezeieştile Taine. Biserica recomandă credincioşi-
lor ei să se împărtăşească cât mai des. În acest sens, porunca a patra biseri-
cească arată datoria creştinului de a se spovedi şi împărtăşi în fiecare dintre 
cele patru posturi mari de peste an sau cel puţin o dată pe an, în Postul Sfin-
telor Paşti. În privinţa împărtăşirii pruncilor, se recomandă o cât mai deasă 
împărtăşire a lor, dacă se poate, în fiecare duminică sau cel puţin o dată pe 
lună; asta pe temeiul cuvintelor Mântuitorului: “Lăsaţi copiii şi nu‑i opriţi să 
vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor” (Matei 19, 14).

Formula Tainei Împărtăşirii este: “Se împărtăşeşte robul lui Dumne-
zeu (N), cu Cinstitul şi Sfântul Trup şi Sânge al Domnului şi Dumnezeului şi 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de 
veci”.5

 Ca urmare a numeroaselor sale efecte asupra celor ce o primesc cu 
vrednicie, Sfânta Euharistie are numeroase numiri: Împărtăşanie, Cumine-
cătură, Paharul mântuirii, Paharul binecuvântării, Paharul vieţii, Dumneze-
ieştile şi Înfricoşătoarele Taine, Cina Domnului, Ospăţul Stăpânului, Frânge-
rea pâinii etc. 

Efectele ce se revarsă asupra creştinilor din împartăşirea cu Trupul şi 
Sângele Mântuitorului sunt: unirea cu Hristos, curăţirea de păcate, progres 
în viaţa duhovnicească, nemurirea şi viaţa veşnică, îndumnezeirea omului. 
Toate aceste efecte se produc numai atunci când Sfânta Împărtăşanie este 
primită cu vrednicie, cu pregătire înaltă, corespunzătoare acestei mari Tai-
ne a Bisericii, cu post, rugăciune, pocăinţă şi smerenie, cu dragoste faţă de 
Dumnezeu, dar şi faţă de aproapele, cu dorinţă de unire cu Hristos. Mântui-
torul arată clar aceste efecte atunci când spune: “Cel ce mănâncă trupul Meu 
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şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” 
(Ioan 6, 54). 

Cei ce se împărtăşesc însă cu nevrednicie îşi agonisesc osândă, aşa 
cum vedem din cuvintele Sfântului Apostol Pavel transmise creştinilor din 
Corint: “Oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu 
nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. Să se cercete‑
ze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci 
cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind 
trupul Domnului. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi 
mulţi au murit…” (1 Corinteni 11, 27-30). Tot cu referire la aceasta, Sfântul 
Ioan Damaschin se exprimă astfel: “Pentru cei care cu credinţă, în chip vred-
nic, se împărtăşesc, împărtăşania este spre iertarea păcatelor, spre viaţa veş-
nică, spre păzirea sufletului şi a trupului; dar pentru cei care se împărtăşesc 
cu necredinţă în chip nevrednic, este spre muncă şi pedeapsă, după cum şi 
moartea Domnului pentru cei care cred a devenit viaţă şi nestricăciune spre 
desfătarea fericirii veşnice, iar celor necredincioşi şi ucigătorilor Domnului, 
muncă şi pedeapsă veşnică”6. Tot el ne şi învaţă cum să ne apropiem de sfin-
tele şi dumnezeieştile Taine: “Pentru aceea să ne apropiem cu toată frica, cu 
conştiinţa curată şi cu o credinţă neîndoielnică şi negreşit ne va fi nouă după 
cum credem, dacă nu ne îndoim. Să o cinstim pe aceasta cu toată curăţenia, 
atât sufletească, cât şi trupească, căci este dublă. Să ne apropiem de ea cu 
credinţă înfocată şi, încrucişând palmele, să primim trupul Celui răstignit. 
Punând peste dânsul ochii, buzele şi fruntea, să ne împărtăşim cu dumneze-
iescul cărbune, pentru ca focul dorinţei din noi, luând arderea din cărbune, 
să ardă complet păcatele noastre, să ne aprindem şi să ne îndumnezeim prin 
împărtăşirea focului dumnezeiesc”7. În acelaşi sens ne şi rugăm: “Nu spre 
judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtăşirea cu Sfintele Tale Taine, 
Doamne, ci spre tămăduirea sufletului şi a trupului”8.

Instituirea Sfintei Taine a Euharistiei a fost făcută de Mântuitorul 
Hristos la Cina cea de Taină, atunci când, luând pâine şi binecuvântând, a 
frânt şi a dat Sfinţilor Săi Apostoli, zicând: “Luaţi, mâncaţi, acesta este Tru‑
pul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind le‑a dat zicând: Beţi dintru acesta 
toţi, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă 
spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28; Marcu 14, 22-24; Luca 22, 19-20). 
Apoi Mântuitorul dă poruncă Apostolilor, şi prin ei urmaşilor lor, episcopilor 
şi preoţilor: “Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea” (Luca 22, 19), adică 
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săvârşirea Jertfei liturgice nesângeroase până la sfârşitul veacurilor. Aceste 
cuvinte rostite de Mântuitorul la Cina cea de Taină şi regăsite în cuprinsul 
Liturghiei înaintea epiclezei reprezintă instituirea Tainei şi au rol anamnetic, 
adică de aducere aminte a celor săvârşite de Domnul Hristos. 

Prefacerea darurilor de pâine şi vin în Trupul şi Sângele Domnului 
are loc în timpul epiclezei, când Duhul Sfânt este chemat să vină peste daruri 
şi să le prefacă în Trupul şi Sângele Mântuitorului: “Încă aducem Ţie această 
slujbă duhovnicească şi fără de sânge şi Te chemăm, Te rugăm şi cu umilinţă 
la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste Daruri, 
ce sunt puse înainte. Şi fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului 
Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău. 
Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, Amin, Amin.”9 (acesta 
este conţinutul rugăciunii epiclezei la Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur). 
Spre deosebire de ortodocşi, romano-catolicii susţin că momentul preface-
rii darurilor de pâine şi vin în trupul şi sângele Mântuitorului Hristos este 
reprezentat de rostirea cuvintelor de instituire: “Luaţi, mâncaţi, acesta este 
Trupul Meu … Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu … “ (Ma-
tei 26, 26-28). Greşeala lor este evidentă, căci textul Scripturii arată clar că 
atunci când Mântuitorul Hristos a dat Apostolilor Săi să mănânce şi să bea, 
le-a dat Însuşi Trupul şi Însuşi Sângele Său, căci acestea fuseseră prefăcu-
te mai înainte prin rugăciunile de mulţumire şi de binecuvântare rostite de 
Domnul Iisus – “Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvân‑
tând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi … “. Romano-catolicii 
sunt singurii care au scos din cuprinsul Sfintei Liturghii rugăciunea epiclezei, 
căci în toate Litughiile răsăritene ea a rămas, fiind descrisă şi în Didahia ce‑
lor 12 Apostoli. “Eliminarea epiclezei în liturghia catolică stă în legătură cu 
diminuarea importanţei rugăciunii preotului şi a comunităţii în prefacerea 
euharistică. Iar o dată cu aceasta, şi cu diminuarea rolului Duhului Sfânt. 
Căci Duhul lucrează prin rugăciune. Prefacerea a devenit urmarea automată 
a cuvintelor de instituire a Tainei de către Hristos la Cina cea de Taină, deci 
a unor cuvinte rostite în trecut. Prin epicleză iese în relief importanţa rugă-
ciunii episcopului sau a preotului, ca expresie a simţirii smerite a lucrării 
Duhului lui Hristos care lucrează prin el şi ca mijloc de trăire vibrantă a ru-
găciunii comunităţii, unită în el şi cu el, în rugăciune”.10 În Biserica Ortodoxă 
dreptmăritoare toate Sfintele Taine se săvârşesc prin Duhul Sfânt chemat 
prin rugăciunea episcopului sau a preotului. Cu atât mai mult Sfânta Taină a 
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Euharistiei, prin care creştinii se împărtăşesc cu Hristos, Cel Care a murit şi 
a înviat şi Care s-a înălţat cu trupul la cer şi Care se jertfeşte la fiecare Sfântă 
Liturghie pe altarele Bisericii, până la sfârşitul veacurilor, pentru ca cei cre-
dincioşi să se împărtăşeacă din dumnezeirea Sa.

În timp ce în celelalte Taine Hristos este prezent tainic prin lucrarea 
ce se săvârşesşte asupra primitorilor, în Sfânta Împărtăşanie El este prezent 
în mod real, prin însuşi Trupul şi Sângele Său, sub forma pâinii şi a vinului. 
Pâinea folosită la Sfânta Jertfă trebuie să fie asemenea celei de la Cina cea de 
Taină, adică din grâu curat şi dospită11, iar vinul din struguri, curat şi ames-
tecat cu puţină apă în rânduiala Proscomidiei. 

Prezenţa Mântuitorului cu Trupul şi Sângele Său în Euharistie este 
reală, El Însuşi arătând această realitate prin cuvintele de instituire a Tainei, 
la Cina cea de Taină: “Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu … Beţi dintru 
acesta toţi, că acesta este sângele Meu” (Matei 26, 26-28). Cu altă ocazie El 
vorbise despre trupul Său ca fiind pâine cerească: “Eu sunt pâinea cea vie, 
care s‑a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. 
Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu” (Ioan 6, 
51). Sfântul Apostol Pavel vorbeşte clar despre prezenţa reală a lui Hristos 
cu Trupul şi Sângele Său în Sfânta Euharistie: “Paharul binecuvântării pe 
care‑l binecuvântăm, nu este, oare, împărtăşirea cu sângele lui Hristos? 
Pâinea pe care o frângem nu este, oare, împărtăşirea cu trupul lui Hristos? 
Că o pâine, un trup suntem cei mulţi; căci toţi ne împărtăşim dintr‑o pâine” 
(1 Corinteni 10, 16-17). Foarte frumos vorbeşte şi Sfântul Ioan Damaschin 
despre prefacerea elementelor euharistice: “Pâinea şi vinul sunt în chip real 
trupul unit cu Dumnezeirea; ele sunt trupul luat din Sfânta Fecioară. Aceasta 
nu înseamnă că se pogoară din cer trupul care a fost înălţat, ci că înseşi pâi-
nea şi vinul se prefac în trupul şi sângele Domnului. Dar dacă vrei să afli chi-
pul în care se face aceasta, îţi este de ajuns să auzi că se fac prin Duhul Sfânt, 
după cum Domnul Şi-a făcut prin Duhul Sfânt, Luişi prin El Însuşi, trup din 
Sfânta Născătoare de Dumnezeu. Mai mult, nu cunoaştem decât că Cuvântul 
lui Dumnezeu este real, activ, atotputernic, dar modul în care se prefac nu se 
poate cerceta. Nu este rău să spunem şi aceasta, că, după cum în chip natu-
ral, prin mâncare, pâinea, iar prin băutură, vinul şi apa se prefac în corpul 
şi sângele celui care mănâncă şi bea, şi nu devin alt corp decât corpul lui cel 
mai dinainte, tot astfel şi pâinea punerii înainte, vinul şi apa, prin invocarea 
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şi pogorârea Sfântului Duh se prefac în chip supranatural în trupul şi sângele 
lui Hristos, şi nu sunt doi, ci unul şi acelaşi”.12 

Despre realitatea prezenţei Trupului şi Sângelui Mântuitorului în 
Sfânta Euharistie vorbeşte şi Sinodul al VII-lea Ecumenic: “Este limpede că 
nici Apostolii, nici Sfinţii Părinţi n-au numit icoană jertfa nesângeroasă pe 
care o aduce preotul, ci au numit-o însuşi Trupul şi Sângele Domnului. Ele-
mentele euharistice se numesc preînchipuiri sau tipuri înainte de a fi sfinţite, 
dar după sfinţire se numesc în sens propriu, sunt şi se mărturisesc Trupul şi 
Sângele lui Hristos”. 

Temeiul Euharistiei se află în Jertfa de pe cruce a Mântuitorului Hris-
tos, Cel Care S-a întrupat, S-a jertfit, a murit şi a înviat pentru ca noi, oamenii 
să ne putem împărtăşi cu dumnezeirea. Mântuirea omului şi ridicarea lui din 
robia păcatului şi a morţii este posibilă prin Jertfa de pe Golgota a Domnului, 
care se repetă la fiecare Sfântă Liturghie, în mod nesângeros, până la sfârşitul 
veacurilor. 

Conform “Dogmaticii Ortodoxe”, din dogma prezenţei reale a Mântu-
itorului Hristos în Sfânta Euharistie prin prefacerea elementelor euharistice 
în trupul şi sângele Său, decurg mai multe consecinţe de ordin dogmatic:

1. După prefacerea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Domnului, 
Sfintei Euharistii i se cuvine aceeaşi adorare sau închinare pe care o dăm 
Mântuitorului Hristos.

2. Împărtăşindu-ne cu Trupul şi Sângele Domnului, ne împărtăşim şi 
cu dumnezeirea Sa, căci dumnezeirea Mântuitorului rămâne nedespărţită de 
omenitate în Persoana Sa.

3. În fiecare părticică din pâinea şi vinul euharistic după prefacere 
se află Iisus Hristos întreg, sub ambele naturi. Sfărâmarea şi împărţirea se 
referă la elementele euharistice, dar nu şi la trupul şi sângele Domnului, care 
nu se sfarmă şi nu se împart, ci rămân unite şi întregi, aşa cum au fost şi în 
Persoana Mântuitorului.

4. Indiferent în câte locuri se săvârşeşte Sfânta Euharistie în acelaşi 
timp, în toate aceste locuri se află unul şi acelaşi trup şi sânge al Domnului, 
deci Acelaşi Hristos întreg. Aceasta deoarece pâinea şi vinul de pe Sfânta 
Masă a fiecărui altar se prefac în unul şi acelaşi trup şi sânge al lui Hristos, 
formând o unitate cu trupul lui Hristos din ceruri.

5. Pâinea şi vinul prefăcute în trupul şi sângele Domnului rămân trup 
şi sânge atâta vreme cât durează aceste elemente şi nu numai în momentul în 
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care creştinii se împărtăşesc cu ele. De aceea, Sfânta Împărtăşanie pregătită 
pentru bolnavi trebuie păstrată cu cea mai mare grijă în vase sfinţite.13

Euharistia - aducere aminte, taină şi jertfă14

Euharistia este aducere aminte, anamneză (ανάμνησις) a întregii 
opere mântuitoare a lui Hristos, a Întrupării, a vieţii Sale pe pământ, a Morţii 
şi Învierii Sale: “Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea” (Luca 22, 19). Pen-
tru aducere aminte de Cina cea de Taină şi de porunca ce le-a dat-o atunci de 
a săvârşi Euharistia ca amintire a lui , Mântuitorul săvârşeşte Taina în drum 
spe Emaus, în prezenţa lui Luca şi Cleopa: “Şi, când a stat împreună cu ei la 
masă, luând El pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le‑a dat lor” (Luca 24, 
30). Caracterul anamnetic al Tainei este arătat şi de Sfântul Apostol Pavel, 
atunci când scrie corintenilor: “Căci ori de câte ori veţi mânca această pâi‑
ne şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni” (1 
Corinteni 11, 26). 

Referindu-se la caracterul anamnetic al Sfintei Euharistii, părintele 
Alexander Schmemann spune: “Aducerea aminte din Euharistie este adu-
narea într-un singur tot a întregii trăiri a mântuirii, a realităţii depline date 
nouă în Biserică şi care alcătuieşte viaţa noastră. Noi trăim realitatea lumii ca 
fiind creaţia lui Dumnezeu, realitatea ei fiind mântuită de Hristos, realitatea 
acelui cer nou şi pământ nou la care ne înălţăm prin taina înălţării în Împără-
ţia lui Dumnezeu. A-ţi aduce aminte înseamnă a ţine minte şi a trăi în această 
aducere aminte, a o primi şi a o păstra … orice Liturghie este adunare, este 
restabilirea plinătăţii aducerii noastre aminte şi re-cunoaşterea ei”.15

Pe lângă aspectul istoric al aducerii aminte, Euharistia este în acelaşi 
timp taină şi jertfă, aceste din urmă aspecte neputând fi separate. Euharistia 
este Taină, cea mai mare taină a Bisericii, căci prin ea ni se împărtăşeşte în-
săşi Dumnezeirea, participând în felul acesta şi noi la dumnezeire, devenind 
şi noi dumnezei după har. Prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos 
împlinim scopul creaţiei omului, acela de a ajunge la asemănarea cu Dumne-
zeu, fapt posibil prin Întruparea, Jertfa şi Învierea Fiului lui Dumnezeu, Care 
S-a făcut Om, pentru ca pe om să-l îndumnezeiască.
 Sfânta Euharistie este în acelaşi timp şi jertfă, în ea găsind toate ele-
mentele necesare pentru săvârşirea acesteia: jertfa este Hristos, jertfitorul 
este tot Hristos prin episcopul sau preotul liturghisitor , altarul de jertfă este 
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Sfânta Masă, iar Dumnezeu primeşte jertfa adusă pentru păcatele oamenilor. 
Euharistia este jertfa adusă de oameni lui Dumnezeu sub formă de pâine şi 
vin, dar este în aceaşi timp şi jertfa lui Hristos, prin care El se dă credincio-
şilor su scopul de a-i ridica din păcate şi a-i mântui. Este jertfa prin care co-
munitatea se aduce jertfă lui Hristos pentru ca apoi Hristos să împărtăşească 
credincioşilor din dumnezeirea Sa, din iubirea Sa, să-i unească cu El şi între 
ei. “Duhul preface jertfa de pâine şi de vin a comunităţii, a vieţii ei, în jertfa 
lui Hristos, în trupul lui jertfit, pe care Hristos îl aduce Tatălui, dar apoi îl dă 
spre mâncare şi băutură comunităţii, pentru ca ea să se umple şi mai mult 
de trupul Lui jertfit. În scopul acesta a prefăcut pâinea şi vinul în Trupul 
şi Sângele Său, aducându-Se Tatălui şi împărtăşindu-Se credincioşilor sub 
chipurile acestora”.16 Murind împreună cu Hristos în Euharistie credincioşii 
primesc învierea din Învierea lui Hristos. Jertfa constă şi din lauda pe care 
creatura o aduce creatorului pentru toate binefacerile ce le revarsă asupra ei, 
pentru crearea ei, pentru grija purtată faţă de ea, pentru mântuirea adusă ca 
dar, pentru sfinţirea şi desăvârşirea creaţiei. Sfânta Euharistie este jertfă de 
laudă, de mulţumire şi de cerere, atât pentru cei vii, cât şi pentru cei morţi. 
Este jertfă de laudă şi de mulţumire pentru că se aduce şi cu scopul de a vesti 
perfecţiunile dumnezeieşti şi de a mulţumi pentru binefacerile Sale. Este şi 
jertfă de cerere pentru că, împăcându-se cu Dumnezeu omul face ca prin Eu-
haristie să se plece mila Lui spre el, dându-i cele bune pentru suflet şi trup.
 Până la sfinţire darurile reprezintă jertfa şi darul credincioşilor către 
Dumnezeu, iar după sfinţire reprezintă jertfa şi darul Domnului pentru cei ce 
cred şi se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele Lui. În acest sens, Euharistia este 
o jertfă şi o taină care uneşte. Ea uneşte în şi prin Trupul lui Hristos pe toţi 
cei ce se adună la Sfânta Liturghie pentru a participa şi a „săvârşi” această 
taină împreună cu preotul slujitor. Ea îi uneşte pe toţi cei care se împărtăşesc 
din ea cu Hristos, iar prin Hristos îi uneşte şi între ei. Acum toţi devin egali, 
desfiinţându-se barierele sociale, materiale şi culturale, căci tuturor li se îm-
părtăşeşte Hristos întreg şi deodată, fără împărţire şi fără despărţire, şi nu 
pentru vreun merit personal, ci în dar, din marea Sa iubire faţă de creaţie.
 Caracterul de jertfă al Sfintei Euharistii se poate vedea şi din modul 
în care Mântuitorul a instituit-o la Cina cea de Taină, despărţind sângele de 
trup, adică accentuând vărsarea sângelui, jertfa. Iar frângerea trupului şi văr-
sarea sângelui pentru păcatele altora este dovada supremă a dragostei şi a 
jertfei. Din şi prin Euharistie credincioşii învaţă puterea sacrificiului pentru 
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ceilalţi, căci ce este mai frumos înaintea lui Dumnezeu decât a te jertfi pentru 
El sau pentru aproapele. Mântuitorul ne spune că cel care se va jertfi pentru 
El şi pentru Evanghelie îşi va mântui sufletul. Avem nenumărate exemple în 
istoria creştinismului, atât veche cât şi recentă, de oameni care şi-au dat viaţa 
pentru Hristos şi pentru Evanghelia Sa, dar şi pentru ceilalţi oameni. Aceştia 
şi-au câştigat mântuirea şi viaţa veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu, ba mai 
mult de atât, Dumnezeu i-a învrednicit de sfinţenie, atât prin descoperirea 
moaştelor lor purtătoare de mireasmă duhovnicească şi sfinţenie, cât şi prin 
multele minuni înfăptuite prin rugăciunile aduse lor de credincioşi, rugă-
ciuni pe care sfinţii le duc înaintea Împăratului Dumnezeu.
 

Concluzii privind Sfânta Taină a Euharistiei

Sfânta Euharistie este coloana vertebrală a teologiei creştine, care 
susţine trupul tainic al lui Hristos, Biserica. Fără Euharistie nu se poate con-
cepe existenţa Bisericii. Ea este centrul vieţii liturgice a Bisericii şi punctul 
culminant al Sfintei Liturghii, iar obiectul şi scopul săvârşirii Sfintei liturghii 
este prefacerea darurilor de pâine şi vin în Trupul şi Sângele Domnului pen-
tru sfinţirea credincioşilor. Ea este Taina prin care avem acces la Dumnezeu, 
la cunoaşterea Lui şi la unirea cu El. În Euharistie cunoaştem marea dragoste 
a lui Dumnezeu pentru noi şi prin Euharistie ne arătăm şi noi dragostea faţă 
de Dumnezeu şi faţă de semenii noştri; aceasta deoarece ea este Taina iubirii 
şi a unităţii. Prin aceasta păstrăm vii cuvintele Mântuitorului: “Să iubeşti 
pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot 
cugetul tău … iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22, 37-39). Prin 
Euharistie ne unim nu numai cu Hristos, ci şi cu ceilalţi credincioşi, însă 
această unire a noastră cu ceilalţi oameni are la bază unirea noastră deplină 
cu Hristos. De aceea, Euharistia este şi actul de realizare şi sporire continuă 
a unităţii depline a Bisericii, ca trup tainic al lui Hristos.

Mâncând Trupul şi bând Sângele lui Hristos credincioşii poartă în 
sufletele lor puterea morţii tainice a trupului lui Hristos şi a Învierii Lui. 
“Unirea cu Domnul în Euharistie e o unire deplină tocmai pentru că El nu 
mai este lucrător în noi numai prin energia adusă în noi de Duhul Său, ci cu 
trupul şi sângele Lui, imprimate în trupul şi în sângele nostru”17.
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 Sfânta Împărtăşanie îl repune pe om în starea paradisiacă din care 
căzuse şi îl duce la asemănarea cu Dumnezeu, devenind astfel biserică a Du-
hului Sfânt, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel: “Nu ştiţi, oare, ca voi 
sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” 
(1 Corinteni 3, 16). Împărtăşania este scara pe care credinciosul urcă spre ne-
murire, spre Împărăţia lui Dumnezeu, spre odihna veşnică unde este dorirea 
cea adevărată şi veselia cea nespusă. 

Sfânta Euharistie este Taina desăvârşirii, prin ea desăvârşindu-se şi 
toată lucrarea celorlalte Sfinte Taine. Ea este începutul, mijlocul şi sfârşitul, 
sau mai bine zis “cununa vieţii creştine”. 

Toate acestea sunt posibile deoarece Hristos este Calea, Adevărul şi 
Viaţa.
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SFÂNTA TAINĂ A SPOVEDANIEI CA 
ELIBERATOARE A OMULUI DIN PĂCAT 

ŞI ÎNDREPTARE A ACESTUIA
Pr. Prof. Gheorghe NICA

T
aina Sfintei Spovedanii joacă un rol central în viaţa şi spiritualitatea 
ortodoxă. Prin aceasta se restabileşte legătura creştinului cu Dum-
nezeu întreruptă din cauza păcatului. În cadrul acestei Taine, duhov-

nicul poate să intervină cu sfaturi sau cu remediul potrivit pentru vindecarea 
rănilor survenite în urma păcatelor. Nu poate fi negat pregnantul accent tera-
peutic al spovedaniei astfel că iertarea păcatelor reprezintă acţiunea terapeu-
tică de a ne elibera de patimi şi luminarea noastră de harul lui Dumnezeu, iar 
rugăciunea de iertare dată de episcop respectiv preot reprezintă oficializarea 
terapiei şi reintrarea creştinului în viaţa Bisericii.

În metoda terapeutică ortodoxă nu este eficient pentru toţi acelaşi 
medicament, unei anumite categorii de oameni îi este de folos un medicament, 
în timp ce altei categorii de oameni îi este benefic altul. De asemenea şi vârsta 
spirituală a păstoriţilor este diferită.1 În toate aceste cazuri preotul trebuie 
să ştie să-l facă pe om să-şi deschidă sufletul şi să ofere o ,,medicamentaţie” 
potrivită fiecărui penitent în parte. Duhovnicul, ca terapeut şi nu numai, 
trebuie să prezinte o serie de calităţi astfel încât să-i conducă pe oameni la 
tămăduire, respectiv la mântuire.
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Realitatea căderii şi a păcatului

Prin Sfânta Taină a Botezului se produce moartea omului vechi şi 
renaşterea lui la viaţa adevărată a lui Hristos. Odată cu aceasta, omul se spală 
de păcatul strămoşesc şi de toate păcatele săvârşite mai înainte şi se imprimă 
chipul lui Hristos în el, fiind introdus, totodată, în Trupul tainic al Iui 
Hristos, care este Biserica. Omul cel vechi, stăpânit de păcat, este dezbrăcat 
de faptele lui cele rele (Colos. 3, 9; Efes. 4, 22‑24), iar omul cel nou, refăcut 
„după chipul Celui ce 1-a zidit” (Colos. 3, 10), îi ia locul, rezultând „făptura 
cea nouă” (Gal. 6,15), îmbrăcată în Hristos (Gal. 3, 27). Condiţia esenţială 
pentru primirea botezului, în epoca primară a Bisericii era convertirea sau 
pocăinţa (Matei 3, 2). Înainte de a fi botezat, fiecare îşi mărturisea păcatele, 
prin cuvinte, exprimând prin aceasta întoarcerea la Dumnezeu, în vederea 
obţinerii iertării. Practica mărturisirii păcatelor apare uneori şi în Vechiul 
Testament (Lev. 5, 5‑6 ; 24, 40; II Cron. 6,37; Ezdra 10, 1; Num. 1, 6; 9, 2 
). Pocăinţa care însoţea botezul lui Ioan nu avea un caracter sacramental, ca 
Taina pocăinţei creştine. Ea era o căinţă şi o părere de rău pentru păcatul 
săvârşit, însoţită de hotărârea de a nu mai păcătui. De asemenea, „botezul 
pocăinţei” era numai un semn extern, un simbol al curăţirii de păcate. El nu 
aducea iertarea păcatelor, căci prin el nu lucra puterea harului, ci era săvârşit 
numai în vederea iertării păcatelor pe care o va aduce Hristos. Acestui 
ceremonial îi lipsea deci acţiunea purificatoare a Duhului Sfânt.2

Aşadar, după Botez, se cere o continuă creştere, o continuă înaintare 
în viaţa harică dobândită prin Botez, până la „starea de bărbat desăvârşit, 
la măsura deplinătăţii lui Hristos” (Efes. 4,13). Faptul că omul poate păstra 
nealterată această stare de dreptate, justifică şi mai deplin posibilitatea 
mântuirii ca act liber din partea omului. Concupiscenţa sau predispoziţiile 
firii spre păcat, poate fi învinsă atât timp cât voinţa acţionează perseverent în 
scopul împlinirii faptelor bune şi în strânsă colaborare cu harul divin.  

„Voinţa omului este de un ajutor esenţial – spune un sfânt părinte – 
căci dacă nu este de faţă voinţa, nici Dumnezeu nu face ceva, deşi ar putea 
pentru libertatea voinţei. Deci, în voinţa omului stă ca Duhul să săvârşească 
opera de mântuire. Dacă îi dăm Lui toată voinţa, atunci Dumnezeu ne atribuie 
nouă tot lucrul.”3 Dacă voinţa înclină spre păcat, omul devine rob al păcatului 
(Romani 8, 19‑20) şi într-o măsură cu totul corespunzătoare pierde roadele 
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celor trei Sfinte Taine: curăţia sufletească şi consacrarea şi astfel, începutul 
divin din el oarecum înăbuşit. 

Dumnezeu, în nemărginita Sa iubire de oameni, nu îngăduie ca omul 
să rămână în această stare de decădere, ci vine în ajutorul lui, oferindu-i 
posibilitatea îndreptării şi însuşirii vieţii sufleteşti şi trupeşti. 

Pentru tămăduirea sufletului şi a trupului, Domnul nostru Iisus 
Hristos a rânduit cele două Taine ale redresării morale: Pocăinţa şi Maslul. 
Ele sunt taine restauratoare, fiindcă ne aşează din nou în starea de har a 
Botezului şi a Mirungerii, izbăvindu-ne de păcat şi de toată neputinţa, pentru 
a restabili iarăşi comuniunea cu Hristos.4

Deşi păcatul strămoşesc a fost distrus la cel botezat, după acest act 
creştin rămâne totuşi o oarecare înclinare spre păcat, care însă nu contrazice 
faptul ştergerii păcatului, căci această aplecare nu mai are caracter de păcat 
decât dacă voinţa o aprobă şi consimte s-o urmeze. Prin efort, această 
înclinare poate fi folosită de om ca imbold de exercitare a propriilor forţe 
morale, pentru stăruinţa în bine, să fie atenuată această înclinare spre rău 
şi să domine cea spre binele moral.5 Căderea în păcat este, aşadar, rodul 
slăbiciunii firii omeneşti şi al voinţei libere de a împlini sau nu poruncile 
dumnezeieşti. De aceea, de păcat nu este scutit nici unul dintre oamenii 
muritori, precum ne încredinţează Sfântul Ioan Evanghelistul: „De vom zice 
că păcat nu avem ne minţim pe noi înşine şi adevărul nu este întru noi. Dacă 
mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele 
şi să ne curăţească pe noi de toată nedreptatea” ( Ioan 1, 8‑9).

Tendinţa omului spre păcat şi materializarea acestei tendinţe prin 
săvârşirea păcatului îl depărtează de comuniunea cu Dumnezeu şi-l izo1ează, 
închizându-l într-o stare de egoism şi singurătate. Ieşirea din această stare 
se realizează prin mărturisirea păcatelor, care, ca act psihologic, înseamnă o 
depăşire a stării de închidere în sine, iar pe plan duhovnicesc este hotărârea 
unei angajări ferme în lupta contra păcatului, pentru a redobândi comuniunea 
cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Hristos şi comuniunea cu El, prin Taina 
Mărturisirii, iau chipul unei dorinţe arzătoare după această comuniune, în 
urma conştientizării că păcatul închide în sine, izolează şi însingurează.6
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Necesitatea mărturisirii păcatelor

 Înclinarea spre păcat fiind inerentă firii umane, posibilitatea 
păcătuirii devine inevitabilă. Ea constituie o realitate în fiinţa şi în viaţa 
noastră creştinească, căci, ori de câte ori consimţim la săvârşirea unui păcat, 
prin călcarea cu deplină ştiinţă şi intenţie a voii lui Dumnezeu, cădem sub 
osânda Lui, încât nimeni nu poate spune că este scutit de această primejdie 
căci „Dacă zicem că păcat nu avem, pe noi înşine ne amăgim şi adevărul nu 
este întru noi. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept ca 
să ne ierte păcatele şi să ne curăţească pe noi de toată nedreptatea.” (I Ioan, 
1, 8‑9). Sfânta Scriptură învaţă în acest sens: Dezbrăcaţi-vă prin mărturisire 
de „omul cel vechi, stricat prin poftele înşelăciunii” (Efes. 4, 22) „ca să vă 
îmbrăcaţi cu omul cel nou reînnoit prin cunoaşterea Ziditorului” (Col. 3, 10). 
Dobândiţi, prin credinţă, „arvuna Sfântului Duh” (II Cor. 5, 5 ), ca să puteţi fi 
primiţi „în locaşurile veşnice” (Luca 14, 9). 

Deci, mărturisirea păcatelor în scaunul Spovedaniei, în faţa preotului 
duhovnic, este un imperativ categoric. Dumnezeu cere în mod absolut acest 
lucru din partea penitentului nu pentru că nu i s-ar cunoaşte greşelile, ci 
pentru că prin mărturisire, ne manifestăm încredere şi dragoste, pentru că 
prin mărturisire se arată căinţă şi prin căinţă îmbunăm pe Dumnezeu.7

Mărturisirea este punctul esenţial în terapeutica sufletului.8 De aceea 
ea presupune un efort din partea penitentului, pentru că destăinuie nu ceea 
ce are pozitiv credinciosul în sine ci ceea ce este negativ, rău, îşi destăinuie 
intimităţile sufletului său9, fie ca produs al unei acţiuni rele, fie ca izvor al 
unor fapte rele sau insuficiente.10   

Părintele Dumitru Stăniloae arată două motive care-l reţin pe 
credincios de la mărturisire: ruşinea şi teama că păcatele şi slăbiciunile 
mărturisite vor fi folosite de cel căruia i se vor destăinui ca motive de dispreţ 
sau ar fi un act de umilire în faţa unui preot.

Acestea sunt clipele când satana, prin influenţa mândriei, îi insuflă 
penitentului anumite rezerve pentru a ascunde sau a retuşa anumite păcate. 
Sf. Nicodim Aghioritul spune: „Se cuvine să te mărturiseşti fără ruşine, căci 
ruşinarea pe care o înfrângi când te mărturiseşti, îţi aduce mărire şi dar de la 
Dumnezeu. Ce te ruşinezi? Când ai făcut păcatul nu te ruşinai şi acum când 
cauţi să-l uşurezi, te ruşinezi? Nu ştii că ruşinea acesta este de la diavol, care, 
când faci păcatul îţi dă îndrăzneală şi neruşinare, iar când îl mărturiseşti 
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îţi dă frică şi ruşinare? Deci, să-ţi mărturiseşti păcatele, nici adăugând, nici 
scăzând nici punând jumătate din păcatele tale la un duhovnic şi jumătate la 
altul - cum fac oarecari vicleni - nici arătându-te cu cuvinte meşteşugite ca să-
ţi împuţinezi ruşinea, căci nu ştii că, nu numai se va face urâtă mărturisirea 
ta la Dumnezeu, ci încă şi păcatele pe care le-ai mărturisit vor răsări la tine 
iarăşi după puţină vreme”.11

Al doilea motiv este teama de a nu i se descoperi păcatele, dar pentru 
a-l depăşi este necesar ca penitentul să fie mişcat de curajul pe care-l naşte 
credinţa în nesfârşita iubire şi bunătate a lui Dumnezeu. Teama mai poate fi 
învinsă şi prin căutarea unui duhovnic de încredere. Mărturisindu-şi bolile 
sufleteşti, omul le scoate afară din sufletul său, le priveşte ca străine de el şi se 
leapădă de ele, rupe legăturile prin care era ţinut de ele.12 Taina Mărturisirii 
este o cale spre asemănarea nesfârşită cu Hristos şi spre Împărăţia lui 
Dumnezeu care se întemeiază cu cei asemenea Lui.13

Mărturisindu-şi păcatele înaintea duhovnicului, creştinul nu se mai 
simte singur, pierdut, rătăcit din cauza păcatelor sale; sfaturile duhovnicului 
îi redau coordonatele adevărate şi sigure, care îi permit să redescopere calea 
şi să ştie, fără putinţa de a se înşela, ce trebuie să facă pentru a-şi regăsi şi a-şi 
păstra sănătatea pierdută. 

Aceste sfaturi nu sunt vorbe obişnuite, cu atât mai mult cu cât ele se 
spun „într-un timp şi într-un spaţiu ecclesial”14, iar preotul nu vorbeşte în 
numele său, ci în cel al Bisericii. Ele revelează cuvântul şi harul tămăduitor 
al lui Dumnezeu sub inspiraţia Sfântului Duh, ceea ce le conferă o lucrare şi 
o putere cu totul speciale, mai ales atunci când creştinul se deschide cu totul 
şi voieşte din tot sufletul să se vindece.

Sfaturile îl ajută să recâştige dreapta judecată şi dreapta vieţuire, 
conforme cu voinţa lui Dumnezeu, îi reamintesc ţelul duhovnicesc spre care 
trebuie să se îndrepte, dar i se arată şi căile pe care poate să ajungă la el. 
Este necesar ca şi ele să fie clare şi precise, să se evite generalităţile. Cu alte 
cuvinte, trebuie să aibă în vedere un obiect determinat, un scop lămurit şi să 
cuprindă recomandări precise având un caracter profilactic, preventiv.15

Rolul terapeutic al duhovnicului

Hristos este terapeutul omului. El este cel mai puternic medicament 
care vindecă bolile spirituale ale oamenilor. Preoţii sunt cei care continuă 
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opera terapeutică a lui Hristos şi devin împreună lucrători cu Dumnezeu la 
mântuirea oamenilor. Preoţii săvârşesc Sfintele Taine, dar şi acestea trebuie 
integrate în terapie, deoarece acestea împreună cu viaţa ascetică a Bisericii 
ţintesc spre vindecarea omului16.

Una dintre sfintele Taine care are un determinant caracter terapeutic 
este şi Taina Spovedaniei. Păcatul este o boală complicată şi grea care 
necesită un tratament pe măsură. Doctorul reprezentat de către preot trebuie 
să dea dovadă de pricepere, de dragoste şi de răbdare căci acesta nu are doar 
o misiune liturgică ci şi una terapeutică. Tratamentul prescris de părintele 
duhovnicesc trebuie să fie adaptat personalităţii celui bolnav sufleteşte, 
situaţiei lui particulare, stării şi dispoziţiei lui sufleteşti. Fiecărei boli trupeşti 
i se potriveşte un tratament. Acelaşi lucru se petrece şi când e vorba de bolile 
sufleteşti, care sunt foarte diferite. Duhovnicul se va opri la remediul adecvat 
bolii. Iar acest remediu nu corespunde întotdeauna cu ceea la ce s-ar aştepta 
pacientul.17 

La fel cum doctorul prescrie un medicament puternic în cazul unei 
boli mai grave aşa şi doctorul sufletesc trebuie să prescrie un tratament mai 
puternic când patima este gravă, dar este nevoie şi de colaborarea pacientului, 
căci omul nu poate fi condus forţat spre vindecare fiindcă astfel nu preţuim 
libertatea omului. Acesta trebuie să fie încredinţat că părintele pe care şi l-a 
ales luptă cu seriozitate deplină pentru a-l tămădui.

Un medic pentru ca să fie considerat specialist trebuie să cunoască 
trei lucruri: primul să poată da un diagnostic corect al bolii, apoi să ştie unde 
îl conduce pe om, şi cel din urmă să cunoască modurile de terapie care îl vor 
conduce pe om de la boală la sănătate. Aceste lucruri sunt valabile şi pentru 
medicul duhovnicesc. Mitropolitul Hierotheos afirmă că există două tipuri 
de terapeuţi: primii sunt acei duhovnici care spovedesc, dar care cunosc în 
acelaşi timp şi metoda terapeutică ortodoxă ştiind să-l vindece şi să-l conducă 
pe om spre îndumnezeire, ceilalţi spovedesc, dar într-o atmosferă juridică, 
într-un mod moralist încât aceştia rămân nevindecaţi18.

Pentru a fi cu adevărat călăuză şi tămăduitor duhovnicesc preotul 
trebuie să aibă o viaţă duhovnicească veridică căci nu este suficient a 
administra Sfintele Taine, ci trebuie mai întâi ca acesta să fie sfinţit de 
ele. De asemenea, acesta trebuie să deţină şi calităţi morale precum viaţa 
curată - pentru a putea pătrunde în inima ucenicilor săi; credinţa dreaptă 
şi nestrămutată – fără o credinţă dreaptă duhovnicul se va rătăci şi pe sine, 
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dar şi pe altul; dragostea – nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu decât 
prin dragoste, astfel că duhovnicia se confundă cu dragostea, dragostea fiind 
manifestată prin răbdare, blândeţe sau severitate; smerenie – duhovnicul 
trebuie să fie un sfânt, dar trebuie să se dea drept păcătos. Nu trebuie uitate 
şi calităţile intelectuale pe care un părinte duhovnicesc respectiv un doctor 
sufletesc ar trebui să le aibă. Precum doctorii care tratează trupul deţin 
cunoştinţe, iar fără acestea nu ar putea să stabilească diagnostice sau să dea 
un tratament potrivit cu boala suferită tot aşa şi un doctor sufletesc trebuie să 
deţină o serie de cunoştinţe teologice şi laice căci ucenicii provin din diferite 
medii sociale. Preotul trebuie să ştie să comunice diferenţiat căci într-un 
mod vorbeşte cu oamenii de rând sau într-un mod vorbeşte cu copiii şi în 
altă manieră cu intelectualii căci ,,dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor 
cădea în groapă” (Mt. 15, 14). 

Duhovnicul trebuie să fie un bun teolog, să cunoască Sfintele 
Scripturi, învăţătura de credinţă şi normele canonice privitoare la viaţa 
creştină dar trebuie să fie şi un cunoscător al misticii creştine; trebuie să aibă 
şi cunoştinţe de psihanaliză, biologie, pedagogie. O calitate importantă pe 
care părintele duhovnicesc ar trebui să o posede este discernământul căci fără 
dreapta judecată un preot nu poate fi duhovnic. O altă calitate individuală pe 
care acesta trebuie să o posede este experienţa. Este binecunoscut în acest 
sens faptul că în Grecia nu sunt hirotesiţi duhovnici imediat după hirotonia 
întru preoţi.Unele calităţi le pot suplini pe celelalte ca de exemplu lipsa de 
experienţă poate fi suplinită de o temeinică pregătire teologică şi laică, şi de 
o viaţă curată, dar viaţa curată nu poate fi suplinită de pregătirea intelectuală 
şi de experienţă. Totuşi terapeutul nu trebuie să fie neexperimentat, 
necunoaşterea terapiei, respectiv lipsa de experienţă duhovnicească este 
condamnabilă. Preotul trebuie să aibă în vedere pe fiecare credincios în 
unicitatea lui şi să cerceteze păcatul în stadiul în care se află, putând fi de 
început, sau deja înrădăcinat puternic, devenit o a doua natură. În acest 
scop este necesară o analiză în sine a păcatului, a evoluţiei, a treptelor lui, 
începând de la primele forme, neluate uneori în seamă19.

Duhovnicul trebuie să aibă şi tact pastoral astfel ca prin blândeţea 
lui să-l ajute pe ucenic să îşi deschidă sufletul. Preotul poate să-l îndepărteze 
pe om de la Dumnezeu, astfel acesta trebuie să fie cu mare băgare de seamă 
pentru a nu distruge nici râvna unora care se mărturisesc sincer ci trebuie 
încurajaţi să se lupte cu păcatul. Lipsa de înţelegere a unora mai rigorişti 
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poate să-l mâhnească pe om, şi să-l îndepărteze, dar nu trebuie să abuzeze 
nici de îngăduinţă, căci şi îngăduinţa fără măsură îl poate pierde pe penitent.

Acţiunea terapeutică are ca ţintă tămăduirea neputinţelor sufleteşti 
ale omului. Astfel după părerea multor duhovnici această acţiune trebuie 
începută prin înfrângerea lăcomiei pântecelui pentru că înfrângerea ei va 
duce la biruinţa şi a altor patimi. Lăcomia se tămăduieşte prin cumpătare. 
Trebuie să ne înfrânăm nu numai de la mâncare ci şi de la acele plăceri care 
ni se par nevinovate. De la lăcomia pântecelui trebuie să trecem la desfrânare 
care este în mare condiţionată de cea de dinainte. Tămăduirea acestei patimi 
este dificilă, mai ales în societatea în care trăim în care toate mijloacele 
mass - media o stimulează. Împotriva desfrânării se luptă cu castitatea. Se 
continuă mai apoi cu toate patimile precum iubirea de arginţi şi lăcomia de 
avere, akedia, întristarea. Pentru a-l tămădui pe fiul duhovnicesc de această 
boală, duhovnicul trebuie să cunoască cauzele. Cea mai dificilă dintre patimi 
este mândria; cel care vrea tămăduirea de această boală are nevoie de 
medicamentul smereniei.20

Duhovnicul a primit puterea de a-i tămădui sufleteşte pe fiii săi 
spirituali, de a-i călăuzi spre mântuire şi trebuie să ştie să vindece omul; 
dacă nu îşi îndrumă penitenţii corect nu se pot elibera de patimi. Acesta vede 
prezenţa Creatorului în toate şi în toţi şi trebuie să-l convingă şi pe ucenicul 
său de acest lucru.

Sfaturile şi canoanele de pocăinţă – 
mijloace ale terapeuticii spirituale

Penitentul îşi mărturiseşte păcatele şi este conştient că nu mai trebuie 
să-şi continue viaţa în păcat astfel că preotul nu trebuie să se oprească doar 
la afirmaţii de genul ,,să nu mai faci de aici înainte” ci trebuie să-l îndrume 
pe acesta. Penitentul vine nu numai pentru iertare ci şi pentru îndrumare, 
pentru leacul care îl aşteaptă din partea doctorului sufletesc. În acest sens 
părintele duhovnicesc prin sfaturile date trebuie să-i indice o metodă de 
îndepărtare de păcat.

În medicină pot fi distinse două părţi: dieta – constând în regulile 
de viaţă prescrise bolnavului în vederea înlăturării cauzelor care provoacă 
şi întreţin boala, şi remediul – constând în medicamentul sau tratamentul 
pentru întărirea organismului şi distrugerea efectelor maladive. Tot astfel şi 
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în medicina spirituală putem deosebi sfaturile – ca măsuri pentru înlăturarea 
izvorului păcatelor şi vindecarea bolii în curs, şi epitimiile sau canoanele de 
pocăinţă pentru vindecarea rănilor sau rădăcinilor rămase în suflet de pe 
urma păcatului. Medicina duhovnicească are o însemnătate deosebită care 
decurge din scopul ei aparte. Aşadar, în timp ce medicii trupului luptă pentru 
prelungirea vieţii pământeşti, medicii sufleteşti luptă pentru mântuirea 
sufletului care va primi răsplată sau pedeapsă veşnică.21

Sfaturile vin în sprijinului penitentului ca o armă împotriva atacului 
păcatelor având astfel şi un caracter preventiv. Este important ca respectivele 
sfaturi să nu fie vagi şi generale ci să îl vizeze pe penitent individual în context 
cu starea lui. Pentru prescrierea unui regim terapeutic este nevoie ca mai 
întâi să se determine cauza păcatului. De multe ori viaţa ne pune în faţa unor 
situaţii care cuprind ocazii pentru o uşoară cădere în păcat, de aceea preotul 
trebuie să stabilească dacă păcatul provine fie din necunoaşterea datoriilor 
religioase, fie este înlesnit de condiţiile de trai şi de viaţă. 

Duhovnicii, pentru îndreptarea penitenţilor, fac uz de canoane sau 
epitimii ca de exemplu să facă un anumit număr de metanii, să facă milostenie, 
îndepărtarea de la Sfânta Împărtăşanie pentru o anumită perioadă, citirea 
unor paraclise sau acatiste şi altele; toate acestea având un efect terapeutic. 
Canonul are ca scop esenţial realizarea gravităţii păcatului şi îndreptarea. La 
fel cum părinţii îşi pedepsesc copiii din iubire, pentru a-i îndrepta tot aşa şi 
duhovnicul dă aceste canoane ca de la un părinte la un fiu, un fiu duhovnicesc, 
tot din iubire pentru a-l îndrepta. Nu este obligatoriu ca preotul duhovnic să 
dea aceste canoane căci unii penitenţi şi-au impus îndreptarea prin căinţă 
chiar înainte de a veni la spovedanie. În acest caz canoanele sunt de prisos 
fiind suficiente sfaturile şi îndemnurile de a se feri de atacurile păcatului.

Epitimiile au un caracter medicinal, nu de răzbunare a dreptăţii 
divine, după cum învaţă Biserica Catolică Apuseană. Toate prescripţiile 
din canoanele sinoadelor şi ale părinţilor Bisericii vorbesc de epitimii ca de 
medicamente sau remedii, iar nu ca pedepse.22

Pentru acelaşi păcat sunt prescrise canoane diferite la fel cum în 
medicină pentru aceeaşi boală doctorii dau diferite medicamente în funcţie 
de cele pe care le suportă corpul respectiv şi dau prescripţii care ţin de efortul 
fizic ca de exemplu practicarea diferitelor sporturi. Tot aşa şi canoanele pot 
ţine de trup sau de partea spirituală. Acestea variază în funcţie de cei care 
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se spovedesc şi trebuie luată în considerare posibilitatea omului de a le 
îndeplini.

Fixarea canonului reprezintă un moment dificil pentru preot căci 
trebuie fixat repede, imediat după dialogul duhovnic-penitent şi de unul 
singur fără o consultare cu cineva, excepţie făcând cazurile deosebite. În 
judecăţile civile un caz se poate amâna de mai multe ori şi este gândit de mai 
multe persoane şi după unele consultări pe larg. Cu duhovnicul lucrurile nu 
stau aşa, ci acesta trebuie să decidă singur şi în grabă.23

În concluzie, Taina Sfintei Spovedanii este singura lucrare divină 
pe care Mântuitorul a încredinţat-o oamenilor, prin care ei pot să lege şi să 
dezlege în funcţie de priceperea fiecăruia, iar Dumnezeu să confirme aceasta 
în ceruri. De aici revine şi marea datorie şi grijă pe care preotul duhovnic 
trebuie să o aibă în „administrarea” acestei Sfinte Taine, pentru că efectele 
şi roadele ei depind aproape întru totul de dânsul. Eficienţa recomandărilor 
date de duhovnic penitentului, atârnă în mare măsură de trăirea duhovnicului 
însuşi şi de felul în care acesta le pune în practică.

Taina Mărturisirii este o taină a comunicării intime şi sincere dintre 
penitent şi preot, este chiar o Taină a comuniunii dintre ei. Este taina 
readucerii penitentului în comuniune cu Hristos şi cu Biserica, preotul fiind 
singurul care poate mijloci această intimă comuniune, care se desăvârşeşte 
prin unirea penitentului cu Trupul şi Sângele Lui Hristos. Adevăratul şi 
singurul Mântuitor al sufletului omenesc este Dumnezeu. El lucrează prin 
organe alese şi aşezate în Biserică, pentru a sta în ajutorul bolnavilor, 
tămăduindu-i. Doctorul - Hristos lucrează prin mâinile doctorului trupesc, 
care este preotul duhovnic.
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EUHARISTIA - FIINŢA IERARHIEI
Diac. Drd. Lucian IACOB 

P
ărintele Alexander Schmemann afirmă în cartea sa ,,Pentru viaţa lu-
mii” că Liturghia euharistică poate fi cel mai bine înţeleasă dacă este 
văzută ca o călătorie sau ca o procesiune.1 O călătorie care începe în 

această lume în Biserică şi se sfârşeşte în Împărăţia lui Dumnezeu. Biserica 
este astfel comunitatea celor care doresc să-l facă prezent în mijlocul lor pe 
Hristos, „Cel în care toate lucrurile se află la capătul lor şi în acelaşi timp la 
începutul lor.”2 
 Unul dintre Sfinţii Părinţi care au avut o contribuţie excepţională la 
descrierea urcuşului duhovnicesc al sufletului spre Împărăţia lui Dumnezeu 
a fost Sfântul Dionisie Areopagitul. Ne-am oprit asupra acestui sfânt al 
Bisericii pentru că opera sa are o importanţă deosebită pentru teologie, ea 
influenţând scrierile mai multor teologi, atât din Răsăritul creştin, cât şi din 
cel apusean. În cadrul tratatelor sale, care au un profund caracter liturgic, 
există mai multe indicii despre felul în care era săvârşită Sfânta Liturghie 
în perioada Bisericii primare. Desigur, chiar dacă există numeroase discuţii 
cu privire la identitatea autorului scrierilor areopagitice, unii cercetători au 
contestat că ea ar fi aparţinut unui vieţuitor din primul secol creştin, primul 
convertit al Sfântului Pavel în Areopag, prezentat de Sfânta Scriptură în 
Fapte 17, 16-34: ,,Şi auzind despre învierea morţilor, unii l-au luat în râs, iar 
alţii i-au zis: ,,Te vom asculta despre aceasta şi altădată. Astfel Pavel a ieşit 
din mijlocul lor. Iar unii bărbaţi, alipindu-se de el, au crezut, între care şi 
Dionisie Areopagitul şi o femeie cu numele Damaris, şi alţii împreună cu ei.”. 
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Mai degrabă ei au văzut în el un creştin, probabil un ierarh din secolul V- VI, 
cu o bogată cultură filozofică; cu toate acestea, în opera sa, nu putem să nu 
aflăm indicii preţioase despre Sfânta Liturghie aşa cum aceasta era săvârşită 
în primele secole creştine. 
 Opera Sfântului Dionisie Areopagitul este de mici dimensiuni, ea 
cuprinde numai patru tratate teologice, după cum urmează: „Despre numirile 
dumnezeieşti”, „Despre teologia mistică”, „Despre ierarhia cerească” şi 
„Despre ierarhia bisericească”. Pe lângă aceste scrieri, mai sunt cunoscute 
şi zece epistole ale marelui mistic creştin. Întreaga operă are o profunzime 
teologică foarte mare, fiind o provocare pentru atât pentru cei care studiază 
teologia, cât şi pentru filozofi. Chiar dacă şi cu privire la caracterul operei 
şi a scopului alcătuirii ei au fost ridicate multe semne de întrebare de către 
cercetători, unii dintre ei văzând în Sfântul Dionisie mai degrabă un filozof 
decât un creştin, teologii ortodocşi au susţinut că această operă are în 
întregime un conţinut ortodox, cel mai avizat autor care a susţinut ortodoxia 
aceastor scrieri fiind Sfântul Maxim Mărturisitorul, pentru că transmiterea 
acestor scrieri s-a făcut însoţită de comentariile acestui mare sfânt părinte al 
Bisericii.
  Acest sfânt al Bisericii descrie în cadrul tratatelor sale modul în 
care omul poate să ajungă să cunoască tainele cele înalte ale lui Dumnezeu 
şi felul în care Dumnezeu se face cunoscut oamenilor în Biserică. Sfântul 
Dionsie Areopagitul descrie cu o precizie uimitoare un întreg sistem ierarhic, 
care este format din două componente: o ierarhie cerească şi o ierarhie 
bisericească. Astfel, ierarhia este un concept care are un rol deosebit de 
important în întreagul sistem dionisian. Din ierarhia cerească fac parte 
îngerii, despre aceştia noi nu putem şti decât numai din Sfânta Scriptură sau 
din descoperirile pe care ni le fac aceştia. Iată cuvintele autorului tratatelor 
areopagitice: ,,Câte şi cum sunt ordinele fiinţelor mai presus de ceruri, numai 
obârşia îndumnezeitoare a desăvârşirii o ştie întocmai. Pe lângă aceea, numai 
ea cunoaşte acele ordine, puterile şi iluminările proprii şi buna şi sfinţita lor 
orânduire mai presus de lume. Căci nouă ne este cu neputinţă să cunoaştem 
tainele minţilor mai presus de ceruri şi desăvârşirile lor preasfinte, dacă nu 
ne spune cineva câte ne-a descoperit în mod tainic prin ele, ca prin cele ce 
ştiu bine cele ale lor, dumnezeirea începătoare. Deci noi nu vom grăi din 
proprie mişcare, ci vom înfăţişa vederile îngereşti câte au fost contemplate de 
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sfinţii scriitori ai Scripturii, după ce am fost învăţaţi tainic despre ele, potrivit 
cu felul în care suntem noi.” (Despre ierarhia cerească, VI, 1) 

Cunoaştem din scrierile Sfântului Dionisie că îngerii sunt organizaţi în 
nouă cete, fiecare având câte trei triade, care sunt aşezate mai aproape sau mai 
departe de Dumnezeu în funcţe de capacităţile pe care aceştia le au de a primi 
iluminarea divină. La fel ca ierarhia cerească, şi ierarhia bisericească este 
rânduită în triade ,,Prefigurată şi pregătită de ierarhia vechi-testamentară, 
ierarhia bisericească face legătura între aceasta şi cea îngerească. Structura 
ei curpinde mai întâi o triadă care iniţiază şi consacră: episcopul, preotul şi 
diaconul şi apoi o triadă de iniţiaţi: călugări, poporul sfânt şi catehumenii.”3

Cât priveşte rolul ierarhiei, Pr. Gheorghe Drăgulin afirmă că acesta 
este „la fel de important şi în procesul îndumnezeirii credincioşilor prin 
mijlocirea cunoştinţei, care este totodată şi sfinţenie. De aici însemnătatea 
,,Sacramentelor” în teologhisirea dionisiană prin care începe şi se desăvârşeşte 
treptat viaţa duhovnicească a oamenilor. Cu cât un cin bisericesc este mai 
înaintat în sfinţenie, cu atât acţiunea divină mijlocită este mai unificatoare şi 
mai eficace.”4 
 Din cele două tratate ale Sfântului Dionisie, Ierarhia cerească şi 
Ierarhia bisericească, aflăm că funcţia acestor ierarhii este aceea de a 
transmite lumina care iradiază din tronul Preasfintei Treimi şi care coboară 
prin cetele îngereşti şi prin treptele preoţilor la oameni, iar înţelegerea 
acestei comunicări are rostul să-i conducă pe cei din urmă la cunoaşterea 
lui Dumnezeu5. Cele două ierarhii nu trebuie să fie văzute în mod separat, 
între ele existând o legătura foarte strânsă, aceasta realizându-se prin Sfânta 
Liturghie. Căci aceasta este, după cum afirmă misteriosul autor al tratatelor 
areopagitice, o repetiţie prin simboluri, taine şi imagini, a aceleia săvârşită 
de îngeri în ceruri. Afirmaţia Sfântului Dionisie nu face altceva decât să 
întărească faptul că Liturghia, având atât o parte văzută, cât şi una nevăzută, 
repetă în Biserică procesul cunoaşterii care se transmite mai întâi cetelor 
îngereşti6. 

Bineînţeles, această cunoaşterea este primită de la Dumnezeu, Cel 
ce este sursa întregii ierarhii, Cel care în Atotmilostivirea Sa cheamă la sine 
făpturile raţionale, şi prin ele întreaga lume, printr-un proces conştient 
şi liber. Astfel, „Dumnezeu a decis să împlinească mântuirea făpturilor 
raţionale, prin îndumnezeire, ceea ce înseamnă devenirea, într-o măsură 
cât mai mare, asemenea lui Dumnezeu. Dumnezeirea, fiind atotmilostivă, 
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oferă îndumnezeirea făpturilor raţionale şi aşează ierarhia ca un dar pentru 
a asigura mântuirea. În timp ce acest dar este dat într-un mod imaterial 
fapturilor cereşti, pentru noi, ea este dată prin înţelesurile unor varietăţi ale 
simbolurilor.”7 Deci, ,,Sfânta Împărtăşanie prilejuieşte sufletului renăscut 
participarea la noi daruri dumnezeieşti ale ierarhiei, pentru asimilarea sa la Cel 
Unul. După cum a procedat şi mai înainte, teologul nostru aminteşte:,,scopul 
însă şi ţinta a toată lucrarea cea sfinţitoare este comunicarea Tainelor Divine 
celui iniţiat”8. 

În capitolul al III-lea al Ierarhiei Bisericeşti, Sfântul Dionisie 
Areopagitul descrie Sfânta Liturghie, aşa cum era ea săvârşită în Biserica 
primelor secole, astfel: ,,Ierarhul, după ce a săvârşit o sfântă rugăciune la 
dumnezeiescul altar, începând să tămâieze, înconjoară toată încăperea 
sfântului locaş. Apoi, întorcându-se iarăşi la dumnezeiescul altar, începe 
sfânta cântare a psalmilor, cântând împreună cu el sfintele cuvinte ale 
psalmilor tot clerul bisericesc. Apoi se face prin liturgi (diaconi), pe rând, 
citirea cărţilor sfinte. După acestea catehumenii ies din sfântul locaş şi 
împreună cu ei energumenii şi cei aflaţi în timpul pocăinţei, rămânând cei 
vrednici de vederea şi de împărtăşirea de cele dumnezeieşti. Dintre liturgi, 
unii stau la uşile închise ale sfântului locaş, iar alţii săvârşesc altceva din 
cele ale treptei lor. Iar alţii din fruntaşii clerului pun înainte împreună cu 
preoţii pe altar sfânta pâine şi potirul binecuvântării, după ce s-a mărturisit 
de către toată plinirea bisericii cântarea obştească de laudă. După acestea, 
dumnezeiescul ierarh săvârşeşte o sfântă rugăciune şi vesteşte tuturor pacea 
sfântă. Şi după ce s-au sărutat toţi unii pe alţii, se termină citirile tainice 
din sfintele cărţi. Apoi, după ce ierarhul şi preoţii şi-au spălat mâinile cu 
apă, ierarhul ia loc la mijlocul sfântului altar, iar împrejur stau împreună cu 
preoţii numai fruntaşii dintre liturgi. Şi ierarhul, după ce a lăudat sfintele 
fapte dumnezeieşti, săvârşeşte lucrarea de sfinţire a celor preadumnezeieşti 
şi aduce sub văz cele slăvite prin simboalele ce se află de faţă în chip sfânt. Şi 
după ce a arătat darurile ce ni se dau prin lucrarea dumnezeiască, ierarhul vine 
la sfânta împărtăşire de ele şi îndeamnă şi pe ceilalţi. După ce s-a împărtăşit 
de comuniunea cu dumnezeiasca obârşie şi a transmis-o şi celorlalţi, încheie 
cu o sfântă rugăciune de mulţumire. Şi, în vreme ce cei mulţi privesc numai 
plecaţi spre dumnezeieştile simboale, el se înalţă în mod ierarhic prin Duhul 
dumnezeiesc, spre sfintele obârşii ale celor săvârşite, în vederi fericite şi 
spirituale şi cu curăţia deprinderii de chip dumnezeiesc.”9
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Din acestă descriere a Liturghiei, putem observa locul deosebit al 
episcopului în ierarhia bisericească, el indicând permanent sacralitatea 
ordinii aşezată în Biserică, ,,Iluminat prin mijlocirea îngerilor, el devine 
sfinţitorul şi iniţiatorul desăvârşit în înţelegerea contemplărilor comunicate 
tuturor membrilor triadei din care face parte. Ştiinţa şi sfinţenia pe care le 
primeşte de sus, în chip inseparabil unite, îl ajută să tâlcuiască textele sfinte: 
sub învelişul acestora, el redescoperă sensul Revelaţiei, devenind astfel 
continuatorul Tradiţiei nescrise, dar autentice.”10

Părintele Stăniloae, în comentariul său la prezentarea dionisiană a 
Liturghiei, subliniază legătura pe care o creează Sfânta Liturghie în cadrul 
ierarhiei bisericeşti între Hristos, ierarh şi credincioşi. El afirmă: „Noi nu 
ne putem apropia de Dumenzeu uniţi cu Hristos ca om, decât retrâind prin 
lucrările ierarhice faptele mântuitoare ale lui Iisus, săvârşite cu bunăvoirea 
Tatălui în Duhul Sfânt, adică din iubirea Sfintei Treimi faţă de noi. În aceasta 
se arată că Dionisie înţelegea pe Cel Unul şi adunarea noastră în El, ca în Cel 
care e Sfânta Treime, un Unul care nu e lipsit de iubire interpersonală, Sfânta 
Treime e prin fiinţă Unul. Gândirea teologică a lui Dionisie e personalistă. 
Dumnezeul cugetat şi gândit de El e Dumnezeul iubirii. Aceasta explică 
întruparea Fiului Tatălui, care prin aceasta se face primul ierarh sau izvorul 
ierarhiei...În ierarh, Hristos prelungeşte coborârea sa la oameni, unirea cu ei 
şi prin aceasta urcare lor la Dumnezeu. Trebuie să fie un ierarh prin care sunt 
urcaţi oamenii în Hristos, ierarhul cel bisericesc...Venirea lui Dumnezeu la 
oameni şi ridicarea lor la Sine nu se poate deci face decât în această formă 
ierarhică, în care coborârea e unită cu necoborâre, asumarea componentei 
e unită cu persitenţa în unitate. Această formă ierarhică e singura în care se 
poate înfăptui unirea lui Dumnezeu cu oamenii”11.

Din analiza termenilor folosiţi de către Sfântul Dionsie Areopagitul 
pentru a descrie Taina Euharistiei ne putem da seama mult mai bine de 
felul în care acesta înţelege această Sfântă Taină. ,,În afară de expresiile 
generalizatoare, autorul Corpusului dionisian întrebuinţează trei denumiri 
mai importante pentru a indica acest sacrament. În ansamblul ei, terminologia 
liturgică areopagitică este echivocă şi cere precizarea unor nuanţe. Ευχαριστια, 
cu un prim sens de ,,rugăciune de mulţumire”, este desemnată prin doi 
termeni deosebiţi. În ciuda aşteptărilor, Pseudo-Dionisie nu se dovedeşte 
preocupat să determine efectul sacramental al Sfintei Împărtăşanii după 
acest sens. Ευναξις, întrebuinţat de către autor ca sinonim cu κοινωνια are 



înţelesul de „adunare”, dar şi pe acela de ,,reuniune”. Liturghia euharistică 
este, în fond, o comuniune a credincioşilor între ei şi totodată o reunire cu 
Dumnezeu...Se poate remarca faptul, deşi el nu neagă realismul euharistic, 
că teologul Ierarhiilor nu întemeiază superioritatea Sfintei Împărtăşanii pe 
demnitatea conţinutului, ci pe eficacitatea ei. Prin intermediul comunităţii 
euharistice, noul botezat devine vrednic de unirea cu Unul, după ce a trecut 
prin stadiile iluminării şi ale purificării. De aceea, Sfânta Împărtăşanie poate 
fi denumită în limbaj dionisian şi ,,Taină a tainelor”.12

Având acest efect al unirii cu Cel Unul, constatăm că Euharistia este 
vârful Tainelor săvârşite în Biserică, fiind aceea în care credinciosul, după 
ce a trecut prin stadiile iluminării şi ale purificării, îl primeşte pe Hristos – 
Capul şi Începătorul întregii ierarhii. Tocmai de aceea, majoritatea slujbelor 
Bisericii indică şi îl pregătesc pe credincios pentru Taina Împărtăşaniei. 
,,Taina Sfintei Împărtăşanii e taina culminantă, nu numai pentru că e 
împlinirea unirii noastre cu totul, trăită într-un fel în mod virtual, ci şi 
pentru că ea ne face părtaşi la ceea ce porneşte deplin spre a ni se împărtăşi 
pe măsura noastră .”13

Observăm, aşadar, cum prin Taina Euharistiei credinciosul participă 
la prezenţa reală a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu în Biserică, prin această 
taină creştinul, membru al ierarhiei, primeşte, după ce a parcurs etapele 
ascezei, Trupul şi Sângele Fiului lui Dumnezeu. Vedem cum această taină 
nu este doar o trăire personală egoistă, ci este participare la viaţa întregii 
Biserici, cu toţi membrii ei. 
 În cadrul ierarhiei, Euharistia îl ridică pe cel care se apropie de ea de 
la starea de trup omenesc la stadiul de trup duhovnicesc, împlinind astfel 
scopul ierarhiei acelea de a fi cât mai mult asemenea Ierarhiei cereşti, în 
acest sens Părintele Dumitru Stăniloae afirmă:,,Scopul vieţii noastre este 
îndumnezeirea noastră. Iar aceasta se înfăptuieşte prin iubirea lui Dumnezeu 
de către noi. Deci scopul ierarhiei este să ne deprindă în iubirea lui Dumnezeu. 
Dumnezeu este iubire în Sine şi izvor de iubire pentru noi. A creşte în iubire 
e una cu a ne îndumnezei. Membrii ierarhiei ne pot face să sporim în iubire 
şi deci în îndumnezeirea nu numai vorbindu-ne despre ea, ci făcându-ne să o 
vedem realizată în ei, ca iubire faţă de Dumnezeu şi de oameni.”14

Având în vedere că legătura dintre cele două ierarhii se stabileşte 
prin intermediul ,,imaginilor, tainelor şi al simbolurilor, după cum afirmă 
liturgistul H. Schultz, trebuie să facem câteva precizări cu privire la conceptul 



Preasfinţitul Părinte Episcop Ambrozie, în mijlocul 
credincioşilor Parohiei Floreşti, la Praznicul Intrării 
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de simbol în gândirea Areopagitului şi a rolului de vehicul al cunoaşterii în 
sistemul ierarhiei. Acest concept are în gândirea Areopagitului un rol cheie 
pentru înţelegerea teologiei sale, mai ales când vorbim despre Sfânta Liturghie. 
Este cunoscut că primul contact al celui iniţiat în tainele creştinismului se 
realizează tocmai prin intermediul acestei realităţi a simbolului, care trebuie 
să fie înţeleasă corect pentru a putea înainta pe calea cunoaşterii. 

Filip Ivanovic atrage atenţia în cartea sa, „Simbol şi Icoană”, despre o 
posibilă contradicţie între două principii ale teologiei expuse de Sf. Dionisie, 
pe de o parte, afirmarea transcendenţei absolute a lui Dumnezeu, iar pe de altă 
parte, conceptul de ierarhie, conform căreia întreaga cunoaştere izvorăşte din 
tronul Preasfintei Treimi. Ivanovic susţine că Sfântul Dionsie evită această 
contradicţie folosind conceptul de simbol. În continuare, cercetătorul afirmă 
că: ,,Baza gnoseologică a teoriei areopagitice despre simbol şi imagine este 
ideea că în sistemul ierarhic al transmiterii informaţiei de la Dumnezeu 
spre om, este necesară transformarea în sine în relaţia ,,cer-pământ”. Aici 
se petrece schimbarea substanţială a „vehiculului”, care din spiritual devine 
material. Această acţiune se realizează printr-o dublă mişcare – descendentă, 
prilejuită de har, de la Dumnezeu spre umanitate şi ascendentă de la umanitate 
către Dumnezeu”15. Astfel, simbolul, având un caracter mistagogic, are rolul 
de a indica inteligibilul, pornind de la lucrurile sensibile16. Mai mult, Ysabel 
de Andia afirmă că simbolurile în gândirea Areopagitului nu se opresc la cele 
prezentate în Sfânta Liturghie, ci el face precizări despre simbolurile folosite 
chiar de sfinţii autori inspiraţi de Dumnezeu pentru a scrie Sfintele Scripturi. 
Cercetătoarea spune: ,,Simbolurile prezentate în Scriptură constituie 
primul loc asupra căruia se exercită contemplaţia dionisiană. Dionisie ne 
propune simbolurile neasemănătoare ale lui Dumnezeu, ale îngerilor sau 
ale realităţilor spirituale care ne sunt date prin divina iubire de oameni. 
Dar dacă există un alt loc care foloseşte simbolismul scripturii, acesta este 
simbolismul liturgic. Simbolismul sacramental necesită el însuşi o exegeză 
spirituală pentru a nu opaciza raţiunile divine în materialitatea gesturilor şi 
a riturilor. Pentru a realiza acest lucru sunt necesare două condiţii: iniţierea 
spirituală şi integrarea în ierarhie. Nimeni nu poate să înţeleagă misterul 
tainelor, dacă nu este iniţiat în aceste mistere. Tainele de iniţiere sunt botezul 
şi mirungerea. Aceasta pentru că botezul, care este atât o purificare care ne 
curăţă de rău şi de ignoranţă şi o iluminare, dar care ne iniţiază în treapta 
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celor care contemplă. Doar cei botezaţi participă la cultul ierarhiei şi, invers, 
cei neiniţiaţi sunt excluşi de la aceste mistere”17.

Ysabel de Andia demonstrează că Dionisie Areopagitul în capitolul al 
III-lea al Ierarhiei bisericeşti îşi împarte tratatul în două secţiuni, aşa cum 
făcuse înaintea lui Grigore de Nyssa, în Viaţa lui Moise. Cele două secţiuni 
fiind una narativă, unde ilustrează tainele Bisericii şi o parte contemplativă. 
Aşadar, cercetătoarea afirmă: ,,Iniţierea simbolică (ritul) simbolizează 
misterul (sfânta cunoaştere a lui Dumnezeu în noi – θεογνωσια), văzută ,,ca 
prin oglindă în ghicitură (1 Co 13, 12). Iniţierea este ritul, şi contemplaţia, 
adevărul său”18.
  Chiar Sf. Dionisie Areopagitul se întreabă în capitolul al treilea al 
Ierarhiei bisericeşti cum anume se realizează această unire cu Dumnezeu. 
Marele mistic afirmă: ,,Dar cum am putea noi primi pe Dumnezeu altfel 
decât prin amintirea mereu reînnoită a preasfintelor lucrări dumnezeieşti, 
prin sfintele rugăciuni şi slujbe ierarhice? Căci aceasta o facem spre 
amintirea lor, cum spun Scripturile. De aceea, dumnezeiescul ierarh stând la 
dumnezeiescul altar laudă sfintele fapte dumnezeieşti pomenite ale lui Iisus, 
fapte ale proniei atotdumnezeieşti, pe care El le-a săvârşit, după Scripturi, 
pentru mântuirea neamului nostru prin bunăvoinţa Tatălui şi Duhului Sfânt. 
După ce le-a lăudat şi a privit cu ochii înţelegători vederea lor spirituală, 
trece apoi la sfânta lor săvârşire simbolică, potrivit tradiţiei dumnezeieşti. De 
aceea, slăveşte pe Dumnezeu cu evlavie şi ierarhic laudele sfinte ale faptelor 
dumnezeieşti, strigând mai întâi cu sfinţenie către El: Tu ai zis, faceţi aceasta 
întru pomenirea Mea (Lc. 22, 9). Apoi, cerând să fie făcut vrednic de această 
sfântă lucrare mântuitoare a lui Dumnezeu şi să săvârşească prin asemănarea 
lui Hristos cele dumnezeieşti şi să le transmită în chip atotsfânt şi ca cei ce se 
vor împărtăşi de cele sfinte să se împărtăşească cu sfinţenie cu cel ce săvârşeşte 
cele preadumnezeieşti, aduce sub vedere cele lăudate prin simboalele ce se 
află de faţă în chip sfânt. Căci descoperă pâinea acoperită şi neîmpărţită şi 
desfăcând-o în multe şi împărţind potirul cel unul tuturor, înmulţeşte simbolic 
unitatea şi o împarte, săvârşind prin aceasta lucrea cea sfântă. Căci Iisus cel 
Unul şi simplu şi ascuns ca dumnezeiescul atotîncepătorul Cuvânt a venit din 
bunătate şi cu iubire de oameni, prin Întruparea cea asemenea nouă la starea 
compusă şi văzută în mod neschimbat şi a înfăptuit cu bunătate comuniunea 
noastră unificatoare cu El. Şi astfel a unit cele smerite ale noastre cu cele 
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ale Lui în mod culminant dacă şi noi ne armonizăm cu El ca mădulare ale 
trupului lui în aceeaşi viaţă întreagă şi dumnezeiască”19.
 Referindu-se la acest text al Sf. Dionisie, Alexander Golitzin susţine că 
Areopagitul, atunci când vorbeşte despre ,,amintirea reînnoită a preasfintelor 
lucrări dumnezeieşti, prin sfintele rugăciuni şi slujbe ierarhice” nu înseamnă 
doar un proces intelectual, ci o declaraţie a prezenţei lui Hristos. Acelaşi 
autor adaugă şi precizează că ,,amintirea reînnoită a lucrărilor dumnezeieşti” 
are rolul să precizeze participarea creaturii la lucrarea neîncetată a lui 
Dumnezeu de mântuire a lumii. Prin săvârşirea acestor acte, putem spune că 
Hristos este văzut în mod real20. Ierarhia este astfel noua viaţă în Hristos, iar 
inima acestei vieţi este Euharistia. Amintirea de care vorbeşte Dionisie este o 
rememorare a Întrupării, în acest sens Euharistia este o adevărată ,,adunare 
în Hristos”21. Astfel, oamenii se împărtăşesc de adevărata viaţă şi se unesc cu 
Hristos ca mădulare ale Lui. 

Sfântul Dionisie, prin explicarea sa asupra Sfintei Liturghii, ne spune 
că trebuie să fim conştienţi de ceea ce se întâmplă în cadrul tainei, şi anume, 
unirea cu Hristos. ,,Ceea ce suntem chemaţi să facem şi ceea ce trebuie 
făcut de fiecare dintre noi, potrivit capacităţii sale este să fie conştient, să 
recunoască taina care se realizează. De aceea, găsim la Dionisie folosit acest 
termen, επιγιγνωσκω (a recunoaşte, a devenit conştient de), când descrie 
mulţumirea adusă de către preoţi, ,,recunoscând pe măsura lor faptele 
dumnezeieşti şi lăudând harurile dăruite” şi el concluzionează acest paragraf 
afirmând: ,,Gustaţi, spune Scriptura, şi vedeţi. Căci prin sfânta experienţă a 
celor dumnezeieşti, cei ce le-au experiat (cei iniţiaţi), cunosc marile daruri 
ale harurilor. Şi văzând înălţimea şi mărimea lor atotdumnezeiască, prin 
împărtăşirea preasfântă, laudă cu mulţumire faptele bune mai presus de 
ceruri.”22.

Unirea oamenilor cu Dumnezeu în Euharistie este văzută de către 
Alexander Golitzin ca o mişcare în spirală ce porneşte de la altar şi continuă 
cu episcopul, care cuprinde întreaga Biserică prin tămâierea sa. Urmează 
învăţarea celor care sunt purificaţi prin citirea din Scriptură. Prin rostirea 
Crezului şi Jertfă se intră într-un al doilea ciclu care se concentrează în 
Sfântul Altar. Unitatea celor purificaţi este exprimată prin sărutarea păcii, 
dar şi prin pomenirea morţilor. Mişcarea continuă cu pomenirea Întrupării 
şi a consacrării săvârşită de ierarh, urmată de împărtăşirea sa. Mişcarea 
spirituală începe şi se sfârşeşte în altar, culminând în rugăciunea anaforalei23. 
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,,Aceasta este imaginea raţiunii umane sfinţite care este din ce în ce mai mult 
atrasă în misterul lui Dumnezeu...Contemplând icoana sinaxei (Euharistiei) 
şi împărţirii pâinii şi vinului, suntem chemaţi să devenim conştienţi de 
realitatea prezenţei lui Hristos, συμβολη divino-uman în mijlocul nostru 
totuşi depăşind sensibilitatea noastră”24.
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RELAŢIA DINTRE MILA ŞI 
DREPTATEA DUMNEZEIASCĂ ÎN 

SFINTELE EVANGHELII
Prof. George Florin BOTGROS 

Introducere

P
e parcursul culturii omeneşti şi în decursul tuturor veacurilor şi în 
toate locurile, pe orice grad ar fi stat omenirea, istoria ne arată că ea 
n-a fost lipsită niciodată de religie. Religia este un fenomen univer-

sal, vechi ca şi omul.
Religia este conştiinţa celui care crede în raportul de dependenţă al 

omului faţă de Dumnezeu care l-a creat. Cea mai înaltă concepţie despre 
religie se poate rezuma astfel: Dumnezeu a creat pe om pentru motivul şi 
scopul care sunt în însăşi fiinţa Sa cea dumnezeiască. Altfel nici nu se poate, 
pentru că Dumnezeu este fiinţă spirituală, personală, supremă; care există 
prin Sine însuşi, dar care are o realţie strânsă cu creaţia, cu lumea în general 
şi cu omul în special. 

Prin căderea în păcat a lui Adam şi Eva, puterile intelectuale ale 
urmaşilor s-au întunecat şi voinţa lor s-a stricat. Strădania omului de a-şi 
restabili relaţiile de dragoste cu Dumnezeu era cu neputinţă atâta vreme 
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cât el singur nu era în stare să se împace cu Dumnezeu. În această stare, 
omul ar fi trebuit să piară, dacă Dumnezeu însuşi nu ar fi venit în ajutor. 
Îndată după căderea lui Adam în păcat, Dumnezeu având milă de el, i-a făcut 
cunoscut că la timpul potrivit îi va trimite un Mântuitor, care „va zdrobi capul 
şarpelui”(Facere 3, 15).

Sfânta Sciptură cuprinde o bogată serie de date probatorii pentru 
voinţa lui Dumnezeu de a întreţine relaţii personale cu fiinţa umană. Când 
e cuprins de mânie faţă de poporul neascultător, Dumnezeu afirmă că se va 
îmblânzi dacă se va afla un singur credincios care să intervină pentru popor: 
„Iar poporul săvârşeşte silnicii şi jaf; asupreşte pe sărac şi pe cel în necaz, 
chinuieşte pe străin fără niciun drept; am căutat printre ei să găsesc un om 
ca să poarte cu dreptate şi să stea înaintea feţei Mele, pentru ţara aceasta, 
ca să nu o pierd, şi nu am găsit; deci voi vărsa asupra lor mânia Mea; cu 
focul urgiei Mele îi voi pierde şi purtarea lor o voi întoarce asupra capului 
lor”(Iezechiel 22, 29-31).

Faptul că între om şi Dumnezeu există relaţie personală, se datorează 
numai bunătăţii şi îndurării divine, fără niciun merit din partea făpturii 
umane1. 

Minunat descrie Mântuitorul felul bunătăţii divine în parabola despre 
lucrătorii viei (Matei 20, 1-16). Bunătatea lui Dumnezeu e prezentată aici sub 
ochiul stăpânului bun. Drept cheie pentru interpretarea parabolei poate servi 
afirmaţia, formulată interogativ, în versetul 15: „Ochiul tău este rău pentru 
că eu sunt bun?”. Iisus Hristos relatează această parabolă fariseilor, care se 
scandalizează de mesajul mântuirii adresat tuturor de Mântuitorul. Dacă în 
parabolă se obiectează că şi cei care au lucrat numai un ceas primesc aceeaşi 
plată ca şi cei care au lucrat ziua întreagă. Fariseii obiectau că Dumnezeu 
deschide porţile Împărăţiei Sale şi vameşilor şi desfrânatelor. Mântuitorul 
răspunde obiecţiunii, referindu-se la bunătatea lui Dumnezeu. Lucrătorii 
veniţi la urmă primesc acelaşi „mimimum de existenţă” nu fiindcă l-ar fi 
meritat, ci fiindcă stăpânului îi este milă de ei. Şi el nu le face nicio nedreptate 
celor care au lucrat ziua întreagă, căci ei primesc plata cu care s-au învoit. 
Plătind însă celor veniţi la urmă numai pentru un ceas de lucru, atunci, în 
realitate, aceştia paroape nu primesc nimic şi, împreună cu familiile lor ar fi 
fost expuşi foamei. 

Se poate obiecta că pot intra în Împărăţia lui Dumnezeu şi unii care 
nu s-au prea străduit  în privinţa aceasta, însă cei ce aduc astfel de obiecţii 



EPISCOPIA GIURGIULUI

151

nu ţin seama de faptul că bunătatea şi îndurarea lui Dumnezeu sunt fără 
limită şi că mântuirea este darul lui Dumnezeu „îndreptându-se în dar cu 
harul Lui, prin răscumpărarea cea în Hristos Iisus”(Romani 3, 24).

Dreptatea, după Evanghelie, exclude egoismul ca şi criteriu în 
stabilirea raporului cu semenii şi pune interesul obştesc înaintea celui 
individual2. Dumnezeu este şi Judecător Suprem, răsplătind pe cei vrednici 
şi osândind pe cei nevrednici.

 Noţiunea de milă

În accepţiunea laică mila este un sentiment de înţelegere şi de 
compasiune faţă de suferinţa sau de nenorocirea cuiva; alţi termeni apropiaţi 
semantic fiind compătimire, îndurare, milostenie, etc.

În credinţa creştină mila este o calitate desăvârşită a lui Dumnezeu prin 
care îşi manifestă bunăvoinţa şi ajutorul către oameni. Mila dumnezeiască 
provine din iubirea divină, Dumnezeu fiind însăşi iubirea: „Dumnezeu este 
iubire”(I Ioan 4, 8; 16). Dacă cel asupra căruia se revarsă bunătatea este 
lipsit, iubirea ia numele de milă.

Sentimentul izvorât din dragostea sinceră şi credinţa în Hristos 
determină acţiunea de ajutorare sau milostenie. Mila lui Dumnezeu când este 
însuşită, ca răspuns al dragostei noastre, la dragostea şi harul Lui, oferite nouă, 
trebuie s-o punem în lucrare, pentru ca prin aproapele nostru, mila noastră 
faţă de el să se întoarcă la Dumnezeu3. Mântuitorul îndeamnă pemanent la 
milă: „Mergi de fă şi tu la fel”(Luca 10, 37), căci ea este mântuitoare.

Sfântul Apostol Pavel numeşte pe Dumnezeu „Părintele îndurărilor 
şi Dumnezeul a toată mângâierea”(II Corinteni 1, 3), pentru care este 
binecuvântat. Din îndurarea şi mila Lui faţă de omenire, a trimis pe Fiul Său 
în lume s-o răscumpere, luând asupră-Şi păcatele şi blestemul, pentru ca 
Tatăl s-o ierte şi s-o înfieze prin har, împăcând-o cu Sine. 

Bunătatea lui Dumnezeu nu este un prilej de abuz pentru om, 
deoarece mână-n mână cu bunătatea merge şi severitatea lui Dumnezeu: 
„Vezi, deci, bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu, asprimea Lui către cei ce au 
căzut în bunătatea Lui către Tine, dacă vei stărui în această bunătate; altfel 
şi tu vei fi tăiat”(Romani 21, 22). În Dumnezeu există o combinaţie de tărie 
şi de delicateţe4.
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Dumnezeu iubeşte în chip deosebit pe oamenii drepţi şi evlavioşi 
care şi-au predat total viaţa în mâinile Lui şi trăiesc cu multă râvnă şi jertfă 
după Sfintele Sale învăţături: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul 
Meu şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el”(Ioan 14, 
23); „Şi ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe 
Dumnezeu”(Romani 8, 28). 

Dar şi oamenii necredincioşi şi păcătoşi au parte de iubirea şi mila 
lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nu urăşte pe nimeni, nu urăşte pe cei 
păcătoşi şi necredincioşi, El urăşte păcatul şi necredinţa din inimile lor; El 
îi aşteaptă să se întoarcă cu căinţă şi zdrobire de inimă ca să-i primească la 
sânul iubirii Sale părinteşti: „Au doar voiesc Eu moartea păcătosului, zice 
Domnul Dumnezeu şi nu mai degrabă să se întoarcă de la căile Sale şi să fie 
viu?”(Ezechiel 18, 23).

Faptul că şi cei păcătoşi au locul lor în iubirea nesfârşită a lui 
Dumnezeu o arată şi Mântuitorul când spune că Dumnezeu: „face să răsară 
soarele peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste 
cei nedrepţi”(Matei 5, 45). Prin tatăl din pilda fiului risipitor (Luca 15, 11-24) 
Domnul Iisus îl înfăţişează pe Dumnezeu Tatăl care primeşte şi îmbrăţişează 
cu atâta iubire pe orice păcătos care se întoare, cu lacrimi şi pocăinţă, din 
calea cea rea a fărădelegilor şi începe o viaţă nouă în legătură cu Dumnezeu 
sub aripa ocrotitoare a Sfintei Bisericii. 

Chiar dacă trimite Dumnezeu peste unii grele necazuri şi suferinţe, 
face aceasta tot din iubire ca să-i trezească din starea cea rea şi să-i aducă 
la îndreptare, după cum un doctor arde şi taie rana bolnavului ca să-l facă 
sănătos5.

Mila divină nu e dăruită din pricina unor merite (ale nevoitorului) 
şi nici ca răsplătire a îndeplinirii unor obligaţii contractuale, aşa cum susţin 
unele religii. Nici noţiunea de merit şi nici aceea de contract nu pot contribui 
la precizarea mult mai complexei şi mai greu definibilei idei a milei. 

Mila este un simţământ, o dispoziţie, o „stare” ce nu se poate ivi 
decât în fiinţa capabilă a înţelege o altă fiinţă, a i se subsittui, a participa la 
durerea ei nu din afară, ci dintr-o perspectivă identică celei a coexistentului 
pătimitor6”. 

Mila presupune facultatea de a te părăsi şi a lua locul altuia, fără 
a-l judeca, nu dincolo de bine şi de rău cum spunea Nietzche7 dar dincolo 
de dreptate, osândă şi egoism. Adevărata milă nu e o simplă milostenie, ci 
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înţelegere a durerii, fricii, amărăciunii altuia; care-i iubire, înduioşare şi, mai 
ales, participare, părtăşie, punerea proprie în situaţia altcuiva. 

Contrariul milei este contabilitatea, specifică diavolului. Diavolul 
socoteşte necontenit, cântăreşte, drămuieşte, nu iartă, nu şterge, nu uită 
nimic. În schimb Mântuitorul, prin mila Sa, cu un singur cuvânt şi dintr-
odată anulează păcatele unei vieţi întregi: ale femeii păcătoase, ale femeii 
adultere, ale vameşului Zaheu, ale tâlharului cel pocăit.

Contabilitatea, adevărata maşină de calculat, e mecanică, 
neînduplecată, spăimântătoare, deoarece într-un registru contabil nu se 
poate schimba nicio singură cifră; totul e încremenit pe veci8. Mila, opusul ei, 
este mereu gata să uite şi să ierte. 

Bunătatea divină a fost remarcată inclusiv de filosofi. Astfel, Marc 
Aureliu vorbeşte despre bunătatea cu care Dumnezeu L-a glorificat pe om 
(Meditaţii 8. 34)9. El vorbeşte despre datoria omului de a-l ierta pe păcătos 
şi pe omul necugetat deoarece zeii sunt buni, iertând pe păcătos (Meditaţii 
8. 34)10.

Epictet spune că omul şi-a pierdut adevărata esenţă a omeniei, 
calitate distinctivă care-l face să fie om, atunci când şi-a piedut bunătatea şi 
fidelitatea. El spune că noi recunoaştem o monedă şi pe cel căruia îi aparţine 
moneda după cele imprimate pe ea; şi apoi spune că noi recunoaştem că un 
om Îi aparţine lui Dumnezeu, când are imprimat în el blândeţea, generozitatea 
răbdarea şi afecţiunea11.

 Îndurarea divină
Toţi oamenii sunt copiii lui Dumnezeu, El îi cuprinde pe toţi în iubirea 

Sa cea mare; atât pe cei buni cât şi pe cei răi. Oricât de mare ar fi răutatea 
noastră, oricât de multe şi grele ar fi păcatele noastre 

Aceasta o asigură Dumnezeu chiar printr-un legământ când spune: 
„precum e adevărat că eu sunt viu, tot aşa-i de adevărat că eu nu voiesc 
moartea păcătosului, ci ca păcătosul să se întoarcă şi să fie viu”(Iezechiel 30, 
11).

 Prin Profetul Isaia, Dumnezeu mustră răutatea şi necredinţa 
poporului iudeu, încheind cu următoarele cuvinte din care se vede marea 
Sa îndurare, gata oricând să dea iertarea Sa celor ce se îndreaptă: „Mâinile 
voastre sunt pline de sânge, spălaţi-vă, curăţiţi-vă! Nu mai faceţi rău înaintea 
ochilor Mei. Încetaţi odată!... Veniţi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi 
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păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi, şi de vor fi ca purpura, 
ca lâna albă le voi face”(Isaia 1, 15-18).

Maria Magdalena, o femeie foarte păcătoasă, aflând că Domnul Iisus 
este chemat la masă în casa fariseului Simon, „a adus un alabastru cu mir. 
Şi, stând la spate, lângă picioarele lui Iisus, plângând, a început să ude cu 
lacrimi picioarele Lui, şi cu părul capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui 
şi le ungea cu mir”(Luca VII, 37-38). 

Pentru această zguduitoare pocăinţă şi pentru iubirea ei sinceră şi 
înflăcărată prin care s-a legat de El din clipa aceea, iubirea statornică cu care 
îl va urma până la Golgota şi va sta sub cruce până la ultima Lui suflare, iar 
după trei zile va deveni prima vestitoare a Sfintei Sale Învieri, trăindu-şi tot 
restul vieţii după Sfânta Evanghelie şi devenind Sfânta Magdalena. Astfel, 
Domnul a iertat-o zicând: „Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a 
iubit”(Luca VII, 47).

Pe femeia desfrânată adusă de cărturari şi farisei în templu spre 
judecare, Domnul n-o osândeşte. O priveşte cu ochii Săi blânzi şi adânc 
pătrunzători în inimă şi-i zice doar atât: „Femeie unde sunt pârâşii tăi? Nu 
te-a osândit nici unul?... Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu mai 
păcătuieşti”(Ioan 8, 10-11). Sunt cuvinte pline de îndurare din care se vede că 
i-a dat dumnezeiasca Sa iertare.

Tâlharului de pe cruce, care şi-a recunoscut păcatele sale, s-a căit 
pentru ele, le-a mărturisit public şi şi-a cerut iertare, Domnul îi răspunde: 
„Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai”(Luca 22, 43). Odată cu acest 
răspuns tâlharul a primit de la Domnul iertarea păcatelor sale. 

Niciunul din oamenii pe care i-a prins moartea în stare de păcat, fără 
iertarea lui Dumnezeu, nu poate intra în împărăţia cerurilor, nu poate avea 
lăcaş în casa Tatălui ceresc, adică în rai. Când Domnul i-a făgăduit intrarea 
în rai, înseamnă că i-a şi iertat crimele sale cele multe şi grele. 

După învăţătura Sfintei noastre Biserici şi Iuda Iscarioteanul ar fi fost 
iertat de Domnul Hristos, dacă-şi recunoştea marele său păcat al trădări, 
dacă făcea act de pocăinţă, dacă alerga pe Golgota şi-şi cerea, cu lacrimi, 
iertare de la Domnul cel răstignit pe cruce.

Mântuitorul spune „Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui”(Matei 
5, 7). După Sfântul Ioan Gură de Aur, Domnul vorbeşte nu numai de cei 
ce fac milostenii cu bani, ci şi de cei care fac milostenii cu faptele lor, căci 
milostenia este de mai multe feluri12. Aparent, răsplata aceasta nu-i decât o 
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întoarcere a milosteniei făcute, însă nu este aşa, căci răsplata divină e mai 
mare decât fapta.

Cei milostivi miluiesc ca oameni, dar sunt miluiţi de Dumnezeul 
tuturor; iar mila dumnezeiască nu este egală cu mila omenească; ci „pe cât 
e de mare deosebirea între răutate şi bunătate, pe atât e de mare deosebirea 
între mila omenească şi mila dumnezeiască”13.

Pentru a arăta bunătatea desăvârşită a lui Dumnezeu către oameni, 
Domnul Iisus Hristos a zis: „Dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune fiilor 
voştri, cu cât mai vârtos Tatăl vostru Cel ceresc”(Matei 7, 11). Domnul nu a 
spus aceste cuvinte pentru a huli firea umană, nici pentru a osândi neamul 
omenesc, ci în comparaţie cu bunătatea Lui numeşte răutate dragostea 
părintească. Atât de mare este iubirea Sa de oameni. Hristos arată aici 
bunătatea Tatălui ceresc, dând ca pildă bunătatea părinţilor noştri.

Sfântul Luca are în Evanghelia scrisă de el ca temă predilectă mila 
dumnezeiască, a nemărginitei bunătăţi a lui Dumnezeu, care neagă orice 
discriminare. Se observă cum Mântuitorul Hristos descoperă lumii un 
Dumnezeu cu totul altul decât cel pe care-l înfăţişa învăţătura îngustă şi 
exclusivistă a iudaismului oficial. Dante a atribuit Sfântului Luca în opera 
sa „De monarchia I, 16” apelativul de „Scriba mansuetudinis Christi”, adică 
Sciitorul bunătăţii lui Hristos.14

În Evanghlia Sfântului Luca, la capitolul 23, versetul 34 regăsim 
culmea milei, bunătăţii dumnezeieşti, atunci când Fiul răstignit pe cruce se 
roagă Tatălui pentru cei ce L-au răstignit, spunând: „Părinte, iartă-le lor, că 
nu ştiu ce fac”. 

 Dreptatea dumnezeiască

În sens laic, dreptatea este un principiu moral şi juridic care cere să se 
dea fiecăruia ceea ce i se cuvine şi să i se respecte drepturile; popular înseamnă 
şi judecată. Istoria omenirii este plină de strădanii şi lupte pentru dreptate şi 
totuşi dreptatea deplină nu s-a realizat niciodată în rândul oamenilor. 

Dreptatea omenească este atât de nedreaptă, pentru că adeseori 
binele nu este răsplătit şi răul nu este pedepsit după cum ar trebui; adeseori 
virtutea este umilită şi înlănţuită, iar viciul este în cinste şi mărire15. Dreptatea 
omenească este foarte relativă.



Aspecte din timpul slujbei de sfinţire a bisericii Parohiei 
Ghionea, Protopopiatul Bolintin - 12 mai, 2013
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Singură dreptatea dumnezeiască este fără nicio greşeală, este 
absolută, pentru că numai Dumnezeu o împarte corect, cinstit şi fără nicio 
părtinire, precum aflăm în Sfânta Scriptură: „Drept eşti Doamne şi drepte 
sunt judecăţile Tale”(Psalm 118, 137); „Că tu vei răsplăti fiecăruia după 
faptele lui” (Psalm 51, 11); „Căci Fiul Omului va răsplăti fiecăruia după faptele 
Sale”(Matei 15, 27); etc. 

Dacă binele cel mai mic este răsplătit tot aşa şi răul, oricât de mic ar 
fi el, nu rămâne nepedepsit de Dumnezeu, căci Domnul Iisus Hristos spune 
că: „pentru orice cuvânt deşert, pe care-l vor rosti oamenii, vor da socoteală 
în ziua judecăţii”(Matei XII, 36). Şi această latură a dreptăţii lui Dumnezeu 
este învăluită în iubire. Dumnezeu nu pedepseşte răul imedeiat, ci aşteaptă 
cu îndelungă răbdare întoarcerea, regretul.

În antichitate dreptatea avea sensul de egalitate între cei egali. Dar 
cum, după concepţia de atunci, oamenii nu erau socotiţi toţi egali, după esenţa 
firii umane, urma cu necesitate că ideea egalităţii nu îmbrăţişa pricipial pe 
toţi oamenii. 

Creştinismul însă, cu învăţătura sa despre aceeaşi demnitate morală 
cuvenită fiecăruia, aducând un nou concept, real, adevărat, despre dreptate, 
după criteriul religios-moral, a înlesnit conceptul de dreptate divină absolută, 
universală şi milostivă16.

În Sfânta Sciptură dreptatea are şi sensul de stare socială, stabilită 
prin norme juridice, dar şi de o stare psihologică, o stare de spirit a fiecărui 
om în parte, care constă în fidelitatea şi în identitatea menţinerii legământului 
şi în respectarea promisiunilor şi angajamentului lui Israel către Dumnezeu.

Dreptatea creştină ca virtute nu exclude dreptatea socială, nici pe cea 
juridică, dar aduce amendamente acestora în sensul că dreptatea trebuie să 
vizeze sfinţenia, peste aceasta, dreptatea este legată de înfăptuirea binelui 
real, autentic şi nu de înfăptuirea binelui juridic. 

Spre deosebire de dreptatea iudaică, sau legea talionului, dreptatea 
creştină caută să nu răspundă răului cu rău, urmărind întotdeauna binele 
real, nu formal, adică cel juridic. 

Dreptatea creştină este întotdeauna unită cu mila, cu forma concretă 
de aplicare a iubirii, de aceea dreptatea în Biserică se aplică unamin, iar uneori 
dreptatea se aplică cu pogorământ. Doar Dumnezeu poate împărţi dreptatea 
în mod absolut. Chiar romanii erau conştienţi că uneori, se putea exagera, 
mergându-se cu dreptatea prea departe, de aceea s-a formulat proverbul: 
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„supremul drept este suprema nedreptate”; aplicându-se cu fermitate legile 
se poate face un bine societăţii, dar nu de puţine ori se pot aduce multe daune 
persoanelor care formează societatea. 

Legile inexorabile, aplicate fără rezervă pot să facă în ultimă instanţă, 
din legiuitor un mosntru. Când dreptatea se uneşte cu mila, atunci dreptatea 
va fi deplină căci mila ajută dreptatea să se împlinească mai bine. Mila face ca 
existenţa generală să fie aplicată în mod corect cazurilor particulare.

Dumnezeu este din fire drept şi lucrează dreptatea, pe care o dăruieşte, 
o împărtăşeşte oamenilor ca pe un dar şi sub formă de har lucrător, spre a-i 
aduce în starea de înfiere şi de dreptate, dinainte de căderea lui Adam. 

Prin aceasta îi ajută a deveni şi ei drepţi, renăscuţi la o nouă viaţă. 
Mântuitorul ne învaţă: „căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea 
Lui...”(Matei 25, 34).; astfel se poate spune că Împărăţia lui Dumnezeu este 
înainte de orice dreptate sau că este ea însăşi dreptate.

Pentru a ne putea împărtăşi de dreptatea lui Dumnezeu şi a o face 
apoi lucrătoare în noi, El a rânduit dinainte şi a trimis pe Fiul Său întrupat, 
ca să ispăşească păcatele noastre prin sângele Său, spre a ne reaşeza în starea 
de dreptate dinainte, şi încă mai sporită şi întărită17. 

Deoarece Dumnezeu este Însuşi izvorul dreptăţii, dreptatea Lui este 
una pe care niciun adversar nu o corupe, niciun avocat nu o întunecă şi niciun 
martor nu o înşală18. Dreptatea dumnezeiască este desăvârşită.

 Antinomiile dintre mila şi dreptatea dumnezeiască

În Sfintele Evanghelii regăsim diferite pasaje în care mila şi dreptatea 
aparent se contrazic pentru un om neştiutor. Astfel, un om ca acesta se 
poate întreba: de ce Dumnezeu Şi-a trimis Fiul la moarte pentru a mântui 
pe păcătoşi? Sau de ce fiul risipitor este tratat cu mai mare veselie decât fiul 
cuminte din pildă? Sau: de ce lucrătorii tocmiţi la vie la diferite ore din zi 
primesc aceeaşi plată? Sau: de ce smochinul neroditor este blestemat? sau: 
de ce a mustrat Domnul pe Marta ce se silea cu multă slujire? Sau: de ce nu 
osândeşte Mântuitorul pe femeia adulteră dovedită? Sau „de ce stă Domnul 
la masă cu păcătoşii?” etc.

Pentru a lămuri exemplele de mai sus, trebuie înţeles următorul lucru 
esenţial: creştinismul reprezintă o trecere de la dreptate la dragoste. 
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În Vechiul şi Noul Testament, deosebirea din acest punct de vedere 
este foarte mare: Vechiul Testament ni se descoperă axat pe ideea dreptăţii, 
iar Noul Testament, pe ideea dragostei şi smereniei.

Legea Veche, este înlocuită cu suflul autobiruitor al dragostei. În 
numele şi în virtutea ei Îşi trimite Tatăl ceresc Fiul pe pământ spre a pătimi 
şi mântui fiinţe atât de puţin vrednice de mântuire. 

Tot aşa procedează şi tatăl din parabola fiului risipitor: se bucură 
peste măsură de întoarcerea păcătosului, fiindcă îi este mai milă de el şi 
dragostea covârşeşete simţul rigid al dreptăţii.

Stăpânul viei plăteşte celor din ceasul al unsprezecelea la fel ca 
truditorilor din ceasul întâi pentru că e mărinimos, darnic şi nobil, şi nu 
însufleţit de un spirit meschin de socotitor şi nu înţelege supărarea truditorilor 
din primele ceasuri, luând-o drept răutate: „Sau ochiul tău este rău, pentru 
că Eu sunt bun?”(Matei 20, 15).

Smochinul este blestemat fiindcă în realitate el îl reprezintă şi 
simbolizează pe omul care-şi caută scuze şi alibiuri în soroace şi termene 
spre a nu sluji oricând pe Dumnezeu şi răspunde în orice clipă chemării Lui.

Marta e dojenită deoarece nespus e mai de preţ ascultarea cuvintelor 
lui Hristos decât a lucra cele lumeşti.

Femeia adulteră scapă de pedeapsă spre a i se da putinţa să se căiască, 
iar pârâşilor li se acordă o lecţie de smerenie şi îngăduinţă. 

Hristos trage la vemeşi, la păcătoşi pentru că nu drepţii au nevoie 
de îndreptare, ci păcătoşii, după cum doctorul e de folos bolnavilor, nu 
sănătoşilor. 

Norma cea nouă e dragostea, nu mai e stricată, riguroasă, oarba 
împlinire a poruncilor, lucru neînţeles de farisei; astfel Dumnezeu nu judecă 
numai după dreptate, ci şi după milă, dragoste şi îndurare.

Observăm aşadar, că suferinţa nu vine de la Dumnezeu, dar poate 
să o îngăduie. Această îngăduinţă nu este o pedepsire, ci suferinţă pentru 
curăţirea omului chinuit şi o încercare din partea lui Dumnezeu pentru a 
dovedi fidelitatea omului faţă de Dânsul, de a face pe om să simtă nevoia de 
a fi cu Dumnezeu. În schimb, Dumnezeu nu lasă suferinţa să existe veşnic, ci 
acelora care nu se lasă biruiţi de această ispită grea, le răsplăteşte mult mai 
mult decât şi-ar putea imagina oamenii.



ALMANAH BISERICESC 2014

160

Răul, inechitatea şi suferinţa în lume

În lume s-a constatat o disproporţie între merit şi răsplată, aşa încât 
numeroşi critici necredincioşi au adus obiecţii asupra milei şi dreptăţii 
dumnezeieşti.

Una dintre obiecţii poate fi formulată astfel: „Dacă esxistă dreptate 
divină, de ce nu există un raport just între virtute şi fericire şi ticăloşie şi 
nefericire, chiar în această viaţă? De ce omul drept, credincios, evlavios, 
virtuos, în loc să se bucure de fericire în viaţă, e adeseori nefericit, în timp ce 
acela păcătos, vicios, rău, în loc să fie nefericit, triumfă de multe ori asupra 
celui drept prin însăşi răutatea lui, bucurându-se de fericire şi bunătate?”

Dar dacă observăm mai îndeaproape cazuri concrete în acest sens, 
constatăm că de cele mai multe ori este vorba de aparenţe care înşală. Căci 
fericirea şi nefericirea nu sunt în funcţie nici de bogăţii sau de lipsa acestora 
şi nici de treptele ierarhice sociale pe care se află unii sau alţii. 

Adeseori, cei care par fericiţi, deoarece posedă bogăţii sau au funcţii 
sociale înalte, nu sunt fericiţi, fiindcă au conştiinţa împovărată de fapte rele, 
ori nu-şi găsesc liniştea din cauza alergării după mai mari bogăţii şi onoruri. 
Priviţi din exterior, aceşti oameni par fericiţi, dar în conştiinţa lor nu este aşa. 

De exemplu, bogatul poate să aibă copiii neascultători şi răi sau 
bolnavi, aducându-i numai suferinţă şi nenorocire. Pe de altă parte, cel sărac, 
modest, şi lipsit de onoruri sociale, dar virtuos, credincios, poate fi mai fericit 
decât bogatul, dacă are cugetul curat, conştiinţă nepătată şi fiind lipsit de 
pretenţii nejustificate, se mulţumeşte cu ce are. Iar dacă uneori se întâmplă 
ca unii credincioşi drepţi, virtuoşi, într-adevăr să sufere în această viaţă, 
find adeseori ţinta unor nenorociri coninue, trebuie să avem în vedere că în 
concepţia creştină suferinţa are un rol moral deosebit. 

Dacă cel ce se află în suferinţă îşi câştigă virtutea răbdării şi priveşte 
aceste nenorociri ca încercări la care este supus spre a-şi dovedi şi mai mult 
credinţa şi dragostea faţă de Dumnezeu, atunci el nu disperă, ci primeşte 
toate cu înţelegere, precum dreptul Iov. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel 
spune: „răbdaţi spre înţelepţire, Dumnezeu se poartă cu voi ca faţă de fi; căci 
care este fiul pe care tatăl său nu-l pedepseşte?”(Evrei 12, 7). Dacă totuşi 
unii ditre cei răi se bucură de fericire, să nu uităm că prin aceasta Dumnezeu 
poate urmări îndreptarea acestora, spre a-i atrage la Sine, spre a-i îndemna 
la pocăinţă, spre a-i face să vadă bogăţia îndurării divine. În acest sens, tot 
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Sfântul Apostol Pavel spune: „Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii Lui şi a 
îngăduinţei şi a îndelungii Lui răbdări, neştiind că bunătatea lui Dumnezeu 
te îndeamnă la pocăinţă?”(Romani 2, 4).

Nu trebuie să uităm că viaţa pământească nu este decât locul de 
pregătire pentru cea veşnică. Acolo fiecare va fi răsplătit după meritul sau 
vina sa, căci judecata lui Dumnezeu este nepărtinitoare. Acolo se va realiza 
raportul just între virtute şi fericire, între vinovăţie şi nefericire.

O altă obiecţie se referă la existenţa răului în lume şi poate fi formulată 
astfel: Dacă Dumnezeu e milostiv şi drept, cum şi de ce există răul în lume? 
Răspunzând acestei obiecţii a criticilor necredincioşi, putem afirma că răul 
existent în lume este de două feluri: răul fizic şi răul moral. Răul fizic constă 
în imperfecţiunile care există în natură şi în viaţa umană: erupţii vulcanice, 
cutremure, uragane, inundaţii, secetă, numeroase boli şi suferinţe trupeşti 
care culminează cu moartea.

Răul moral sau păcatul a intrat în lume din cauza protopărinţilor 
noştri, fiind de fapt şi cauza răului fizic, căci suferinţele, bolile şi moartea, 
ca şi înrăutăţirea naturii şi duşmănia animalelor sălbatice faţă de om sunt, 
de asemenea, urmările păcatului. Aceasta o arată Sfântul Apostol Pavel 
spunând: „Căci făptura s-a supus deşertăciunii nu de voie, ci din pricina celui 
ce a supus-o”(Romani 8, 20).

Pe de altă parte, din cauza alterării chipului lui Dumnezeu în om prin 
păcat, mintea lui s-a întunecat, simţirea s-a pervertit, voinţa a slăbit, încât 
el a ajuns să fie supus uşor poftelor şi patimilor de tot felul, a râvnit şi s-a 
condus după valori false, a poftit ce era al altuia, l-a nedreptăţit şi exploatat 
pe aproapele, astfel că relaţiile dintre oameni s-au înrăutăţit, din certuri 
şi neînţelegeri ajungându-se la omoruri şi la războaie între colectivităţile 
umane. 

Cât priveşte răul fizic, acesta, privit în sine, în afara relaţiei cu omul, 
nu e nici rău, nici bine, deoarece aceste fenomene sunt agenţi fizici care ţin 
de natură, devenind rele numai când cauzează pagube, şi nenorociri pentru 
oameni. 

Dar şi în cazul în care acestea distrug bunurile materiale sau afectează 
însăşi viaţa omului,trebuie să vedem în ele mijloace folosite pentru pedepsirea 
răului moral, păcatul, precum şi prilejuri de aducere aminte că trebuie să ne 
pocăim, spre a nu cădea şi noi în aceeaşi osândă ca şi aceia care au suferit de 
pe urma lor. 



ALMANAH BISERICESC 2014

162

În această privinţă, Însuşi Mântuitorul ne atrage atenţia, prin două 
exemple: galileenii ucişi de Pilat şi cei optsprezece peste care a căzut turnul 
Siloamului (Luca 13, 1-5), că răul fizic îi amneninţă ca pedeapsă din partea 
lui Dumnezeu pe toţi cei ce perseverează pe calea păcatului, chiar dacă la un 
momendt dat i-a lovit numai pe unii dintre păcătoşi.

Dar suferinţa în general nu e folositoare decât dacă aduce o 
îmbunătăţire. Putem compara rolul suferinţei cu acela al intervenţiei medicale 
într-un corp bolnav; după cum medicul e un binefăcător, deşi provoacă 
dureri trupului, tot aşa şi Dumnezeu e bun, pentru că prin pedepse parţiale 
administrează de fapt mântuirea. După cum nu reproşăm nimic medicului, 
tot aşa se cuvine să nu reporşăm nimic lui Dumnezeu.

În această viaţă, nu toate păcatele sunt pedepsite, pentru că s-ar crede 
că nu s-a rezervat nimic pentru judecata finală19. Originea reală a răului se 
află în liberul arbitru, libera alegere. În centrul chipului lui Dumnezeu dat 
omului la creaţie, „străluceşte acest minunat dar al libertăţii de alegere şi 
hotărâre”20. Graţie acestei libertăţi, sufletul poate înclina spre cele bune, dar 
se şi poate abate de la acestea. 

Nu Dumnezeu a făcut răul sau moartea, ci noi înşine ne-am atras-o 
prin hotărârea noastră rea. Dumnezeu ne-a dat libertatea pentru că Lui nu-I 
place constrângerea, ci îndreptarea prin virtute, iar virtutea vine din voinţa 
care alege, nu din constrângere. 

Altă obiecţie referitoare tot la existenţa răului în lume se prezintă 
astfel: Din moment ce a fost, un „timp” când exista numai Dumnezeu, numai 
Binele absolut, cum a fost posibil ca din Existenţa perfectă, absolută, să iasă 
ceva rău, să apară răul?

Putem da următorul răspuns: Dumnezeu este cu siguranţă Binele 
absolut şi nu există nicio slăbiciune, nicio fisură în El. Ca sa nu fie posibilă 
nicio existenţă deficitară, ar fi însemnat ca să nu mai existe nimic în afară 
de Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu creeze nimic. Dumnezeu nu a creat din 
necesitate, din obligaţie, ci pentru că iubirea supremă înseamnă dor de 
existenţă şi fericire. 

Concluzii 
Mila şi dreptatea dumnezeiască se află într-o strânsă legătură, 

amândouă provenind din iubirea desăvârşită a lui Dumnezeu. De asemenea, 
mila şi dreptatea divină se află într-o relaţie perfectă şi armonioasă cu voinţa 
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lui Dumnezeu. Niciodată nu se poate despărţi mila divină de dreptatea divină, 
şi nici invers, deşi pentru unii oameni, aceste concepte par contradictorii.

Dumnezeu îşi manifestă mila Sa către oameni în diferite moduri. 
Pentru a demonstra marea Sa bunătate faţă de oameni, Mântuitorul a 
săvârşit numeroase minuni de tămăduiri a bolilor şi infirmităţilor omeneşti, 
dar şi alte feluri de minuni menite să arate iubirea Sa nemărginită. Totuşi, 
observăm că minunile tămăduitoare au la bază şi credinţa oamenilor în 
Dumnezeu, săvârşite, aşadar, printr-un sinergism divino-uman.

Prin parabolele Sale, Mântuitorul a arătat că Dumnezeu este oricând 
dispus să ierte pe orice păcătos, cu condiţia să se pocăiască de păcatele sale şi 
să se reîntoarcă cu credinţă şi iubire de Dumnezeu, dar şi faţă de aproapele. 
Bucuria Domnului este imensă atunci când un păcătos revine la Dânsul, 
precum vedem în pilda fiului risipitor.

Totuşi, Dumnezeu este milostiv cu omul numai atunci când şi acesta 
este milostiv la rândul său cu aproapele. 

Această relaţie deosebită între mila şi dreptatea divină rămâne de 
necuprins în totalitate de către mintea umană, deoarece numai Dumnezeu 
deţine această taină şi ştie rosturile lucrurilor, iar pentru necredincioşi, 
această relaţie pare imposibilă întrucât consideră alăturarea celor două 
concepte imposibilă pentru că s-ar contrazice. Dar totuşi aceşti necredincioşi 
trebuie să înţeleagă că o dreptate rigidă poate aduce numai rău, pedepsirea 
promtă a răului ducând la un rău şi mai mare. De asemenea, unele pedepse 
încă de pe pământ sunt menite de a aduce pocăinţă şi credinţă oamenilor 
pentru a nu fi pierduţi definitiv, iar cei ce suferă, deşi sunt oameni drepţi, au 
parte de această suferinţă pentru a se întări în virtuţi. Iar cei aparent răi ce 
au parte numai de bine în viaţă, pot să aibă aceasta prin mila Domnului ce îi 
cheamă permanent la Dânsul arătându-le bunătatea Sa. Nu trebuie uitat că 
dreptatea se va împlini la Judecata de pe urmă; dacă dreptatea s-ar împlini 
de acum, nu ar mai fi nevoie de Judecata finală.
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CARACTERUL NEMURITOR AL 
SUFLETULUI ŞI SENSUL ACESTUIA

Prof. Radu VASILE

Preliminarii

T
ema sensului nemuririi sufletului este deosebit de importantă pen-
tru om. Această importanţă derivă din implicaţiile de ordin veşnic pe 
care le are înţelegerea acestei problematici. Sensul nemurii sufletului 

este de fapt sensul omului ca făptură creată de Dumnezeu cu un anume scop. 
Destinaţia omului este ajungerea la asemănarea cu Dumnezeu şi progresar-
ea continuă în această stare harică îndumnezeitoare, căci “Aceasta este viaţa 
veşnică, să Te cunoască pe Tine, Singurul şi Adevăratul Dumnezeu” (Ioan 17, 
3). 

Omul a fost creat pentru a fi în comuniune permanentă cu Creatorul 
său, o comuniune personală, bazată pe iubire, nu o legătură impersonală 
şi formală, sau o contopire cu Absolutul, specific religiei hinduse. Astfel, 
sufletul uman trebuie să fie nemuritor, nu existent din veci, ci creat la un 
moment dat, spre o viaţă fără de sfârşit alături de Cel Care îi este cauza 
existenţei. Înţelegând acest scop al existenţei umane, trebuie să spunem că 
atingerea acestuia presupue cunoaşterea şi respectarea legii morale naturale, 
în general, şi a Poruncilor dumnezeieşti, în special. Dacă există la ora actuală 
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populaţii care încă nu au auzit de Cuvântul lui Dumnezeu şi implicit nu 
au luat la cunoştinţă de poruncile Acestuia, totuşi nu se pot sustrage de la 
obligativitatea respectării legii morale naturale, care este obiectivă, universală 
şi veşnică. Sfântul Apostol Pavel afirmă în acest sens: “Căci când păgânii care 
nu au lege, din fire fac cele ale legii” (Romani 2,14).
 Credinţa în nemurirea sufletului este, de asemenea, dătătoare de 
nădejde şi curaj (Origen aşeza virtutea bărbăţiei în fruntea tuturor virtuţilor); 
avem speranţa că, după moarte, drepţii se vor muta la o viaţă veşnică, fericită, 
în Împărăţia lui Dumnezeu, iar păcătoşii îşi vor primi osânda eternă. Putem 
aminti aici de bravii noştri strămoşi geto-daci care au impresionat popoarele 
cuceritoare prin vitejia lor alimentată de credinţa în nemurirea sufletului. 
Astfel, Împăratul Iulian Apostatul (361-363) atribuie Împăratului Traian 
(98-117) următoarele cuvinte referitoare la credinţa în nemurire a geţilor 
şi vitejia lor: “Am nimicit neamul geţilor, care au fost mai războinici decât 
oricare alţi oameni ce au trăit cândva, iar aceasta nu numai datorită tăriei 
trupului lor. […] Crezând că nu mor, ci că îşi schimbă doar locuinţele, ei sunt 
mai porniţi spre lupte decât ar fi înclinaţi să întreprindă o călătorie”.1 
 Având în vedere importanţa acestei teme cu implicaţii eshatologice 
şi necesitatea de a o înţelege corect, vom prezenta în linii mari temeiurile 
scripturistice principale referitoare la suflet şi care relevă, mai mult sau mai 
puţin evident, aspectul nemuririi sale, precum şi sensul acestei expresii a 
iubirii lui Dumnezeu de a-l face pe om, prin sufletul nemuritor, partener de 
dialog etern. 
 

Fundamentarea scripturistică 

 Sfânta Scriptură, înţeleasă ca izvor scris al Revelaţiei divine, 
cuprinde adevărurile esenţiale despre ceea ce trebuie să ştie omul cu privire 
la Dumnezeu, creaţie şi la sine însuşi. Poziţia excepţională a omului în 
cadrul creaţiei, structura fiinţei sale, scopul său final în planul şi voinţa lui 
Dumnezeu, comuniunea cu Creatorul său şi cu semenii în calitate de “chip” 
al Lui (Facere 1,26), se găsesc expuse în Sfânta Scriptură. Aici se regăseşte 
răspunsul la întrebarea: Ce este omul şi spre ce se îndreaptă? Sufletul omenesc 
provine de la Dumnezeu, căci El “a insuflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a 
făcut omul fiinţă vie” (Facere 2,7). Sufletul este primit de la Dumnezeu, prin 
suflul dumnezeiesc dătător de viaţă, odată cu trupul în momentul zămislirii, 
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astfel că fiinţa umană apare în lume ca o unitate psiho-somatică.2 Trebuie să 
menţionăm aici şi faptul că de-a lungul timpului s-a dezvoltat teoria potrivit 
căreia sufletele ar fi fost create înaintea trupurilor, aşa cum se observă în 
concepţia origenistă despre preexistenţa sufletelor. Sinodul V Ecumenic 
(553) a condamnat această învăţătură greşită, precizând creaţia simultană a 
trupului şi a sufletului. 
 Sfânta Scriptură evidenţiază existenţa sufletului şi legătura sa cu 
Dumnezeu3 lăsându-se uşor de înţeles şi nemurirea lui, astfel sufletul ni se 
prezintă ca suflare divină de viaţă care însoţeşte trupul de la început: ,,Atunci 
luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa 
lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Facere 2,7).  Sufletul este 
darul lui Dumnezeu Care este Viaţa (Ioan 14, 6) şi Dătător de Viaţă şi poate 
fi cerut de Dumnezeu în orice moment, căci i se zice bogatului care i-a rodit 
ţarina: ,,Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău…”(Luca 
12,20). Sufletul se întristează sau se bucură: ,,întristat e sufletul meu până la 
moarte” – zice Mântuitorul (Matei 26,38; Marcu 14,34). Tot Mântuitorul ne 
învaţă că sufletul este mai scump decât întreaga lume: ,,…ce-i va folosi omului 
dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde?...”(Matei 16, 26; 
Marcu 8,36). Tâlharul cel smerit şi înţelept, care a avut căinţa inimii şi trezirea 
conştiinţei, a cerut Mântuitorului pe cruce să-i ierte păcatele: ,,…Pomeneşte-
mă, Doamne, când vei veni în Împărăţia Ta. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc 
ţie, astăzi vei fi cu Mine în Rai!” (Matei 23, 42-43). Dacă Mântuitorul a dat 
o astfel de promisiune ea cu certitudine s-a şi împlinit şi tâlharul a ajuns în 
Rai în ziua aceea; deci după moartea trupului sufletele sunt vii după mărturia 
Mântuitorului. De asemenea, observăm superioritatea sufletului faţă de trup 
în afirmaţia: „Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; 
temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să-l piardă în 
gheenă” (Matei 10,28). Sfântul Ioan Evanghelistul în cea de-a doua carte a sa, 
Apocalipsa, menţionează cât se poate de clar realitatea existenţei sufletului 
dincolo de lumea aceasta: „Şi am văzut tronuri şi celor ce şedeau pe ele li 
s-a dat să facă judecată. Şi am văzut sufletele celor tăiaţi pentru mărturia lui 
Iisus şi pentru cuvântul lui Dumnezeu...” (Apocalipsa 20,4).

Înţelesurile cele mai profunde pe care Sfântul Apostol Pavel le dă 
morţii, sunt cele de “câştig” şi “schimbare”. Textele clasice în acest sens sunt: 
Filipeni 1,20-25; 3,20-21; II Corinteni 4,16-18; 5,1-4 şi I Corinteni 15,35-58. 
Abordarea sensului morţiii din perspectiva unui câştig o găsim prin excelenţă 
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în Epistola către Filipeni. În momentul în care scrie această epistolă, Apostolul 
se găsea în captivitate la Efes. Găsindu-se în această situaţie, el nu ştia dacă 
va fi eliberat sau va sfârşi ca martir. Începe în interiorul său o pendulare, o 
alegere între viaţă şi moarte: să se despartă de trup şi să fie cu Domnul sau să 
rămână în trup şi să fie cu creştinii filipeni? 

Oscilaţia sa este determinată de perspectiva câştigului sufletesc al 
filipenilor dobândit prin propovăduirea sa. Sfântul Pavel afirmă: “Sunt strâns 
din două părţi: doresc să mă despart de trup şi să fiu împreună cu Hristos; pe 
de altă parte,însă, este mai de folos pentru voi să zăbovesc în trup.” (Filipeni 
1, 23-25). Cât priveşte înţelesul morţii ca o schimbare a condiţiei noastre 
pământeşti, Apostolul arată că “cetăţenia noastră este în ceruri” (Filipeni 
3,20). Din această perspectivă, moartea se înscrie ca un moment necesar şi 
plin de sens pe traiectoria existenţei începute la naştere, făcând-o să treacă, în 
cele din urmă, în faza ei eshatologică, starea care revelează înţelesul deplin.4

Constituţia dihotomică a omului

Omul este punctul de întretăiere dintre lumea spirituală şi cea 
materială, unindu-le pe ambele în sine datorită naturii sale dihotomice. 
Aceasta înseamnă că omul este un microcosmos în macrocosmos. Fiind 
singura făptură creată de Dumnezeu după chipul Său şi cu scopul de a ajunge 
la asemănarea cu El, prin sufletul care animă trupul său material, dar îl şi 
transcende, omul este o fiinţă spirituală unică, cu conştiinţă de sine, raţiune 
şi libertate.
  Specificul învăţăturii creştine despre om, faţă de antropologiile 
filosofice şi necreştine, stă tocmai în crearea omului după chipul lui 
Dumnezeu, chip al slavei Sale negrăite (apofatice). Aceasta indică natura 
specifică a omului precum şi finalitatea sa: asemănarea cu Dumnezeu prin 
comuniune şi îndumnezeirea prin har.5 Modelul pentru îndumnezeirea 
prin har Îl reprezintă Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeul-Om, Care S-a 
înomenit pentru ca noi să ne îndumnezeim. Deci, antropologia creştină, 
având în prim-plan sufletul, trebuie înţeleasă în lumina hristologiei. 
 Natura omului este dihotomică, adică alcătuită din două componente: 
trup şi suflet. Trupul este luat din pământ (Facere 2,7); sufletul provine de 
la Dumnezeu prin creaţie, nu prin emanaţie, şi îl pune pe om în legătură cu 
Dumnezeu şi cu întreaga lume spirituală. Sfânta Scriptură atestă clar cele 



EPISCOPIA GIURGIULUI

171

două elemente constitutive ale naturii omului - trupul şi sufletul: “Iar trupul 
să se întoarcă în pământul din care a fost luat, iar sufletul să se întoarcă la 
Dumnezeu Care l-a dat” (Ecclesiast 12,7); “Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, 
iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi 
sufletul şi trupul să le piardă în gheenă” (Matei 20,28); “Căci precum trupul 
fără suflet mort este, astfel şi credinţa fără de fapte, moartă este” (Iacov 2,26). 
 Numai eshatologia dă sens creaţiei, pentru că acolo ni se va revela 
sensul deplin al existenţei. Dumnezeu a creat lumea ca să o împlinească prin 
participare deplină la viaţa dumnezeiască. Prin ducerea ei la desăvârşire se 
finalizează planul creaţiei de transfigurare şi îndumnezeire în Hristos. Acest 
proces de transfigurare şi prefacere al lumii îşi are izvorul puterii în Hristos, 
singurul Care a înviat şi ne-a oferit nădejdea învierii. Omul ca trup şi odată 
cu acesta lumea întreagă rezumată în el, din material devine imaterial, din 
greu în uşor, din opac în luminos.6

 Sufletul este o substanţă vie, personală, simplă, necorporală, 
invizibilă ochilor trupeşti, nemuritoare, raţională, spirituală şi fără de formă; 
se serveşte de un corp organic şi îi dă acestuia puterea de viaţă, de creştere, 
de simţire şi de naştere. Sufletul este liber, voliţional, activ, schimbător prin 
voinţa cu care a fost înzestrat spre a putea ajunge la îndumnezeire.7 Prin 
suflet, omul este o fiinţă unică, un subiect, o persoană conştientă de sine care 
se realizează pe sine numai în comuniune cu alte persoane şi în primul rând 
în comunine cu Dumnezeu.
 Dumnezeu Îşi dă din nimic un partener de dialog, dar într-un 
organism biologic. Suflarea spirituală a lui Dumnezeu produce o suflare 
spirituală ontologică a omului. Acest dialog este menit să dureze continuu. 
Nemurirea sufletului uman se fundamentează pe participarea permanentă 
la divin. Spiritualitatea sufletului presupune o însuşire foarte importantă: 
independenţa faţă de trup: izvorul sau cauza fenomenelor spirituale în niciun 
caz nu poate fi trupul; izvorul lor este în suflet. Cu toate că sufletul se găseşte 
într-o strânsă legătură cu trupul, el poate exista în afară de trup şi fără el 
(Matei 10, 28; Ecclesiast 12, 7).8 Legătura dintre trup şi suflet este dată de 
scopul lor comun: Împărăţia lui Dumnezeu. Trupul se sfinţeşte prin sufletul 
sfânt, iar sufletul se curăţeşte cu ajutorul trupului. De altfel, constituţia omului 
în viaţa veşnică va fi tot dihotomică: sufletul reunit cu trupul transfigurat.
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 Nemurirea sufletului şi sensul acesteia 

 Caracterul netrecător, sensul vieţii şi al persoanei umane au fost 
revelate deplin şi împlinite prin Întruparea, Jerfta, Învierea şi Înălţarea lui 
Hristos la cer. Prin Întrupare, Fiul lui Dumnezeu a asumat firea omenească şi 
condiţia acesteia, afară de păcat, prin moarte şi Înviere a eliberat-o din robia 
păcatului, de coruptibilitate şi de moarte, a restaurat-o şi a transfigurat-o 
prin energiile dumnezeieşti necreate, ridicând omul la participarea la viaţa 
şi iubirea lui Dumnezeu, la comuniunea deplină cu El şi cu semenii. Prin 
Înălţarea la cer a ridicat omul în intimitatea cea mai profundă a comuniunii 
cu Dumnezeu pentru veşnicie. Părintele Dumitru Stăniloae afirmă privitor 
la umanitatea izbăvită prin întruparea Logosului divin şi Înălţarea cu trupul 
omenesc la cer: “Să nu uităm că în interiorul Sfintei Treimi bate o inimă de 
Om.”

O caracteristică esenţială a creştinului este aceea că el aşteaptă ceea 
ce Dumnezeu pregăteşte ca realitate ultimă, Împărăţia Sa, “viaţa care va să 
vină”, în care întreaga creaţie va fi transfigurată. Omul ştie că “nu are aici 
cetate stătătoare, ci caută ceea ce va să fie” (Evrei 13,14) pentru că “cetatea 
noastră este în ceruri, de unde-L aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus 
Hristos, Care va schimba trupul nostru spre a-l face după chipul trupului 
Său de slavă” (Filipeni 4,20-21). Împărăţia lui Dumnezeu este şi o realitate în 
anticipare inaugurată prin Taina Botezului.9 

Nemurirea sufletului este un element esenţial al învăţăturii creştine 
şi trebuie cunoscut şi înţeles de către fiecare creştin în parte. Sufletul nu 
se divide, nu se descompune şi nu moare, iar la despărţirea sa de trup îşi 
păstrează intacte însuşirile, identitatea, amintirea şi conştiinţa de sine. 
Sfântul Arhiepiscop Ioan Maximovici arată importanţa înţelegerii nemuririi 
sufletului, această învăţătură dând sens întregii vieţi a omului: “Durerea 
noastră ar fi fost fără de margini şi fără mângâiere pentru cei care se apropie 
de moarte, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat viaţa veşnică. Viaţa noastră ar 
fi fără sens dacă s-ar sfârşi odată cu moartea. Ce folos s-ar primi atunci 
de la vrednicie şi de la faptele bune? Atunci ar avea dreptate cei ce spun: 
“Să mâncăm şi să bem pentru că mâine vom muri!”. Dar omul a fost zidit 
pentru nemurire şi, prin Învierea Sa, Hristos a deschis porţile Împărăţiei lui 
Dumnezeu, a fericirii veşnice pentru cei care au crezut în El şi au vieţuit întru 
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dreptate. Viaţa noastră pământească este o pregătire pentru viaţa viitoare şi 
această pregătire se sfârşeşte odată cu moartea noastră”.10 

Din seria argumentelor clasice privitoare la nemurirea sufletului, 
vom aminti aici doar pe cel teologic. Acest argument pleacă de la constatarea 
faptului că sufletul este creat direct, intim şi personal de Dumnezeu cu 
intenţia de a rămâne cu Acesta într-o comuniune veşnică de iubire. Prin 
urmare, sufletul este nemuritor ca dat creaţional, dar nu prin sine însuşi, 
ci prin faptul că Dumnezeu Însuşi voieşte şi acţionează permanent ca 
sufletele să fie nemuritoare. Nemurirea sufletului nu trebuie înţeleasă ca o 
indestructibilitate pe care ar avea-o de la sine sau prin sine, ci ca o relaţie 
veşnică între Dumnezeu şi suflete, pe care El o păstrează ca o expresie 
eternă a bunătăţii Sale. Sufletul trăieşte veşnic pentru că este iubit veşnic de 
Dumnezeu. 

Înţelegerea corectă a realităţii sufletului nemuritor conduce la o 
responsabilizare a vieţuirii omului. Starea vieţii viitoare este strâns legată 
de coordonatele vieţii noastre pământeşti. Sfântul Nicolae Cabasila afirmă: 
“Viaţa în Hristos începe şi se dezvoltă încă din viaţa de acum, urmând a se 
desăvârşi în cadrul vieţii viitoare”. Dumnezeu este Creatorul şi Dătătorul 
vieţii şi de aceea omul nu trebuie să o deterioreze sau să o distrugă. Moartea a 
fost punctul culminant al păcatului originar. Profesorul Nicolaos Mitsopulos 
spune: “Imediat ce a păcătuit, omul a suferit moartea sufletească, urmată 
fiind de moartea trupească. De aceea, moartea veşnică se prezintă pentru 
un păcătos ca o inevitabilă şi nesfârşită consecinţă a vieţii duse departe de 
Dumnezeu.”11

Sfinţii au ajuns cămări şi locaşuri curate ale lui Dumnezeu. “Voi locui 
şi voi umbla între ei, zice Domnul, şi voi fi lor Dumnezeu” (II Corinteni 6, 
16). Creştinii cinstesc în sfinţi pe prietenii lui Hristos, pe fiii şi moştenitorii 
lui Dumnezeu. “Toţi câţi L-au primit le-a dat putere să ajungă copii ai lui 
Dumnezeu” (Ioan 1, 12). Încă din veacurile primare, creştinii vedeau în sfinţi 
pe eroii lui Hristos. Aceşti milites Christi erau, după cum ne încredinţează 
Sfântul Ignatie al Antiohiei, “ucenici desăvârşiţi”, erau oameni bineplăcuţi 
lui Dumnezeu, iubiţi şi cinstiţi de El Însuşi, înzestraţi cu har şi întăriţi cu 
puteri deosebite de a îndura moartea şi de a săvârşi chiar minuni. Martirul 
nu era niciodată singur, în el era Iisus Hristos: Christus in martyre est!, 
afirma Tertulian.12 El se purifică, se sfinţeşte, se desăvârşeşte în starea lui 
de fiu al lui Dumnezeu şi prieten al lui Hristos; el trece prin moarte la viaţă. 
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Lucrător al Bisericii şi ctitor al ei, martirul dovedeşte că sângele lui a devenit 
sămânţa nemuririi. De altfel, pe mormântul lui se ridică locaş de închinare. 

Astfel, putem afirma că actele martirice reprezintă unele dintre cele 
mai bune mărturii privitoare la nemurirea sufletului şi la sensul acesteia. 
Curajul martirilor este impresionant; Origen (185-254) aşează bărbăţia 
(virtutea curajului) în fruntea ierarhiei virtuţilor. Credinţa acestora în 
mutarea la o viaţă fericită şi veşnică alături de Cel pe Care L-au iubit, precum 
şi neînfricarea în faţa morţii (ardere, sfâşierea de către animale, torturi etc.), 
a sensibilizat oamenii care-i priveau şi aceştia din urmă au declarat că sunt 
creştini sfârşindu-şi viaţa în aceleaşi moduri muceniceşti. 

Exponenţială în acest sens este rugăciunea Sfântului Policarp al 
Smirnei (155-177) înainte de a fi martirizat: “Te binecuvântez că m-ai 
învrednicit de ziua şi ceasul acesta, ca să iau parte cu ceata mucenicilor la 
Paharul Hristosului Tău, spre învierea vieţii de veci a sufletului şi a trupului 
în nestricăciunea Duhului Sfânt…”13 Credinţa în înviere ţinea sufletele 
creştinilor într-o continuă veghe şi într-un neostenit îndemn de a fi totdeauna 
cu “făcliile aprinse” spre a întâmpina pe Mirele Hristos. 
 Convingerea profundă în înviere şi nemurire mai are şi o altă sursă din 
care izvorăşte şi apoi se revarsă în inimile noastre şi aceasta este constituită 
de tainica realitate a incoruptibilităţii sfintelor moaşte. Prefiguraţii ale vieţii 
veşnice, sfintele moaşte sunt mărturia în lume a prezenţei lui Hristos, Care 
şi-a înscris cu mărire numele în osemintele aleşilor Săi. Cinstind sfintele 
moaşte, după cum cinstim şi cuvintele Mântuitorului din Evanghelie, 
ajungem, prin cunoaşterea religios-morală de noi înşine, la ideea sublimă a 
nemuririi personale.14

Biserica, deci, cinsteşte şi moaştele sfinţilor, cinstindu-i astfel pe ei 
înşişi, întrucât oamenii se pun prin ele în legătură cu aceştia. Temeiul biblic 
principal pentru cinstirea sfintelor moaşte şi pentru evidenţierea puterii care 
iradiază din ele avem la IV Regi 4,34-35 unde aflăm că un mort a înviat după 
ce a fost aşezat pe trupul lui Elisei. În Noul Testament, ştergarele Sfântului 
Apostol Pavel făceau minuni dacă erau atinse de către cei bolnavi, iar umbra 
sa vindeca sau învia persoanele peste care trecea (Faptele Apostolilor 19,11-
12; 5,15). 

Omul care nu se găseşte aproape de Dumnezeu este, în fond, mort 
sufleteşte, chiar dacă este încă în viaţă, după cum ne spune şi Sfântul 
Evanghelist Ioan: “Ştiu faptele tale, că ai nume, că trăieşti, dar eşti mort” 
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(Apocalipsa 3,1). De aceea, omul nu poate dobândi viaţa veşnică dacă nu se 
întoarce la Dumnezeu şi dacă nu încearcă să găsească în natura sa creată 
acea deschidere către energiile divine necreate, deoarece omul se prezintă ca 
având în sine posibilitatea de a participa la viaţa divină (II Petru 1,4). 

Privitor la momentul morţii, Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă: 
“Sfârşitul vieţii acesteia de aici socotesc că nu e drept să se numească moarte, 
ci izbăvire de moarte, despărţire de stricăciune, slobozire din robie, încetarea 
tulburării şi oprirea războaielor, risipirea întunericului şi odihnă de osteneli, 
liniştirea fierberii, acoperirea ruşinii, scăparea de patimi şi nimicirea 
păcatului şi, ca să spun pe scurt, hotarul tuturor relelor.”15 Sfântul Ambrozie 
al Milanului ne învaţă: “Întrucât viaţa sufletului urmează şi după moarte, 
rămâne un bun care nu se pierde prin moarte, ci sporeşte. Sufletul nu este 
tras înapoi de nicio piedică a morţii, ci este mai lucrător căci este lucrător în 
sălaşul lui, fără vreo legătură cu trupul, care este mai mult o povară pentru el 
decât un folos.”16 

Credinţa Bisericii în veşnicia omului nu este convingerea că există în 
mod necesar o anume stare viitoare în care supravieţuieşte ceva din om – 
sufletul lui. Este certitudinea că ipostasul existenţei umane nu este asigurat 
de natura sa şi de posibilităţile existenţiale, ci este asigurat şi constituit de 
relaţia omului cu Dumnezeu, de iubirea Lui pentru om. Credinţa în viaţa 
veşnică este încrederea că această iubire nu va înceta niciodată. 

În teologia mai veche învăţătura despre nemurirea sufletului se 
întemeia pe ideea de indestructibilitate a naturii sale spirituale simple. În 
teologia actuală, accentul este pus pe voinţa lui Dumnezeu; Acesta este Cel 
care hotărăşte ca sufletul să fie nemuritor pentru a fi în comuniune veşnică 
cu Dumnezeu. El a înzestrat sufletul cu memoria faptelor sale, cu conştiinţa 
despre sine, pentru ca el să regrete neîntrerupt faptele contrare lui Dumnezeu, 
pentru ca să ştie neîntrerupt de dependenţa lui de Dumnezeu, să laude şi 
să-L iubească neîntrerupt pe Acesta.  Un temei important pentru nemurirea 
sufletului celor credincioşi este faptul că Hristos S-a sălăşluit în ei, sau că Fiul 
lui Dumnezeu care S-a făcut om pentru vecie a devenit casă şi hrană a lor. 
Cum ar putea acest sălaş al lui Hristos să fie nimicit odată cu moartea? Cum 
s-ar putea ca Hristos, haină şi sălaş al sufletului, să rămână lipsit de un sălaş 
sau de un locuitor al Lui?17 Sfântul Apostol Pavel afirmă în acest sens: “Căci 
ştim că de se va desface locuinţa noastră pământească, în cortul acesta, avem 
în ceruri zidire de la Dumnezeu, casa veşnică, nefăcută de mână. De aceea 
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suspinăm în acest trup, dorind să ne îmbrăcăm întru locuinţa noastră cea din 
cer, dacă vom fi înveşmântaţi, dar nu goi” (II Corinteni 5, 1-2).

Omul trebuie să se facă “părtaş al firii dumnezeieşti” (II Petru 1,4) prin 
Iisus Hristos. Întreaga viaţă a omului trebuie să fie o continuă participare 
în acest mod în Biserică prin Sfintele Taine. Concret, ne împărtăşim de 
Hristos prin Sfânta Euharistie, unde avem chiar Trupul şi Sângele Său, iar 
acestea din urmă deţin întreaga Fire dumnezeiască, nu o anumită părticică. 
Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă în acest sens: “Tu, Doamne, toate le umpli 
şi tuturor le eşti de faţă, nu cu vreo parte, ci deodată, întreg, tuturor!”. Omul 
desăvârşit trăieşte dumnezeieşte, dar nu prin sine, ci prin participare. Este 
o distincţie ce trebuie neapărat subliniată întrucât ea ne fereşte să înţelegem 
panteistic unirea cu Dumnezeu, unire care, în doctrina ortodoxă îşi păstrează 
permanent caracterul teandric. Sensul omului în creştinism este acela de a 
ajunge un Hristos prin asemănare, adică un fiu adoptiv al lui Dumnezeu 
prin har, sau de a ajunge dumnezeu nu prin identitate, ci prin participarea la 
natura dumnezeiască.18

Sufletul are o stare firească şi una care îi este potrivnică firii. Cea mai 
presus mişcare a sufletului este contemplarea dumnezeirii, iar cea potrivnică 
este mişcarea pătimaşă. Sfântul Vasile cel Mare afirmă: “Sufletul, când se 
află după fire, petrece în cele de sus; când se află în afară de fire petrece jos, 
pe pământ. Iar când e în cele de sus este nepătimaş, şi când firea coboară din 
treapta ei, patimile pun stăpânire pe ea”. Trebuie să deosebim de concepţia 
scolastică conform căreia starea de cădere este starea de “natură pură” a 
omului. Sfinţii Părinţi atribuie un sens înalt, anume că omul este prin firea 
sa în legătură cu Creatorul său.19 Părintele Rafail Noica spunea foarte direct 
că “omul este prin fire bisericesc; un om care nu este bisericesc este ieşit din 
firea lui.” 

Există teoria eronată a distrugerii sufletului prin moarte susţinută de 
C. Stange şi Rudolf Otto. Ei afirmă că omul întreg moare, dar disting între 
moarte şi inexistentă. “Prin moarte, zice Otto, sufletul nu se scufundă în 
nonexistenţă, ci în moarte, adică în încetarea funcţiunilor lui vitale”. Moartea 
se deosebeşte de non-existenţă prin faptul că Dumnezeu va aduce prin înviere 
iarăşi la existenţă pe cei morţi, nu însă şi ceea ce nu există. Adică Dumnezeu 
îi ţine în preocuparea Sa pe cei morţi pentru a-i învia cândva, până atunci 
însă, ei de fapt au încetat să mai existe; starea de moarte nu este ca o stare de 
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somn. Aceleaşi idei greşite sunt împropriate şi propovăduite de numeroase 
grupări religioase pseudo-creştine de astăzi.

 În concepţia ortodoxă nu poate fi vorba de o asemenea distrugere. Nu 
vedem motivul pentru care Dumnezeu S-ar lipsi o vreme atât de îndelungatã 
de acest tron al Său, de relaţia iubitoare cu omul credincios sau cum ar răbda 
Dumnezeu să fie distrus, sau să stea într-un somn atât de îndelungat, omul 
îndumnezeit. Moartea, după cum afirmă Părinţii Bisericii, nu poate ajunge 
până la spiritul care s-a luminat încă de aici de razele veşniciei. Doctrina 
ortodoxă despre păstrarea lor decurge însă din valoarea iubirii lui Dumnezeu, 
al cărei subiect este omul credincios.20  
 Interesant de amintit aici este afirmaţia magistrală a eroului lui F. 
Dostoievsky, Ştefan Trofimovici: “Nemurirea mea este necesară pentru 
acest singur motiv, că Dumnezeu nu va vrea să fie nedrept să stingă pentru 
totdeauna flacăra iubirii care s-a aprins în inima mea pentru El. Ce e mai 
preţios ca iubirea? Iubirea e mai presus de existenţă, iubirea este încoronarea 
ei. Dacă eu am iubit pe Dumnezeu, dacă m-am bucurat de iubirea mea, se 
poate ca El să mă stingă pe mine şi iubirea mea şi să ne reducă la neant? Dacă 
Dumnezeu există, eu sunt nemuritor!”21

În calitate de chip, omul întreg tinde spre modelul său care este 
Dumnezeu. Omul nu poate fi conceput că ar exista ca om fără legătura cu 
Dumnezeu. Absolutul este Dumnezeu Cel personal. Un absolut impersonal 
nu poate fi “absolut” cu adevărat, iar un Dumnezeu personal care n-ar fi 
absolut nu ar putea fi sursă deplin şi etern satisfăcătoare a omului. Omul 
nu se poate mulţumi să rămână închis în relaţii cu realităţi finite. Sufletul 
omului cere o comuniune cu o Persoană capabilă de o relaţie infinită dând 
astfel sens existenţei sale. 

Sporirea infinită în comuniunea cu Dumnezeu este sporirea infinită 
în cunoaşterea Lui şi în participarea la El, “căci aceasta este viaţa veşnică, să 
Te cunoască pe Tine, Singurul şi Adevăratul Dumnezeu, şi pe Iisus Hristos pe 
Care L-ai trimis” (Ioan 17,3). Sufletul a fost creat pentru viaţa veşnică, pentru 
ca să poată locui în locaşul de Lumină care este Hristos (Ioan 8,12), sau pentru 
ca Hristos să locuiască în el. Cu toate acestea, chiar dacă va rămâne gol de 
Hristos, el tot există în veci, pentru ca să ştie pentru ce mare vrednicie a fost 
zidit şi să rămână veşnic într-un regret pentru lipsirea de aceasta, deci să 
rămână într-o suferinţă eternă pentru despărţirea de Dumnezeu, Creatorul 
său.
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Concluzii

Omul se cere a fi respectat ca o fiinţă de valoare inestimabilă (Matei 
16,26). El este cineva, nu ceva, aceasta tocmai datorită sufletului său. Ceea 
ce-l face pe om să fie cineva este conştiinţa de sine şi capacitatea de a avea 
reacţii conştiente şi libere, aceste aspecte datorându-se inteligibilităţii şi 
raţionalităţii sufletului. Numai prin suflet omul se manifestă ca cineva 
conştient şi unic, cu voinţa de a fi şi de a se desăvârşi continuu şi veşnic. 
Această unicitate pe care o prezintă fiecare om în parte şi care nu poate fi 
înlocuită sau confundată, îl arată pe om ca durând o veşnicie.22

Dumnezeu fiind din veci treime de Persoane, nefiind un timp în 
care Fiul sau Duhul Sfânt să nu fi existat, înseamnă că, alături de iubire, 
comuniunea are un caracter divin, etern. Desăvârşirea este, deci, la polul opus 
singurătăţii; însingurarea absolută, care-L exclude în final şi pe Dumnezeu, 
întristează, macină şi pustieşte. Un aspect clar al chinurilor iadului îl 
constituie lipsa totală de comuniune. Nu poate exista fericire în singularitate 
deoarece lipseşte persoana căreia să i se îndrepte iubirea. 

Prin sufletul nemuritor, omul este chemat la bucurie veşnică întru 
iubire, comuniune şi slăvire a lui Dumnezeu. De aceasta putem fi încredinţaţi 
din relaţia Sfintei Treimi unde iubirea şi comuniunea sunt inseparabile: Tatăl 
iubeşte pe Fiul şi Îşi împărtăşeşte bucuria aceasta Duhului Sfânt, Fiul iubeşte 
pe Tatăl şi Se bucură împreună cu Duhul de Acesta, iar Duhul Sfânt este iubit 
de Tatăl şi de Fiul ca Cel ce este martorul din veci şi întregitorul bucuriei Lor. 
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IDEOLOGIA CRUCIADEI ŞI A 
RĂZBOIULUI SFÂNT

Pr. Prof. Univ. Dr. Emanoil BĂBUŞ

C
ruciada a fost o expediţie militară îndreptată împotriva necredin-
cioşilor pentru eliberarea şi recuperarea Ierusalimului şi a Locuri-
lor Sfinte creştine. Semnificaţia simbolică a Ierusalimului în istoria 

creştină, în special ca loc al activităţii de răscumpărare înfăptuită de Hristos, 
a fost esenţială în realizarea primei cruciade şi stabilirea cu succes a instituţiei 
acesteia. Aceasta explică de ce, în tot cursul Evului Mediu cruciada din Ţara 
Sfântă, întotdeauna a fost sprijinită şi privită cu mare entuziasm, dând expre-
sia cea mai puternică termenului de “cruciat” ca soldat ce luptă în numele lui 
Hristos.

 Ideea de cruciadă nu a fost exclusiv legată de semnificaţia şi 
simbolismul Ţării Sfinte. Deja în prima jumătate a secolului al XII-lea 
cruciada a fost transferată în alte teatre de război între creştini şi ne-creştini 
la periferia Europei creştine, în special în Peninsula Iberică, unde cruciada 
a devenit un element integrant al Reconquistei şi în nord-estul Europei în 
războaiele împotriva slavilor. 

Reconquista spaniolă1 şi lupta pentru papalitatea gregoriană2 sfârşesc 
prin a da războiului pentru “o cauză bună” trăsături de război sfânt. Până 
în secolul al treisprezecelea mişcarea cruciadei cuprindea, de asemenea, 
cruciada misionară în regiunea baltică, războaiele împotriva grupurilor 
disidente ale ereticilor în Franţa, Germania şi Ungaria, precum şi campanii 
împotriva adversarilor politici ai papalităţii din Italia şi de oriunde.
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Factorii comuni în toate aceste conflicte au fost autorizarea acestora 
de către papalitate şi justificate ca războaie purtate pentru integritatea 
Bisericii şi apărarea creştinătăţii. Ideologia cruciadei a fost, aşadar, strâns 
legată de conceptul medieval al creştinătăţii acela al unei comunităţi creştine 
unite, reprezentată de Biserică în frunte cu papalitatea, distingându-se de toţi 
necredincioşii, de “neamuri” (gentiles). Cruciadele au fost un apel al Papei 
ca lider spiritual al creştinătăţii latine, purtate de participanţi din întreaga 
creştinătate şi, care au avut ca scop promovarea cauzei creştine, precum şi a 
religiei creştine în ansamblul său.

Participanţii erau convinşi că ei sunt armata lui Dumnezeu şi că "luptă 
pentru Hristos", iar cei căzuţi în luptă erau martiri, conducătorii lor în bătălie 
fiind sfinţii cerului, Gheorghe, Dumitru, cruciaţii erau astfel "Cavalerii lui 
Hristos", având succesul asigurat pentru că "Dumnezeu luptă pentru noi"3. 
Ţelul lor fusese fixat de către papa Urban al II-lea în celebra sa cuvântare 
de la Clermont, din anul 10954, în care descria atitudinea păgânilor turci 
care au invadat şi distrus cu o cruzime fără margini bisericile lui Dumnezeu 
în Răsărit şi au “sechestrat oraşul Sfânt”5. Astfel, spunea Urban, creştinii 
“au obligaţia de a efectua o asemenea incursiune militară pentru a avea ca 
răsplată iertarea de toate păcatele lor”6.

Cincizeci de ani mai târziu, în timpul celei de-a doua cruciade, un 
preot anglo-normand numit Raoul propovăduia teoria omuciderii justificate: 
" nu este o cruzime în a ucide pe cei cruzi. Astfel, cel care îi duce pe cei răi 
la moarte este un slujitor al Domnului, deoarece ei sunt răi şi există temei 
pentru uciderea lor "7

Cruciada a II-a a avut ca “instigator” principal pe Bernard, abate de 
Clairvaux care la fel justifica lupta cruciată susţinând cu fervoare înfiinţarea 
miliţiei lui Dumnezeu dar şi a miliţiei lumii şi, aici se referă la crearea 
Ordinelor militare printre care cea a Cavalerilor Templieri: 

“Cavalerul care‑şi pune armura credinţei în sufletul său, în acelaşi 
fel cum îşi pune armura de fier pentru a‑şi apăra corpul, este cu adevărat 
cutezător şi apărat în tot ceea ce face...deci, în primul rând să fie siguri că 
ei, cavaleri cu sufletele neînfricate sunt conduşi împotriva duşmanilor de 
Crucea lui Hristos.”8

Cruciada a fost surprinzător de uniformă ca ideologie de-a lungul 
secolelor. Formarea, vitalitatea, şi supravieţuirea sa au depins de doi factori 
principali: ideea de creştinătate ca referinţă geopolitică precum şi practica 
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penitenţială a Bisericii medievale. Conceptul de creştinătate reprezentată de o 
singură Biserică condusă de Papă, promovată activ de reformatorii gregorieni 
ai secolului al XI-lea9 şi care s-a stins în urma Reformei10, a reflectat începutul 
şi sfârşitul ideii şi practicii cruciadei. De asemenea, acceptarea universală a 
practicii penitenţiale şi credinţa în eficienţa indulgenţelor au fost consacrate 
în doctrina romano-catolică, elemente care au constituit premisele pentru 
crearea şi susţinerea ideologiei cruciadei, luând amploare prin mişcarea 
cruciadei, dar care au primit o gravă lovitură în timpul Reformei. Chiar 
dacă ideologia cruciadei a fost “ţinută în viaţă” şi după secolul al XVI-lea, 
mai ales în aspiraţiile Ordinelor militare, impactul său s-a diminuat odată cu 
apariţia altor forme de războaie religioase şi, care au dus la formarea unor 
noi ideologii.

Referindu-ne la cruciadă ca ideologie aceasta poate fi descrisă ca o 
totalitate a ideilor şi modurilor de percepţie ce definesc şi justifică instituţia 
cruciadei şi informează asupra modului în care oamenii, la momentul 
respectiv, au conceptualizat cruciada ca mişcare. În fapt, după cum se 
ştie, ideologia cruciadei devine evidentă în toate tipurile de surse istorice 
ce definesc cruciada, o descriu, o promovează şi o justifică. Astfel, acestă 
ideologie încearcă să se justifice folosind atât baze juridice cât şi teologice. 
În termeni juridici şi instituţionali, ideea de cruciadă s-a sprijinit pe teoria 
războiului sfânt şi pe modelul pelerinajului11, care au reprezentat aspecte 
colective şi individuale ale cruciadei. Tradiţiile privind războiul sfânt şi 
pelerinajul, sunt identificate cu mult timp în urmă în istoria creştinismului12 
având baze atât intelectuale cât şi practici pastorale, ambele jucând un rol 
important pe parcursul secolului al XI-lea, culminând cu prima cruciadă 
(l096-99). 

Din punct de vedere teologic, cruciada o putem identifica în Vechiul 
Testament. În privinţa Noului Testament găsim o nuanţare a ideii de cruciadă, 
însă doar prin forţarea unei exegeze în acest sens. Referitor la o asemenea 
interpretare a Scripturii amintim din nou pe Bernard de Clairvaux, bun 
cunoscător al Noului Testament, care cita din Epistolele Sf. Apostol Pavel, 
mai exact din Epistola către Efeseni13.

 Cruciadele au fost prezentate ca o paralelă la războaiele purtate de 
poporul lui Israel în Vechiul Testament, războaie purtate cu ajutorul şi uneori 
sub impulsul lui Dumnezeu, în schimb teologia Noului Testament reprezintă 
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baza spiritualităţii individuale a cruciatului, văzută în termeni hristocentrici, 
având, astfel o relaţie personală cu Hristos.

Ideologia cruciadei are la bază: teoria războiului sfânt, modelul 
pelerinajului, istoria Vechiului Testament şi teologia Noului Testament14. 
Începutul cruciadei, ca mişcare, a făcut ca aceste patru elemente să fie grupate 
într-un grup mai mult sau mai puţin coerent de idei, oferind cruciadei un 
fundament intelectual, explicând astfel dinamismul şi longevitatea instituţiei 
cruciadei ca mişcare. 

Războiul în creştinism şi islam

 La sfîrşitul secolului al Xl-lea, papa Urban al II-lea propovăduieşte 
cruciada15, expediţie militară în urma căreia cavalerilor creştini le erau 
iertate păcatele dacă reuşeau redobândirea prin arme a Sfântului Mormânt 
din Ierusa lim, care căzuse în mâinile musulmanilor cu patru sute cincizeci 
de ani mai înainte. În decursul acestor unsprezece secole atitudinea Bisericii 
creştine faţă de război a cunoscut, o evoluţie atât de profundă, o schimbare 
atât de radicală, încât am putea vorbi, în cazul acesta, de o schimbarea 
aproape doctrinară16. În acest sens Steven Runciman afirmă, pe bună 
dreptate că:

"Idealurile înalte au fost subminate de cruzime şi lăcomie... Războiul 
Sfânt în sine nu a fost nimic mai mult decât un act lung de intoleranţă în 
numele lui Dumnezeu, care este păcat împotriva Duhului Sfânt".17

Spre deosebire de creştinism, islamul nu a cunoscut o ase menea 
răsturnare. Această diferenţă fundamentală rezultă înainte de toate din 
atitudinea radical diferită a celor doi fon datori de religie în ceea ce priveşte 
folosirea violenţei şi a forţei armate. Încă de la început, Mahomed nu respinge 
folosirea violenţei şi acceptă războiul sfânt(jihad). Succesorii săi amplifică 
acest aspect şi-i extind aria de aplicare. Cuceririle arabe din secolele al VIII-
lea şi al IX-lea, realizate în detrimentul Imperiului Bizantin sau al diferitelor 
regate creştine18 se realizează în numele credinţei musulmane, ceea ce 
nu exclude deloc, trebuie subliniat, o anumită formă de toleranţă faţă de 
“religiile Cărţii”19 pe teritoriile cucerite pentru islam.

Această confruntare armată a creştinătăţii cu islamul nu este cu 
siguranţă singura cauză a evoluţiei Bisericii către război. 
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Jihad-ul nu a făcut singur să se nască războiul sfânt. Această evoluţie 
a început cu mult înainte de apariţia islamului, la începutul secolului al IV-
lea, încă din epoca împăratului Constantin, atunci când Imperiul Roman 
a devenit creştin prin însuşi conducătorul său şi care trebuia apărat de 
invadatorii barbari ce-i ameninţau de mult timp frontierele. Războiul defensiv 
este atunci justificat de teologi şi moralişti, fără a fi însă, din cauza aceasta, 
sanctificat. Cu toate acestea, sacralizarea războiului se amplifică notabil pe 
vremea invaziilor normande şi mai ales musulmane, mai întîi în Orient, apoi 
în Occident, unde rezistenţa populaţiilor creştine (mai ales în Spania) este 
marcată pe alocuri de tente profetice şi de speranţa intervenţiilor divine.

Puţin după aceea, avântul papalităţii şi implicarea Bisericii în 
societatea feudală aduc noi elemente de sacralitate în folosirea violenţei 
armate, atunci când aceasta este destinată apărării Bisericii, a oamenilor ei şi 
a bunurilor sale terestre. Sfinţii stăpîni ai mânăstirilor dau uneori exemplu; 
cu atât mai mult sfinţii militari, care intervin în luptele duse împotriva 
“păgânilor” sau a celor asemenea lor, normanzi, unguri şi arabo-berberi. De 
aici decurge ideea de cruciadă, la sfârşitul secolului al Xl-lea, în momentul 
în care perspectiva unei noi invazii musulmane pare să ameninţe lumea 
creştină, în Orient cu turcii, în Spania cu almoravizii. Moda pelerinajelor 
sporeşte această teamă şi împinge la recucerirea teritoriilor pierdute, pînă la 
Mormântul lui Hristos.

În timpul acesta, în Imperiul islamic creat de cuceritorii lui Allah 
se dezvoltă o civilizaţie strălucitoare şi fascinantă care, adoptând pe deplin 
conceptul de război sfânt, practică în interiorul frontierelor sale şi sub legile 
sale o destul de largă “toleranţă” faţă de religiile monoteiste. 

Imperialismul arabo-musulman, dominaţia sa militară, politică, 
culturală şi economică îi dau supremaţia şi dezvoltă la locuitorii săi, ca în 
toate cazurile de imperialism, o atitudine, chiar un complex, de superioritate. 
Ulterior însă, înfrângerile militare suferite în epoca cruciadelor şi declinul 
ge neral care afectează lumea musulmană fac să se nască în rândurile 
locuitorilor săi un sentiment durabil de amărăciune şi duşmănie. Nu este, 
deci, inutil, pentru a ne înţelege mai bine timpul, să ne aplecăm asupra 
rădăcinilor ideologiilor războiului sfânt, ale cărui fructe, veninoase ce-i 
drept, le recoltăm astăzi20.
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 Teoria războiului sfânt

Teoria războiului sfânt a fost centrală în privinţa formării şi justificării 
ideii de cruciadă. Conceptul medieval de război sfânt merge înapoi la ideea 
de război justificat (bellum iustum) din antichitate, care a fost adaptată într-
un context creştin de Fericitul Augustin. Bazat pe scrierile sale, teologi şi 
canonişti din secolul al XI-lea au elaborat ulterior o teorie de sine stătătoare a 
războiului sfânt creştin (bellum sacrum). Concepţia de “război sfânt” (nefiind 
definită însă ca atare) apare încă din perioada domniei lui Heraclius, şi ne 
referim aici la campaniile împotriva perşilor. După cum am văzut ideea va 
reapare în Occident în scrierile papei Grigore al VII-lea şi va atinge punctul 
culminant în proclamaţia papei Urban al II-lea.21

Au fost trei condiţii principale care, dacă erau îndeplinite un război, 
ar fi putut să fie numit sfânt. În primul rând, războiul sfânt trebuia să fie 
iniţiat de către o autoritate divină. Iniţial, autoritatea legitimă a însemnat 
Papa sau împăratul, aşa cum au fost înţelese ca autorităţi divine “mandatate” 
de Dumnezeu. Mai târziu, teoreticienii medievali au luat în discuţie 
posibilitatea ca apelul la un război sfânt să poată intra în competenţa oricărei 
feţe princiare, în general. În al doilea rând, războiul sfânt necesita o cauză 
dreaptă (causa justa). Inamicul trebuia să fi comis o infracţiune gravă, cu 
agresivitate evidentă cauzatoare de prejudicii fapt ce justifica folosirea forţei 
militare. În caz de război sfânt, inamicul trebuia să aducă lezări grave şi să 
reprezinte o ameninţare la adresa religiei, păcii şi societăţii creştine. În al 
treilea rând, războiul sfânt trebuia să fie efectuat cu intenţie dreaptă (intentio 
recta). Iniţiatorii şi participanţii la războaiele sfinte ar fi trebuit să acţioneze 
din motive pure şi numai pentru binele lor şi al semenilor lor creştini.

În esenţă, teoria creştină de război sfânt a avut ca scop justificarea, în 
circumstanţe specifice, a încălcarii interdicţiei divine de omucidere relevată 
în Porunca a V-a. Teoria războiului sfânt a fost pe deplin elaborată în secolul 
al XII-lea de canonistul Gratian22 în Decretele sale şi a dobândit autoritate la 
Sf. Toma de Aquino23 în secolul al XIII-lea. Sugestia unui alt canonist italian, 
Hostiensis (Henry de Segusio24), de a justifica război sfânt împotriva non-
creştinilor doar prin opoziţia lor faţă de religia creştină nu a fost niciodată 
universal acceptată.

Teoria războiului sfânt a reprezentat una dintre cele mai importante 
elemente constitutive ale Cruciadei. 
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Autoritatea legitimă de care se bucura papalitatea a făcut ca acesta 
să-şi rezerve dreptul de a chema la cruciade, pe baza afirmaţiei că numai 
Dumnezeu Însuşi ar putea să autorizeze cruciada şi aceasta doar prin vicarul 
său pe pământ, Papa. 

Caracterul cruciadei, acela de război de apărare a bisericii şi a religiei 
creştine a fost bazat pe ideea de cauză justă prevăzută în teoria războiului 
sfânt. Cruciatul, ca orice creştin a depus un jurământ şi ar fi trebuit să 
ducă o viaţă exemplară, creştină. În general, reglementarea dată de dreptul 
canonic, privind toate aspectele legate de cruciadă a fost menită să garanteze 
cruciadelor că au fost numite şi efectuate în cadrul normelor stabilite de 
teoria războiului sfânt.

Pelerinajul 

Tradiţia pelerinajului a promovat o anumită modelare a percepţiei 
fiecărui cruciat. O cruciadă a fost gândită ca un pelerinaj special, ca o 
călătorie atât fizică, cât şi spirituală în slujba lui Dumnezeu sau a lui Hristos25. 
Dar, în timp ce pelerinii obişnuiţi au călătorit la un altar să se roage pentru 
binele propriului lor suflet, cruciaţii erau războinici înarmaţi sau, cel puţin, 
membri ai unei armate, fără avea în mod necesar ca scop principal mântuirea 
personală. Cruciaţii au fost în serviciul Bisericii, iar efortul lor personal era 
depus în beneficiul întreagii comunităţi creştine. 

În privinţa obligaţiilor şi privilegiilor legale, statutul de cruciat 
a fost modelat după cel al pelerinului. Ca şi pelerinii, cruciaţii au fost, cel 
puţin teoretic, sub protecţia juridică a bisericii. La rândul lor, cruciaţii au 
promis să servească în armatele cruciadei în condiţiile stabilite de papalitate. 
Modelul de pelerinaj era, aşadar, important pentru definirea poziţiei juridice 
a cruciaţilor şi a relaţiei lor cu instituţiile bisericii. Pelerinajul a stabilit, de 
asemenea, aspectul de pocăinţă, ca element fundamental de trăire spirituală 
a cruciatului. Ambele elemente, pelerinajul şi cruciada au fost, în esenţă, 
acte de pocăinţă prin care participanţii încercau să-şi cureţe sufletele lor de 
păcate. 

În cazul cruciatului, actului de pocăinţă i-a fost acordată o 
recunoaştere specială, pentru că era legată de indulgenţele promise de papi. 
Prin câştigarea indulgenţelor, cruciaţii s-au considerat absolviţi de păcate, 



ALMANAH BISERICESC 2014

190

iar pedepsele, date de Dumnezeu pentru cei păcătoşi, pe ei nu îi vor mai 
atinge. 

În mintea poporului, indulgenţa acordată cruciatului, era cel mai 
bun mod de a scăpa de consecinţele păcatului şi, pentru cei care au murit în 
cruciadă, o cale sigură de ajunge în Împărăţia lui Dumnezeu.

 Fapte istorice în Vechiul Testament 

Încă de la începutul lor, cruciadele au fost descrise ca o similitudine 
cu războaiele purtate de Israel, poporul ales al lui Dumnezeu din Vechiul 
Testament, pentru recuperarea şi apărarea “Pământului făgăduinţei”26. 
Cele mai frecvente paralele au fost făcute cu cucerirea Canaanului de către 
israeliţi, după ieşirea din Egipt, precum şi războaiele Macabeilor împotriva 
duşmanilor lui Israel. Ambele au fost exemple perfecte de războaie purtate 
de poporul lui Dumnezeu, conduse de El împotriva duşmanilor religiei Sale 
şi care au fost astfel adaptate ulterior pentru a servi ca modele istorice pentru 
cruciade. Această comparaţie istorică a sugerat că, aşa cum Dumnezeu a 
iniţiat şi susţinut războaiele poporului său, din cele mai vechi timpuri, tot 
El stă, de asemenea, în spatele cruciadelor “contemporane”. Astfel, paralela 
istorică a subliniat ideea că autoritatea lui Dumnezeu se află în spatele 
cruciadelor, considerate războaie sacre sprijinite de puterile harului divin. 
Exponenţii individuali ai acestor războaie din Vechiul Testament, cum ar fi, 
de exemplu, Iosua sau Iudas Maccabaeul, au fost, de asemenea, prezentate ca 
figure istorice ce pot să fie imitaţi de cruciaţi, ca eroi şi lideri cu o pricepere 
militară extraordinară care, bazându-se pe poruncile lui Dumnezeu în război, 
au luptat cu succes pentru binele credinţei şi a poporului lor. 

Comparaţia cu războaiele din Vechiul Testament ar fi contribuit astfel 
la justificarea cruciadelor ca războaie împotriva duşmanilor religiei, conduse 
de Biserică în numele lui Dumnezeu şi purtat de războinici creştini.

Teologia Noului Testament

Cruciaţii au fost priviţi ca soldaţi ai lui Hristos (milites Christi) 
formând o armată a lui Hristos (militia Christi)27. Întrucât, în Cruciada a 
I-a conceptul de “soldatul lui Hristos” a fost utilizat numai metaforic (sensul 
a fost folosit deseori pentru ai descrie călugări), transferul conceptului la 
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soldaţii ce luptau pentru onoarea bisericii şi apărare a creştinătăţii, a creat 
în esenţă, un anumit tip de războinic sfânt creştin. De la sfârşitul secolul al 
doisprezecelea, forma comună de referire la un cruciat a fost cuvântul latin 
crucesignatus (ca termen masculin) sau crucesignata (ca termen feminin), 
însemnând “însemnat(ă) de / cu cruce”. Era o referire la crucile de pânză pe 
care cruciaţii le-au ataşat la haine, începând cu cruciada din l095, ca un semn 
exterior, doveditor, al depunerii jurământului. 

Ca un simbol, Crucea cruciatului reprezenta Adevărata Cruce a lui 
Hristos. Semnificaţia religioasă a Crucii lui Hristos nu era alta decât aceea 
a relaţiei special pe care cruciatul o avea cu Hristos. Luând crucea cruciatul 
se definea ca un adept si discipol al lui Hristos28, interpretând ad-litteram 
chemarea Mântuitorului, consemnată de Sf. Luca: …Dacă voieşte cineva să 
vină după Mine, să se lepede de sine, să‑şi ia crucea în fiecare zi şi să‑Mi 
urmeze Mie…29. 

Relaţia specială dintre cruciaţi şi Dumnezeu a fost înţeleasă ca 
fiind guvernată de dragoste, datorie şi generozitatea. Cruciatul îşi exprima 
dragostea sa faţă de Dumnezeu prin datoria pe care o avea de a lupta în armata 
cruciadelor sau chiar de susţinere a cruciadelor prin alte mijloace, cum ar fi 
banii sau rugăciunea. Dumnezeu răsplatea această dragoste manifestată de 
cruciat prin participarea lui (ei) la mântuirea adusă de Hristos prin moarte 
pe Cruce, având astfel sufletul iertat de păcate şi salvat de pedeapsa Divină.

Crucea simbolizează astfel devotamentul cruciaţilor pentru Hristos, 
dar şi pocăinţa cruciatului. A fost acea relaţie personală între cruciaţi şi 
Dumnezeu, bazată pe teologia mântuirii şi salvării, teologie ce a marcat 
centrul spiritualităţii cruciatului. Acest fapt a explicat de ce se credea că, în 
principiu, toata lumea ar putea deveni un cruciat, indiferent de sex, avere, 
sau statutul social. În timp cruciada a fost văzută ca o formă de imitare a lui 
Hristos (imitatio Christi), un act de sacrificiu pentru semenii creştini după 
exemplul oferit de suferinţa lui Hristos pentru omenire. Cruciaţii care a murit 
pe câmpul de luptă erau consideraţi, câteodată martiri.

Noul Testament în general şi în special figura lui Hristos, au jucat un 
rol important în justificarea cruciadelor mai ales private din punct de vedere 
spiritual. Astfel, de exemplu, Ţara Sfântă a fost reprezentată ca patrimoniul 
lui Hristos, acolo unde cruciaţii au recuperat numele lui Dumnezeu. Cruciada 
Albigensiană, de exemplu, a fost numită un război de apărare a Bisericii 
franceze, iar participanţii se numeau militia sancti Petri30; cruciadele baltice 
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au fost conceptualizate ca fiind o campanie pentru a cuceri pentru creştinism 
pământurile iubite31.

Marea majoritate a oamenilor consideră religia ca fiind în antiteză cu 
violenţa, oriunde în timp şi spaţiu. Religia, şi aici ne referim la cea creştină, 
este, prin excelenţă promotoarea păcii şi a dreptăţii. Pornind încă de la 
Decalog, ce reprezintă o bază de comportament pentru multe religii, cel puţin 
din punct de vedere moral, observăm interzicerea crimei, violenţei. 

Biblia Ebraică, Noul Testament, Coranul, scrieri care fundamentează 
iudaismul, creştinismul respectiv islamul, toate oferă texte care condamnă 
violenţa sau folosirea avantajului puterii împotriva celor slabi. Este 
propovăduită credinţa, iubirea, bunătatea, pacea. Când vorbimînsă de 
“război sfânt” putem să realizăm faptul că alăturarea celor două cuvinte nu 
ar avea nici o logică. Este o contradicţie de termeni. Ce poate fi sfânt într-un 
război, indiferent de motivaţia sa. 

În toate civilizaţiile monoteiste, noţiunea de război sfânt n-a apărut 
decît în cadrul unei teocraţii, sau a uneia pretinsă că atare. Este cazul poporului 
lui Israel, care, în Biblie, ca “popor al lui Dumnezeu”, va lua în posesie, cu 
arma în mână, “pămîntul promis” lui Avraam şi descendenţilor săi pentru a 
fonda un stat curat teocratic. Războiul a fost ordonat direct de Dumnezeu, 
sau prin gura profeţilor săi, şi nu poate fi decât sfânt. Religia şi politica sunt 
aici strâns contopite. Cu toate acestea, conceptul de război sfânt apare încet 
la “suprafaţă” de-a lungul unei evoluţii clare. El prinde consistenţă, desigur, 
nu prin hazard, exact atunci când istoria duce câteodată la o suprapunere, 
chiar şi parţială, iar alteori la o fuziune a politicului cu religiosul.

În creştinismul primar însă, situaţia era radical diferită. Iisus este, 
pentru creştini Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, “Fiul lui Dumnezeu”, Una 
dintre cele trei Persoane ale Fiinţei unice Dumnezeu. În ciuda acestei foarte 
puternice afirmări a revelaţiei divine directe în Persoana lui Iisus Hristos, 
creştinismul nu se prezintă deloc ca o teocraţie, tocmai pentru că fondatorul 
creştinismului respinge în mod radical orice amestec între religie şi politică. 
Iisus nu vine să stabilească pe pământ un regat, un stat teocratic. Acest refuz, 
de altfel, Îl condamnă să fie respins de cea mai mare parte a poporului Său de 
origine, care aşteapta de fapt, un profet, un conducator în lupă, un eliberator, 
de sub o stăpânire romană cu care, nu odată arhiereii pactizau culminând cu 
răstignirea Mântuitorului. Iisus predică o Împărăţie a lui Dumnezeu care 
este de o cu totul altă “natură” decât regatele acestei lumi. Cei care L-au 
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urmat nu sunt “cetăţeni ai unui stat teocratic”, care va trebui construit şi 
apărat cu armele, ci cetăţeni ai “Împărăţiei cerurilor”, o Impărăţie pe care 
Însuşi Dumnezeu o va stabili definitiv la sfârşitul timpurilor, dar care există 
şi este pregătită încă de acum. Chiar prin aceasta, El condamnă folosirea 
violenţei şi exclude în acelaşi timp orice posibilitate a apariţiei unui concept 
de război, fără a mai vorbi de unul sfânt, în doctrina creştină originară. 

Martirii creştini nu sunt războinici, sunt cu toţii paşnici, pacifişti, 
non-violenţi, chiar şi atunci când se opun unui stat păgân şi persecutor. 
Astfel, războiul sfânt nu se poate în niciun fel revendica de la Iisus. Aceasta 
spune multe despre amploarea metamorfozei pe care a suferit-o din acest 
punct de vedere doctrina creştină.

Teoria războiului sfânt, modelul pelerinajului, faptele istorice din 
Vechiul Testament şi teologia Noului Testament au constituit fundamentele 
principale ale ideologiei cruciadei, fiind interpretate în mod eronat Rezultanta 
acestor patru elemente a făcut ideologia cruciadei distinctă de orice ideologie 
a altor tipuri de războaie religioase. 
Războiul sfânt - cruciada, înfloreşte pe deplin atunci când papalitatea ajunge, 
în Occident, la o structură monarhică, la o autoritate care, cu Grigore al Vll-
lea, tinde să apropie Biserica de o teocraţie. Ideea de pelerinaj, ca activitate ce 
reliefează devotamentul, îmbinată cu teologia Noului Testament, a contribuit 
la definirea unei spiritualităţi specifice cruciaţilor. În termeni ideali, cruciaţii 
au fost văzuţi ca pelerini speciali, purtători de arme care au sprijinit în mod 
activ o intervenţie militară şi a căror călătorie spirituală în actul cruciadei a 
avut ca scop mântuirea prin formarea unei relaţii mai strânse cu Hristos.

Note:
1. În fapt este vorba de recucerirea peninsulei iberice de la musulmani. Ea începe cu bătălia 

de la Covadonga din anul 718 şi se va incheia prin tratatul de la Granada din 1492. 
De remarcat că acest conflict a avut aprobarea abaţiei de Cluny care, nu numai că l-a 
încurajat dar l-a şi justificat. Începând cu secolul al XI-lea, anul 1064, indulgenţele pentru 
participanţii creştini erau garantate de către papa Alexandru al II-lea, practic cu 30 de 
ani înaintea papei Urban al II-lea care chema la prima Cruciadă. Putem astfel vorbi de 
o cruciadă în Spania de atunci - a se vedea pe larg Lucas Villegas-Aristizábal, Norman 
and Anglo‑Norman Participation in the Iberian Reconquista c.1018 ‑ c.1248,Ph.D 
Thesis, Nottingham, 2007- http://etheses.nottingham.ac.uk/283/2/Norman_and_
AngloNorman.pdf accesat în 17.09.2012. De asemenea, Christopher Tyerman, God’s 
WarA New History of the Crusades, Penguin Books, London, 2007, p. 241, 245. (paginaţie 
redată de volumul în format electronic epub.pdf ce va fi folosită şi în continuare)

2.  Problema iertării păcatelor, cu titlu de penitenţă, prin participare la război în Spania este 
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avută în vedere şi de către papa Urban al II-lea (mai târziu şi Pascal al II-lea) despre care 
vor spune că este un război sfânt, iar recucerirea va lua valoare de pelerinaj.

3. Îl avem în vedere pe papa Grigore al VII-lea care a considerat că înfrângerea suferită 
de trupele bizantine la Manzikert, în anul 1071, a fost o acţiune a diavolului. Diavolul 
era reprezentat de turcii ce avansau în detrimentul creştinătăţii. Astfel papa Grigore în 
anul 1074 hotărăşte să ia în mână destinele Bisericii şi în data de 2 februarie el scrie mai 
multor prinţi pentru a le cere “în numele Sfântului Petru” asistenţa militară pe care i-o 
datorează şi pe care i-au promis-o. Aceştia vor organiza o expediţie ce va urma să plece 
spre Constantinopol. Pentru a nu fi acuzat că instigă la violenţă papa va suţine că întrega 
acţiune este doar una de forţă pentru impresionarea turcilor. Promite însă, recompense 
spirituale tuturor celor ce se vor sacrifica în această acţiune.

4. Christopher Tyerman, op. cit., p. 142.
5. Se consideră că Prima Cruciadă a fost în mare parte opera papei Urban al II-lea ce avea 

în vedere participarea cavalerilor şi a celor ce făceau parte din armată efectiv, nu întreaga 
populaţie, cum s-a întâmplat în final. Menţionăm de asemenea faptul că Urban a pierdut 
controlul oamenilor şi apar primele manifestări violente anti-semite - The Oxford History 
of the Crusades, editor Jonathan Riley-Smith, Oxford University Press, 1999, pp. 35-36. 
De asemenea se consideră că mesajul papei a avut o deosebită influenţă pentru căcei care 
au receptat predica sa, erau pregătiţi să audă şi aceasta pentru că ”se pare că oamenii din 
toate timpurile aderă la idea de conflict militar mai repede pentru câştiguri personale 
decât pentru a scăpa de tensiunile interne şi problemele propriei societăţi”. Astfel, în 
războaiele medievale aceste tensiuni sunt mai importante decât învăţăturile Bisericii 
despre păcat şi pocăinţă - The Holy War, Editor Thomas Patrick Murphy, Ohio State 
University Press, 1976, pp. 4-5.

6.  Christopher Tyerman, op. cit., p. 142.
7. Jonathan Riley-Smith, The Crusades:Idea and Reality, London, 1981, p. 38. Trebuie 

să avem în vedere că de-a lungul timpului au existat mai multe versiuni ale cuvântării 
originale a papei Urban al II-lea şi, în acest sens, putem exemplifica prin trei versiuni 
ale discursurilor: unul după Foucher de Chartres, “Historia Hierosolimitana”, I, 3, RHC, 
Historiens occidentaux, III, p. 324 apud Jean Flori, op.cit., p. 294; al doilea după Baudri de 
Bourgueil, “Historia Hierosolimitana”, I, 4, RHC, Historiens occidentaux, IV, p. 14 apud 
Ibidem, p. 296; al treilea după Foulque le Rechin, Fragmentum historiae Andegavensis, 
ed. L. Halphen şi R. Poupardin, Chronique des contes d’Anjou, Paris, 1913, p. 138.

8. H. Livermore, ‘“The Conquest of Lisbon” and itsAuthor’, Portuguese Studies, 6 (1990), 
1–16. Apud Christopher Tyerman, op. cit., p. 143.

9. De laude novae militiae, Sancti Bernardi Opera, ed. J. Leclercq et al., Rome, 1963, pp. 
214–15 apud Christopher Tyerman, op. cit., p. 144; A se vedea şi JonathanRiley-Smith, 
op. cit., p. 102. 

10. Ne referim la reformele papei Grigore al VII-lea (1073-1085) care se consideră că a salvat 
Biserica Romano-Catolică. Cel numit şi Hildebrand, fiu de ţăran, născut la Soana, Toscana 
(1020) şi crescut în disciplina severă a Şcolii Cluny, a reuşit să ridice papalitatea fiind din 
nou respectată şi puternică. În Sinodul din 1074 hotărăşte ”eliberarea clerului de grijile 
pământeşti şi de cele lumeşti, aplicând riguros celibatul”. Va continua cu: ”dreptul la 
investiură”, cu referire la emanciparea prelaţilor de sub influenţa principilor (ei acordau 
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inelul, cârja şi o feudă seniorială); oprirea simoniei; instituirea monarhiei universale – 
papa reprezentantul lui Hristos pe pământ, mai presus de regi şi popoare Pr. Prof. Dr. 
Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2004, pp. 
333-334. De asemenea, Christopher Tyerman, op. cit., pp. 222-227.

11. A apărut în sânul Bisericii Romano-Catolice ca o reacţie la starea ei de decadenţă morală 
dar, a fost îndreptată în primul rând împotriva absolutismului papal în conducerea 
Bisericii. Cel care a iniţiat Reforma a fost Martin Luther (1483-1546) prin protestul său 
alcătuit din cele 95 de teze ce vor combate indulgenţele papale şi nu numai. Ibidem, pp. 
427-428. 

12. Jean Flori, Război sfânt, Jihad, Cruciadă‑violenţă şi religie în creştinism şi islam, ed. 
Cartier, Bucureşti, 2003, p. 209. 

13. Termenul de “purtător al Crucii” – σταυροφορος, este întâlnit în textele greceşti încă 
din secolul al IV-lea şi definea viaţa monastică, nu cruciaţii The Oxford Dictionary of 
Byzantium, vol. 1, editor Alexander P. Kazhdan, Oxford University Press, New York-
Oxford, 1991, p. 558.

14. Efeseni 6: 11-17 11. Imbrăcaţi‑vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva 
uneltirilor diavolului.

15. 12. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci 
impotriva începătoriilor, impotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutaţii, care sunt în vazduh. 
13. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi împotriva în ziua cea rea, 
şi, toate biruindu‑le, să râmaneţi în picioare.

16. 14. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându‑vă cu platoşa 
dreptăţii,

17. 15. Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.
18. 16. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele 

arzătoare ale vicleanului.
19. 17. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.
20. În fapt aceste repere sunt rezultatul celor trei concepte care definesc cruciatul şi 

cruciada în general: pelerinajul, semnul Crucii şi a fi în slujba lui Hristos – Christoph T. 
Maier, Crusade propaganda and ideology: model sermons for preaching of the cross, 
Cambridge University Press, 2000, p. 52.

21. Avem în vedere prima dintre cele opt cruciade ce s-au desfăşurat în perioada 1096-1270. 
Papa Urban al II-lea a cerut în Conciliul de la Clermont din 1095 mobilizarea tuturor 
creştinilor pentru a elibera Locurile Sfinte.

22. Jean Flori, op. cit., p. 5.
23. Steven Runciman, A History of the Crusades, vol. 3 Cambridge University Press, London, 

1954, p. 480.
24. Invaziile din secolul al IX-lea au dus la războaiele în apărare a Bisericii, numit de către 

contemporani “bătăliile lui Hristos”. Papa Leon al IV-lea (847–55) oferea mântuirea şi 
Papa Ioan al VIII-lea (872–82) indulgenţe, iertarea păcatelor, pentru cei care au luptat şi 
au murit “pentru adevărata credinţă, mântuirea sufletelor şi apărarea creştinătăţii (patria 
Christianorum)', “împotriva păgânilor şi necredincioşilor”. Christopher Tyerman, op. cit., 
p. 181.



Şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial,  
desfăşurată în Sala „Constantin Brâncoveanu”  

a Centrului pastoral-cultural „Gavril Drugănescu”- 13 mai, 2013 
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25. Creştinism şi iudaism. 

26. Jean Flori, op. cit., p. 11.

27. The Oxford Dictionary..., p. 558.

28. NewCatholic Encyclopedia, vol. VI, Catholic University of America Press, U.S.A., 1967, 

pp. 706-709. Lucrarea Decretum a fost compusă în a doua jumătate a secolului al XII-lea 

de către un călugăr benedictin, Gratian în jurul anului 1150, în Camaldolese, mănăstirea 

Sf. Felix şi Nabor din Bologna. În privinţa monahului respectiv nu există totuşi informaţii 

precise, decât că s-a născut la Chiusi. A alcătuit iniţial, se pare un cod de legi sub titlul 

“Concordia discordatium canonum”. În această lucrare prezenta diferite probleme 

fiecare cu soluţii diferite, una corectă şi una incorectă, în final el identificând rezolvarea 

cea mai apropiată de adevăr pe care o şi justifica. Mai târziu odata cu Papa Grigorie al 

IX-lea va apare textul cu autoritate în acest sens. În zilele noastre Catholic University of 

America Press va publica traducerea primelor douăzeci de decrete precum şi comentarii 

aferente acestora în volumul 2 din seria “Studii ale canoanelor din perioada Medievală 

şi Modernă timpurie”

29. Sf. Toma de Aquino un secol mai târziu după Gratian, secolul XIII, a preluat şi păstrat 

acelaşi format al lucrării Decretum Gratiani în scrierea sa Summa Theologiae.

30. Henry de Segusio, numit de obicei Hostiensis, a fost canonist italian născut în 1200 la 

Susa (Segusio), dioceza Turin şi a decedat la Lyon în 6 sau 7 noiembrie 1271 - Kenneth 

Pennington, Popes, Canonists and Texts, 1150‑1550, Brookfield, VT Variorum, 1993, p. 16 

31. Christoph T. Maier, op. cit., p. 52. În fond pelerinajul este alăturat termenilor “semnul 

Crucii” şi “în slujba lui Hrostos” tocmai pentru a contura şi defini cruciada ca şi acţiune.

32. Aici ne referim în special la prima cruciadă. 

33. Carl Erdmannn, The origin of the idea of Crusade,trad. Marshall W. Baldwin, Walter 

Goffart, Ed. Princeton University Press, New Jersey, 1977, p. 35 

34. Prin purtarea crucii, cruciatul nu numai că se distingea de restul societăţii, dar îşi releva şi 

statutul său legal, garantat de Biserică în schimbul jurământului depus privind respectarea 

întocmai a obligaţiilor faţă de cruciadă.

35. Luca 9:23 

36. The Crusades – An Encyclopedia, vol. I, editor Alan V. Murray, Ed. ABC Clio, U.S.A., 

2006, pp. LIII şi 523. Cruciada Cathară, supranumită Albigensiană s-a desfăşurat între 

anii 1209-1229, împotriva ereticilor Cathari din partea de sud a Franţei. Ea a fost motivată 

de religia practicată de catharii din Languedoc, religie pe care Biserica Romano-Catolică o 

considera apostazie. În fapt cruciada a fost precipitată de asasinarea legatului papal Peter 

de Castelnau care acorda indulgenţele papei Inocenţiu al III-lea celor ce luptau împotriva 

catharilor şi a suţinătorilor lor. Prin modul de acţiune această luptă a fost considerată 

cruciadă împotriva marilor nobili din Laguedoc 

37. Ibidem, pp. 145-151. Cruciadele Baltice reprezintă o expresie generică pentru seriile de 

expediţii de cucerire şi creştinare a teritoriilor situate pe coastele de sud şi de est ale Mării 

Baltice avânde în vedere deci Prusia, Livonia, Finlanda şi Lituania. Totul s-a desfăşurat 

pe o perioadă destul de lungă începând cu sfârşitul secolului al XII-lea până la Reformă
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CONSTANTIN VODĂ BRÂNCOVEANU 
ŞI CANTACUZINII

Prof. Univ. Dr. Radu Ştefan VERGATTI*

I
nainte de a ocupa tronul Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu 
îşi arată cu mândrie sireaua: „dăspră tată trăgându‑se din vechea 
dungă a Craioveştilor, care şi Băsărăbeşti să chiamă, şi dăspre 

mumă şi mai din bătrâna şi împărătească casă a Cantacuzinilor”1. În Evul 
Mediu, când legătura de sânge era privită ca deosebit de însemnată, descen-
denţa congenitală fiind primordială, Brâncoveanu a accentuat filiaţia sa ma-
ternă. împreună cu Cantacuzinii munteni, care formau ramura „Şeităneşti-
lor”2, a susţinut categoric că descindea din basileiul uzurpator Ion al Vl-lea 
Cantacuzino (1347-1354)3. S-au făcut chiar eforturi pentru a se întări afirma-
ţia şi în vederea atingerii acestui ţel i s-a încredinţat eruditului iatrofilosof Ion 
Molybdes-Comnen scrierea vieţii basileului Ion al Vl-lea Cantacuzino4, reli-
efându-se că era străbunul Cantacuzinilor din secolul al XVII-lea. Ulterior, 
teza va fi dusă mai departe de genealogiştii familiei, din secolul al XVIII-lea5, 
dintre care cel mai cunoscut rămâne Mihai Cantacuzino6 şi, în fine, de istori-
cii moderni7.

Bizantinistul britanic Donald M. Nicol, ca urmare a unor cercetări 
relativ recente, a pus sub semnul îndoielii, chiar a negat, orice legătură 
între basileul Ioan al Vl-lea şi Cantacuzinii secolelor al XVI-lea şi al XVII-
lea. Nicol a fost categoric în a susţine că după Ion al Vl-lea şi fiul său Matei, 
care a fost cobasileu şi, ca atare, porfirogenet, dar nu a lăsat urmaşi8, 
familia Cantacuzinilor a mers pe drumul involuţiei, iar în timpul asedierii 
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Constantinopolului, încheiat prin cucerirea otomană (29 mai 1453) s-ar fi 
stins cu totul9. Ultimul domn din neamul Cantacuzinilor care ar fi rezistat 
până în 1453, pierind în zilele asediului ar fi fost acel „megas domestikos” 
Andronic10. Punctul său de vedere a fost în general acceptat, chiar dacă în 
unele cazuri s-au exprimat rezerve11.

Investigaţiile efectuate de curând au determinat un progres în legătură 
cu trecutul familiei Cantacuzino. Acum se ştie că „megas domestikos” 
Andronic, stins din viaţă la 29 mai 1453, a avut un fiu, Mihai Cantacuzino, 
pierit în 1522. La rândul său, acesta 1-a avut, probabil, descendent direct 
pe Dimitrie (Demetros), a cărui pricepere militară a slujit florentinilor şi 
pisanilor, ultimii chiar l-au înhumat în 1536 în basilica San Dionis din Pisa, 
sub o lespede de marmură, pe care au dăltuit cuvintele: „Aici se odihneşte 
Ioan Dimitrie Cantacuzini, cinstea soldaţilor şi a pământului grecesc, ce a 
fost asemeni lui Ajax şi înţelept ca Nestor şi Odiseu12. Succesorul acestuia, 
Mihail Cantacuzino, înzestrat cu o inteligenţă nativă deosebită, generatoare a 
poreclei de „şeitan oglu”, a prosperat rapid în lumea eteroclită a Stambulului. 
El s-a impus ca om de cultură şi de afaceri, dobândind o poziţie socială şi o 
avere care l-au făcut să devină speranţa balcanicilor dornici să se elibereze 
de sub povara semilunei, dar, totodată, i-a atras şi invidia turcocraţiei. În 
consecinţă, în urma unor acuzaţii nedovedite a fost ucis de otomani la 3 
martie 157813, lăsându-l ca moştenitor pe fiul său, Andronic. Acesta a reuşit 
să se afirme rapid în aceeaşi lume magnetică a Stambulului, unde, la finele 
secolului al XVI-lea, 1-a ajutat pe Mihai Vodă Viteazul (1593-1601) să ocupe 
tronul14, iar apoi a devenit sfetnic15. Şi el a pierit în condiţii neclare în zorii 
secolului al XVII-lea, lăsând mai mulţi fii minori16, dintre care cel mai mare 
era înalt cât un crin. Dăruiţi de natură cu însuşirile avute din plin de neam, 
trei dintre fiii lui Andronic au venit în nordul Dunării, pe pământul românesc. 
Constantin, cel mai mare dintre fraţi, s-a stabilit în Ţara Românească, unde 
s-a însurat cu Ilina, fiica lui Radu Şerban Vodă (1601, 1602-1611), a devenit 
mare postelnic17, iar ceilalţi doi, Toma şi Iordache s-au aşezat în Moldova, 
determinând prin faptele şi ţinuta lor, să fie mult elogiaţi de Miron Costin18 
şi de Ion NECULCE19.

Marele postelnic Constantin Cantacuzino, creatorul neamului 
„şeităneştilor”, la rândul lui a avut 12 copii, 6 fii şi 6 fiice, toţi băieţii, caz 
singular, ajungând mari dregători20, iar unul dintre ei, chiar domn: Şerban 
Vodă (1678-1688)21. Dintre fete, a doua, Stanca, s-a măritat cu Papa 
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Brâncoveanu, fiind mama viitorului domn.
Legătura sufletească şi ataşamentul lui Constantin Vodă Brâncoveanu 

faţă de rudele lui materne sunt întru totul fireşti şi explicabile, căci de ele a 
fost crescut şi format, fiind rodul lor. Rămas orfan la vârsta de un an22, după 
ce Papa Brâncoveanu a fost asasinat la 15 martie 1655, în Bucureşti, lângă 
gardul locuinţei lui, de seimenii răsculaţi, micul Constantin, împreună cu 
fraţii săi, Barbu şi Matei23, a fost crescut de mama sa, Stanca. Tânăra femeie 
– care a luat vălul cernit al văduviei la o vârstă când altele se bucurau din 
plin de viaţă – a cerut şi a primit ajutorul fraţilor ei Constantin Cantacuzino 
stolnicul, Mihai Cantacuzino, mare spătar şi Şerban Vodă Cantacuzino24. Sub 
îndrumarea acestor mari boieri cărturari, recunoscuţi ca atare în tot sud-
estul Europei, Constantin Brâncoveanu a început să înveţe cu dascăli rămaşi 
anonimi, dar desigur aleşi cu grijă de cărturarul neamului, Constantin 
stolnicul. De la ei a dobândit cunoştinţe de limbă greacă, turcă, limbă 
slavonă, noţiuni de limbă latină şi a fost oarecum iniţiat în „cele şapte arte 
liberale”. Pe această cale sub privirea atentă a stolnicului şi a marelui spătar 
a progresat rapid, ajungând, dacă este judecat după cele ştiute şi făptuite, să 
fie la nivelul contemporanilor absolvenţi de colegii străine. Trăind în mediul 
cantacuzinesc, în palatele lor de la Coiani, Mărgineni, Măgureni, Filipeştii de 
Târg, Filipeştii de Pădure, Drăgăneşti etc. , ca şi în casele de la Bucureşti25, 
Târgovişte etc.26, Brâncoveanu de mic a simţit cum i se imprimă în sânge 
dragostea pentru carte, atracţia pentru frumos. A văzut biblioteca din locuinţa 
stolnicului27şi cea de la Mărgineni, ca cea mai mare bibliotecă din ţară la acea 
vreme, în care se aflau multe cărţi elineşti, latineşti, franţuzeşti, turceşti28. 
În palatele lor a admirat grija pentru proporţii, dăltuirea pietrei, pictarea şi 
ornarea pereţilor29, mobilierul, covoarele, porţelanurile etc.30, toate de un 
gust ales.

Toate aceste elemente ale ansamblului educaţiei Brâncoveanului au 
dat roadele aşteptate de Cantacuzini. Tânărul lor urmaş şi nepot a făcut 
ceea ce se sădise în el, ridicându-se la un nivel deosebit de înalt. Rudele 
lui Brâncoveanu remarcându-i calităţile31 intelectuale, văzându-l că era 
bogat şi eficace în acţiunile de mărire a averii prin moşii, l-au ajutat, ca de 
la vârsta de 20 de ani, să ocupe dregătorii şi să urce neîntrerupt pe scara 
slujbelor. Astfel, între 6 mai 1663-19 aprilie 1666 a devenit cocon mic; în 
25 iunie 1672, paharnic; între 20 ianuarie 1674-1675, vtori postelnic; între 1 
noiembrie 1675-30 decembrie 1677, vtori logofăt; între 27 februarie-31 mai 
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1678, vel logofăt32. Urcă vertiginos în ierarhia de stat după succesul misiunii 
ce i-a încredinţat-o domnul Gheorghe Duca de a readuce de la Braşov în 1674 
boierii „pribegi”, între care se aflau şi rudele  sale  Cantacuzinii,  duşmanii  
lui  Duca33.  Intervenind,  însă,  ruptura definitivă între Duca şi Cantacuzini, 
Brâncoveanu a plecat după unchiul Ştefan, la Rusciuc, în toamna anului 
1678, vădind cât era de strâns legat de cei care-l crescuseră34. Ion NECULCE, 
bine informat asupra a ceea ce se întâmpla în familia Cantacuzinilor, căci 
după mamă aparţinea şi el acestui neam, a scris că pentru Gheorghe Vodă 
Duca – omul care adusese atâta nenorocire alor săi – a adus actul de mazilire 
Brâncoveanu: „Au vinit cu mazilire Constantin Brâncoveanu postelnicul 
în Bucureşti fără de veste, de nemic nu ştia Duca vodă” şi-n locul lui să fie 
Şerban logofătul”35.

După ce a reuşit să-şi ajute unchiul să obţină domnia, Brâncoveanu a 
mers mai departe, căci în Letopiseţul său, acelaşi Ion NECULCE ne arată: 
„îmblat-au nepotul lui Şerban Vodă ca să prindză pe toţi neprietenii lui 
Şerban Vodă, să-i ţie la-nchisoare, pân-a vini Şerban Vodă cu domnie”36.

Într-adevăr, hrisoavele şi alte izvoare au consemnat că majoritatea 
duşmanilor Cantacuzinilor, implicit şi ai lui Brâncoveanu, au fost puşi în 
fiare. Imediat unchiul şi-a arătat recunoştinţa: între 1 ianuarie-15 decembrie 
1679 a fost ridicat la dregătoria de agă; la 9 august 1679, la cea de ispravnic 
al Bucureştilor37; între 28 decembrie 1679-6 iunie 1680, vel postelnic; între 
10 ianuarie 1682-14 noiembrie 1686 vel spătar; între 15 decembrie 1686-28 
septembrie 1688 vel logofăt38; între 23 iunie-25 septembrie 1687 a redevenit 
ispravnic al Bucureştilor39. Concomitent cu deţinerea acestor dregătorii, 
Şerban Vodă, în acord cu fraţii săi, cât s-a înţeles cu ei, i-a încredinţat lui 
Brâncoveanu şi alte misiuni de seamă: a fost numit ispravnic al lucrărilor de 
la ctitoria de la Cotroceni; în 1681 a fost solul lui Şerban Vodă la Istanbul, cu 
misiunea de a încerca să obţină înlocuirea principelui Transilvaniei, Mihaly 
Apaffy (1660-1690), de a pregăti împreună cu ambasadorul Austriei, contele 
Cafrana, ridicarea popoarelor balcanice împotriva otomanilor, de a interveni 
pe lângă solii lui Apaffy, Ladislau Csaki şi Christoforus Pasko în favoarea 
românilor ortodocşi din Transilvania, precum şi eliberarea mitropolitului 
Sava Brancovici, în fine, între octombrie 1687 şi septembrie 1688 a deţinut 
şi slujba de ispravnic, al lucrărilor de tipărire a traducerii Bibliei lui Şerban.

Simpla amintire a acestor date evocatoare a unei ascendenţe 
impresionante a unui mare boier, deosebit de înzestrat, arată limpede 
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implicarea lui Brâncoveanu în toate secretele complicatelor ţesături politice 
ţinute în mâini de Cantacuzini. A fost cea mai bună şcoală pregătitoare şi de 
încercare în vederea ocupării tronului. În condiţii încă insuficient lămurite, 
spre sfârşitul domniei lui Şerban Vodă, Brâncoveanu s-a depărtat de el şi s-a 
apropiat mult de unchii Constantin stolnicul şi Mihai spătarul. Împreună cu 
ei a format un triumvirat, care s-a orientat către Imperiul habsburgic. Dovada 
scrisă, concretă, incontestabilă a acestei atitudini o constituie un document, 
datat 9 martie 1688, scris în limba latină, de mâna stolnicului, semnat şi 
întărit cu peceţi de Constantin Cantacuzino stolnic, Mihai Cantacuzino, 
mare spătar şi Constantin Brâncoveanu, mare logofăt. Prin acest act, se 
jura credinţă deplină şi închinare, deci o recunoaştere a suzeranităţii, către 
împăratul Sfântului Imperiu Roman, de naţiune germană, Leopold I (1657-
1705) şi fiul său, rege al Ungariei, Iosif. Documentul, elaborat în taină, a fost 
expediat la Viena, fără ştirea lui Şerban vodă40, care, când a aflat s-a văzut pus 
în faţa unui fapt împlinit. Actul este bizar prin conţinut, căci nici stolnicul, 
nici spătarul nu se vădiseră austrofili înainte de acest moment, ci dimpotrivă, 
mai apropiaţi de Rusia41. La rândul său, Brâncoveanu cu toate că deţinea un 
titlu de nobleţe transilvăneană din 167842, nu este indicat prin nimic să fi 
fost prea ataşat de Viena. In acest caz, se poate numai presupune, sub forma 
unei ipoteze de lucru, că cei trei au procedat astfel cunoscând discuţiile lui 
Şerban Vodă cu imperialii, văzând înaintarea acestora şi, ca atare, dorind 
să-şi asigure o poziţie bună în cazul când armatele lor ar fi trecut în sudul 
Munţilor Carpaţi. Consecinţa imediată a actului a constituit-o primirea de 
către Brâncoveanu a titlului de comite al regatului Ungariei. Acesta putea fi 
transmis şi fiului său major, implicând dreptul de azil şi protecţie pentru el şi 
familia sa43. Se pare că la aceeaşi dată au fost înnobilaţi şi unchii Constantin 
şi Mihai, numiţi de atunci înainte, frecvent, „conţi”44.

Imperialii nu s-au mulţumit cu jurământul de credinţă al celor trei 
mari boieri, ei voiau să-şi impună stăpânirea asupra Ţării Româneşti. Având 
misiunea să obţină de la Şerban Vodă şi de la cei trei boieri semnatari ai 
hrisovului din 9 martie 1688 o recunoaştere scrisă a suzeranităţii Vienei 
asupra Bucureştilor, generalul imperial Federigo Veterani a pătruns în 
fruntea trupelor sale în Ţara Românească, la 168845. Evident, situaţia nu a 
convenit Cantacuzinilor, care se vedeau siliţi să-şi respecte cuvântul, ducând 
la o eventuală intervenţie imediată a soldaţilor cu turban şi a aliaţilor lor 
„cavalerii stelei”, ceea ce ar fi transformat ţara în câmp de luptă distrugându-
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le averile. Atunci, prudentul stolnic, profitând de pe urma bolii lui Şerban 
Vodă, i-a îndemnat să plece la Câmpulung Muscel, unde se găsea Veterani, 
pe fratele său, Mihai, marele spătar, pe nepotul, Constantin Brâncoveanu, 
mare logofăt şi pe ginerele domnului Constantin aga Bălăceanu. Din partea 
Cantacuzinilor, ajunşi acolo la 17 septembrie 1688, rolul principal l-a avut 
Brâncoveanu care, cu conştiinţa şi credinţa în sireaua sa porfirogenetă, 
echilibrat, cu figura-i cu trăsături alese, 1-a impresionat pe general, „ale 
cărui maniere frumoase nimeni nu era în stare să le descrie”46, reprezentant 
tipic al aristocraţiei apusului şi 1-a făcut să se retragă în nordul Munţilor 
Carpaţi numai pe baza unei promisiuni verbale. El s-a angajat, în numele 
lui Şerban Vodă, să fie trimisă o solie la Viena în vederea discutării preluării 
suzeranităţii ei de către Bucureşti şi să primească „la iernat” în ţară 12 
regimente austriece. Tratativele duse la Câmpulung se pare că l-au iritat 
pe Şerban vodă, accentuând dihonia din familie, reflectată asupra lui 
Brâncoveanu care la 28 septembrie 1688 şi-a pierdut dregătoria de mare 
logofăt. Cu toate acestea domnul, la 3 octombrie 1688, a trimis către Viena 
o solie impunătoare formată din 300 de persoane, în frunte cu fratele său 
mezin, Iordache Cantacuzino, mare spătar, cu ginerele său, Constantin aga 
Bălăceanu, cu Şerban Vlădescu, mare comis şi Şerban Cantacuzino, mare 
căpitan, fiul lui Matei Cantacuzino, alt frate al domnului47. Nu a mai apucat să 
vadă rezultatul tratativelor, căci la 26 octombrie 1688 s-a săvârşit în palatul 
domnesc din Bucureşti. Imediat au început lupte aprige pentru putere între 
văduva răposatului, doamna Maria, dornică să-l încoroneze pe fiul ei minor 
Gheorghe, în vârstă de 8 ani, şi să-l tuteleze, împreună cu ginerele său, 
Constantin aga Bălăceanu. Între timp, la Palatul Mitropoliei din Bucureşti, 
grupul boierilor şi clericilor dominaţi de fraţii Constantin stolnicul şi Mihai, 
marele spătar, a decis alegerea şi impunerea ca domn a lui Constantin 
Brâncoveanu. Împotriva voinţei doamnei Maria şi a dorinţei răposatului 
domn, care-l prevedea pentru tron pe fratele Iordache, stolnicul şi spătarul 
şi-au dus planul la bun sfârşit. Cronicile interne ale domniei lui Brâncoveanu 
au înregistrat că noul domn şi-a arătat public gratitudinea faţă de unchii săi 
pentru că-l crescuseră: „Iacă dintre cei doi, să lăsam pe Constantin stolnic 
unchi-său că lângă a lui bunătăţi ce-i făcea lui şi casei lui îl numea tată, 
că de multe ori şi noi am auzit pe Constantin Vodă zicând că au tată n-am 
pomenit, de vreme ce am rămas mic fără de tată, fără cât pe dumnealui tată 
Constantin l-am cunoscut părinte în locul tătâne-meu”48. Domnul şi-a cinstit 
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rudele cantacuzineşti şi în primul rând unchii, acordându-le dregătorii de 
seamă în stat: stolnicul a fost numit în fruntea cancelariei, spătarul în fruntea 
armatei etc. Celorlalte rude materne, Brâncoveanu le-a acordat neîntrerupt 
dregătorii de seamă în ţară sau solii importante către monarhii şi potentaţii 
străini, fiecăruia în funcţie de pregătirea şi capacitatea lui.

Cu toate acestea, ocuparea tronului de către Brâncoveanu a reprezentat 
un moment de răscruce în relaţiile sale cu Cantacuzinii. Acea parte a familiei 
materne a domnului, în frunte cu Constantin stolnicul şi Mihai spătarul, 
care a luptat cu succes pentru aducerea nepotului pe tron, a sperat ca el 
să fie uşor manevrat şi manevrabil. Dar derularea raporturilor dintre tron 
şi Cantacuzini nu a mers aşa cum ar fi dorit-o ultimii. Domnul, care în 
zilele ocupării tronului ajunsese la deplina maturitate fizică şi intelectuală, 
având 34 ani, era format în contact cu oameni elevaţi spiritual, a vădit a fi 
înzestrat cu o personalitate puternică şi cu o artă a cunoaşterii vieţii puţin 
obişnuită. Modul cum s-au desfăşurat evenimentele, din punctul de vedere al 
raporturilor Brâncoveanu-Cantacuzino, poate fi mai bine reconstituit astăzi, 
chiar în unele amănunte intime. Situaţia se datoreşte publicării în ediţii 
critice a cronicilor interne ale epocii Brâncoveneşti49, scrise de apropiaţi ai 
Curţii domneşti50, a precizării locului lucrării de referinţă51 scrisă de evreul 
catolicizat Antonio Maria del Chiaro52 devenit secretar şi intim al voievodului 
şi a lucrării Evenimentele Cantacuzinilor şi ale Brâncovenilor53 a principelui 
erudit Dimitrie CANTEMIR, al corespondenţei diplomatice a domnului şi a 
Cantacuzinilor54. O scurtă menţiune trebuie tăcută în legătură cu lucrarea 
scrisă de Dimitrie CANTEMIR55. Ea a fost scrisă după apariţia lucrării lui del 
Chiaro şi exprimă aversiunea principelui erudit împotriva Cantacuzinilor şi 
Brâncovenilor, deşi de multe ori a fost ajutat de Brâncoveanu56. Este posibil 
să fi procedat astfel pentru a preveni o întărire a poziţiilor Cantacuzinilor 
ajunşi în Rusia, în preajma tronului, cu posibilităţi de a-i submina propria 
situaţie.

Ansamblul izvoarelor epocii atestă că, în prima parte a domniei lui, 
Brâncoveanu a fost în relaţii foarte bune cu Cantacuzinii. El a ştiut să le acorde 
ponderea cuvenită, dar şi să le folosească relaţiile interne şi internaţionale, 
cultura, priceperea, capacitatea de muncă şi organizare. Anton Maria del 
Chiaro, cu sagacitatea care 1-a caracterizat, după ce a scris că stolnicului 
i se dă toată libertatea în conducerea diplomaţiei ţării57, a adăugat: „şi 
totuşi după cât se vedea pe faţă era un fel de neîncredere între familia lui 
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Cantacuzino şi cea a lui Brâncoveanu”58. Sunt cuvinte care arată clar că 
domnul şi-a dat permanent seama de adevăratul caracter al Cantacuzinilor şi 
i-a supravegheat. Acelaşi Anton Maria del Chiaro a arătat că în fond „cine era 
devotat unuia nu era prea bine văzut de celalalt. Cei care întreţineau aceste 
dezbinări şi nemulţumiri părea să aibă drept scop să-şi atragă favoarea 
acestor două familii”59.

Colaborarea dintre domn şi familia Cantacuzinilor, condusă de stolnic 
şi spătar, s-a înscris între 1688 şi aproximativ 1704-1705. Atunci roadele 
domniei lui Brâncoveanu au fost deosebite. Totdeauna s-a sfătuit cu unchii 
săi în problemele cheie ale ţării şi nu a luat decizii pripite. Imediat după 
ocuparea tronului, l-a lăsat pe stolnic să lucreze pentru perfecţionarea 
cancelariei. Ea a fost specializată prin aducerea de secretari cunoscători ai 
limbilor şi obiceiurilor popoarelor cu care se intra în contact, s-a utilizat larg 
corespondenţa cifrată, s-au folosit soli rapizi, credincioşi şi eficaci, s-au creat 
reprezentanţe diplomatice permanente, s-a dat o mare pondere reţelei de 
informatori cu nume bine tăinuite, neştiuţi nici astăzi60, s-a acordat mare 
greutate cuvântului, aurului şi cărţii scrise, înlocuitoare a forţei tunurilor61.

Având toate aceste instrumente, la care a adăugat bogăţia sa, 
Brâncoveanu a reuşit atunci să atragă o serie de personalităţi sud-est 
europene şi chiar continentale. Astfel, folosindu-l pe stolnic, a fost în bune 
relaţii cu prietenii lui Alexandru Mavrocordat „Exaporitul”, contele Kinski62, 
contele Luigi Ferdinando Marsigli etc, ori cu alţi diplomaţi europeni, cum au 
fost lordul William Paget, Iacob Collyer etc, cu personalităţi din ţările vecine 
ca F. A. Golovin şi G. I. Golovkin63, cu patriarhul Ierusalimului, Dosithei 
Nottara şi cu nepotul şi urmaşul său în jilţul de ierarh, Hrisant Nottara etc.

Corelarea acţiunilor cu Cantacuzinii i-au permis lui Brâncoveanu 
ca, imediat după anul 1688, să-l folosească la Istanbul pe Alexandru 
Mavrocordat „Exaporitul”, să spulbere planurile fanteziste ale Franţei, 
pentru Ţara Românească64 şi să blocheze acţiunea ambasadorului lui Louis 
al XIV-lea, Pierre de Girardin, care căuta să-1 mazilească65. Este drept că în 
1691 Brâncoveanu a fost obligat să dea „Exaporitului” o mare sumă de bani 
drept răsplată66, poate şi ca urmare a sfatului stolnicului vizitat de marele 
dragoman aflat ca musafir la Bucureşti67. Domnul nu a regretat, căci plătea 
un serviciu şi asculta un sfat bun. El dăduse curs poveţelor Cantacuzinilor 
şi atunci când generalul austriac Donat Heissler invadase Ţara Românească 
(decembrie 1689). Sub pretext că pune în aplicare convenţia cu Veterani, 
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dând curs îndemnurilor văduvei lui Şerban Vodă, ginerelui ei Constantin 
Bălăceanu şi pribegilor de la Braşov, austriecii au trecut în sudul Munţilor 
Carpaţi şi au jefuit populaţia68. Domnul, cu familia sa şi cu marii boieri au 
părăsit Bucureştii, luând o cale tainică pentru a nu fi surprinşi de ocupanţi. 
În satul Plătăreşti69, ca urmare a insistenţelor boierilor austrofili, s-a ţinut 
un divan pentru a se stabili soarta viitoare a ţării. Stolnicul şi spătarul, 
folosind informaţiile deţinute de la reţeaua lor de agenţi, i-au spus lui 
Brâncoveanu să nu închine ţara Vienei, căci era într-o situaţie grea, în 
război cu Parisul, iar turcii şi aliaţii lor tătarii, încă puternici, se găseau 
aproape70. Din nou, Brâncoveanu, adeptul echilibrului politic, şi-a ascultat 
unchii. Cursul evenimentelor a arătat că a procedat înţelept, căci şi-a salvat 
ţara de transformarea în câmp de luptă şi negocierile decurse de aici. Apoi, 
din 1691, prin intermediul cancelariei conduse de stolnic, a reluat bunele 
relaţii cu Viena, ajutând la tranzitarea corespondenţei diplomatice prin Ţara 
Românească71. Rezultatul s-a văzut în anul 1695: Brâncoveanu, apreciat la 
Viena, a primit titlul de principe imperial, cu toate drepturile derivate din 
el72. Dar, spre deosebire de titlul de comite, cel de principe nu a fost acordat 
şi unchilor săi, a căror invidie a fost astfel stârnită. Dovadă în acest sens este 
înscrierea între acuzaţiile aduse ulterior de ei Brâncoveanului şi primirea 
diplomei de principe73. În tentativa făcută de regele Poloniei, August al II-
lea (1697-1706; 1709-1716), prin ambasadorul său la Viena, baronul August 
Christian von Wackerbart, de a stabili relaţii cu Brâncoveanu, din nou a avut 
greutate acelaşi stolnic. Trimişii lui Wackerbart, sosiţi la Bucureşti la 11 aprilie 
1689, au fost bine primiţi de domn şi de stolnic, li s-au înmânat daruri, dar nu 
li s-au acceptat propunerile de alianţă în condiţiile cerute de Polonia74. Apoi, 
la 1 iulie 1698, David Corbea ceauşul, omul stolnicului, a plecat cu o misiune 
diplomatică spre Varşovia75. Cum nici ea nu a dat rezultat, la 27 septembrie 
1698 regele Poloniei i-a scris lui Wackerbart să vadă în ce măsură va putea 
pleca el personal la Bucureşti, pentru a lua legătura cu „contele Cantacuzino 
şi cu domnul”76.

În direcţia legăturilor cu Rusia, Brâncoveanu a profitat de pe urma 
vechilor raporturi ale Cantacuzinilor cu curtea ţarilor77. După ce a măritat-o 
pe fiica sa, Maria, cu domnul Moldovei, Constantin Duca, nuntă unde a fost 
reprezentat de stolnic78, voievodul 1-a trimis la Moscova, în 1697, ca delegat 
al său pe Gheorghe Castriotul. Acesta a vorbit în numele Ţării Româneşti 
şi al Moldovei, precum şi al popoarelor ortodoxe balcanice, propunând un 
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plan de război alcătuit de domn, de stolnic, de Mihai spătarul şi de Dosithei 
Nottara79. Nedând rezultat misiunea de atunci, Brâncoveanu şi Cantacuzinii 
au reluat propunerea, în 1702, folosindu-l atunci ca sol pe David Corbea80. 
În vederea atragerii ţarului, stolnicul – care purta o intensă corespondenţă 
diplomatică, paralelă cu a domnului, dar ades mai exactă – a informat 
neîntrerupt Possolskii Prikaz, unde avea un vechi cunoscut – Nicolae Milescu 
– şi Kremlinul despre cele petrecute la Înalta Poartă81. Serviciile făcute au fost 
mult preţuite la Moscova: Brâncoveanu a fost decorat cu Ordinul Sf. Andrei 
şi a primit drept de azil în Rusia în caz de primejdie, iar unchii lui au căpătat 
şi ei titluri şi drept de protecţie în Imperiul ţarist82.

Faţă de actul de „unire” a unei părţi a bisericii ortodoxe din Transilvania 
cu cea de confesiune catolică, Brâncoveanu şi Cantacuzinii au adoptat o poziţie 
impresionant de unitară. Au condamnat deschis „unirea”, i-au ajutat pe 
românii ortodocşi83, iar stolnicul 1-a numit, cu violenţă, pe Atanasie Anghel, 
primul episcop „unit”, cu apelativul „Satanache”84. Nu s-a putut face mai 
mult căci trebuia păstrată prudenţa, pentru a nu fi iritată Viena şi a face mai 
mult rău românilor. Lămurindu-se ce este cu răscoala condusă de Francisc al 
II-lea Rákóczi, nefiind numai urmarea unor „franţozii”, adică a unor intrigi 
ale diplomaţilor francezi, Brâncoveanu şi Cantacuzinii au ajutat, cât au 
putut lupta antihabsburgică. Din cele 40 scrisori adresate de Brâncoveanu 
şi Cantacuzini lui Rákóczi rezultă, pe de o parte, că, deşi domnul a dat ajutor 
lui Rákóczi, acesta nu a fost suficient de mulţumit, pe de alta, că stolnicul şi 
spătarul au început să acţioneze pe această direcţie împotriva domnului.

Cronicile au surprins bine caracterul labililor Cantacuzini, veşnic 
agitaţi şi nemulţumiţi de domni, gata să-l „ficlenească” şi pe nepotul lor85. 
Ei au adoptat o nouă poziţie, deoarece şi-au dat seama ca domnul avea o 
personalitate, care, cu înţelepciune şi abilitate, le scăpase de sub control 
şi răsturnase rolurile începând să-i domine. Apoi, fiul major al stolnicului, 
Ştefan, vărul Brâncoveanului, crescuse şi era prevăzut de familie, ca vlăstarul 
ei direct să devină domn.

Brâncoveanu a simţit ura Cantacuzinilor în iulie 1703, când la chemarea 
sultanului Mustafa al II-lea (7 februarie 1695-23 august 1703) a fost obligat să 
se ducă la Edirne. Eşuând încercările de a nu părăsi Bucureştiul - era bolnav86 
şi avea presimţiri sumbre - Brâncoveanu l-a numit pe stolnic locţiitorul său87 
şi a plecat. La Edirne a fost surprins că, în pofida marilor daruri făcute88, 
Alexandru Mavrocordat care-i era cuscru şi marele muftiu au adoptat o 
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poziţie rezervată şi i-au cerut noi sume de bani, nişte datorii imaginare89. 
Brâncoveanu i-a refuzat. Apoi s-a văzut pus în faţa unei dileme. Sultanul şi 
marele vizir, apreciindu-i capacităţile de conducător, i-au propus să preia şi 
tronul Moldovei90. Era o ofertă seducătoare: s-ar fi realizat frontul unic al 
românilor extracarpatic, mult dorit de Brâncoveanu. A fost din nou prudent, 
a chibzuit şi a decis să procedeze ca de obicei: să ceară sfatul stolnicului. A 
trimis o ştafetă până la Bucureşti, de unde i s-a transmis să nu accepte91. Aşa 
a şi făcut. La venirea în Bucureşti, însă, şi-a dat seama de jocul duplicitar 
al stolnicului, pe de o parte apropiat de Alexandru Mavrocordat, pe de alta 
aparent binevoitor faţă de el. După Dimitrie CANTEMIR, atunci Brâncoveanu 
a declarat mâhnit c-ar fi mai bine să moară cerşetor în ţara lui, decât să mai 
meargă odată la Edirne92. Cert este că după acest moment a început dihonia 
între Brâncoveanu şi Cantacuzini, redată într-o formă elevată de către Anton 
Maria del Chiaro. Brâncoveanu a reacţionat imediat: l-a îndepărtat pe Mihai 
din dregătoria de mare spătar, luându-i, astfel, comanda armatei şi, cu tact, 
l-a înlăturat pe stolnic din fruntea cancelariei, preluând el cârma politicii 
externe. Imediat, stolnicul i s-a plâns lui David Corbea, aflat la Moscova, care, 
la rândul său, la 18 septembrie 1706 i-a raportat cancelarului conte Golovkin. 
Acesta i-a spus ţarului Petru ceea ce a aflat, însoţindu-şi darea de seamă cu 
cuvintele: „închipuieşte-ţi ce invidie domneşte între ei”93.

La rândul său Mihai, denigrându-l pe Brâncoveanu, 1-a rugat pe ţar să 
intervină pentru a i se reda dregătoria. Ţarul Petru I, la 10 iunie 1707, i-a 
scris domnului Brâncoveanu şi invocând marile servicii aduse de Mihai, l-a 
rugat să-i redea dregătoria94, dar nu a avut succes. Pentru a media, oarecum, 
conflictul cu Cantacuzinii, de a căror forţă era conştient, Brâncoveanu l-a 
numit mare spătar, în locul unchiului Mihai, pe vărul Toma Cantacuzino, 
un antiotoman învederat95. Nu a realizat prea mult căci ura Cantacuzinilor 
a continuat să ardă. În anul 1708, Cantacuzinii au ţesut broderia unui serios 
complot antibrâncovenesc, cuprinzând personalităţi de prim rang ale sud-
estului Europei: Constantin Cantacuzino  stolnicul,  Mihai  Cantacuzino  
fostul  spătar,  Alexandru Mavrocordat „Exaporitul”, Ali-paşa, beiglerbegul 
Belgradului, principele Francisc al II-lea Rákóczi, Mihai Racoviţă, domnul 
Moldovei, frate cu Dimitrie Racoviţă, ginerele spătarului, Ruseteştii-
Cupăreşti din Istanbul96. Cantacuzinii l-au acuzat pe domn prin scrisori de 
taină, cifrate sau nu, scrise de ei sau de oamenii lor de încredere: Teodor 
Corbea, Damaschin, episcop de Buzău şi Mihalcea stolnicul din Cândeşti că 
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ar fi condus despotic, ar fi uzurpat bătrânele privilegii boiereşti, ar fi pus mari 
dări pe spinarea norodului, că întreţinea legături cu Habsburgii şi dădea 
dovadă de indiferenţă faţă de răscoala curaţilor97. Ultimele două învinuiri 
au fost crezute de marii nobili Petre Lorinc, Karoly Sandor, Mikes Mihaly, 
toţi consilieri intimi ai lui Rákóczi, de altfel şi el atras de zvonurile lansate de 
Cantacuzini, de „Exaporit”, de Ali paşa. Concomitent, domnul a fost denigrat 
la înalta Poartă de „Exaporit”, de beiglerbegul din Belgrad şi de oamenii 
Cantacuzinilor98. La Bucureşti au venit mereu soli ai lui Rákóczi cu aparente 
misiuni diplomatice pentru a masca scopul real: întâlnirile cu stolnicul şi 
spătarul, unde discutau posibilitatea mazilirii lui Brâncoveanu. Între aceşti 
mesageri s-au numărat Istvan Daniel, autorul unor sugestive memorii, unde 
stolnicul a apărut în noiembrie 1705, când 1-a văzut ca un bătrân aşezat pe 
un divan în mijlocul unei biblioteci99, Janos Papai, venit în Bucureşti, tot 
în noiembrie 1705100 etc. La rândul lor, Cantacuzinii au elaborat, în limba 
latină, un proiect ajuns la 9 iulie 1709, în sediul rákóczian Sarospatak, prin 
mesagerul lor de credinţă „popa Arham”. Din cuprinsul celor 14 puncte 
rezultă că boierii Cantacuzini ar fi jurat credinţă lui Rákóczi dacă se alegea 
un domn dintre ei cu ajutorul principelui. Ei se arătau dispuşi să încheie 
un tratat de alianţa antihabsburgic: să suprime alimentarea austriecilor şi 
să contribuie la aprovizionarea trupelor curaţilor. Se spera şi în ajutorul 
domnului Moldovei, Mihail Racoviţă (20 iulie 1707-17 octombrie 1709), pe 
care autorii proiectului îl socoteau prieten. Din nou era incriminat Constantin 
Brâncoveanu, exagerându-i-se toate acţiunile: c-ar fi îndemnat pe contele 
Mikes, apropiat al lui Rákóczi, la împăcarea cu habsburgii, c-ar fi depus, 
prin secretarul său Theodor Dindar, 100000 florini renani şi 8000 ducaţi la 
băncile veneţiene pentru armatele austriece; că l-ar fi acuzat neîntemeiat pe 
Rákóczi de persecuţii confesionale antiortodoxe101 etc. Sugestiile şi cererile 
directe din proiect nu s-au materializat, principele neputând interveni 
direct în Ţara Românească în acel moment, când trebuia să-şi salveze viaţa. 
Cantacuzinii s-au adresat atât de insistent lui Rákóczi, căci nu puteau obţine 
un ajutor de la înalta Poartă. Ei au cântărit bine situaţia şi au înţeles că pentru 
turcocraţie stabilitatea, în speţă Brâncoveanu, era de preferat în locui unei 
schimbări oricât de bună ar fi fost. În fine, fraţii Constantin şi Mihai au văzut 
că nu pot primi ajutor nici de la Petersburg, în care sperau atât de mult, şi 
în această direcţie Brâncoveanu s-a vădit, momentan, mai puternic decât ei, 
corespondenţa cu cancelarul Golovkin şi cu ţarul Petru fiind semnificativă102. 
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Cantacuzinii au avut norocul ca domnul să nu afle despre conţinutul 
proiectului elaborat de ei, căci, altfel, cu tot respectul de care se mai bucurau, 
ar fi ajuns cu gâtul sub securea gâdelui. Deşi Rákóczi nu a acţionat, a răspuns 
imediat stolnicului şi spătarului, în august 1709, prin Mihaly Rhedey. El a 
venit atunci la Bucureşti cu o misiune oficială de a-l vedea pe Brâncoveanu 
şi a-i cere noi ajutoare, cu alta, secretă de a lua legătura cu biv vel stolnicul şi 
biv vel spătarul. Instrucţiunile lui Rákóczi către el, scrise în limba maghiară, 
sunt clare: trebuiau să se arate condiţiile înlăturării lui Brâncoveanu103. Nici 
această solie nu a dus la rezultatul dorit de Cantacuzini. Domnul a rămas mai 
departe pe tron şi, după Anton Maria del Chiaro, a continuat să aibă „o fire atât 
de blândă, încât nu credea niciodată că ar putea fi trădat. Am băgat de seamă 
cu cea mai mare uimire că la curtea lui nu se ştia ce înseamnă să se păstreze 
o taină. Dacă veneau curieri de la Constantinopol, mai înainte ca aceştia să 
descalece pentru a duce domnului scrisorile, se ştiau prin dughene ştirile, 
chiar cele mai tainice; astfel că mulţi îşi îngăduiau să le scrie prietenilor şi 
corespondenţilor lor în ţări străine”104. Atmosfera de beatitudine de la curte 
şi din ţară, confirmată şi de Dimitrie CANTEMIR, nu a convenit Cantacuzini 
lor. Ei speraseră să creeze o stare de nelinişte şi ca urmare să-l doboare pe 
Brâncoveanu, dar nu reuşiseră decât să genereze comentariile din cancelariile 
europene asupra neînţelegerilor de la Bucureşti. Brâncoveanu, care plătise 
mult şi se ostenise pentru a li se recunoaşte domnia ereditară, nu înţelegea 
să cedeze uşor nici chiar în faţa rudelor sale, iar zvonurile lansate de acestea 
nu l-au impresionat prea mult. Este foarte probabil, ca, prin oamenii lui, să fi 
fost informat de cele spuse de Cantacuzini: că împreună cu ei ar fi participat 
la grăbirea sfârşitului lui Şerban Vodă, că ar fi fost omul Habsburgilor; că ar 
fi încheiat un acord secret cu Rusia etc. Brâncoveanu ştia bine că otomanii 
îl apreciau, că se bucura de stimă la Petersburg şi la Viena, unde blasfemiile 
lansate de Cantacuzini erau privite cu parcimonie, ca nişte vorbe fără temei 
ale unor pătimaşi neputincioşi. Referindu-se la acel moment, cronicarul 
turc Mehmed, aga din Findikli, a scris că „deşi se ştia de hainia sa, din cauza 
marilor cantităţi de aur trimise vizirilor, cu care era în legătură, aceştia mai 
închideau ochii. În orice caz, cu permisiunea lor, cu timpul, a devenit aşa de 
puternic, încât peste el nu se putea trece şi nici nu era cu putinţă mazilirea şi 
prinderea lui”105.

Brusc, roata sorţii s-a învârtit şi a schimbat cursul evenimentelor de la 
Dunărea de Jos. Ţarul victorios la Poltava (8 iulie 1709) împotriva lui Carol 
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al XII-lea s-a decis să dea urmare vechilor rugăminţi venite din Bucureşti 
şi să intervină în sud-estul Europei împotriva otomanilor. S-a înţeles cu 
domnul Moldovei, Dimitrie CANTEMIR (noiembrie 1710-iulie 1711) şi 
cu Brâncoveanu, care a trimis la el, ca sol, pe Gheorghe Castriotul106, şi-a 
pregătit relativ armata şi s-a îndreptat spre Dunăre. Venirea oştirii ruse în 
zona Dunării de Jos schimba total datele problemelor aflate până atunci 
pe eşichierul diplomatic. Brâncoveanu a decis să fie din nou prudent, să 
păstreze echilibrul politic. A profitat de pe urma bunei sale gospodării, care-i 
adusese bani şi bogăţie în ţară şi deşi-i cunoştea planurile, l-a ajutat pe 
Dimitrie CANTEMIR107, apoi, în oarecare măsură, i-a aprovizionat şi pe ţar şi 
pe otomani108 şi 1-a informat constant pe comandantul trupelor austriece din 
Transilvania, generalul Steinville, despre cele întâmplate109. A fost o politică 
de echilibru dusă magistral, singura posibilă şi utilă în acel moment, când 
Brâncoveanu şi-a dat seama că Petru I întreprindea un atac în ritm lent, 
insuficient pregătit logistic. Domnul român şi-a chemat oastea sub drapel 
şi, prudent, a aşteptat în tabăra de la Albeşti, lângă Urlaţi, să vadă cum se 
desfăşoară evenimentele. Pe când se afla în expectativă, în noaptea de 11 
iulie 1711, vărul său, Toma Cantacuzino, mare spătar, după ce şi-a luat rămas 
bun de la jupâneasa lui, împreună cu un grup de boieri apropiaţi a fugit la 
Dimitrie CANTEMIR110. Fapta lui, condamnată de Radu GRECEANU, care 
nu este econom în calificative nici faţă de CANTEMIR111, aşa cum nici acesta 
nu se arătase reţinut faţă de Brâncoveanu, a fost, probabil, ştiută cu mult 
înainte de biv vel stolnic, biv vel spătar şi de Antim Ivireanu113. Nici unul nu 
1-a prevenit pe Brâncoveanu, creându-i o situaţie extrem de grea, mai ales 
după ce Toma a ars Brăila, atunci cetate otomană, s-a înrolat în armata rusă 
cu grad de general maior şi a început să-i încorporeze pe balcanicii dornici 
să lupte împotriva Porţii113. Brâncoveanu, realist şi echilibrat, a judecat 
bine situaţia şi, spre deosebire de rudele sale Cantacuzineşti, care nutreau 
speranţa unei revanşe ruseşti, s-a arătat rezervat114. În scrisoarea adresată 
generalului Steinville a comunicat numai rezultatul luptei de la Stănileşti (18-
22 iulie 1711), fără a-l comenta115, iar dintr-o epistolă din 1713, a unui apropiat 
al lui se poate deduce că s-a închis total în el, neîmpărtăşind ce credea, 
„căci către nimeni Măria Sa Vodă n-au răsuflat pân în cest ceas nimic”116. 
Prudenţa domnului, închiderea în sine provocată de amărăciunea apărută 
în urma noii trădări a Cantacuzinilor, determinantă pentru schimbarea 
poziţiei turcocraţiei, au provocat neliniştea dinaintea furtunii, observată de 
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toţi cei de la curte. Dimitrie CANTEMIR a consemnat că a auzit, că, atunci, 
mânios, domnul ar fi declarat: „am să fac ca toată lumea să ştie cine este 
Brâncoveanu şi a lui familie şi asemenea cine sunt Cantacuzineştii şi a lor 
familie. Am să fac ca în casele şi curţile noastre oamenii să umble până la 
pământ în sângele Cantacuzineştilor”117. Domnul nu a mai avut răgazul să-
şi împlinească ameninţarea, Cantacuzinii au reuşit să formuleze o serie de 
acuzaţii, mai mult sau mai puţin credibile şi reale, înregistrate de Anton 
Maria del Chiaro118, de Bartolomeo Ferrati119, de Dimitrie CANTEMIR120, în 
forme asemănătoare şi au convins Poarta că Brâncoveanu era „hain” şi au 
obţinut mazilirea121. Bătrânul stolnic a putut atunci să-şi materializeze visul. 
Fiul său major, Ştefan, a fost imediat înscăunat ca domn de capugiul Mustafa 
aga, acelaşi care-l mazilise pe unchiul său. Se spune că Brâncoveanu, când a 
părăsit palatul din Bucureşti, împreună cu cei patru băieţi şi alte rude, toţi 
sub escortă pentru a fi duşi la Istanbul, l-a întâlnit pe Ştefan Cantacuzino, 
care, plin de fariseism, a căutat să se dezvinovăţească pentru situaţia 
creată. Fostul domn i-a replicat profetic: „Dacă aceste nenorociri sunt de 
la Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se voia lui. Dacă sunt însă fructul 
răutăţii omeneşti, pentru pieirea mea, Dumnezeu să-i ierte pe duşmanii mei, 
dar păzească-se de mâna teribilă şi răzbunătoare a judecăţii divine”122.

Soarta tragică a Brâncoveanului a fost accentuată şi de atitudinea 
grupului boierilor Golescu, Băleanu, Ştirbei. Ei au dat turcilor diplomele prin 
care Brâncoveanu era înnobilat de Habsburgi şi o serie de alte hrisoave care 
puteau să-i producă mult rău. Poziţia lor de hicleni este uitată, dominantă fiind 
lupta cu Cantacuzinii. Aceştia din urmă au căutat să se dezvinovăţească, în fel 
şi chip, una dintre dovezi fiind scrisorile către Hrisant Nottara. Strădaniile lor 
nu au dat rezultatul dorit, căci nu au fost crezuţi. Evident, ambiţiosul stolnic 
redevenise stăpân, ca în prima parte a domniei lui Brâncoveanu, dar nu avea 
şi avantajele de a purta el cuca. În mod regulat, fiul său, Ştefan Vodă, venea 
şi-l vizita, cerându-i sfatul asupra tuturor treburilor ţării123. Probabil orgoliul 
bătrânului om politic şi cărturar era satisfăcut, dar cu ce preţ!

Mulţumirea stolnicului şi a fiului său nu a durat mult. Blestemul 
lui Brâncoveanu, sau, real spus, greşelile şi ambiţiile nemăsurate ale 
Cantacuzinilor au iritat turcocraţia. Ea a decis să-l mazilească pe Ştefan 
şi apoi să-i extermine şi pe Cantacuzini, aşa cum încercaseră să facă cu 
Brâncoveanu. În decembrie 1715, Ştefan Vodă a fost chemat la Istanbul. Ştia 
că i se pregăteşte sfârşitul şi a cerut ajutorul tatălui său. Au plecat împreună, 
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la 13/24 ianuarie 1716, spre Poartă, pentru a nu se mai întoarce niciodată, 
căci acolo şi-au găsit sfârşitul la 7 iunie 1716124.

Urmărirea pe scurt, în esenţă, a relaţiilor dintre Brâncoveanu şi 
Cantacuzini arată că, atât timp cât s-au înţeles, au prosperat şi ei, şi ţara. 
În condiţiile în care Cantacuzinii au început să se dedea la „ficleşuguri”, 
dominaţi de patima şi de ura care le-au întunecat minţile, a fost slăbită 
puterea domnească şi s-a deschis calea de amestec a străinilor în afacerile 
interne, ştirbindu-se prestigiul internaţional al ţării. Aceste uneltiri ale 
Cantacuzinilor au permis turcocraţiei să intervină direct în treburile interne 
ale ţării şi să numească ulterior pe tron domni levantini, în primul rând greci, 
deschizând epoca apăsătoare a domniilor nepământene.

Puternica stabilitate politică şi economică a ţării în vremea domniei lui 
Constantin Brâncoveanu, marea înflorire culturală, politica externă de înaltă 
clasă ne îndreptăţesc să afirmăm că prin continuarea colaborării rodnice 
Brâncoveanu-Cantacuzini s-ar fi putut evita regimul turco-fanariot.
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PARACLISUL CANTACUZIN SF. SPIRIDON 
ŞI EFTIMIE AL MĂNĂSTIRII COMANA

Arhim. Dr. Mihail MUSCARIU

U
nul dintre evenimentele biografice remarcabile ale familiei Cantacu-
zinilor l-a reprezentat pelerinajul Elenei Cantacuzino în 1682, la Ie-
rusalim şi la alte locuri din Ţara Sfântă, împreună cu fiul său, Mihail1, 

şi cu fiica, Stanca2, realizat la scurt timp după redactarea testamentului (datat 
1 sept. 1681) prin care Elina le lăsa moştenire fiilor mai mici, Matei, Mihail şi 
Iordache, cea mai mare parte din averea sa, executor fiind Constantin stolni-
cul, testament la care fusese martor şi prietenul apropiat al Elinei, patriarhul 
Dositei Nottaras al Ierusalimului3. 

Nu s-a pus problema până acum dacă acest pelerinaj al mamei 
Cantacuzinilor la Ierusalim a avut şi unele consecinţe de ordin ctitoricesc. 
Se ştie de pildă, că pelerinajele făcute de fiul său, Mihail, şi de nepot, 
domnitorul Constantin Brâncoveanu, la Sinai, i-au inspirat pe aceştia să 
construiască două locaşuri mănăstireşti la întoarcerea în ţară. După zece 
ani de la pelerinajul Elinei, în 1691, Constantin Brâncoveanu, nepotul ei cel 
mai apropiat4, ajuns domnitor, ridica împreună cu unchiul său, spătarul 
Mihail, o mănăstire la Râmnicu Sărat în amintirea unui pelerinaj pe care 
domnitorul l-a făcut la Sinai. Acelaşi lucru făcea, separat, şi spătarul Mihail 
însuşi, ctitorind mănăstirea Sinaia, cu hramul teofanic al Schimbării la Faţă, 
în 16955. Ambele mănăstiri au fost închinate ca metoace mănăstirii sinaite Sf. 
Ecaterina. Şi pelerinajul la Ierusalim trebuie că a avut un rol în alegerea unui 
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hram excepţional în ţările române, cel al Sf. Eftimie cel Mare, pentru două 
monumente ecleziale, opere cantacuzineşti.

 Hramul Sf. Eftimie cel Mare, († 20 ianuarie 473) un mare ascet 
al veacului al V-lea trăitor în pustia Ierusalimului, se găseşte la două 
monumente cantacuzine: la biserica Fundenii Doamnei (1699)6, paraclis 
al curţilor lui Mihail Cantacuzino, pelerinul la Ierusalim cu mama sa, şi la 
fostul paraclis de sud-est al mănăstirii Comana, ridicat în 1703 de paharnicul 
Şerban Cantacuzino7. Sunt singurele biserici ridicate până atunci în ţările 
române, care aveau acest hram.

Se cunoaşte din diata postelnicului Constantin Cantacuzino, că 
primii doi fii ai săi, Drăghici şi Şerban, urmau să fie excluşi de la marea 
parte din moştenire, ei fiind atunci deja îmbogăţiţi şi având dregătorii8. 
Elina Cantacuzino păstrează această hotărâre în testamentul său9. Drăghici 
Cantacuzino îşi construise o reşedinţă cu paraclis la Măgureni10, însă, fiind 
primul născut, a fost îngropat lângă tatăl său la Comana, necropola moştenită 
de Elina de la tatăl ei, domnitorul Radu Şerban. 

Cel de-al treilea dintre cei patru fii ai lui Drăghici, Şerban, după ce a 
murit în vara lui 1691 fratele său cel mare, Pârvu stolnicul, fiind îngropat la 
mănăstirea lui Brâncoveanu de la Hurezi11, unde a fost ispravnic12, iar cel de-
al doilea frate, Constantin, era deja îngropat la Comana13, a rămas principal 
moştenitor al moşiilor şi caselor de la Măgureni ale tatălui său. Lui i-a revenit, 
astfel, să se ocupe de pomenirea tatălui său, îngropat la mănăstirea Comana. 
În 1695, Şerban are deja unele intervenţii aici, care dovedesc drepturile sale 
de a folosi necropola, în calitate de prim urmaş descendent al ctitorilor. 
Prima sa soţie, Maria, moartă la naştere, împreună cu copilul, o fetiţă, au fost 
îngropate de Şerban în pronaosul bisericii mari a mănăstirii14.

Totuşi, intervenţiile ctitoriceşti majore ale paharnicului Şerban la 
mănăstirea Comana, în 1699-1700 şi 1703, nu se vor fi putut face trecându-se 
peste dreptul de proprietate al moştenitorilor de drept, unchii săi, fraţii lui 
Drăghici. Ele trebuie să fi fost împuternicite de cei doi unchi, singurii care 
mai erau atunci în viaţă dintre moştenitorii Elinei: stolnicul Constantin, 
executorul testamentar conform hotărârii mamei sale15, şi spătarul Mihail, 
căci ceilalţi fraţi moştenitori, domnitorul Şerban, Matei şi Iordache erau deja 
morţi încă din anii 80 ai veacului şi se aflau îngropaţi la marea necropolă 
domnească ctitorită de Şerban la Cotroceni16. Fiul lui Drăghici s-a ocupat, 
printre altele, de construirea unui pridvor la biserica mare a mănăstirii 
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Comana, de realizarea pietrelor de mormânt ale tatălui său, bunicului şi 
ctitorului mânăstirii, străbunicul voievod Radu Şerban, şi de ridicarea 
paraclisului, pe latura de sud-est a incintei, împreună cu o serie de case şi 
chilii17. Se crede că şi el însuşi, devenit vornic către sfârşitul vieţii, şi-a ales 
drept necropolă această mănăstire. Unul dintre cele câteva morminte din 
pronaosul bisericii mari de la Comana, astăzi lipsite de pietrele funerare 
originare, înlăturate probabil cu ocazia reconstruirii edificiului, în secolul al 
XIX-lea, ar fi putea fi al vornicului Şerban18, mort în august 170919.

Spătarul Mihail Cantacuzino, care s-a remarcat prin gustul său artistic 
deosebit, mărturisit de ctitoriile sale, Fundenii Doamnei, Colţea, Sinaia dar 
şi de faptul că domnitorul Constantin Brâncoveanu, cunoscându-i talentul 
în chestiuni de patronaj de artă, îl delega a fi ispravnic al lucrărilor ample de 
restaurare şi de redecorare a palatului curţii domneşti de la Târgovişte, trebuie 
că fi avut cel puţin un rol consultativ şi în cazul intervenţiilor ctitoriceşti 
realizate de nepotul său, paharnicul Şerban, la mănăstirea Comana. Mihail 
este, probabil, cel care i-a inspirat lui Şerban alegerea hramului Sf. Eftimie 
pentru paraclis. Biserica lui Mihail de la Fundenii Doamnei era prima din 
Ţara Românească la acea vreme, care avea acest hram, iar alegerea sa trebuie 
că i-a fost motivată de vizitarea locurilor sfinte de la Ierusalim, împreună cu 
mama sa, Elina, probabil şi a chiliilor ruinate din pustia Iordanului, unde a 
trăit marele ascet împreună cu ucenicii săi, căci călătoria lor a vizat o serie 
întreagă de locuri sfinte, din Ierusalim şi din afara lui20.

Sf. Eftimie cel Mare este cunoscut şi drept marele dascăl al cuviosului 
Sava cel Sfinţit. Mănăstirea bucureşteană Sf. Sava fusese recent refăcută sub 
domnitorul Şerban Cantacuzino cândva după 1682 şi până către 168621. Ea era, 
de fapt, o fundaţie mai veche a unui boier, pîrcălabul Andronache, cu hramul 
Bunavestire, care fusese închinată la mănăstirea Sf. Sava de lângă Ierusalim, 
motiv pentru care era cunoscută sub acest nume, aşa cum relatează pisania 
pusă în 1709, cu ocazia refacerilor realizate sub Constantin Cantacuzino22. 
Domnitorul Şerban se pare că a întemeiat aici şi prima şcoală cu predare 
în limba greacă, cu ajutorului fratelui său, învăţatul stolnic Constantin 
Cantacuzino, pe care mai apoi, Brâncoveanu a reformat-o ca Academie23. 
Atât Cantacuzinii şi Brâncoveanu cât şi mai apoi mitropolitul Antim 
Ivireanul realizaseră de mai multă vremea nevoia urgentă a organizării de 
şcoli24. În lipsă de intelectuali autohtoni pregătiţi pentru aceasta, ei au apelat 
la experienţa prietenilor apropiaţi ai Cantacuzinilor, patriarhii Ierusalimului 
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Dositei şi nepotul său, urmaş în scaun, Hrisant Nottaras, pentru organizarea 
tipografiilor şi a Academiilor domneşti din Bucureşti şi Iaşi25. Domnitorul 
Brâncoveanu îl ruga la 1707 pe patriarhul Hrisant Nottaras să întocmească 
programa şcolară pentru această Academie, stabilind şi materiile care 
urmează a fi predate26. Odată organizată astfel, mănăstirea Sf. Sava va fi 
închinată metoh Patriarhiei de la Ierusalim, egumen fiind un anume Daniil 
Arapul27. Este semnificativ faptul că în Catavasierul tipărit la Mitropolie 
de Antim Ivireanul în 1714 există şi un condac al Sf. Sava în slavonă28, el 
fiind unul dintre foarte puţinii sfinţi care figurau cu condace, alături de 
Sf. Paraschiva, patroana Moldovei, de Sf. Constantin şi Elena, patronii 
Mitropoliei bucureştene şi ai domnitorului Brâncoveanu sau de Sf. Atanasie 
Athonitul, patronul Muntelui Athos, de unde provenea mitropolitul Antim29.

Patriarhii Ierusalimului au fost prezenţe aproape permanente la curţile 
cantacuzine şi brâncoveneşti în aceste decenii. În 1693, patriarhul Dositei 
al Ierusalimului încuviinţa împreună cu domnitorul Brâncoveanu predarea 
mânăstirii gorjene Polovragi, care fusese metoh al Patriarhiei Ierusalimului, 
pentru a reveni Hurezilor, contra unei sume de 1500 de taleri30. Şi mănăstirea 
bucureşteană Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti, o măreaţă ctitorie a domnitorului 
Brâncoveanu, odată terminată, la 1706, a fost închinată Patriarhiei Ierusalimului. 
Urmaşul lui Dositei în scaunul patriarhal, nepotul său, Hrisant Nottaras, s-a 
remarcat drept un apropiat prieten al stolnicului Constantin Cantacuzino, cu 
care a întreţinut o îndelungată corespondenţă. Lui, patriahul îi împărtăşea 
atât sfaturi în chestiuni politice, cât şi din vastele sale cunoştinţe intelectuale 
şi bibliofile, un domeniu atât de drag stolnicului31. Prietenia patriarhului 
Hrisant va continua şi cu fiul acestuia, Ştefan32, şi chiar cu nou urcatul pe 
tronul Munteniei, fanariotul Nicolae Mavrocordat, care a închinat patriarhiei 
Ierusalimului ctitoria sa, marea mănăstire Văcăreşti.

Legăturile strânse dintre Cantacuzini şi patriahii Ierusalimului, ca şi 
rolul lor spiritual şi cultural remarcabil pe care l-au avut aceştia în Biserica şi în 
învăţământul muntenesc, au creat un întreg context favorabil adoptării unui cult 
pentru aceşti sfinţi trăitori în pustia Ierusalimului, întemeietori ai monahismului, 
ca Eftimie cel Mare. Este greu de spus dacă doar pelerinajul Elinei şi al lui 
Mihail la Ierusalim ar fi generat adoptarea unui astfel de hram, dacă nu ar fi fost 
întregul context de relaţii al Cantacuzinilor şi al curţii munteneşti cu Patriahia 
Ierusalimului. Legăturile Cantacuzinilor cu Patriahia Ierusalimului vor fi 
fost cele care au motivat, în 1728, ca şi mănăstirea Comana să fie închinată 
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bisericii Sf. Mormânt de către domnitorul Nicolae Mavrocordat, după 
dispariţia urmaşilor direcţi ai ctitorilor33.

Cel de-al doilea sfânt ales drept hram al paraclisului de la Comana, Sf. 
Spiridon († 12 decembrie 350), ierarhul din Trimitunda Ciprului, este de 
asemenea o raritate absolută pentru Ţara Românească. În afara acestui paraclis, 
nu se mai cunoaşte decât o biserică cu acest hram dinaintea secolului al XVIII-lea, 
cea care se ridica pe locul actualei biserici sf Spiridon Vechi34. Această biserică, se 
pare, ctitoria boierilor din Floreşti de pe la jumătatea secolului al XVII-lea, se afla 
chiar vis-à-vis de casele stolnicului Constantin Cantacuzino, moştenite de la tatăl 
său, ridicate în apropierea bisericii mănăstirii Sf. Apostoli. Locul pe care se afla 
această biserică se găsea atunci pe malul stâng al Dâmboviţei (după regularizarea 
ei modernă, locul în cauză a ajuns pe malul drept), iar în faţa ei se întindea 
un pod, zis al cilibiului, după supranumele de dat de turci cărturarului stolnic 
Cantacuzino35. Nu ştim dacă stolnicul va fi avut vreodată contribuţii ctitorieşti la 
această biserică din apropierea casei sale, aşa cum ştim, de pildă, despre cealaltă 
biserică aflată în apropiere, mănăstirea Sf. Apostoli, că a fost refăcută de fiul său, 
Ştefan Cantacuzino, ajuns domn36 De asemenea, în Moldova, la Leţcani, paraclisul 
caselor vornicului Toma Cantacuzino37, ridicat la jumătatea veacului al XVII-lea, 
avea şi el hramul Sf. Spiridon38. 

Hramul Sf. Spiridon de la Comana va mai rămâne o excepţie în Ţara 
Românească pentru încă o jumătate de secol. El va mai apărea la ctitorii 
româneşti doar pe la jumătatea secolului al XVIII-lea. În 1747 se reconstruia 
biserica Sf. Spiridon în Bucureşti, cunoscută azi sub numele de Sf. Spiridon 
vechi, pe locul vechii biserici de lângă casele stolnicului, de către Constantin 
Mavrocordat, şi închinată Patriarhiei Antiohiei39. Domniţa Sultana, sora 
ctitorului fanariot, dona mănăstirii o icoană a Sf. Spiridon cu inscripţie 
grecească, datată 174540. Este semnificativ faptul că domnitorul Constantin 
Mavrocordat alege această veche biserică pentru a o reface. Cultul pentru Sf. 
Spiridon era mai caracteristic spaţiului grecesc decât celui românesc, la acea 
vreme. Biserica Sf. Spiridon din Iaşi a fost construită în 1751 - 1752 de Ştefan 
Bosie cămăraşul, cu sprijinul hatmanului Vasile Ruset şi al negustorului 
Anastasie Lipscanul din Corfu41, insulă unde se păstrează moaştele Sf. 
Spiridon, motiv pentru care a fost, probabil, ales acest hram. Ea a devenit 
paraclis al primului spital public ridicat atunci în Moldova, de domnitorul 
fanariot Constantin Racoviţă (1756/8)42. Şi biserica Sf. Spiridon Nou din 
Bucureşti va fi ridicată tot de un grec, fanariotul Scarlat Ghica. 
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Toate acestea ar arăta faptul că hramul Sf. Spiridon, ales pentru 
paraclisul mănăstirii Comana, dacă va fi fost inspirat de biserica de lângă 
casele unchiului paharnicului Şerban, stolnicul Cantacuzino, sau de 
paraclisul caselor lui Toma Cantacuzino, unchiul său de bunic, nu se poate 
şti, dar cu siguranţă, dat fiind caracterul lui excepţional în ţările române, 
se va fi datorat cosmopolitismului Cantacuzinilor, originilor lor greceşti, 
legăturilor lor multiple cu diaspora grecească atât din Imperiul otoman şi 
în special din Constantinopol – unde moaştele Sf. Spiridon stătuseră pentru 
mai multe secole - cât şi din insulele aflate sub inflenţa veneţiană, cum erau 
Corfu şi Cipru, unde era venerat ca patron Sf. Spiridon. 
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AFIRMAREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI PE PLAN 
INTERNAŢIONAL PRIN SPRIJINIREA 

ORTODOXIEI - DEBUT ŞI DEZVOLTARE - 
(SECOLELE XIV-XVI)

Protos. Dr. Teodor ŞERBAN

A
bordarea acestei probleme se încadrează în discutarea relaţiilor in-
ternaţionale, implicit în lupta pentru afirmarea şi menţinerea Ţării 
Româneşti în perioada secolelor al XIV-lea, al XV-lea şi începutul 

celui de-al XVI-lea. Atunci locuitorii Ţării Româneşti, românii, au fost priviţi 
ca un spin în ochii vecinilor slavi ori de origine ugrofinică. Era firesc. Românii 
erau aici reprezentanţii latinităţii orientale. Ei continuau tradiţia Imperiului 
Roman. În bună măsură, îşi datorau existenţa Imperiului Bizantin. Poate că 
dacă nu ar fi fost acesta, ei nu s-ar fi menţinut. Desigur că legătura cu Bizanţul 
era firavă. Situaţia s-a datorat suprastructurii involutive a statului basileilor. 
El nu mai putea acorda, pe plan politico-militar, un ajutor eficace, real. Sin-
gurul domeniu în care s-a putut obţine un sprijin a fost cel moral, ideatic, reli-
gios. El a fost oferit de Biserica Ortodoxă. S-a putut realiza folosindu-se o ve-
che instituţie bizantină, cea a cezaro-papismului. Ea s-a manifestat în primul 
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rând prin stabilirea relaţiei dintre Ţara Românească şi Muntele Athos, atunci 
mesager al Patriarhiei. Era normal să se caute şi să se întreţină această punte. 
Biserica Ortodoxă, în Europa de sud-est şi de est, avea numeroase unităţi de 
cult, mănăstiri şi de biserici, care acopereau asemeni unei plase întreaga zonă. 

Cu mult înainte de apariţia statului medieval, din veacurile formării 
lor depline ca etnie creştină, românii au întreţinut relaţii bune cu monahii 
ortodocşi de pe Muntele Athos. Acolo, din secolele VIII-IX, se formase o 
comunitate monastică. Ei se retrăseseră din tumultul lumii bizantine, din faţa 
luptelor provocate de mişcarea iconoclastă1, la adăpostul naturii sălbatice, 
pentru a crea un stat teocratic otodox.

Târziu, în anul 963, Sf. Athanasie2 a ridicat pe Muntele Athos 
Mănăstirea  Lavra cea Mare. A fost primul mare aşezământ monastic, în 
mijlocul puzderiei de schituri şi mănăstiri preexistente. Analiza documentelor 
bisericeşti greceşti arată un progres rapid. În anul 1046, cu puţin anterior 
marii schisme3 pe Muntele Athos existau 180 aşezări monastice care 
adăposteau 2000 monahi, iar în anul 1213 erau circa 300 locaşuri de cult, 
unde trăiau aproximativ 3.000 călugări4.

Cei veniţi ca monahi să trăiască în aşezămintele de pe Muntele Athos 
erau de neamuri diferite: greci, sârbi, bulgari, români5 - ades numiţi în actele 
greceşti Vlahi6 – ruşi şi, un timp  chiar şi unguri, cum s-a afirmat din eroare7.

Izvoarele vremii arată că românii au avut legături cu călugării de pe 
Muntele Athos chiar de la începutul stabilirii lor acolo. În anii 885 basileul 
Vasile I (867-886) şi, după el, în anul 911, basileul Leon VI cel Înţelept (886-
912) s-au văzut obligaţi să-i alunge pe păstorii români veniţi cu turmele lor la 
păscut pe Muntele Athos8. La rândul lui, basileul Constantin IX Monomahul 
(1042-1055) a reiterat măsura de alungare a românilor care reveniseră pe 
Muntele Athos, unde se stabiliseră cu tot cu familiile lor, căci de fapt, în 
virtutea tradiţiei ei erau stăpânii acelor pământuri9. Hrisoavele aflate în 
arhivele Mănstirii Zografu au înscrise în ele nume româneşti ca Ioan Vlahul, 
Ştefan Mavrovlahul, Evdochia Vlahoiani10. Însemnat este că toate aceste 
nume, puţin amintite în istoriografia română11, arată clar că românii din 
spaţiul ocupat mai târziu de Ţara Românească aveau vechi legături pe linia 
Bisericii Ortodoxe cu monahii de pe Muntele Athos şi chiar făceau parte din 
aceste mănăstiri12. 

Fiind un amalgam de neamuri între călugării care se adăposteau pe 
Muntele Athos acolo au fost ridicate mănăstiri şi schituri de conducătorii 
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politici. Astfel, Mănăstirea Zografu a fost construită de bulgari, Mănăstirea 
Hilandar a fost o ctitorie sârbească13. Se presupune că monahii de la muntele 
Athos au influenţat şi viaţa creştină din Rusia Kieveană. În anul 1169 ruşii 
kieveni au primit Mănstirea Sf. Pantelimon, de la ei numită ulterior şi 
Rusicon14.

În secolul al XIV-lea au devenit evidente prin domni legăturile 
dintre Ţara Românească şi Muntele Athos. Ele se vor accentua, în a doua 
parte a veacului, după transmutarea scaunului mitropolitan şi a lui Iachint 
din Vicina la Curtea de Argeş. De atunci, domnii din Ţara Românească 
vor căpăta calitatea şi caracterul puţin recunoscut de protectori ai bisericii 
ortodoxe. Noua situaţie s-a obţinut în condiţiile marii ofensive pline de 
succes a otomanilor. După victoria de la Cirmen (1371) şi Pločnič (1386) 
ei au reuşit să cucerească ţaratele bulgare (Târnovo 1393, Vidin 1396), să 
ocupe Constantinopolul şi să-l transforme în Istanbul (29 mai 1453) şi să 
supună despotatul sârbesc (1459). O serie de mărturii scrise, arheologice şi 
ale obiectelor de artă demonstrează calitatea de protectori ai călugărilor de 
pe Muntele Athos a domnilor români. 

În anul 1369 egumenul mănăstirii Kutlumuz şi viitor protos al 
Athosului, Hariton, i-a adresat o rugăminte domnului Vladislav I Vlaicu, 
cerându-i să fie ajutat pentru refacerea aşezământului său monastic15. El i-a 
amintit că legăturile Ţării Româneşti cu mănăstirea Kutlumuz erau vechi şi 
datau din timpul domnului Nicolae Alexandru16. Acesta făcea parte dintre 
ctitorii aşezământului monastic17. Mănăstirea Kutlumuz va deveni centrul 
predilect al donaţiilor domnilor români în perioada de care ne ocupăm. Nu 
putem preciza care a fost cauza determinantă pentru domnii şi boierii români 
în alegerea acestui aşezământ de cult în vederea donaţiilor. În orice caz, din 
documente rezultă că el a primit din partea domnilor şi a boierilor din Ţara 
Românească moşii, bălţi, păduri, venituri în bani, icoane scumpe, podoabe 
etc. Daniile menţionate de Hariton a fi fost primite de mănăstirea Kutlumuz 
de la domnul Nicolae Alexandru se încadrează într-un spectru mai larg. Către 
1355, în timpul energicului patriarh Calist I, a început o acţiune de apărare a 
monahilor de pe Muntele Athos. Ei erau atacaţi de pe mare de corsarii turci 
otomani. De pe uscat, fuseseră loviţi de despoţii sârbi, aflaţi în conflict cu 
Patriarhia Ecumenică. Pentru a putea rezista, mănăstirile incendiate, parţial 
demantelate, au trebuit refăcute şi întărite cu ziduri, turnuri şi şanţuri. La 
acest efort constructiv colosal a participat Nicolae Alexandru, care l-a susţinut 
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băneşte. Astfel el acţiona şi pentru reglementarea raporturilor juridice ale 
bisericii ortodoxe din Ţara Românească cu Patriarhia Ecumenică. O făcea 
înainte de anul 1359. Domnul român se înscrisese astfel într-un proces 
amplu, de revitalizare a aşezămintelor monastice de pe Muntele Athos18. 
Fiul şi urmaşul său pe tron, Vladislav I Vlaicu, a continuat această politică 
de întărire a aşezămintelor şi bunele raporturi cu monahii de pe Muntele 
Athos, denumit şi ochiul lui Dumnezeu19, deoarece de acolo se controla 
întreaga lume ortodoxă. Într-un hrisov datat septembrie 1369 rezultă ce a 
promis că va face domnul Vladislav I Vlaicu: „Deoarece prea cuviosul între 
ieromonahi, chir Hariton, catigumenul cinstitei mănăstiri de la Muntele 
Athos, cinstită cu numele domnului şi Dumnezeului şi mântuitorului nostru, 
Iisus Hristos, care se cheamă şi Cutlumuz, după ce cu multă trudă şi frică 
a cutreierat multe ţări, a venit la domnia mea şi a cerut cu stăruinţă, ca 
pe temelia pusă de domnul şi tatăl domniei mele la numita mănăstire a 
Cutlumuzului, să mai clădesc şi adăogând la aceasta, să ridic o mănăstire, 
să înconjur cetatea cu o împrejmuire de zid şi s‑o întăresc cu turnuri, să 
clădesc o biserică, o trapezărie şi nişte chilii, să cumpăr moşii şi să dăruiesc 
vite pentru traiul şi uşurarea nevoilor fraţilor care locuiesc şi vor locui 
într‑însa, făcând astfel pomană părinţilor domniei mele şi mie, acum şi în 
vremea ce va urma precum şi slavă... pentru viaţa de acum, iar pentru ceea 
ce va să fie, iertarea păcatelor noastre, spunând că se cuvine ca şi domnia 
mea să facă, cum au făcut şi alţi domni, anume sârbii, bulgarii, ruşii şi 
ivirenii, făcându‑mi mie pomană şi cinstire acestui minunat şi sfânt munte, 
ca să zic aşa, ochiul întregii lumi şi odihnă sufletească şi trupului celor ce se 
trag din neamul lor (...)” 20. 

În partea a doua a documentului, Vladislav I Vlaicu i-a cerut 
„catigumenului” Hariton să permită monahilor români din mănăstirea 
Cutlumuz să nu mai ducă o viaţă de cenobiţi, ci una în conformitate cu cerinţele 
idioritmilor21. Chir Hariton, cu multă greutate, abia în al doilea testament al 
său din a doua parte a anului 1370, după ce a recunoscut că domnul Vladislav 
I Vlaicu a înălţat tot ceea ce a promis, a arătat că a în fine permis monahilor 
români să trăiască după viaţa permisă de ritul idioritmic. Aprobarea acestui 
mod de trai, mai lejer ca cel al cenobiţilor22, instituirea noului regulament de 
viaţă a dus la atragerea unui mare număr de monahi români în mănăstirea 
Cutlumuz. Exemplul cel mai cunoscut este al protopopului Mihail, care în 
anii 1369-1370 nu a rezistase regimului de viaţă impus de chir Hariton. După 
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ce acesta a schimbat sistemul pentru monahii români, după 1371, protopopul 
Mihail a revenit la mănăstirea Cutlumuz23. În orice caz, ajunsese acolo înainte 
de anul 1375, când deţinea un loc important între monahi sub numele de 
Melchisedec24. Numărul mare de monahi români care a ajuns să trăiască în 
mănăstirea Cutlumuz după 1371 a făcut ca aceasta să fie numită „mănăstirea 
românească” sau „lavra vlahilor”25.

În acelaşi timp domnul Vladislav I Vlaicu, fiind înscris între ctitori, a 
donat mănăstirii Marea Lavră o foarte frumoasă icoană reprezentându-l pe Sf. 
Athanasie. Alături de sfânt, pe ferecătura icoanei, pe ramă, sunt reprezentaţi 
donatorii: domnul Vladislav I Vlaicu şi soţia sa Ana26. În al treilea testament 
al lui Hariton, devenit din 1372 mitropolit al Ţării Româneşti, se specifică 
limpede că a avut şapte întâlniri cu Vladislav I Vlaicu şi soţia sa, Ana, dar 
nu aminteşte niciun contact direct cu Nicolae Alexandru27. El nu pomeneşte 
nici importanta danie a icoanei. În această situaţie putem aminti numai că 
icoana a fost domnul de domnul Ţării Româneşti din secolul al XIV-lea, 
reprezentând o capodoperă care a respectat regulile erminiilor, dar a depăşit 
hieratismul, putându-se desprinde personificarea chipului domnitorului şi 
al soţiei sale.

După acel hrisov domnesc din anul 1369, asemeni unui şir de 
mărgăritare au curs daniile boierilor şi domnilor Ţării Româneşti către 
Muntele Athos. La 21 noiembrie 1398 jupan Aldea, împreună cu soţia sa 
jupaniţa Bisa, au dat schitului Sf. Nicolae de lângă turnul mănăstirii Cutlumuz 
satul Cireaşov de pe Olt cu toate veniturile sale28. Donatorul, arătat ca mare 
boier prin titlul său de jupan, a ameninţat cu blestem greu pe toţi cei care ar 
fi încercat să se atingă de satul dăruit sau de veniturile acestuia, care trebuiau 
să ajungă la mănăstire. Tot în hrisov s-a arătat că satul fusese o iniţial o danie 
domnească pentru ei. Se lipseau de ea acum cu dorinţa de a fi pomeniţi atât ei 
cât mai ales domnul ţării pentru iertarea păcatelor. Este o idee contractuală, 
care apare în toate hrisoavele de danie. Atât boierul Aldea, cât şi domnii au 
motivat că cer în schimbul bunurilor lor să fie pomeniţi şi să le fie iertate 
păcatele lor şi ale apropiaţilor lor, înaintaşi, contemporani şi urmaşi. 

Mircea cel Bătrân, la rândul lui, a dăruit mănăstirii Cutlumuz „ca să‑i 
fie în stăpânire satele anume: Giurgiu şi Prislop şi bălţile de la Sviştov pe 
tot Calmaţuiu şi Comanca şi Laiovul lui Stroe şi Daneştii cu hotarul (...) 
începând de la vama oilor, de găletărit, de albinărit, de dijmă (...)” . Toată 
dania a fost făcută de Mircea cel Bătrân („cât <a dăruit> Mircea voevod”) 
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şi a fost întărită la 1 septembrie 1475 – 31 august 1476 de domnul Laiotă 
Basarab cel Bătrân29. 

Vlad Călugărul prin hrisovul de la 21 aprilie-august 1489 întăreşte 
mănăstirii Cutlumuz dreptul de posesiune asupra mai multor bunuri imobile: 
„ca să le fie în stăpânire satele anume: Gheorgova şi bălţile, începând de la 
Sviştov pe tot Călmăţuiul şi pe Comanca şi Laiovul lui Stroe şi Cireaşovul pe 
Olt şi Grecii Călugăreşti pe deal şi Hârteşti pe Arghişel şi ocina lui Bucur şi 
muntele de la Strunga Hârteştilor şi satul Maricino”30. Domnia scuteşte toate 
satele mănăstirii de plăţi: „începând de la vama oilor, de vama porcilor, de 
albinărit, de găletărit, de dijmă, de cositul fânului, de vinăriciu, de gloabe, 
de cărături, de pdvoade, adică de toate slujbele şi dăjdiile mari şi mici, câte 
<se află> în ţara singur stăpânitoare şi stăpânirea domniei mele”31. Ele se 
alăturau banilor obţinuţi de monahii de la Cutlumuz prin scutirea de vămi şi 
dări a satelor dăruite. Acestor acţiuni deliberate ale domnului Vlad Călugărul 
erau însemnate, căci sumele cele mai mari de bani se obţineau atunci în Ţara 
Românească din vămi şi din negoţ.

Acelaşi domn, în alt hrisov, datat 29 august 1492, dăruieşte pentru 
kir Cosma, fost protos al Athosului, un obroc anual de 1000 aspri şi 100 
pentru cheltuiala ridicării acestor bani32, care trebuiau duşi fostului protos 
de călugării de la Cutlumuz atunci când veneau să-şi ridice propria sumă de 
bani alocată de domn. Este o danie importantă, deoarece ea contribuie şi mai 
mult la mărirea veniturilor băneşti ale unui fost protos. Trebuie să fi fost încă 
un ierarh foarte important, cu un cuvânt greu, de care aveau nevoie domnii 
Ţării Româneşti. Daniile către acest fost protos al Athosului, kir Cosma, apar 
continuu în documente. În ianuarie 1501 Radu cel Mare îi dublează obrocul 
la 2.000 aspri anual şi 200 pentru transportul banilor33. Fratele lui Radu cel 
Mare, domnul Vlad cel Tânăr sau Vlăduţ, la 15 mai 1510, i-a mărit obrocul la 
5.000 aspri anual şi la 500 aspri banii de transport34. Chir Cosma a reuşit să 
obţină mărirea obrocului deoarece, după cum se arată în hrisov, a venit la 
Vlăduţ Vodă cu scrisorile de danie de la fratele acestuia, răposatul Radu cel 
Mare35. Este demn de remarcat că suma primită de acest fost protos, personal, 
era mai mare ca aceea dată unor întregi mănăstiri. Putem conchide emiţând 
supoziţia că acest fost protos era extrem de influent în lumea ortodoxă şi, 
prin cuvintele lui, ar fi putut face mult rău sau, dimpotrivă,bine, domnilor 
Ţării Româneşti. 
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Fiul lui Vlad Călugărul, domnul Radu cel Mare, printr-un alt hrisov 
datat 29 ianuarie 1500, înăreşte aceleiaşi mănăstiri Cutlumuz acelaşi sat 
Dăneşti. Totodată, le întăreşte şi dijma de la Uibăreşti, răscumpărată special 
de domn cu 5000 de aspri pentru călugări. Se arată în document că el dă 
aceste sate „precum le‑au dat strămoşii şi părintele domniei mele”36 .

În anul 1497 mănăstirea Cutlumuz a fost răvăşită de un teribil 
incendiu37. Foarte probabil, atunci s-au prăbuşit toate plafoanele, susţinute 
din bârne de lemn. Domnul Ţării Româneşti Radu cel Mare s-a angajat, 
asemeni înaintaşilor lui, în munca de refacere a mănăstirii după acest 
incendiu. Aceasta rezultă dintr-o inscripţie descoperită de un pictor sârb, D. 
Avramovič, în anul 1848, dar pierdută astăzi, care consemna: „Radul voevod. 
Anul 5005 (1 septembrie 1496‑31 august 1497)”38. 

Între actele publicate de Paul Lemerle există şi reproducerea unei 
inscripţii slavone, săpată în piatră, în care s-a consemnat că turnul din colţul 
de sud-vest al mănăstirii a fost început în timpul egumenului Simon, în anul 
7016 (1508),  după moartea lui Radu cel Mare, însă cu banii daţi de acesta 
din urmă39. 

La rândul său, Neagoe Basarab, în mai multe hrisoave – unul datat 
incert între februarie 1512 şi septembrie 152140 şi altele provenind din 20 
februarie 151241, 23 iulie 1512-151342, 7 decembrie 151443 a întărit daniile 
înaintaşilor săi de pe tronul Ţării Româneşti. În primul hrisov, cel care poate 
fi datat între februarie 1512 şi septembrie 1521, domnul a confirmat dania vel 
clucerului Manea, reprezentând jumătate din ocina Pârdeştilor, către două 
mănăstiri, aşa cum a dorit donatorul: Clocociov din Ţara Românească şi 
Cutlumuz de pe Muntele Athos44. Este mai puţin obişnuit, deoarece veniturile 
dintr-o singură ocină sunt împărţite între o mănăstire românească şi una 
athonită. Aici ne putem ridica o întrebare: nu cumva egumenul şi clericii 
din mănăstirea Clocociov erau tot greci? Este posibil, deoarece o serie de 
egumeni din Ţara Românească erau greci. 

Alături de aceste danii către Cutlumuz au fost făcute şi altele în 
favoarea altor aşezăminte monastice athonite. Astfel, la Marea Lavră, în 
afară de icoana donată de Vladislav I Vlaicu şi de soţia sa Ana, strănepotul 
acestuia Radu cel Mare plătea un obroc anual menţionat în ianuarie 150145. 
Despre această plată anuală, care se făcea în luna ianuarie, nu ştim dacă a 
instituit-o el sau a moştenit-o ca o obligaţie de la înaintaşii săi. La rându 
său, Neagoe Basarab în anul 1514 a refăcut catoliconul Lavrei celei Mari, 
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acoperind întreg acoperişul cu plumb, apoi a dat aceleiaşi o serie de obiecte 
de cult precum şi uriaşa sumă de 90.000 taleri46. Informaţiile din Viaţa Sf. 
Nifon scrisă de Gavriil Protul sunt puse sub semnul întrebării şi în această 
privinţă de P. Ş. Năsturel. Bizantinistul român arată că, în special, suma 
de 90.000 taleri este mult prea mare pentru a putea fi donată de Neagoe 
Basarab47. Era greu ca tezaurul Ţării Româneşti să posede o asemenea sumă 
de care să se poată dispersa uşor printr-o danie făcută unei singure mănăstiri 
athonite. Mergând mai departe, completând judecata regretatului bizantinist 
român, putem spune că această sumă de 90.000 taleri era de şase ori mai 
mare ca birul plătit în 1551, 15.000 taleri (aprox. 1,1 - 1,5 mil.aspri), de către 
Ţara Românească Sublimei Porţi48.

Cu mănăstirea Vatoped au avut legături Vlad Călugărul, Radu cel 
Mare şi, mai ales, Neagoe Basarab49. Gavriil Protul arată că Neagoe Basarab 
a donat mănăstirii Vatoped un venit bănesc anual egal cu cel al Marii Lavre. 
Lângă icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului a pus un măr din aur 
în care erau încrustate mărgăritare şi alte pietre preţioase. În fine, tot acolo 
a construit o mare pivniţă50. Informaţia este completată de două manuscrise 
greceşti existente în arhiva mănăstirii Vatoped, dar puţin puse în circulaţie. 
În ele se arată că Neagoe Basarab („Neagulos”) a construit o pivniţă mare 
pentru vin şi alta pentru grâne. Apoi a refăcut acoperişul bisericii, învelind-o 
cu plumb. În fine, a mai construit turnul Fecioarei, care a fost apreciat a fi mai 
frumos ca cel anterior. De asemenea a mai ridicat o nouă biserică, închinată 
tot Născătoarei de Dumnezeu51.

Un fapt remarcabil l-a reprezentat construirea unui apeduct pentru 
mănăstirea Sf. Eftimie de la Iviron. Astfel a ajutat mult îmbunătăţirea 
vieţii monahilor de acolo52. Ginerele lui Neagoe Basarab, domnul Radu de 
la Afumaţi, însurat cu frumoasa Ruxandra, a amintit într-un hrisov din 11 
februarie 1525 că la 7 ianuarie 1517 socrul său a cumpărat satul Tătarii şi l-a 
donat mănăstirii din Curtea de Argeş. Satul a fost cumpărat de la mănăstirea 
Iviron pentru suma de 5.600 aspri53. Este un fapt rar vânzarea unui bun al 
bisericii, care avea proprietăţi de „mână moartă”. Este foarte probabil ca 
acest sat din Ţara Românească să fi fost donat anterior de cineva – boier sau 
domn – mănăstirii Sf. Eftimie, donator al cărui nume nu s-a păstrat în actele 
cunoscute de noi. Trebuie să menţionăm că un sat Tătari („de lângă Colciac”) 
este menţionat în proprietatea jupanului Mihail din Ruşi care l-a cumpărat 
de la domnul Radu cel Frumos, domn care i-l întăreşte în 25 august 146154. 
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Este deci posibil să existe o identitate cu satul vândut în 1517 de mănăstirea 
Iviron lui Neagoe Basarab. S-ar putea ca în anii următori, cândva, numele 
donatorului din Ţara Românească să fie descoperit în arhivele mănăstirii 
Iviron. 

Un alt donator către Athos, al cărui nume este cunoscut dintr-un 
hrisov din noiembrie 1492, emis din Bucureşti, a fost domnul Vlad Călugărul. 
Ca urmare a cererii sultanei creştine Mara55 şi a surorii ei, domnul Vlad 
Călugărul a dat mănăstirii sârbeşti Hilandar de pe muntele Athos un obroc 
(rentă) anual de 5.000 aspri. În acelaşi timp, a mai considerat necesar să 
asigure 500 aspri pentru cei care urmau să transporte banii din rezidenţa Ţării 
Româneşti până la mănăstirea athonită. A mers mai departe cu respectarea 
promisiunii sale. În hrisov a precizat că obligaţia de a se plăti obrocul după 
moartea sa va reveni fiilor săi, Radu şi Mircea56. Fiul său major, dovenit 
domn al Ţării Româneşti, Radu cel Mare (1495-1508), a respectat voinţa 
tatălui său. El a continuat să plătească obrocul pentru a uşura întreţinerea 
mănăstirii sârbeşti57. Fratele său minor, domnul Vlad cel Tânăr sau Vlăduţ 
(1510-1512) a continuat şi el să respecte angajamentul luat de tatăl lor58. La 
rândul său, domnul Neagoe Basarab, într-un hrisov datat 23 august 1517, 
scris în mănăstirea Curtea de Argeş, imediat după sinodul care o târnosise 
(15-17 august 1517), a mărit obrocul Hilandarului la 7.000 aspri59.

Cu mănăstirea Dionisiou relaţiile sigur documentate ale Ţării 
Româneşti au început mai târziu. Ele s-au înodat abia în timpul lui Radu cel 
Mare. În momentul în care fostul patriarh ecumenic Nifon al II-lea a plecat 
din Ţara Românească încărcat cu daruri, s-a îndreptat către mănăstirea 
Dionisiou. După cum am arătat în paginile anterioare, călugării de acolo au 
avut de profitat de pe urma dărniciei domnului Radu cel Mare din Târgovişte. 

O altă mănăstire athonită care a avut de profitat de pe urma dărniciei 
domnilor Ţării Româneşti a fost Pantocrator. Gavriil Protul, elogiindu-l pe 
Neagoe Basarab în opera sa panegirică la adresa lui Nifon al II-lea, arată 
că domnul român a făcut şi acelei mănăstiri danii la fel de mari ca în cazul 
mănăstirii Iviron60.

Un hrisov cu caracter solitar în sec. XV, datat 9 februarie 1433, scris 
în Târgovişte din porunca domnului Alexandru Aldea, acordă mănăstirii 
Zografu un obroc anual de 3.000 aspri până la moartea domnului donator61. 
Acest obroc reprezenta, practic, o plată a pomenirilor care trebuiau făcute 
pentru tatăl domnului, Mircea cel Bătrân şi domnul donator el însuşi. Actul 
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a căpătat valoare specială, deoarece a fost scris în faţa egumenului mănăstirii 
patronată de bulgari şi a principalelor sale ajutoare62. După acest act, pentru 
perioada de care ne ocupăm nu au mai existat alte hrisoave care să ateste 
întreţinerea mănăstirii athonite de către Ţara Românească.

În ziua de 24 martie 1490, în Bucureşti, la curtea lui Vlad Călugărul 
a sosit o delegaţie a mănăstirii athonite Dohiar (Dochiarium). Ea i-a cerut 
domnului Vlad Călugărul să devină ctitor al mănăstirii. Domnul le-a acordat 
un obroc anual de 3.000 aspri63. Fiul său major, domnul Radu cel Mare, în 
anul 1497, a confirmat dania tatălui său. El a avut bunăvoinţa de a adăuga la 
obrocul iniţial suma de 400 aspri, care trebuia plătită celor care se ocupau de 
transportul obrocului din Ţara Românească până la mănăstire64. 

Stabilirea relaţiilor dintre domnii Ţării Româneşti şi mănăstirea 
Filoteu comportă o discuţie deosebită. Teodor Bodogae, bazându-se pe 
un rezumat în limba greacă al unui act presupus a fi emis de cancelaria 
lui Vlad Ţepeş, a formulat ipoteza că relaţiile cu mănăstirea athonită ar 
fi început în vremea acelui domn65. În sprijinul tezei sale a stat şi datarea 
cuprinsă în rezumat, care s-ar citi anul 6969 (1 septembrie 1460-31 august 
1461)66. Rezumatul, păstrat în arhiva Arhistarhi de la Academia Română, 
a fost contestat de P. Ş. Năsturel67. Acesta a considerat că prima relaţie a 
Ţării Româneşti cu Mănăstirea Filoteu ar data de fapt din timpul lui Vlad 
Călugărul. El şi-a bazat aserţiunea pe analiza internă a unui document emis 
de cancelaria acestuia, dată de editorii Documenta Romaniae Historica între 
<1487-1492>68. În act se arată că părinţii lui Vlad vodă Călgărul au fost „Io 
Vlad voievod şi maica mea monahia Eupraxia”69. Acesta nu este însă un 
argument zdrobitor pentru îndepărtarea din discuţie a rezumatului în limba 
greacă din arhiva Aristarh, care-l indică drept donator pe Vlad Ţepeş. Cum 
Vlad Ţepeş şi Vlad Călugărul erau fraţi, iar căsătoria era relativă în evul 
mediu, se putea ca părinţii să fie aceiaşi70. Totuşi, menţionarea din cel de-al 
doilea document de danie către Filoteu (datat doar de editori) a copiilor lui 
Vlad Călugărul – Radu, Mircea şi Vlad - arată foarte clar că de data aceasta 
Vlad Călugărul era domnul emitent al documentului prin care se făcea o 
donaţie de 4.000 aspri anual şi 300 aspri pentru transport către mănăstirea 
Filoteu. Vlad Ţepeş a avut alţi copii, cu alte nume: Mihnea, probabil Maria 
etc.71 În această situaţie, acesta este un prim argument care ar putea conduce 
la teza că raporturile dintre mănăstirea Filoteu şi Ţara Românească datează 
din timpul lui Vlad Călugărul. Alt argument rezultă tot din analiza internă 
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a actului emis în timpul lui Vlad Călugărul. La începutul hrisovului nu se 
precizează, ca în alte cazuri, că s-a făcut o „întărire” a unei danii făcute în 
timpul lui Vlad Ţepeş (sau a altui domn).  Din păcate, în rezumatul publicat în 
volumul D.R.H., la începutul documentului editorii au scris drept explicaţie că 
Vlad Călugărul întăreşte o danie. A fost o neglijenţă a editorilor, căci în textul 
actului s-a scris clar că a fost o danie făcută de Vlad Călugărul72, nu întărită 
de el. În cazul în care ar fi fost o întărire, ca în alte situaţii Vlad Călugărul ar 
fi precizat-o. Aşa cum altă dată s-a referit la fratele său Radu cel Frumos73 
şi aici ar fi poruncit să se scrie că întăreşte un act provenit de la fratele său 
major Vlad Ţepeş. Monahii veniţi la Vlad Călugărul – „părintele proegumen 
Gherman şi al doilea proegumen Ştefan”74 - nu au prezentat domnului vreun 
act din care să rezulte că ei ar fi fost beneficiarii unei danii anterioare. În 
alte hrisoave se arată clar că egumenii au venit la domn arătând că ei deţin 
dinainte dreptul de a primi un obroc oarecare, de la un domn anterior, dar 
aici nu a fost cazul. Situaţia ne conduce la concluzia că atunci, în anii domniei 
lui Vlad Călugărul s-a făcut prima danie sigură către mănăstirea Filoteu.

Prin urmare, nu înlăturăm complet afirmaţia din rezumatul 
documentului în limba greacă provenit din arhiva Aristarh. S-ar putea ca 
Vlad Ţepeş să fi avut intenţia să fi făcut o danie către mănăstirea Filoteu 
sau chiar să fi făcut o singură danie întâmplătoare care a pâlpâit asemeni 
unei lumânări repede stinsă. În niciun caz nu credem că se poate acredita 
afirmaţia că s-a stabilit o relaţie solidă între mănăstirea athonită şi rezidenţa 
valahă în anii domniei lui Ţepeş. Este mult mai probabil ca ea să se fi întărit 
în vremea ocupării tronului de către Vlad Călugărul.

Cu mănăstirea athonită Sf. Pavel cu hramul Sf. Gheorghe, relaţiile 
Ţării Româneşti au fost stabilite datorită familiei marilor boieri Craioveşti. 
Cu acordul domnului Radu cel Mare, într-un hrisov datat 28 ianuarie 1501 
boierii Craioveşti – „jupan Barbul ban şi jupan Pîrvu vornic şi jupan 
Danciul comis şi jupan Radul postelnic” - au promis egumenului Nicon de 
la mănăstirea Sf. Pavel să dea un obroc de 2.000 aspri pe an şi 100 aspri 
pentru transport către călugări. Banii trebuiau ridicaţi în fiecare an în ziua de 
Bobotează (6 ianuarie). În schimb, se cerea să fie pomeniţi membrii familiei 
Craioveştilor. Ei alcătuiseră o listă în hrisov în care erau amintite numele 
celor doriţi să fie pomeniţi în rugăciunile mănăstirii75. Am ţinut să menţionăm 
această situaţie deoarece iese din cadrul obişnuit. Aici, o mare şi puternică 
familie boierească a stabilit relaţii cu una dintre mănăstirile athonite. Ea îşi 
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arată bogăţia printr-o danie importantă, la nivelul celor făcute de domnitori. 
În felul acesta, înţelege că poate să-şi demonstreze puterea şi capacitatea de 
determinare a politicii ţării. Un reprezentant al lor, domnul Neagoe Basarab, 
fiul prezumtiv al lui Basarab IV cel Tânăr Ţepeluş, pomenit şi el în hrisovul 
amintit, a poruncit ridicarea unui turn de veghe pentru mănăstirea Sf. Pavel. 
Dintr-o inscripţie rezultă că turnul a fost început de domnul Neagoe Basarab 
şi de fiul său Theodosie76. O altă inscripţie mari târzie arată că acea construcţie 
a fost isprăvită de domnul Petru (= Radu Paisie) şi de clucerul Teodor77.

Greu sunt de precizat şi legăturile mănăstirii athonite Xenofon cu 
Ţara Românească. Ele sunt vag menţionate într-un rezumat din fondul 
Aristarh, păstrat la B.A.R.78. Editorii s-au mulţumit doar să arate că domnul 
Neagoe Basarab a acordat privilegii mănăstirii Sf. Xenofon79. Afirmaţia din 
rezumatul hrisovului emis din porunca lui Neagoe Basarab este susţinută şi 
de existenţa portretelor celor patru fruntaşi ai familiei Craioveştilor într-unul 
dintre cele şapte schituri ale mănăstirii. Ioan Molybdos Comnen a declarat 
că a văzut acele portrete, când a vizitat mănăstirea, la sfârşitul secolului al 
XVII-lea 80. Ţinând seama de perioada în care au trăit, portretele lor ar putea 
constitui o dovadă clară că cei patru mari boieri Craioveşti s-au înscris între 
donatorii-ctitori ai mănăstirii81.

Şi legătura dintre mănăstirea athonită Sf. Pantelimon, „a ruşilor”, de 
unde şi supranumele ei de Rusicon, cu Valahia a ridicat întrebări în legătură 
cu binefacerile primite de ea de la domnii Ţării Româneşti. P. Ş. Năsturel 
a arătat că nu s-ar putea susţine că ea a beneficiat de bunuri din partea lui 
Vlad Ţepeş82., iar primul care i-a acordat danii acelei mănăstiri a fost tot Vlad 
Călugărul. Într-un hrisov datat 12 iunie 1487, Vlad Călugărul aloca mănăstirii 
Sf. Pantelimon un obroc de 6.000 aspri anual. În schimb, a cerut să se facă 
slujbe de pomenire pentru părinţii săi, pentru el însuşi şi pentru copiii lui. 
Obrocul era alocat pentru tot timpul vieţii domnitorului, urrmaşii lui Vlad 
Călugărul, conform tradiţiilor vremii, fiind rugaţi să respecte dania83. Radu 
cel Mare a acordat şi el un obroc către Sf. Pantelimon. A făcut-o, deoarece era 
încredinţat că acest sfânt era protectorul medicilor. Cum domnul Radu cel 
Mare era foarte bolnav, acesta a ajutat manastirea în nădejdea vindecării84. 

Danii de la domnul Radu cel Mare a primit şi mica şi astăzi dispăruta 
mănăstire Caprileu85, cu hramul Sf. Nicolae. Domnului Radu cel Mare i-a 
cerut un obroc ieromonahul Gavril, viitor protos al Athosului, autor al Vieţii 
Sf. Nifon. Radu cel Mare, plin de mărinimie, la 31 ianuarie 1500, a dat acelei 
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mănăstiri un obroc de 3.000 aspri anual şi 300 aspri pentru cei care trebuiau 
să se ocupe de transportul banilor86. În finalul hrisovului, a încheiat într-o 
formă mai puţin obişnuită: a lăsat urmaşilor săi dreptul să aleagă prin 
credinţa lor dacă vor mai face sau nu danii în continuare mănăstirii Caprileu, 
dar având să suporte consecinţele deciziei lor în viaţa de apoi87.

Între secolele al XIV-lea şi al XVI-lea nu era încă obiceiul închinării 
mănăstirilor către locurile sfinte, dar daniile au fost atât de bogate, încât 
au reprezentat o echivalenţă cu ceea ce s-a întâmplat mai târziu, când 
aşezămintele de cult au fost declarate metocuri ale marilor lavre de la Muntele 
Athos sau de la Muntele Sinai.

Am discutat în primul rând relaţia cu Muntele Athos, deoarece el 
constituia inima lumii ortodoxe. Dobândise această poziţie în situaţia în care 
Constantinopolul era continuu ameninţat de turcii otomani. În condiţiile 
involuţiei puterii politice a basileilor şi Patriarhia Ecumenică îşi pierduse 
din influenţă. Dovadă în acest sens este faptul că registrul de evidenţă al 
actelor oficiale ale Patriarhiei Ecumenice se întrerupe brusc şi dispare, în 
contextul luptelor sinodale, în anul 140288. Mai mult, Patriarhia Ecumenică 
nu mai avea capacitatea de a numi ea direct mitropoliţii Ţării Româneşti. 
Aceasta a determinat o schimbare: după cucerirea Constantinopolului de 
către turcii otomani (29 mai 1453), mitropoliţii Ţării Româneşti nu au mai 
fost greci. Ei au început să fie de origine etnică română, fiind numiţi de către 
domnitorii Ţării Româneşti89. În aceste condiţii, sigur că relaţiile cu Patriarhia 
Ecumenică sunt mai firave ca acelea cu Muntele Athos. Situaţia ne-a împins 
spre discutarea acestor raporturi în plan secund, deşi în secolul al XIV-lea au 
fost patriarhi energici, asemeni lui Calist I (1350-1353, 1355-1363) şi Philoteu 
I Kokkinos (1353; 1354; 1364-1376) care au formulat planul de resurgenţă 
a instituţiei cezaro-pasimului şi de rezistenţă împotriva ofensivei turcilor 
otomani prin folosirea forţelor proprii ale lumii ortodoxe90. Nu se mai dorea 
cererea ajutorului din partea occidentului. Basileii o făcuseră în mai multe 
rânduri şi, de fiecare dată, nu primiseră ajutor ci lovituri. Ne rezumăm aici la 
două exemple: cruciada I şi cruciada a IV-a. 

În consecinţă, în secolul al XIV-lea patriarhii hotărâseră să utilizeze 
multitudinea de călugări ortodocşi de pe muntele Athos, de origini etnice 
diferite. Ei aveau capacitatea să străbată întreaga lume ortodoxă şi să obţină 
fie ajutoare materiale băneşti, fie o ridicare la luptă. 
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Daniile oferite călugărilor de pe Muntele Athos după vechea 
mentalitate erau destinate să le asigure acestora un trai fără griji, pentru a 
putea trăi în rugăciune şi meditaţie91. Noi interpretări ne duc la concluzia 
că daniile trebuiau să aibă şi o destinaţie practică: susţinerea concertată a 
luptei de apărare a lumii ortodoxe. Aceasta, dacă era posibil, era coordonată 
de patriarhie. 

Cum în Ţara Românească exista ideea imperială, de înfrăţire şi de 
apartenenţă la familia basileului şi domnii români înţelegeau să participe 
la lupta de apărare a Ortodoxiei. Chiar din timpul lui Mircea cel Bătrân a 
apărut clar în actele de cancelarie ideea că domnul Ţării Româneşti face 
parte dintre aceşti suverani: „Astfel şi eu, binecredinciosul şi de Hristos 
iubitorul şi singurul stăpânitorul, Io Mircea mare voievod şi domn a toată 
ţara Ungrovlahiei, râvnind să urmez vechilor împăraţi şi domni, 
care cele lumeşti le-au cârmuit cu pace (subl.ns.), în binefaceri şi 
s‑au învrednicit de împărăţia cerurilor.”92 

Un alt hrisov care confirmă existenţa, la domnii români, a încadrării 
lor conştiente în familia basileilor, este cel emis din porunca lui Basarab 
al III-lea Laiotă cel Bătrân în 1 septembrie 1475-31 august 1476: „Iată 
şi eu, binecredinciosul şi binecinstitorul şi de Hristos iubitorul, singur 
stăpânitorul, Io Basaraba voievod şi domn, fiul lui Dan mare voievod (...), 
râvnind să urmez vechilor împăraţi şi domni care au cârmuit 
cele pământeşti în binefaceri cu pace (subl.ns.) şi s‑au învrednicit 
de împărăţia cerurilor” 93. 

Din ambele hrisoave rezultă că domnii români îşi asumau obligaţiile 
revenite basileilor – de protecţie a Ortodoxiei – cu toate că nu se bucurau şi 
de privilegiile unei astfel de poziţii. 

Aceeaşi situaţie rezultă şi dintr-un alt hrisov, emis din porunca 
lui Vlad Călugărul în noiembrie 1492. Acolo domnul român se consideră 
descendent direct din basilei şi preia misiunea transmisă lui în acest sens de 
văduva lui Murad al II-lea, sultana creştină Mara, care făcea parte din familia 
Cantacuzino. Domnul Ţării Româneşti scrie în hrisov că „binecinstitoarea 
doamnă şi împărăteasă Mara (...), care în locul fiilor ei iubindu-ne 
(subl.n.) şi înştiinţându‑ne despre această sfântă mănăstire mai sus zisă 
(Hilandar, n.n.) şi rugându‑ne cu cuvinte bune, ca pe copiii ei, ca pe această 
sfântă mănăstire, lipsită de sprijinul binecinstitorilor domni, să nu o lăsăm, 
ci să o căutăm şi să o miluim şi să ne numim ctitori ai ei, din urmă”94. 
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Ideea va continua să existe în mintea şi în conştiinţa domnilor din Ţara 
Românească. Fiul şi urmaşul lui Vlad Călugărul, Radu cel Mare, reînviind 
ideea îndatoririi sale de urmaş al basileilor, în anul 1502 la Istanbul, l-a rugat 
pe fostul Patriarh Ecumenic Nifon II să vină în Ţara Românească. Smulgându-
se din umbra bisericii Sf. Ştefan, în chiliile căreia se adăpostea, Nifon a venit 
la Târgovişte şi reactivând o acţiune ecumenică, a reorganizat clerul care se 
abătuse de la viaţa canonică. În fine, pentru perioada de care ne ocupăm, 
trebuie să-l evocăm pe Neagoe Basarab. Domnul, prin căsătoria sa cu Despina 
Miliţa, fiică naturală a despotului Gheorghe Brancovici, prin modul în care 
s-a reprezentat în portrete – având pe haine vulturul bicefalic, purtând în 
picioare botforii roşii, scriind în Învăţăturile sale parenetice cuvinte demne 
de basilei, a arătat foarte clar că se considera membru şi continuator al 
familiei imperiale din Bizanţ. El credea sincer că este descendent al domnilor 
români din familia Basarabilor, care la rândul lor se socoteau a fi de aceeaşi 
sorginte basileică. Oricât ar fi fost de firave legăturile cu Patriarhia, acestea 
au contribuit la susţinerea mentalităţii imperiale a ocupanţilor tronului Ţării 
Româneşti.

Căsătoriile dintre membrii familiei Basarabilor şi alţii proveniţi din 
alte neamuri de dinaşti europeni confirmă şi întăresc credinţa că domnii 
români erau ferm convinşi de legătura lor cu familia basileilor. Basarab I 
Întemeietorul, în anul 1322, a căsătorit-o pe fiica sa Teodora cu ţareviciul 
Ivan, fiul lui Mihail al III-lea Şişman95. La rândul său, fiul acestora, Ivan 
Straşimir, ţarul din Vidin, s-a însurat cu Ana sau Anca, fiica lui Nicolae 
Alexandru, domnul Ţării Româneşti96. Ştefan Uroş V al Serbiei s-a însurat 
cu o altă Ana, tot o fiică a lui Nicolae Alexandru97. O altă fiică a lui Nicolae 
Alexandru, Elisabeta, s-a măritat cu Ladislas, duce de Oppeln, palatin al 
Ungariei.98 Domnul român Dan I s-a însurat cu fiica cneazului sârb Lazăr, 
Maria99. În fine, Radu cel Mare s-a însurat cu Catalina (Cătălina), fiica 
cneazului muntenegrean Ivan Cernojevici100. Toate aceste căsătorii, care 
practic erau contracte politice, s-au realizat prin intermediul şi cu acordul 
tacit nedezvăluit al bisericii ortodoxe. Se crea astfel o reţea de legături între 
monarhii sud-est europeni care putea să fie şi chiar a fost folosită în interesul 
ortodoxismului. 

O dovadă în acest sens o constituie şi acceptarea de către domnul 
Vladislav I Vlaicu şi de către mitropoliţii Ţării Româneşti ca, după cucerirea 
Vidinului, mitropolitul Daniel din Vidin să vină şi să oficieze slujbele în Ţara 
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Românească. Această transmutare a arhiereului din Vidin pe teritoriul Ţării 
Româneşti s-a făcut cu acordul Patriarhiei Ecumenice101. Era o situaţie cu 
totul deosebită: în Ţara Românească existau atunci trei mitropoliţi. 

Sigur că domnii Ţării Româneşti profitau de pe urma legăturilor cu 
patriarhia şi cu muntele Athos pentru a folosi călugări şi preoţi în diverse 
misiuni ale lor. Tocmai de aceea s-a cerut şi s-a obţinut de la Sigismund de 
Luxemburg un salvconduct pentru călugării de la Mănăstirea Vodiţa102. Cum 
acel aşezământ monastic se găsea la hotarul fluctuant dintre Ţara Românească 
şi regatul Ungariei, călugării puteau îndeplini diverse misiuni. Din păcate, cum 
aceste misiuni au fost în general secrete, transmise oral în imensa majoritate 
a cazurilor, au rămas numai vagi amintiri ale lor. O asemenea misiune trebuie 
să fie îndeplinită de o delegaţie a Ţării Româneşti la conciliile din Konstanz 
(1415) şi Basel (1418), în frunte cu boierul „Thobermur”/ Thebermur / 
Tugomir103. Acel nume, scris într-o latină germanizată, a fost interpretat a fi cel 
de Dragomir104. Alături de el au mai fost o serie de alţi delegaţi, proveniţi din 
oraşe ale Ţării Româneşti, cu nume greu sau imposibil de identificat în zilele 
noastre, aşa cum le-a notat cronicarul105.  Delegaţia din Ţara Românească, 
foarte probabil desemnată de domn şi de mitropolitul ţării, s-a îndreptat către 
oraşul german Konstanz, unde între anii 1415-1418 urmau să se desfăşoare 
lucrările unui conciliu, convocat de Sigismund de Luxemburg. Problemele 
care urmau să fie discutate acolo erau: 1. Condamnarea ereziilor lui Jan Huss 
şi John Wycliff. 2. Revenirea scaunului pontifical la Roma şi înlăturarea 
antipapilor. 3. Eventuala unificare a confesiunilor ortodoxă şi catolică, prin 
înlăturarea schismei declarate la 16 iulie 1054. Cum de la Constantinopol a 
plecat o delegaţie compusă din reprezentanţii basileului Manuil al II-lea şi 
ai Patriarhului Iosif al II-lea, desigur că şi din Ţara Românească au fost în 
delegaţie reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe. Pentru a fi putut lua parte la 
lucrări, cei care s-au dus la Konstanz desigur trebuie să fi ştiut să scrie, să 
citească şi vorbească în limba latină. A  fost o expresie clară a colaborării 
între stat şi biserică într-un moment special.

Deoarece la Constanţa Sigismund de Luxemburg nu a fost interesat 
de rezolvarea problemei unificării confesiunilor, delegaţii Ţării Româneşti 
nu au luat cuvântul. Dealtfel, în raport cu membrii delegaţiei basileului şi ai 
patriarhului, ei nu aveau mandatul necesar pentru a vorbi în faţa conciliului. 
În schimb delegaţia română a trebuit să se rezume la sprijinirea solilor 
basileului şi patriarhului.
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În afară de aceasta, călugării români au mai participat şi la alte 
delegaţii. Deşi au fost anterioare temporal, le amintim acum deoarece sunt 
mai puţin importante ca participarea la un conciliu. În anul 1375 călugărul 
Nicodim, egumen la mănăstirea Vodiţa, a mers alături de delegaţia clericilor 
sârbi obedienţi faţă patriarhia rebelă din Peč la Patriarhia Ecumenică. 
Scopul acestei călătorii era o împăcare între Biserica Sârbă, obedientă faţă 
de patriarhia rebelă şi Patriarhia Ecumenică. Nicodim nu putea face parte 
din delegaţia sârbă, deoarece venea din Ţara Românească. Or mitropolia din 
Ţara Românească şi domnul din Ţara Românească erau în foarte bune relaţii 
cu Patriarhia Ecumenică. Dealtfel, izvoarele sârbeşti nu-l menţionează pe 
Nicodim ca membru al delegaţiei, ci numai ca însoţitor al ei106, având prin 
urmare rolul de negociator. 

Este însemnată participarea unui călugăr din Ţara Românească la o 
întâlnire care a mediat conflictul dintre Patriarhia Ecumenică şi o patriarhie 
rebelă din Peninsula Balcanică, deoarece în felul acesta o dată în plus domnii 
Ţării Româneşti se afirmau ca o forţă politică şi morală în sud-estul Europei. 
Totodată, se vedea că exista o bună colaborare între tron şi altar, care 
contribuia la rezolvarea problemelor de schismă. 

Credem că problema trebuie integrată într-un cadru mai larg: atât 
Patriarhia Ecumenică, precum şi domnii din Ţara Românească şi-au dat 
seama că trebuie unite toate forţele creştine disponibile din sud-estul Europei 
pentru a rezista în faţa ofensivei otomane.

 Aceeaşi idee, asupra necesităţii stringente de unire a forţelor creştine 
din sud-estul Europei a vădit-o şi Radu cel Mare. Împreună cu soţia lui, 
Cătălina, a contribuit la pictarea bisericii de la Kremikovsk (Bulgaria). În 
pictură apare împreună cu familia sa – soţia şi copiii – în locul unde în mod 
obişnuit sunt zugrăviţi ctitorii. S-ar putea ca domnul român să fi fost ctitorul 
ridicării acestei biserici107. 

Acelaşi domn, împreună cu unchiul său matern, jupan Gherghina, a 
construit o biserică în Serbia la Lopuşnia108. Placa de marmură aflată pe zidul 
occidental are pe ea dăltuită o inscripţie care arată că biserica cu hramul Sf. 
Nicolae a fost înălţată între anii 1500/1501 de domnul Io Radul şi de jupanul 
Gherghina pârcălab, în timpul egumenului Ghelase. Din păcate, placa având 
pe ea inscripţia, este în prezent spartă. În interiorul bisericii, pe peretele 
nordic au fost pictaţi ctitorii Radu cel Mare, împreună cu soţia sa doamna 
Catalina. Pe peretele vestic au fost reprezentaţi cneazul Bogoje, împreună 
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cu soţia lui Mara. Strădania pentru pictarea bisericii a fost făcută în anul 
1510 de cneazul Bogoje, de soţia lui Mara şi de copiii lor. Domnul Radu 
cel Mare, având coroană şi mantie roşie, ţine chivotul bisericii întins către 
cneazul Bogoje, care şi el este înveşmântat tot cu o manta roşie. Domnul 
Radu cel Mare, care nu mai trăia în anul 1510, are în portret pe cap coroana 
de domnitor. Veşmântul roşu, coroana de domnitor atestă şi la ele, prin 
pictură, existenţa ideii imperiale a apartenenţei lui la familia basileilor. Este 
importantă menţinerea acestei idei de descendenţă şi apartenenţă la basilei la 
circa jumătate de secol după cucerirea Constantinopolului de către otomani. 
Mai mult, domnul Radu cel Mare transmitea această idee credincioşilor 
prin intermediul bisericii. Atunci fresca murală bisericească era extrem de 
importantă, căci foarte puţini dintre oamenii de rând ştiau să scrie şi să 
citească. Clericii şi ctitorii le transmiteau mesajele lor prin aceste fresce, care 
erau privite şi discutate de credincioşi la ieşirea din aşezământul bisericesc. 
Portretele decapate de pe zidurile bisericii mănăstirii din Lopuşnia se păstrau 
la Muzeul Naţional de Artă din Belgrad109.

Legăturile cu bisericile de la Meteore, oarecum în apropiere de oraşul 
Thessalonik, dar situate în partea opusă Muntelui Athos, au fost mai slabe. 
Este explicabil şi normal. Bisericile din zona numită Meteore erau mai puţin 
importante ca mănăstirile aflate pe Muntele Athos. Totuşi, într-un hrisov 
scris, probabil, în perioada cuprinsă între 1 septembrie 1447 – 31 august 
1448 se arată că domnul Vladislav al II-lea, împreună cu nepotul său jupan 
Dragomir, mare vornic, au donat mănăstirii Sf. Ştefan din Meteore mai multe 
moaşte importante pentru creştinătate: craniul Sf. Haralambie şi un deget al 
mâinii Sf. Ioan Gură de Aur110. 

Au existat şi legături cu îndepărtatul Munte Sinai. Într-un hrisov datat 
15 septembrie 1497, domnul Radu cel Mare, împreună cu soţia sa doamna 
Catalina şi cu fraţii săi „Mircea voievod şi Vladula şi Vlad” a donat 5.000 
aspri anual şi 500 aspri pentru transportul banilor pentru „mănăstirea 
numită Muntele Sinaiului unde zac moaştele izvorâtorae de mir ale sfintei 
mari mucenice Caterina”. Fapta lui este deosebită, deoarece menţionează 
în hrisov că are aspiraţia de a fi numit ultimul ctitor. Probabil acesta a fost 
scopul pentru care a donat o sumă destul de mare unei mănăstiri ctitorită 
după legendă de basileul Justinian (527-565)111.  

Neagoe Basarab, în afara muntelui Athos, a făcut însemnate danii, 
consemnate în Letopiseţul Cantacuzinesc: în Constantinopol a acoperit cu 
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plumb Patriarhia şi i-a dat obiecte preţioase, la Muntele Sinai a făcut daruri 
în odoare şi a oferit şi alt mertic. Sionul l-a îmbogăţit „cu toate bisericile” 
din jurul lui. La fel a procedat şi în Măgura Misiei, la mănăstirea Oreiscului, 
unde a rezidit tinda şi a acoperit-o cu plumb, „iar pe tron a pus un covor 
de mătase cusut cu fir de aur”. La Meteore în Grecia a făcut alte daruri şi a 
ridicat ziduri, ca şi la aşezământul de la Trescaviţa, la Cusniţa din Macedonia, 
în Măgura Cathesca, numită acum Cuceina112.

Nu trebuie neglijate nici relaţiile stabilite pe linie bisericească şi 
domnească între Ţara Românească şi Moldova. La sfârşitul secolului al XIV-
lea s-a încercat de către Patriarhia Ecumenică să fie folosită Mitropolia Ţării 
Româneşti pentru recunoaşterea ca  întâistătător al Bisericii Ortodoxe din 
Moldova a celui dorit de Constantinopol. Nu s-a reuşit113. Abia în anul 1401 în 
Moldova a fost recunoscut de Patriarhia Ecumenică Iosif I ca mitropolit114. În 
tot lungul secolului al XV-lea relaţiile cu Moldova au fost bune. 

Abia în anul 1507 într-un conflict dintre Radu cel Mare şi Bogdan al 
III-lea cel Orb a fost nevoie să intervină mitropolitul Ţării Româneşti Maxim 
Brancovici. Incidentul apăruse după ce regalitatea poloneză, ulterior morţii 
lui Ştefan cel Mare (2 iulie 1504), i-a adresat o scrisoare lui Radu cel Mare, 
mustrându-l că nu a intervenit pentru a ocupa tronului Moldovei115. Evident, 
noul domn al Moldovei, Bogdan al III-lea cel Orb (1504-1517) nu era agreat la 
Varşovia. Motivele care au determinat această atitudine nu sunt clare116. Însă 
domnul de la Târgovişte nu a dat curs îndemnurilor venite de la Varşovia. Cu 
toate acestea, el a primit în ţară mai mulţi mari boieri hicleni refugiaţi din 
Moldova. Între ei s-au aflat şi biv vel logofătul Bogdan şi Roman din Coşereni. 
Cel din urmă a emis pretenţii la tronul Moldovei. Ca atare, a „cerşit” ajutor 
de la Radu cel Mare117. L-a primit. În anul 1507 a atacat şi a pustiit ţinutul 
Putna. Rezultatul a fost neplăcut pentru Ţara Românească: Bogdan al III-lea 
a reacţionat, pustiind satele din zona oraşului Râmnicu Sărat118.

Atunci, mitropolitul de la Târgovişte, Maxim Brancovici, a intervenit 
curajos pe câmpul de luptă, între cele două armate, pentru oprirea conflictului. 
A reuşit. Argumentul folosit de el a constat în afirmaţia că ambii domni sunt 
creştini, adică ortodocşi119. Cuvintele lui au fost extrem de convingătoare. Cei 
doi domni au înţeles să se supună puterii şi cerinţelor ortodoxismului. Este 
o situaţie de la sine înţeleasă: atunci oamenii erau profund credincioşi, deci 
pentru ei cuvântul unui ierarh era mai însemnat ca orice. 
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În ceea ce priveşte relaţia dintre Biserică şi domnii din Ţara 
Românească şi Transilvania, discuţia comportă lămurirea unei situaţii 
speciale. Ea derivă din titulatura pe care au primit-o mitropoliţii Ţării 
Româneşti de la patriarhii ecumenici. Într-o scrisoare din mai 1401, patriarhul 
ecumenic Matei I (1397-1410) i s-a adresat mitropolitului Antim al Ţării 
Rommâneşti folosind titulatura de „hypertim şi exarh al întregii regiuni 
ungureşti şi al plaiurilor”120. În cazul de faţă suntem interesaţi de acest titlu 
care arată extinderea jurisdicţiei ecleziastice a mitropolitului Ungrovlahiei. 
În felul acesta, putem stabili care era autoritatea lui şi a domnului ţării unde 
păstorea121. Ca urmare a cercetării documentelor referitoare la problema 
„plaiurilor”, ne însuşim punctul de vedere exprimat de N. Şerbănescu şi 
M. Păcurariu. Regiunea plaiurilor cuprindea întreaga Transilvanie, chiar şi 
Maramureşul şi tot regatul Ungariei, unde se găseau credincioşi ortodocşi. 
În aceasstă zonă erau dealtfel numeroase biserici ortodoxe româneşti, unde 
slujeau preoţi români hirotonisiţi în Ţara Românească. Putem aminti între 
biserici mănăstirea Prislop. Am pomenit acest aşezământ monastic din Ţara 
Haţegului deoarece a fost în permanentă legătură cu Ţara Românească, fiind 
sprijinit de cnezii de acolo. Biserica şi mănăstirea datează din timpul domniei 
lui Mircea cel Bătrân, de la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului 
al XV-lea, în orice caz înainte de anul 1405122.  Alături de Prislop,  mai existau 
în Transilvania cel puţin alte trei aşezăminte monastice datând din timpul 
lui Mircea cel Bătrân: biserica din Scorei (Făgăraş), mănăstirea de lângă 
Cârţişoara şi mănăstirea de lângă Răşinari. Ultimele două au fost demolate 
după anul 1760 din ordinul generalului Adolf von Buccow, care a întreprins 
o acţiune concertată de distrugere a aşezămintelor ecleziastice ortodoxe123.

Călugării erau folosiţi şi pentru transmiterea de informaţii secrete, 
sau pentru alte solii, misiuni care, aşa cum am arătat mai sus, arar apar în 
hrisoave. 

În timpul lui Basarab al III-lea cel Bătrân Laiotă, domnul a adresat o 
scrisoare braşovenilor prin care i-a rugat să-l lase pe preotul Costea să vină 
în Ţara Românească: „vă dau de ştire despre popa Costea, că este omul 
nostru şi mi-a slujit domniei mele (subl.ns.); astfel vreau să‑l pun la 
o biserică pe lângă domnia mea, să‑l hrănesc şi să‑l miluiesc, pentru că 
este omul nostru şi a slujit domniei mele de multă vreme (subl.
ns.). De aceea vă rog, ca pe nişte buni prieteni ai mei, ca să‑l petreceţi 



Momente din timpul slujbei de sfinţire  
a bisericii Parohiei Carapancea,  

Protopopiatul Mihăileşti – 15 septembrie, 2013
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frumos şi cu cinste, ca pe un om bun, pentru voinţa noastră, căci vă rog ca 
pe nişte prieteni ai mei”124.

Relaţiile de informare reciprocă între Ţara Românească şi Ţara 
Bârsei – Braşov au continuat în timpul succesorului imediat al lui Basarab al 
II-lea cel Bătrân Laiotă, în timpul lui Basarab IV cel Tânăr Ţepeluş. Atunci, 
mitropolitul Macarie, bineînţeles cu ştirea şi voia domnului, l-a trimis în Ţara 
Bârsei pe omul său Dragomir. El a atras atenţia că acesta era „omul nostru 
credincios; şi oare ce are de la noi să spună, să‑l credeţi, căci sunt cuvintele 
noastre adevărate”125.

La rândul său, domnul Vlad Călugărul le scria braşovenilor, rugându-i 
să-i lase pe popa Coman şi pe Radul să vină în Ţara Românească, pentru a-i 
răsplăti. El voia să le ofere nişte danii, căci „când am fost în nevoia mea, mult 
bine am văzut de la ei. Aşa vreau bine să le fac”126. 

Fiul şi urmaşul lui Vlad Călugărul, Radu cel Mare, în încercările 
sale de a menţine o politică de echilibru în sud-estul Europei, a practicat 
un permanent schimb de informaţii între Constantinopol, Edirne, Sibiu şi 
Braşov127. Neîndoielnic şi domnul Ţării Româneşti a folosit preoţi şi călugări 
pentru a-i duce informaţiile orale sau scrise. El a fost, însă, mult mai prudent 
în consemnarea a ceea ce trebuia să transmită. 

În scurta lui domnie, Mircea al III-lea (ante 29 octombrie 1509 
– cca. 26 ianuarie 1510), fiul lui Mihnea cel Rău, a încercat să schimbe o 
serie de informaţii cu sibienii. El l-a folosit în acest sens pe „popa Bratul”, 
cerând să fie crezute toate cuvintele acestuia „căci sunt zisele domniei mele 
adevărate”128. Ţinnd seama de scurta lui domnie – mai puţin de trei luni – şi 
de transmiterea mesajului probabil în timpul iernii, este greu de presupus 
că mesagerul să fi parcurs drumul în timp util. Probabil că domnul nu a mai 
primit un răspuns la cele transmise prin solul său. Astfel se poate explica şi 
fuga sa în grabă către Transilvania.

În fine, pentru perioada de care ne ocupăm, suntem obligaţi să 
amintim şi pe mesagerii lui Neagoe Basarab, atât cât îi cunoaştem din 
documente. Într-un hrisov din 24 iunie (1517?) el le-a scris braşovenilor, 
rugându-i să-l lase pe popa Petru din Câmpulung să circule liber. Popa Petru 
avea nevoie să circule „slobod şi în pace” pentru a-şi putea rezolva „treburile 
sale”.129 Aceste formule din rugămintea domnului arată de fapt că respectivul 
preot trebuia să fie lăsat să rezolve cine ştie ce misiuni secrete încredinţate 
de domn, dar care erau prezentate ca fiind treburi personale ale mesagerului. 
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Erau cuvinte obişnuite întâlnite în scrisorile de recomandare a solilor care 
aveau sarcini speciale: „Şi dacă va avea cineva cu el vreo treabă, acela să 
vie de faţă înaintea domniei mele (...) şi să nu‑l bântuiţi”130. Neagoe Basarab, 
care fusese format la curtea lui Radu cel Mare, era obişnuit cu folosirea unor 
asemenea mesageri. Firesc, se utilizau clerici, deoarece ei nu atrăgeau atenţia 
asupra lor, considerându-se că sunt simpli purtători ai sutanei care umblau 
din loc în loc să strângă daruri şi danii pentru bisericile şi aşezămintele 
monastice unde slujeau. Modul de exprimare al domnilor – „să ascultaţi 
cuvintele solului, căci ele exprimă gândurile mele” – arată că domnii ştiau 
să se ferească de mesajele scrise, uşor de descoperit şi se bazau exclusiv pe 
memoria şi cunoştinţele mesagerului.

Este evident că raporturile bune dintre biserică şi stat în Ţara 
Românească au avut un dublu aspect. Pe de o parte domnii şi marii boieri 
au făcut mari danii bisericii. Pe de altă parte, clericii, în mod conştient, în 
secolele al XIV-lea, al XV-lea şi la începutul secolului al XVI-lea, au ajutat 
domnia să-şi îndeplinească programele politice. Fie au fost arhierei care au 
sprijinit domnia cu sfaturile, legăturile şi acţiunile lor, aşa cum au procedat 
Iachint, Antim, Hariton, Nicodim, Macarie, Nifon, fie au sprijinit statul 
prin acte de cultură şi nunumai. Problema raporturilor dintre tron şi altar, 
ca atare, a fost tratată cu înţelepciune de ambele părţi. În epoca de care ne 
ocupăm s-a produs o schimbare, amintită în paginile anterioare: datorită 
cuceririi Constantinopolului de către otomani, Patriarhia Ecumenică şi-a 
pierdut puterea şi a creat posibilitatea afirmării clerului etnic din fiecare 
ţară. A fost şi cazul românilor. În Ţara Românească, după anul 1453, au fost 
numiţi, sau mai bine spus aleşi, mitropoliţi români. Este de reţinut ca un fapt 
extrem de important, că mitropoliţii români nu au făcut caz de originea lor 
etnică şi nu au întrerupt legăturile nici cu muntele Athos, nici cu Patriarhia 
Constantinopolitană, nici cu muntele Sinai, nici cu celelalte Biserici Ortodoxe. 
Şi din partea arhiereilor greci s-a manifestat în general aceeaşi înţelepciune. 
Înlocuirea lor cu clerici proveniţi din rândurile românilor nu a generat la 
acţiuni de răzbunare, manifestate printr-o ruptură a legăturilor. Dimpotrivă. 
Când a fost cazul, clerul din Ţara Românească a fost ajutat să progreseze. 
Cele mai concludente exemple în acest sens sunt cele ale ex-Patriarhului 
Ecumenic Nifon II şi al lui Maxim Brancovici. Ambii au întărit colaborarea 
între aceşti doi piloni ai societăţii, ghidaţi de Sfânta Scriptură.
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O contribuţie specială în orientarea şi prosperarea societăţii a avut-o 
Biserica Ortodoxă. Ea a ştiut să facă apel la oamenii cu minţi luminate, deschise 
la progres, din societatea românească. Aceasta s-a văzut în posibilitatea care 
s-a creat pentru cei înţelepţi să progreseze prin cultură. În acest sens, cel 
mai strălucit exemplu al perioadei de care ne ocupăm îl constituie domnul 
Neagoe Basarab care ca laic a înlocuit clericul aflat până atunci pe primul loc 
în cultură. Neagoe Basarab a fost domnul care a scos actul cultural din chiliile 
unde stătea călugărul şi scria, ascuns de ochii oamenilor obişnuiţi. 
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LOCALITATEA DOBRENI, PARTICIPANTĂ 
LA RĂSCOALA ŢĂRĂNEASCĂ DE LA 1888

Pr. Prof. Adrian DIMA

I
n urma reformei din 1864, profilul statului român a rămas precum-
pănitor agrar, iar în strategia dezvoltării economice şi sociale, marea 
proprietate funciară şi cea mică ţărănească au rămas componentele 

esenţiale. Ţărănimea, principala forţă  productivă a societăţii, trebuia sa fie 
atrasă şi interesată în construcţia noii societăţi  româneşti. Eliberaţi de servi-
tuţi, ţăranii trebuiau ridicaţi la calitatea de cetăţeni.1

Efectele reformei agrare din 1864 au fost mult sub aşteptări. Deşi 
ţăranii au fost împroprietăriţi, nu s-a dezvoltat o categorie prosperă de 
mici proprietari funciari, de ţărani independenţi, acea „coloana vertebrală 
economică şi socială a unei monarhii constituţionale.”2 În schimb, un mare 
număr de ţărani au rămas dependenţi de foştii lor proprietari. Legea agrară 
prevedea ca ţăranii să nu-şi poată vinde pământul primit timp de 30 de 
ani, însă mulţi au fost siliţi în diferite situaţii să facă abstracţie de această 
prevedere şi să-şi înstrăineze pământul sub diferite forme mascate cum ar fi 
arendarea pe termen lung.

În plan local defectuoasa aplicare a Legii agrare a păgubit mulţi ţărani 
de loturile pe care pe drept trebuiau să le primească. În localităţi ca Dobreni, 
Berceni, Colibaşi, Vărăşti, Prundu pământurile date de către proprietari nici 
până la data răscoalei nu fuseseră parcelate sau împărţite locuitorilor în mod 
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just şi raţional. Unii săteni cu mai multă influenţă au luat pământurile cele 
mai bune şi în suprafeţe mai mari decât drepturile lor, iar alţii au primit 
suprafeţe mai mici şi mai puţin fertile.3

Ca un amendament la Legea agrară din 1864 a fost emisă în anul 1878 
Legea de împroprietărire a tinerilor căsătoriţi, dar şi această lege a fost 
defectuos aplicată încât a dat naştere la multe plângeri şi la multe procese. 
Pământ pentru însurăţei au cerut şi locuitorii din Dobreni, precum şi cei din 
Berceni, Colibaşi , Prundu, Vărăşti fără a primii ceva.4

Pentru ca efectele reformei să fi fost pozitive, erau necesare investiţii 
considerabile şi îndeosebi îmbunătăţirea stării materiale, morale şi 
intelectuale ale ţărănimii, schimbarea mentalităţilor, înzestrarea cu mijloace 
de producţie la cerinţele epocii. Cu alte cuvinte, trebuiau pregătite acele 
condiţii pe care, la iniţierea reformei, liberalii radicali le considerau necesare 
pentru ca reforma să poată da rezultatele scontate. Din păcate, nici una 
dintre aceste condiţii nu a putut fi îndeplinită.  Ele urmau să se materializeze 
în timp. 

O altă cauză a răscoalei a fost şi lipsa de porumb pentru hrană şi 
de nutreţ pentru vite din cauza secetei puternice din anul 1887. Guvernul 
liberal, condus de I.C. Brătianu votase o Lege prin care se acorda statului un 
credit de 3 milioane lei pentru a cumpăra porumb şi a-l împărţi ţăranilor.5 
Împărţirea trebuia sa se facă de către autorităţile locale pe baza unor tabele 
nominale în conformitate cu realitatea. Fie acest fond a fost insuficient, fie 
Legea s-a aplicat defectuos, căci nu a rezolvat problema, fapt ce reiese şi din 
faptul că în timpul răscoalei ţăranii sparg magaziile proprietarilor, îşi împart 
grâul, porumbul, nutreţul şi le transportă la casele lor.

Limitele legii agrare din 1864, implementarea partială, dar si menţinerea 
unor reminiscenţe feudale au determinat, după războiul de independenţă, 
o seamă de frământări în lumea satelor, care adesea au îmbrăcat forma 
răscoalelor. Cea mai importantă ridicare la luptă a ţărănimii în ultimul sfert 
al veacului al XIX-lea a fost răscoala ţăranilor din primăvara anului 1888. 
Despre acest eveniment care cuprinde si încheierea Marii guvernări liberale 
a lui I.C. Bratanu care a durat 10 ani, istoriografia românesca vorbeşte prea 
puţin, iar din manualele de istorie lipseşte.

Răscoala de la 1888 s-a declanşat pe un fond real de nemulţumire al 
ţăranilor, însă încadrarea ei în evenimentele politice agitate ale anilor 1886, 
1887 şi 1888 şi analiza mai atentă a acestor evenimente la nivel naţional, 
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ne-ar putea îndemna să credem că a fost mai mult decât o răscoală. Scânteia 
răscoalei s-a aprins la 21 martie la Urziceni (Ialomiţa)6 şi s-a întins cu 
repeziciune în judeţele limitrofe: Ilfov, Prahova, Dâmboviţa şi Vlaşca, apoi 
când răscoalele din această zonă erau pe punctul de a fi reprimate, alte 
mişcări au izbucnit în alte judeţe cum ar fi Buzău,Teleorman etc. Lupta 
ţărănimii răsculate a îmbrăcat forme diferite: atacarea conacelor, incendierea 
şi distrugerea acestora, alungarea şi brutalizarea moşierilor şi arendaşilor, 
distrugerea registrelor de învoieli agricole, dar şi acţiuni îndreptate împotriva 
autorităţilor comunale. Răsculaţii şi-au îndreptat mânia şi către autorităţi 
deoarece credeau că acestea sunt în posesia legii pe baza căreia urmau să 
primească pământ, dar pe care refuzau să o pună în aplicare .

Unul din centrele răscoalei de la 1888 a fost si localitatea Dobreni, 
străveche aşezare românească, situată în sudul Câmpiei Câlnăului7, în lunca 
Argeş- Sabar,8 la 20 Km S de Bucureşti. O lungă perioadă de timp, localitatea 
a avut statutul de comună, comuna Dobreni- Câmpurelu9, astăzi, după ce a 
trecut prin mai multe schimbări de ordin administrativ, formează, împreună 
cu satele Vărăşti şi Obedeni, şi ele participante la răscoala din 1888, comuna 
Vărăşti, judeţul Giurgiu. La acea vreme localitatea aparţinea prinţului 
Dimitrie Ghica, fiului fostului domn al Ţării Româneşti Grigore Dimitrie 
Ghica (1822-1828), primul domn după regimul fanariot. Principalele cauze 
ale răscoalei izbucnită la Dobreni au fost incorecta aplicare a Legii agrare 
din 1864, ţăranii neştiind exact care le sunt pământurile, acestea nefiind 
parcelate, nealocarea pământurilor pentru însurăţei dar şi înrobitoarele 
contracte de învoieli agricole10. Constrânşi, din lipsă de pământ, ţăranii 
erau obligaţi să accepte învoieli din ce in ce mai grele cu proprietarul sau 
cu arendaşul. Despre arendaşul moşiei spuneau că ,, îi jupoaie, le ia câte 
10 băniţi de boabe la un pogon de porumb şi se poate întâmpla ca să facă 
numai atât pe tot pogonul, atunci ei plătind învoiala ramâne cu nimic deşi au 
muncit toată vara”.11 Conţinutul unui  contract din 1882 încheiat între fiica 
lui Dimitrie Ghica, Luiza Ghica şi plugarii din Dobreni, păstrat de Mihalache 
Micu Vasile învăţator si fiu al satului ne arată situaţia grea în care se aflau 
ţăranii: 

• Sătenii sunt obligaţi să plătească proprietarului 20 lei în două rate.
• Vor ara 3 pogoane, semăna şi grăpa 1 pogon şi jumătate de pământ. 

Semănăturile se vor secera, face clăi ori snopi şi se vor transporta. În cazul 
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în care nu vor face aceste munci vor plăti câte 30 de lei pentru fiecare fel de 
muncă neîmplinită.

• Se vor plăti câte 2,50 lei pentru fiecare vită mare şi 0,70 lei de fiecare 
vită mică

pentru păşunat şi încă două zile de lucru pe moşie cu carul şi cu vitele 
trăgătoare.

• Vor face fiecare câte două zile cu braţele când vor fi chemaţi.
• Vor da fiecare câte 3 găini şi 10 ouă fără plată sau vor plăti câte 2 lei 

pentru găină şi 0,30 lei de ou.
• Proprietarul are dreptul pentru sumele ce subscrişii contractanţi 

îi datorează, a‑i lua subscrisului produsele ce le are, socotindu‑se chila de 
porumb pe 30 lei noi.

• Locuitorii subscrişi nu au voie a lua locuri pe altă moşie atâta vreme 
cât pe moşia proprietăresei sunt locuri disponibile. Contrariu, vor plăti câte 
50 lei pe vită mare şi 15 lei pentru vita măruntă şi preţurile îndoite pentru 
celelalte foloase de care se vor bucura pe moşia mea.

• Când un subscris şi‑a ridicat producţiile fără a corespunde, 
proprietăreasa este îndrept a lua şi a popri pe seama sa vitele subscrisului 
ca despăgubire fără curs de judecată.12

 La aceste cauze mai putem adauga si faptul ţăranii erau obligaţi la plata 
islazului chiar dacă nu aveau vite la păşunat.13 Nemulţumirile ţăranilor din 
Dobreni au dus la dorinta acestora de a fugi pe alte moşii, formă de protest 
des întâlnită în istoria noastră românească, ceea ce a determinat pe unii 
domnitori să-i lege pe ţărani de glie. În aceste condiţii, proprietarii au închis 
drumurile pentru învoitori, măsură aplicată de proprietarul Iancu Procopie 
din Berceni, iar administratorul său Iorgu Ionescu ologea vitele ţăranilor.14

La cauzele amintite mai sus se adaugă şi abuzurile administratorului 
moşiei Dobreni, Vasilache Georgescu despre care se spune că era un om 
crud, extrem de impulsiv şi violent. Acesta, cu ajutorul a patru batăuşi - 
măciucaşi, reuşise să terorizeze întreaga comunitate, umilindu-i şi bătându-i 
pe ţărani fara niciun motiv.15 Atitudinea admnistratorului Georgescu va face 
ca răsculaţii să se îndrepte în primul rând către casa în care locuia el.

În ziua de 3 aprilie 1888, în timp ce multe sate din jurul capitalei 
erau răsculate, la numai două săptămâni de la scânteia de la Urziceni, în 
condiţiile în care la Berceni localitate la 5 Km distanţă de Dobreni pe drumul 
ce duce spre Bucureşti, în 2 aprilie se declanşase răscoala, administratorul 
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Georgescu Vasilache cheamă oameni la primărie pentru a le aduce la 
cunoştinţă dispoziţii cu privire la munci şi obligaţii.16 Prin acest gest prin 
care vroia să-şi întărească autoritatea nu face altceva decât să grăbească sau 
să ajute la declaşarea revoltei la Dobreni, gest pe care îl întâlnim mai târziu 
şi în declanşarea revoluţiei din 1989, prin mitingul din 21 decembrie. În timp 
ce oamenii aşteptau în faţa primăriei, a venit un dobrenar, Ghiţă Militaru, 
tatăl viitorului mare poet Vasile Militaru* care i-a înştiinţat că locuitorii din 
Berceni s-au răsculat. Nu ştim exact dacă Ghiţă Militaru se întorcea de la 
Bucureşti sau a fost surprins cu treabă prin Berceni, dar cert este că el a 
cunoscut revolta din Berceni, ştia că locuitorii din Berceni în număr mare 
s-au dus la curtea proprietarului Ion Procopie şi au rupt porţile, acesta 
reuşind să fugă peste câmp, că au devastat nu numai conacul, dar şi locuinţa 
administratorului moşiei, au distrus mobila şi au luat o mulţime de provizii, 
hrană şi porumb.17 Când s-a întors le-a spus consătenilor „am ramas proşti, 
brava Berceni, ce-au făcut, au facut bine”18, spuse care au incitat izbucnirea 
răscoalei la Dobreni . Plugarul Gheorghe Florea, după veştile aduse de Ghiţă 
Militaru, a luat legatura cu ţăranii din Câmpurelu, cu care Dobrenii formau 
o comună, dar şi cu cei din Colibaşi printr-un spoitor19** îndemnând ridicarea 
la luptă. 

*  Poetul Vasile Militaru s-a născut la 21 septembrie 1886 în comuna Dobreni – Câmpurelu, 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. Toate scrierile sale îl consacră drept un 
mare scriitor şi poet creştin, un moralist în adevăratul sens al cuvântului. Este 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 înţelepciune, care înseninează sufletele 
şi le întăresc în credinţă şi în modele de trăire duhovnicească, de urmare a lui Hristos. Vasile 
Militaru a îmbogăţit patrimoniul literaturii româneşti cu peste 30 de volume de poezii şi fab-
ule dintre care amintim: Strop de rouă, Fabule, Vorbe cu tâlc, Doina, Psaltirea în versuri, 
Cântarea Neamului, Treziţi‑vă români!, Cântecele vinului, Divina Zidire, Spre Împărăţia 
lui Iisus, etc. Din cauza convingerilor sale politice ( a fost membru al mişcării legionare, 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 suportat infernul temniţelor comuniste alături 
de alte personalităţi ale culturii româneşti ca: Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic, Pr. Prof. 
Dumitru Stăniloae etc. S-a stins din viaţă în ziua de 8 iulie 1959, la vârsta de 73 de ani, în 
închisoarea de la Poarta Albă.

**  Spoitor- cetăţean român de etnie rromă, de origine tătaro – mongolă. Era de religie musul-
mană cand a fost adus pe teritoriul romanesc în sec. XVII ca rob. Spoitorii aflaţi în număr 
mare la Dobreni au fost creştinaţi în anul 1893 de către Mitropolitul Ghenadie Petrescu.
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În noaptea de 3/4 aprilie, peste 100 de ţărani au mers la casa 
administratorului Georgescu spre a-i cere „socoteală”, dar acesta apucase să 
fugă.20 Astfel, ca şi la Berceni şi în cele mai multe localităţi în care oamenii 
s-au răsculat s-a trecut la devastarea casei acestuia, a conacelor şi a anexelor. 
Acest lucru reiese şi din telegrama nr. 12 din 6 aprilie către principele Ghica, 
trimisă de servitorul său Perieţeanu: „ astă noapte, o ceată de indivizi a dat foc 
caselor lui Vasilache, devastând noul palat al măriei voastre. Rog interveniţi 
a se trimite forţele armate căci tâlhăriile sunt îngrozitoare”.21

Pentru liniştirea evenimentelor de la Dobreni unde prorietarul moşiei 
era prinţul Ghica, preşedinte al Senatului atunci, a fost însărcinat ginerele 
său Colonelul Vlădoianu. Acesta intră in sat în fruntea unui escadron de 
cavalerie, dar, neputând face faţă, căci sătenii erau bine organizaţi se retrage 
spre Vidra cerând întăriri.22 În timpul încercării lui Vlădoianu de a pătunde 
în sat, se petrece un episod amuzant. Cârciumarul din Dobreni, Nae Popescu, 
fost luptător în Războiul de independenţă, având o voce gravă, impunătoare 
se adresează soldaţilor aflaţi în goana cailor: Săbiile în teacă, descălecarea! 
Soldaţii au crezut că ordinul este dat de colonelul Vlădoianu şi s-au grăbit să-l 
execute.În învălmăşeala creată mulţi soldaţi au căzut de pe cai, unii dintre ei 
rănindu-se spre amuzamentul sătenilor. Urmare a acestui fapt prin telegrama 
numărul 28 din data de 4 aprilie către Parchet, cârciumarul Popescu este 
declarat instigator periculos, cap al răscoalei.23 Pentru înăbuşirea răscoalei 
de la Dobreni au fost aduse zece companii de infanterie de la Giurgiu şi 
un escadron de cavalerie, ceea ce însemna peste 1000 de soldaţi. Trupele 
au putut intra în sat pentru a restabili liniştea abia în data de 16 aprilie, 
în condiţiile în care în localitatea Berceni în data de 4 aprilie, răscoala era 
liniştită. Comunicatele superiorilor privind evenimentele din Dobreni aveau 
caracter de front, conform Monitorului Oficial din 17 aprilie 1888.24 Presa 
vremii a fost interesată de miscarea de la Dobreni catalogându-o ca fiind una 
violentă. Ziarul România liberă scria la 6 aprilie un articol intitulat ,, La 
Dobreni a fost dărâmat castelul preşedintelui senatului,, iar ziarul Lupta 
scria în 9 aprilie ,, Atrocităţi săvărşite la Dobreni.25

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”.26 Au fost arestaţi 16 ţărani şi duşi la penitenciarul Văcăreşti, 
dintre care 9 au fost condamnaţi: Nae Popescu, Gheorghe Florea, Ghiţă 
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Militaru, Gheorghe Ene, Ion Dobre, Ivan Marin, Stan Popa, Stoian Voicu şi 
Ilie Manea.27

La Dobreni mişcarea a avut un caracter organizat: ţăranii s-au sfătuit 
înainte, au trimis delegaţi la autorităţi, au comunicat cu satele din jur prin 
emisari.28 Chiar dacă a fost înăbuşită a determinat autorităţile să ia în seamă 
problema ţărănească a pământului.

Răscoala de la Dobreni a înregistrat forme violente prin amploarea ei 
chiar dacă nu s-au înregistrat victime. În zonele învecinate, la Berceni, armata 
a împuşcat un ţăran, iar la Vărăşti a ucis unul şi a rănit doi. Deşi înăbuşită, 
răscoala a determinat autorităţile să ia în seamă problema ţărănească a 
pământului. Astfel, 111 locuitori au fost împroprietăriţi cu loturi având 
suprafeţe între 2 şi 5,3 Ha, conform Legii din 1864, iar 53 de locuitori cu câte 
5 Ha, deoarece au participat la Războiul de Independenţă.29 Administratorul 
moşiei a fost înlocuit, iar noul administrator a redus obligaţiile contractuale.

Toate aceste măsuri au avut urmări benefice în viaţa locuitorilor 
dovadă că în timpul marii răscoale ţărăneşti din anul 1907 aici a fost linişte 
deşi s-a încercat ridicarea lor prin răspândirea manifestelor Către săteni şi 
Un cuvânt asupra învoielilor agricole. 
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DIN NEAMUL CANTACUZINILOR: DOMNUL 
MARTIR CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Dr. Ştefania DINU

Muzeul Naţional Cotroceni

I
storia de peste 300 de ani a ansamblului de la Cotroceni este parte 
integrantă a istoriei naţionale şi de aceea punerea în circulaţie a iz-
voarelor şi documentelor care ilustrează evoluţia acestuia, prezintă o 

deosebită importanţă pentru contemporaneitate.
Înainte de a deveni reşedinţă domnească la sfârşitul secolului al XVII-

lea, Cotrocenii reprezentau o zonă împădurită din apropierea Bucureştiului, 
renumiţii Codrii ai Vlăsiei, terenuri agricole şi un sat de ţărani liberi. Un 
hrisov domnesc din data de 27 noiembrie 1614 a atestat pentru întâia oară 
documentar satul, termenul de Cotroceni derivând fie de la numele unui 
vechi proprietar al zonei, fie dintr-un termen arhaic - a cotroci / a se ascunde 
- datorită zonei împădurite care favoriza acest lucru.

La 10 iunie 1660, moşia Cotrocenilor aflată la ”jumătate de ceas” de 
Bucureşti a devenit proprietate a lui Şerban Cantacuzino, ca răsplată pentru 
serviciile aduse domnitorului Gheorghe Ghica (1659-1660). În perioada 
următoare, prin achiziţii succesive, Şerban Cantacuzino a cumpărat şi zona 
”din deal”, pe care a construit mănăstirea, şi terenul „din vale”, care a devenit, 
peste aproape 200 de ani, parcul şi grădina palatului regal.
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În pădurea Cotrocenilor a existat şi un schit închinat Sfinţilor Serghie 
şi Vach, loc în care Şerban Cantacuzino şi-a găsit adăpost, atunci când era 
urmărit de oamenii domnitorului Gheorghe Duca (1674-1678), pentru că 
dorea să obţină domnia. Ascunzându-se timp de trei zile şi scăpând de urgia 
urmăritorilor, el i-a promis lui Dumnezeu să ridice în locul acela o mănăstire, 
ceea ce a şi făcut, ţinânându-şi făgăduiala chiar din primul an al domniei sale.

Şerban Cantacuzino a ajuns domnitor al Ţării Româneşti în noiembrie 
1678, renumele şi strălucirea Cotrocenilor începând odată cu domnia sa. 
Familia Cantacuzinilor s-a stabilit - venind de la Constantinopol - în Ţările 
Române în primele decenii ale secolului al XVII-lea, întemeind prin stolnicul 
Constantin Cantacuzino, ramura familiei din Ţara Românească, iar prin 
Gheorghe Cantacuzino, pe cea din Moldova.

Timp de zece ani, până în 1688, domnitorul Şerban Cantacuzino 
s-a impus în politica internă şi externă a ţării, aducând stabilitate şi un 
suflu nou în evoluţia civilizaţiei româneşti, prin legăturile sale de familie, 
puternica personalitate şi asimilarea elementelor culturii europene. Acum 
spiritualitatea românească tindea să sintetizeze noi forme de expresie, care 
îmbina ideile Renaşterii şi ale umanismului cu tradiţia bizantină, pregătind 
cultural strălucirea epocii brâncoveneşti.

Domnitorul Şerban Cantacuzino a menţinut relaţii diplomatice cu 
mari personalităţi ale epocii sale: împăratul german Leopold I, ţarul Petru 
I al Rusiei, Ioan Sobieski, regele Poloniei, Papalitatea. A urmărit în calitatea 
sa de principe creştin înlăturarea dependenţei faţă de Imperiul Otoman, însă 
nu şi-a putut îndeplini acest obiectiv, din cauza complexităţii vieţii politice de 
la sfârşitul secolului al XVII-lea şi a morţii premature.

O acţiune memorabilă a domnitorului a fost participarea sa cu un 
corp de oaste la asediul Vienei în 1683, contribuind, deşi teoretic era aliatul 
sultanului, la salvarea capitalei habsburgice.

Ca mai toţi voievozii români şi Şerban Cantacuzino a avut vocaţie de 
constructor, ctitorind mai multe edificii în Bucureşti: biserica Doamnei, 
hanul Şerban-vodă, casele domneşti din centrul oraşului, podul Şerban-vodă.

Dar ctitoria sa de căpetenie a fost mănăstirea de la Cotroceni, 
cuprinzând biserica, case domneşti, egumeneşti, chiliile călugărilor şi alte 
anexe, înconjurate de o incintă ale cărei ziduri masive confereau ansamblului 
aspectul unei veritabile cetăţi.
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Arhitectul construcţiilor de la Cotroceni a fost Mihai Cantacuzino, 

fratele domnitorului. Cronica lui Stoica Ludescu arăta că Şerban-vodă 

Cantacuzino a început să construiască la 26 mai 1679 ”o sfântă mănăstire pre 

pământul nostru de la satul Cotrăcenii, ce iese den sus de oraşul Bucureşti,...

la care mănăstire noi singuri am înfipt sapa în pământ şi cu mâna noastră jos 

în temelie cărămizi am pus..“1

Hrisovul de ctitorie a fost dat de domnitor în 1682, şi el menţionează, 

ca şi pisania bisericii, hramul pe care îl avea biserica - Adormirea Maicii 

Domnului - dar şi un hram mai mic, cel al Sfinţilor Serghie şi Vach, ceea ce 

poate constitui o dovadă ce confirmă existenţa schitului pe locul unde avea 

să fie clădită apoi biserica. 

Şerban Cantacuzino a dat mai multe hrisoave de danie către mănăstire, 

pentru ca la data de 10 iulie 1680, domnitorul să dăruiască mănăstirii propria 

sa moşie Cotroceni.

Mănăstirea Cotroceni a stârnit multă admiraţie în epocă, mărturie 

stând însemnările lăsate de cărturarii vremii şi de călătorii străini prin Ţara 

Românească. În timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688 - 1714), 

epigrafistul englez Edmund Chishull vizitând mănăstirea scria că ”este 

socotită cea mai frumoasă din toate cele clădite în acest ţinut de domnii de 

acum ori dinainte...podoabele zugrăvite şi aurite sau broderiile sunt peste 

măsură de bogate şi picturile atât de abundent răspândite încât acoperă în 

întregime biserica înăuntru. Are forma unui dreptunghi alungit, zidit din 

blocuri de piatră cioplită, despărţit în chilii pentru vreo patruzeci de călugări, 

cu locuinţă pentru stareţ, o sală de masă comună, cuhnie şi alte încăperi 

pentru găzduirea străinilor”.2 

După moartea unchiului său, Şerban Cantacuzino, la 28 octombrie 

1688, logofătul Constantin Brâncoveanu a fost ales domn al Ţării Româneşti, 

cu sprijinul stolnicului Constantin Cantacuzino. Legătura puternică de 

prietenie dintre Constantin Brâncoveanu şi unchiul său, stolnicul Constantin 

Cantacuzino, se pare că s-ar fi produs la moşia celui din urmă, de la Filipeştii 

de Târg. Aici, după cum mărturiseşte Paul de Alep, zidurile erau mai frumoase 

chiar şi faţă de cele din Capitală, iar confortul, demn de o curte domnească, 

având băi de marmură, alimentate cu apă printr-un sistem cu roţi de la râul 

din apropiere. Conversaţiile dintre cei doi aveau rolul de a-i stârni imaginaţia 
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tânărului Brâncoveanu, mai ales datorită povestirilor pline de suspans, trăite 
sau nu, pe care i le împărtăşea mai vârstnicul Cantacuzino.3

Pentru alegerea noului domnitor, Divanul s-a întrunit la Curtea Veche, 
iar discuţiile aprinse au înfierbântat spiritele, mai ales că familia Cantacuzino 
îşi dorea un membru al său pus în cel mai înalt scaun, doar „stăpânea“ ţara. A 
fost ales Constantin Brâncoveanu, în lipsă, deoarece acesta se afla, după cum 
mărturisesc documentele, la Cotroceni, pentru a pune la punct funeraliile 
unchiului său. A fost şi un joc de culise, regizat de stolnicul Cantacuzino, 
care l-a trimis pe Brâncoveanu la Cotroceni, în scopul de a vedea ce mai 
pregăteşte văduva domnitorului, doamna Maria, care avea ambiţia de a-şi 
impune copilul, minor, pe Gheorghe, în cea mai înaltă funcţie. Chiar dacă 
făcea parte din familie, văduva nu era cea mai dezirabilă persoană, mai ales 
că-şi învinovăţea cumnaţii, pe Constantin şi Mihai, de moartea soţului său. 
Alegerea Brâncoveanului ca domnitor era strategia politică a lui Constantin 
Cantacuzino, care credea că-l poate transforma pe nepotul său într-o 
marionetă a politicii sale. Pentru a primi şi acceptul Porţii, abilul stolnic a 
cumpărat confirmarea noului domn de la Ahmed aga capegiul cu bani grei, 
întregul ceremonial al numirii în funcţie de către boierii români, fiind urmat 
cu stricteţe şi recunoscut şi de Poartă. Treptat, ideile politice ale unchiului 
său au fost abandonate de noul domnitor, mai mult, conflictele de interese 
aveau să-i pună pe cei doi în tabere adverse.4 

Constantin Brâncoveanu s-a născut în anul 1654, la Brâncoveni, ca fiu al 
postelnicului Papa Brâncoveanu (Matei) şi al Stancăi (născută Cantacuzino). 
După tată era nepotul vornicului Preda din Brâncoveni, iar după mamă al 
postelnicului Constantin Cantacuzino, unul dintre cei mai influenţi boieri 
din familia Cantacuzino şi din Ţara Românească. 

Constantin a rămas orfan de tată în 1655, Papa Brâncoveanu fiind ucis 
în răscoala seimenilor şi a dorobanţilor, împotriva domnului Constantin 
Şerban. După uciderea tatălui său, a fost crescut de mama sa, sora voievodului 
Şerban Cantacuzino şi a stolnicului Constantin Cantacuzino şi a mai avut doi 
fraţi, Matei şi Barbu, care au murit însă devreme. 

Conform istoricului Nicolae Iorga, Brâncoveanu - care atunci când i-a 
murit tatăl abia împlinise 1 an - a fost crescut de mama sa „cantacuzineşte”.5 

Un rol important l-a avut în creşterea sa, unchiul din partea mamei, stolnicul 
Constantin Cantacuzino, care i-a oferit o educaţie aleasă pentru acele 
vremuri, viitorul domn învăţând, printre altele, greaca, latina şi slavona. 



Preasfinţitul Părinte Episcop Ambrozie, în mijlocul profesorilor 
de religie din Judeţul Giurgiu - Centrul pentru copii şi tineret 

„Sf. Ioan Valahul”, 17 septembrie, 2013
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Stolnicul Constantin Cantacuzino era un reprezentat de seamă al culturii 
umaniste în spaţiul românesc, fiind un iubitor al literaturii şi artei, creator în 
Ţara Românească a unei şcoli greceşti, după modelul celei pe care o urmase 
la rândul său în Padova. 

În Istoria Ţării Româneşti de la octombrie 1688, până la martie 1717, 
autorul ei, rămas anonim, dar totuşi un personaj din apropierea domnitorului, 
a arătat, că a auzit cum domnul a mărturisit în mai multe rânduri „eu tată 
n-am pomenit, de vreme ce am rămas de mic fără tată, cât pe dumnealui tata 
Constandin l-am cunoscut părinte în locu tătine-mieu“.6

O altă declaraţie a domnului, în acest sens, este aceea în care îşi arată 
gratitudinea faţă de unchiul Mihai Cantacuzino spătarul, care îl crescuse 
şi el, asemeni fratelui Constantin Cantacuzino, la care se adaugă rândurile 
scrise de Dimitrie Cantemir, unde se preciza că viitorul domn se bucurase 
şi de o grijă deosebită din partea celui mai mare dintre fraţii Cantacuzini, 
voievodul Şerban Cantacuzino. Aşadar, cronicile provenind din epocă, având 
în paginile lor confesiuni ale domnului însuşi şi ale unor apropiaţi, fac ca 
toate cele relatate să fie veridice, atestând că Brâncoveanu a fost un produs 
al familiei şi educaţiei Cantacuzinilor, chiar dacă el se considera coborâtor 
din Basarabi, prin faptul că, bunicul său, Preda vornicul, fiul lui David din 
Brâncoveni, fusese căsătorit cu nepoata de soră a lui Matei Basarab.7 

După urcarea pe tron, Constantin Brâncoveanu s-a îngrijit de ctitoria 
cantacuzină a lui Şerban Cantacuzino, făcând donaţii mănăstirii, ale cărei 
proprietăţi le-a întărit prin propria semnătură la 1700. Voievodul şi-a căutat 
deseori liniştea între zidurile palatului domnesc de la Cotroceni, având aici 
oaspeţi de seamă din străinătate, diplomaţi şi cărturari, în cinstea cărora 
s-au organizat strălucitoare recepţii. Cronicile de epocă menţionează faptul 
că domnitorul „pleca de la Cotroceni“ sau „venea la Cotroceni“ foarte des, 
unde locuia şi împreună cu soţia sa, doamna Marica, şi cu ceilalţi membri ai 
familiei.

În timpul domniei sale, Mănăstirea Cotroceni a continuat să se dezvolte, 
egumenii perindându-se în număr destul de mare, de-a lungul anilor. Către 
anul 1697, documentele îl consemnează drept egumen al Mănăstirii Cotroceni 
pe Mitrofan, aflat în bune relaţii cu domnul Brâncoveanu, de la care a obţinut 
reîntărirea hrisoavelor de proprietate, ca şi a milelor domneşti. A continuat 
politica de achiziţii şi a reuşit soluţionarea în favoarea obştii sale, a unor 
dispute patrimoniale. Ulterior Mitrofan a devenit duhovnic al lui Constantin 
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Brâncoveanu, care a intervenit pentru hirotonirea sa, ca mitropolit de Nyssa. 
Următorii egumeni: Averchie, Daniil, Grigorie, călugări athoniţi au continuat 
activitatea predecesorilor, vizând nu doar funcţionarea mănăstirii ca un lăcaş 
de cult ortodox, ci şi gestionarea eficientă a proprietăţilor sale.8

Daniile pe care Şerban Cantacuzino le-a făcut ctitoriei sale de la 
Cotroceni, au reprezentat un model pentru urmaşul său, Constantin 
Brâncoveanu, care, de asemenea, a făcut eforturi financiare deosebite, pentru 
ctitoriile sale, în special pentru ctitoria sa de suflet, Mănăstirea Hurezi.

Constantin Brâncoveanu şi-a început domnia în împrejurari grele 
pentru Ţara Românească, în timpul unui îndelungat război între turci şi 
austrieci. Noul domn, printr-o diplomaţie deosebită, a ştiut să păstreze 
legături de prietenie atât cu otomanii cât şi cu imperialii, pentru ca ţara să 
fie scutită de jafuri şi pustiiri. Cei 26 de ani de domnie reprezintă din acest 
punct de vedere o epocă de maximă strălucire culturală şi artistică. S-au 
ridicat biserici şi mănastiri, s-au deschis şcoli de toate gradele, s-au tiparit 
cărţi în diferite limbi, au fost sprijiniţi şi încurajaţi oamenii de carte, s-au 
acordat ajutoare materiale multor aşezaminte bisericeşti ortodoxe căzute sub 
dominaţie otomană.9 

Aşadar, în politica externă Brâncoveanu a acţionat cumpătat, evitând 
să se poziţioneze decisiv în tabăra imperială, care recuperase Ungaria şi 
Transilvania, de la otomani. Şi-a cumpărat bunăvoinţa turcilor, plătind 
regulat dările şi vărsând sume uriaşe sultanului şi funcţionarilor de la 
Constantinopol, ceea ce i-a adus supranumele de „altîn bey” (prinţul aurului).

Un moment important în domnia lui Constantin Brâncoveanu a fost 
vizita sa la Adrianopol, în anul 1703, invitat fiind, pentru ca „să sărute 
poala împărătească”. Abia în mai 1703 a putut Brâncoveanu să părăsească 
Bucureştiul, după ce a fost convins de Cantacuzini, să nu aleagă calea exilului. 
Din alaiul impresionant făceau parte stolnicul Constantin Cantacuzino, toţi 
marii boieri, mitropolitul, în total 1500 de persoane.10

Ajuns în Adrianopol, a fost primit după o săptămână de către marele 
vizir, care l-a anunţat că Imperiul Otoman creşte haraciul de la 280 de 
pungi de aur, la 520, veste care a produs multă supărare atât voievodului, 
cât boierilor. Totuşi, decizia trebuia acceptată, iar Brâncoveanu a fost 
reînvestit în domnie, printr-o ceremonie în care marele vizir i-a îmbrăcat 
pe domn şi pe boieri, în valoroase caftane, ţesute cu fir de aur şi argint. 
Audienţa la sultan a fost scurtă, padişahul Ahmed al III-lea confirmându-l 
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în domnie pe viaţă. În restul timpului petrecut la Adrianopol, domnul a 
intervenit ca să fie schimbat Constantin Duca de pe tronul Moldovei. Marele 
vizir i-a propus lui Brâncoveanu scaunul Moldovei, însă la sfatul stolnicului 
Constantin Cantacuzino, acesta a refuzat, întrucât era vorba de o încercare de 
a-i stoarce mai mulţi bani. A fost însă impus protejatul său, domnul Mihail 
Racoviţă. Drumul la Adrianopol, audienţa la sultan şi întoarcerea victorioasă 
la Bucureşti au fost imortalizate într-o frescă la Palatul de la Mogoşoaia, 
distrusă între timp.11 

Din păcate, bunele relaţii pe care domnitorul le-a avut cu unchii săi, 
Constantin şi Mihai Cantacuzino au început treptat să se deterioreze, mai 
ales după ce în iunie 1707, Mihai Cantacuzino a fost schimbat din funcţia 
de mare spătar, iar stolnicul Constantin Cantacuzino a fost rechemat de 
la Constantinopol. Ruşii au făcut demersuri ca Mihai Cantacuzino să fie 
renumit în funcţia lui, la care Brâncoveanu a răspuns că unchiul său fusese 
păstrat în dregătorie „nu din cauză că ar fi slujit cu folos în treburile voastre 
şi ale noastre, ci din cauza înrudirii pe care am avut-o cu el [...] Mihai, deşi 
deştept şi ager, munceşte numai pentru sine şi pentru casa sa, iar nu pentru 
treburile obşteşti”.12 

Conflictul cu protectorii săi s-a manifestat într-o controversă asupra 
numirii boierului David Corbea ca reprezentant al domnitorului pe lângă 
curtea lui Petru cel Mare. Acesta, un om al Cantacuzinilor, fusese trimis în 
Rusia la începutul anului, pentru ca în aprilie să fie încredinţat de ţar cu o 
misiune pe lângă Francisc Rakoczy, principele Transilvaniei. Domnitorul se 
astepta să fie ţinut la curent cu detaliile, însă boierul Corbea le-a scris doar 
Cantacuzinilor. În următorii ani, relaţiile dintre Brâncoveanu şi unchii săi 
au rămas foarte proaste: în timp ce Mihai cerea ţarului asigurări pentru azil, 
stolnicul Constantin se retrăsese de la curte, la moşiile sale.13 

Mazilirea domnitorului Constantin Brâncoveanu s-a făcut în ziua de 
marţi, 23 martie/4 aprilie 1714, când capugiul Mustafa-aga, unul dintre cei 
mai vechi prieteni ai lui Brâncoveanu, a ajuns la Bucureşti. Ales special că să 
nu se dea de bănuit domnului, acesta a călătorit cu pretextul că ar avea treburi 
la Hotin. Anton Maria del Chiaro - secretarul particular al domnitorului 
descrie ce s-a întâmplat după cum urmează: „a doua zi, mercuri, obicinuitul 
alai conduse pe capugiu la Curte, aşteptat de Brâncoveanu în marea sală de 
audienţă unde, sosind Turcul, Domnitorul se ridică de pe tron, îl întâmpină 
până la jumătatea odăiei şi urându-i bun venit îl pofteşte să şadă. Turcul 
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răspunse că nu este timp de şezut, şi fiindu-i vechi prieten regretă a-i fi adus 

o ştire rea, dar să aibă răbdare şi să se supuie voinţii divine şi să asculte 

de ordinele Sultanului, şi scoţând o năframă de mătasă neagră o puse pe 

un umăr al Principelui, spunându-i mazil, ceea ce înseamnă detronat. Bietul 

Principe, surprins, începu să deteste nerecunoştinţa sălbatică a turcilor, cari 

răsplătesc în aşa fel serviciile aduse împărăţiei în 25 şi mai bine de ani, şi 

voind a se aşeza pe tron, fu împins la o parte de turc, care-i spuse că locul său 

nu mai este pe tron.“14

În continuare, Brâncoveanu a fost închis sub pază în sala de audienţă, în 

timp ce Mustafa-aga a citit boierilor adunaţi firmanul prin care fostul domn şi 

întreaga sa familie erau declaraţi haini. Apoi a fost dat în paza boierilor, care 

răspundeau cu viaţa şi averea prin ordinul sultanului de prizonier, în timp 

ce turcii au pornit să sigileze vistieria şi cămara (tezaurul public şi tezaurul 

privat).15 

A doua zi, în ziua de Buna Vestire, 25 martie/6 aprilie, a fost impus 

boierilor Ştefan Cantacuzino, fiul stolnicului Constantin Cantacuzino. Tot 

Del Chiaro scria: „Ce privelişte rară! ce schimbare unică! în acelaşi timp, doi 

Voevozi în aceiaşi Curte: unul depus, iar altul, cum susţine toată lumea, impus. 

[…]. Principele Ştefan, după primirea omagiilor, trecu în apartamentul lui 

Brâncoveanu pe care-l asigură de surprinderea întronării sale fără voe, precum 

şi de calităţile ce recunoaşte fostului Voevod. În timpul acestei întrevederi 

am remarcat că, Ştefan Cantacuzino sta în picioare, iar Brâncoveanu care 

şedea, având cuca pe cap, îi răspunse cu politeţa sa cunoscută că: «e mai bine 

că domnia a fost încredinţată lui, decât unui străin.»”16

Domnitorul şi familia sa au fost trimişi a doua zi la Constantinopol, 

Brâncoveanu fiind condus de noul domn al ţării, căruia, conform lui 

Del Chiaro, Brâncoveanu i-ar fi spus: „dacă aceste nenorociri sunt de la 

Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se voia lui. Dacă însă sunt fructul 

răutăţii omeneşti, pentru pieirea mea, Dumnezeu să ierte pe duşmanii mei, 

dar păzească-se de mâna teribilă şi răsbunătoare a judecăţii divine.“17 

Spre a fi siguri că Brâncoveanu nu va scăpa cu viaţă, Cantacuzinii au 

trimis la Constantinopol pe rudele lor, banul Constantin Ştirbei şi logofătul 

Radu Dudescu, cu pîri şi daruri în bani pentru vizir, spre a nu da dovadă de 

clemenţă.18
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Călătoria a durat circa trei săptămâni, iar în pofida speranţei sale, fostul 
domn nu a închis într-unul din palatele sale, pe care le avea la Constantinopol, 
ci în închisoarea Edicule (Cele şapte turnuri), „într-un loc întunecos”.

Până în luna august 1714 a fost torturat continuu, pentru a mărturisi 
unde-şi avea banii (bani pe care domnitorul îi ţinea în băncile veneţiene). 
După torturi cumplite i-au smuls semnătura pentru aurul depus la Veneţia 
şi a fost dus la eşafod. Păgânii le-au îngăduit osândiţilor să-şi facă o ultimă 
rugăciune, după care sultanul le-a promis că le va cruţa viaţa doar dacă vor 
trece la credinţa în Allah. Domnitorul şi cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, 
Radu şi Matei, alături de sfetnicul Ianache Văcărescu au rămas însă neclintiţi 
în credinţa lor, astfel că la 15 august, chiar în ziua când Brâncoveanu împlinea 
60 de ani, a fost decapitat, împreună cu fiii săi. Înainte de a fi decapitaţi, 
domnitorul a rostit următoarele cuvinte: „Iată, toate avuţiile şi orice am avut, 
am pierdut! Să nu ne pierdem încă sufletele... Staţi tare şi bărbăteşte, dragii 
mei! să nu băgaţi seamă de moarte. Priviţi la Hristos, Mântuitorul nostru, 
câte a răbdat pentru noi, şi cu ce moarte de ocară a murit. Credeţi tare întru 
aceasta şi nu vă mişcaţi, nici vă clătiţi din credinţa voastră pentru viaţa şi 
lumea aceasta...”.19 

Cele şase trupuri decapitate au fost aruncate în Marea Marmara, în 
apropiere de Bosfor, iar capetele „purtate în prăjini“ pe uliţele cetăţii, au 
fost înfipte la o poartă a Seraiului şi ţinute acolo trei zile. Creştinii susţinuţi 
de doamna Marica, soţia domnitorului, au pescuit trupurile şi le-au 
înmormântat, pe ascuns, în biserica „Adormirii Maicii Domnului“ din insula 
Halki (numita astăzi Heybeliada, aceasta fiind cea de-a doua mare insulă 
din cadrul Insulelor Prinţesei, din Marea Marmara), la a cărei întreţinere 
Brâncoveanu contribuise în timpul vieţii. Osemintele voievodului-martir 
au fost aduse în ţară de soţia sa, în 1720 şi îngropate, pe ascuns, în biserica 
„Sfântul Gheorghe-Nou“ din Capitală, ctitoria voievodului. Mormântul a fost 
acoperit de o placă de marmură albă, fără nume, iar identificarea s-a fãcut 
după descoperirea, în 1914, a unei candele de argint cu inscripţia: „Această 
candelă, ce s-au dat la s(ve)ti Gheorghie cel Nou, luminează unde odihnescu 
oasele fericitului Domnu Io Costandin Brâncoveanu Basarab Voievod şi 
iaste făcută de Doamna Mării Sale Mariia, carea şi Măria Sa nădăjduieşte în 
Domnul iarăşi aici să i se odihnească oasele, Iulie în 12 zile, leat 7228“ (1720). 
La două secole de la moartea sa, la 15 august 1914, Mitropolitul Primat dr. 
Canon Arămescu a făcut primul parastas oficial la mormântul voievodului.20 
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În perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu, cultura românească 
a cunoscut o perioadă de înflorire, voievodul fiind un fervent sprijinitor al 
culturii. Domnul a iniţiat o amplă activitate de construcţii religioase şi laice, 
îmbinând armonios în arhitectură, pictură murală şi sculptură tradiţia 
autohtonă, stilul neo-bizantin şi ideile novatoare ale renascentismului 
italian, într-un nou stil caracteristic, numit stilul brâncovenesc. Denumirea 
de stil brâncovenesc, sau de artă brâncovenească, este folosită în istoriografia 
română de artă pentru arhitectura şi artele plastice din Ţara Românească 
în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. Deoarece această epocă a 
influenţat în mod hotărâtor evoluţiile de mai târziu, termenul se foloseşte 
prin extensie şi pentru a descrie operele de artă din vremea primilor 
Mavrocordaţi, până către 1730. Istoricii de artă caracterizează uneori 
stilul prin analogie cu renaşterea apuseană, datorită structurilor sale clare, 
raţionaliste, dar exuberanţa lui decorativă permite şi folosirea termenului de 
baroc brâncovenesc.21 

Stilul brâncovenesc s-a impus cu succes în arhitectura ultimelor 
secole. Este caracterizat de elemente ale arhitecturii ţărăneşti din Muntenia, 
exprimate la o scară mai mare, îmbinate discret cu elemente bizantine, 
vizibile în coloanele teraselor şi balcoanelor, coloane care de multe ori nu 
au celebrele ornamente la terminaţii, care să determine un caracter doric, 
ionic sau corintic. Stilul brâncovenesc mai e caracterizat de pecetea unor 
basoreliefuri originale, ca celebrul „vultur cruciat“, precum şi de culoarea albă 
imaculat a pereţilor exteriori. Mai sunt şi excepţii, ca în cazul complexului de la 
Mogoşoaia, unde domina culoarea cărămizie a materialului de construcţie.22 

Ca un arc peste timp, stilul brâncovenesc a impresionat-o pe cea 
care avea să devină cea mai iubită regină a Românilor - Maria. Vizitând, 
în perioada când era încă principesă Mănăstirea Horezu, ctitoria de suflet 
a marelui domn Constantin Brâncoveanu, Maria a fost fermecată de stilul 
brâncovenesc şi după Marele Război a cerut arhitectului român Grigore 
Cerchez, să realizeze la Palatul Cotroceni, un salon în stil brâncovenesc sau 
stil neoromânesc. 

Referitor la acest salon, regina Maria îşi amintea că „la Cotroceni am 
căzut sub farmecul arhitecturii româneşti şi aşa luă întrupare marea încăpere 
albă cu arcurile şi stâlpii ei, cu pereţii albi goi, cu zugrăvelile vechi şi cu lumina 
artistică, uimirea de astăzi a tuturor celor care vin la Cotroceni. La fel şi 
sufrageria ciudată cu masa rotundă sub rotunda boltă, masă rotundă care poate 
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fi mărită sau micşorată după oaspeţi, dar care rămâne întodeauna rotundă. Tot 
sub conducerea mea a fost făcută şi scara care duce jos în grădina cu apă, o 
copie a scării de la Horez, mănăstirea cea mai scumpă mie. Ce e stil românesc la 
Cotroceni e lucrul meu“.23 

Aşadar, arhitectul Cerchez a amenajat în 1925 la etajul I „marele salon alb“, 
în manireă neoromânească şi anume: una în care se face apel la detalii de factură 
moldovenească şi cea de a doua la detalii munteneşti (stilul brâncovenesc), care 
se regăseşte mai ales în cadrul portalurilor ce reeditează monumente consacrate 
precum Colţea şi Horez.24 

Marii arhitecţi ai perioadei interbelice: Ion Mincu, G.M.Cantacuzino 
s-au inspirat din stilul brâncovenesc, devenit neoromânesc. Pentru G.M. 
Cantacuzino, domnia strămoşului său Constantin Brâncoveanu „este mai 
mult decât un simplu capitol al evoluţiei noastre. Ea începe o eră nouă în 
care mai trăim, ea înseamnă începutul maturităţii noastre.“25

Tot arhitectul G.M.Cantacuzino avea să spună despre Mogoşoaia că 
era „cea mai frumoasă locuinţă românească“26 şi că „dacă domnia lui n-a 
fost decât un lung joc periculos, ce-şi încerca norocul în mijlocul vicleniilor 
lăuntrice şi mişeliilor exterioare, joc care n-a încetat a fi o singură clipă o 
sfidare a soartei care trebuia să se răzbune crunt în urmă, arta brâncovenească 
nu trădează o clipă, lunga suferinţă a mândrului boier... Epoca lui Constantin 
Brâncoveanu, judecată după operele lăsate, este singura epocă de destindere, 
în care un surâs vioi şi optimist a luminat faţa trudită a neamului nostru“.27

Note:
1. apud Muzeul Naţional Cotroceni, Ghid istoric, p.22
2.  Niculae Vlădescu, Petre Badea, Palatul Cotroceni, ediţie îngrijită şi prefaţă de Doina 

Uricariu, Edit. Universalia, 2009 p. 42
3.  apud Ioana Ionescu, Constantin Brâncoveanu ‑ un martir între domnii români, în 

ziarullumina.ro
4.  Ibidem
5.  Nicolae Iorga, Istoria Românilor. vol. VI: Monarhii, Bucureşti, 1938, p. 391
6.  apud Radu-Ştefan Ciobanu, Aspecte ale vieţii spirituale în epoca lui Constantin 

vodă Brâncoveanu, prin prisma relaţiilor cu Cantacuzinii, în volumul "Constantin 
Brâncoveanu", Coordonatori: Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu, Edit. Academiei 
Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1989, p. 219

7.  Ibidem
8.  Mariana Lazăr, Spre folosul acestei sfinte case. Constituirea şi evoluţia domeniului 

Mănăstirii Cotroceni (sec. XVII ‑ XIX), Muzeul Brăilei, Edit. Istros, Brăila, 2012, p. 42 
- 43
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9.  Agnes Erich, Constantin Brâncoveanu ‑ ctitor de cultură, pe lisr.ro, p. 85
10.  Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Vodă Brîncoveanu: Viaţa. Domnia. Epoca, 

Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969, p. 213
11.  Ibidem, p 215 - 222
12.  Ibidem, p. 233 - 234
13.  Ibidem, p. 236
14.  Anton-Maria del Chiaro Fiorentino, Revoluţiile Valahiei, Traducere din anul 1929 de S. 

Cris-Cristian, Iaşi, Editura Tehnopress, 2005, p 122 - 123
15.  Ibidem, p. 123
16.  Ibidem, p. 127
17.  Ibidem, p. 128
18.  apud Paul Cernovodeanu, Coordonatele politicii externe a lui Constantin Brâncoveanu. 

Vedere de ansamblu, în Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, „Constantin Vodă Brîncoveanu: 
Viaţa. Domnia. Epoca“, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969, p. 138

19.  Gheorghe Şincai, Cronica românilor şi a mai multor neamuri, I-III, ediţie îngrijită de 
F. Fugariu, Bucureşti, 1978

20.  apud Florin Epure, Ultima dorinţă a Brâncoveanului să doarmă somnul de veci la 
Hurezi, pe historia.ro

21.  apud Răzvan Theodorescu, Civilizaţia românilor între medieval şi modern. Orizontul 
imaginii (1550‑1800), Editura Meridiane, Bucureşti, 1987, p. 115

22.  apud Dumitru Paraschiv, Constantin Brâncoveanu, mai sfânt decât Ştefan cel Mare?, 
pe historia.ro

23.  Regina Maria, Casele mele de vis în „Boabe de grâu“, anul I, 1930, p. 74
24.  Nicolae Vlădescu, Restaurarea Palatului Cotroceni 1976 ‑ 1985 în „Revista Monumentelor 

Istorice“, anul LXVI, nr.1-2/1997, p. 60
25.  apud Alexandru Duţu, Modelul cultural brâncovenesc, în Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, 

„Constantin Vodă Brîncoveanu: Viaţa. Domnia. Epoca“, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 
1969, p. 168 

26.  Ibidem, p. 169
27.  Ibidem
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UNUL DINTRE CELE MAI VECHI 
COLINDE ROMÂNEŞTI, ÎNCHINAT 
SFÂNTULUI VOIEVOD MARTIR 
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Cules cu toate versiunile lui, din colecţia de manuscrise româneşti a
Bibliotecii Academiei Române

Pr. Ion Andrei ŢÂRLESCU

,,Brâncoveanu Constantin,

Boier vechi şi domn creştin”

Introducere 

L
ucrarea de faţă dezbate mai multe versiuni cercetate din manuscrise-
le Bibliotecii Academiei Române, cum ar fi: Ms. Rom. B.A.R 1437, 
f. 63, 1620, f. 50 (din 1778), 1629, f. 53 (din 1756), 3078, 

3151, 4725 şi 4730. Iubitorul de astfel de literatură va putea descoperi în 

aceste versiuni diferenţele dintre texte, limbajul, figurile de stil şi toată paleta 

de culori literar-artistice pe care autorii o folosesc de la o regiune la alta. În 

studiul nostru nu l-am uitat nici pe minunatul Anton Pann, şi el contribuind 

la păstrarea, transmiterea şi înfrumuseţarea acestor texte, aşezându-le pe no-

taţie muzicală psaltică, partituri ce sunt cuprinse în finalul lucrării.
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Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că această cronică rimată, 
cea de-a doua din literatura noastră plăsmuită de un român, deşi nu are 
calităţi literare deosebite, a fost izvorul principal de inspiraţie pentru marele 
Alecsandri, cel care a alcătuit balada Constantin Brancovanu, baladă 
introdusă pe vremuri în manualele şcolare din clasele primare. Pentru 
ca tabloul să fie unul cât mai consistent legat de această cronică rimată a 
Sfântului Constantin şi, pentru a da curs chiar cercetărilor privind 
diferenţele şi asemănările dintre aceste două lucrări, vom publica şi noi 
această baladă a marelui poet român. Păcat că astăzi nu mai avem aceste 
tendinţe de conservare şi de transmitere spre generaţiile viitoare a spiritului 
românesc, sau, dacă încă le mai avem, sunt pe cale de dispariţie!

Această colindă sau cântec popular nu este necesar să fie cântat în 
ajunul Crăciunului. El poate foarte bine să fie cântat sau recitat chiar de 
hramul, de sărbătoarea Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu 
pe data de 16 august. Aşa cum bine ştim, Sărbătorile Împărăteşti închinate 
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos sunt împodobite de astfel de 
cântări româneşti, transmise din repertoriul popular în cel bisericesc, lucru 
întâmplat mai ales prin părţile Olteniei, Moldovei sau Maramureşului. 

Studiul de faţă a urmărit publicarea şi punerea în valoare a textului 
integral, dar şi a celorlalte versiuni tot în forma lor completă. Este un colind 
care, zic eu, poate fi pus în valoare, putând fi chiar împărţit pe strofe şi 
cântat foarte uşor de două coruri (străni). Mai poate fi foarte uşor înregistrat 
audio, acest lucru fiind spre deliciul multora dintre dumneavoastră. De 
altfel, publicând aici şi notaţia muzicală, cea psaltică, dar şi pe cea modernă, 
iubitorilor de muzică, psalţilor de biserică le va fi la îndemână să aşeze pe 
note întreaga versiune.

Când am început acest studiu, nu în ultimul rând m-am gândit la 
moartea cumplită a acestui Mare Domnitor Român şi Sfânt, care a înfruntat 
iataganul semilunei cu demnitate şi curaj de care astăzi mulţi dintre noi ne 
lipsim. Aceste fapte şi astfel de lucrări literare au făcut şi vor face parte din 
fiinţa neamului românesc pentru totdeauna. Să ne plângem, deci, înaintaşii, 
însă să o facem în graiul autentic românesc.

Sperăm să fim părtaşi cu toţii la rugăciunile Sfântului şi Marelui Voievod 
Martir Constantin Brâncoveanu, ca să mijlocească la Hristos Dumnezeu 
pentru mântuirea sufletelor noastre. 
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Epoca şi personalitatea Sfântului şi 
Voievodului Constantin Brâncoveanu

Sfântul şi marele Voievod al Ţării Româneşti a fost ales domn în anul 
1688. Această urcare pe tron a domnitorului ne este prezentată în detaliu de 
un cronicar contemporan. Astfel, trupul lui Şerban Cantacuzino stătea încă 
neîngropat, în timp ce boierii în frunte cu mitropolitul ţării, cu Teodosie, şi 
cu patriarhul Ierusalmului, Dionisie, se adunaseră la sfat în spătăria cea mică 
pentru a alege un nou domn.

Iată în câteva imagini, descrierea cronicarului:
«Îl chemară pe Constantin Logofătul Brâncoveanu de la curte, că 

rămăsese acolo, şi porunciră să aducă comisul al doilea, cal domnesc. Şi 
îndată ce sosi acolo, ziseră cu toţii: Logofete, noi cu toţii pohtim să ne hii 
domn. El zise: Dar ce aş vrea eu cu domnia? De vreme ce ca un domn sunt 
la casa mea, nu‑mi trebuieşte să fiu. Iară ei ziseră: Ne rugăm nu lăsa ţara să 
intre alţi oameni sau răi, sau nebuni, să o strice, ci fii. Şi-l luară de mâini, 
şi-l împingeau de spate, şi acolo fiind şi un capegiu pentru trebi împărăteşti, 
îl duseră şi pe el la mitropolie. Acolo l-au îmbrăcat cu caftan, şi, după ce 
s-a îndeplinit slujba cuvenită la asemenea împrejurări, întorcându-se cu 
alaiul domnesc, cu scutari, cu trâmbiţaşi domneşti şi turceşti, a descălecat 
la palat, dinaintea bisericii domneşti. Intrând apoi în biserică şi urcându-
se în scaun, a luat cuvântul, zicând: Dumneavoastră, bine ştiţi toţi că eu 
am fost la casa mea ca un domn;trăit‑am cum am vrut, nimic lipsindu‑mi, 
şi domnia aceasta eu nu o pohtesc ca să‑mi înmulţesc grijile şi nevoile, ci 
dumneavoastră m‑aţi pohtit şi fără voia mea m‑aţi pus domn, în vremi ca 
acestea turburate, înconjurate de oşti şi de vrăjmaşi. Ci dar acum trebuie 
să fie cu voia tuturor.» La acestea toţi care se aflau de faţă au răspuns: «Toţi 
vroim, toţi pohtim!»1

Vremurile, după cum ne spune şi cronica, erau tulburi în aceea 
perioadă: turcii puseseră stăpânire pe Asia, Africa şi o parte din Europa, 
malurile Nistrului erau şi ele ,,scufundate în oşti de tătari”.

Totuşi, timp de douăzeci şi şase de ani cât acesta a domnit, s-a străduit 
să păstreze în ţară, pacea şi legăturile de prietenie cu ţările creştine.

Perioada brâncovenească este una înfloritoare în ceea ce priveşte 
arta, literatura (religioasă) şi, în general, cultura. Voievodul era un mare 
iubitor de artă, ziditor de palate, biserici, mănăstiri, dintre care Brâncoveni 



Preasfinţitul Părinte Ambrozie, împreună cu vrednicul  
de pomenire Arh. Prof. Dr. Nicolae Vlădescu, efectuând o vizită  

de monitorizare a lucrărilor de restaurare  
a Mănăstirii Comana - 10 octombrie, 2013
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şi Doiceşti. Astfel lua fiinţă stilul brâncovenesc, care avea un armonios stil 
original. Clădirile Sfântului Voievod erau nişte clădiri spaţioase, cu ferestre 
largi care aduceau lumină şi aer proaspăt. Del Chiaro, descriind palatul lui 
Brâncoveanu, clădit din piatră, cu o frumoasă scară de marmură, cu săli mari 
boltite, cu pridvor susţinut la mijloc de un rând de colonade, ne vorbeşte şi 
de grădină, care e de o frumuseţe rară, în formă pătrată, în stil italian. În 
mijlocul acestei splendide grădini, Brâncoveanu construise un foişor unde 
lua prânzul şi-şi făcea siesta după masă, înconjurat de flori.

Literatura ocupase un loc important în preocupările domnitorului. 
Are grijă şi, în anul 1700, în tipografia de la Snagov apare Floarea darurilor, 
după un text grecesc adus de la Sfântul Munte Athos. În anul 1713, tipăreşte 
vestitul roman Alexandria, care are la bază o versiune italiană. În acelaşi 
an, tot la Snagov, apare Pilde Filosofeşti, care nu era nimic altceva decât o 
colecţie de maxime.

Copiii lui Brâncoveanu. Prin stăruinţa domnitorului, pentru 
răspândirea culturii greceşti şi în Ţara Românească, copiii acestuia îşi 
însuşiseră foarte bine această limbă, încât la marile sărbători onomastice ale 
părinţilor, se încumetau să rostească în limba greacă cuvinte panegirice în 
cinstea sfinţilor, care au fost tipărite mai târziu de Sfântul Antim Ivireanu. 
În anul 1701 apare la Bucureşti Cuvântul panegiric la Sfântul Constantin, 
în 1703 apare La Adormirea Maicii Domnului, iar în 1704, apare cuvântul la 
Învierea Domnului. Toate aceste lucrări erau alcătuite sau traduse din limba 
greacă de fratele Sfântului Constantin Brâncoveanu, de Radu Brâncoveanu, 
elenist şi om de cultură.

Oricât de mare ar fi fost dorinţa lui Antim Ivireanu de a spune un lucru 
plăcut tatălui, totuşi era un pic de adevăr în cuvintele pe care el le scrie într-o 
predoslovie către domn, că ,,fiii sunt râvniţi în lume şi invidiaţi pentru marea 
lor virtute prematură”. Aceşti tineri elenişti ar fi fost o frumoasă speranţă 
pentru părinţii lor şi pentru neamul nostru dacă n-ar fi căzut pradă loviturii 
năpraznice a iataganului gealatului pe ţărmul Bosforului.

Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu s-a dovedit în nenumărate 
rânduri şi un apărător şi sprijinitor al ortodoxiei din Ardeal, dar şi al culturii 
ortodoxe din răsărit. Astfel, Voievodul nostru, împreună cu sfetnicii săi, a 
sprijinit pe toate căile rezistenţa românilor ortodocşi împotriva tentaţiilor 
catolice şi calvine.
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În aceea perioadă se întâmpla ca neamului românesc din Ardeal să-i 

lipsească meşter pentru lucrul tipografiei. Brâncoveanu, ca un iubitor de 

cultură al neamului românesc, trimite imediat la Alba Iulia pe cel mai harnic 

dintre ucenicii lui Antim Ivireanu în arta tiparului, pe Mihail Ştefanovici sau 

Isvanovici. Acolo se tipăreşte în anul 1699 un Chiriacodromion, care era o 

carte de predici la Duminicile de peste an.

Generozitatea cu care Sfântul Constantin Brâncoveanu făcea daruri 

în bani, cărţi şi alte asemenea odoare, era una de neimaginat. Merită să 

subliniem că, pe lângă darurile în bani şi în cărţi, Brâncoveanu mai dăruia şi 

manuscrise iluminate, pentru că avea o pasiune pentru această artă minoră. 

Vestea despre generozitatea lui Brâncoveanu se răspândise peste tot în lume 

şi aşa era numit Altin‑bei, adică Prinţul aurului. Darurile lui Brâncoveanu se 

răspândiseră până departe în Orient, chiar şi până în Asia Mică. În anul 1701, 

au apărut la tipografia din Snagov, un Liturghier şi, mai târziu, un Ceaslov, 

în limbile greacă şi arabă, ambele trimise ca ajutor bisericilor din Arabia.

Pentru a veni şi mai mult în ajutor acestor creştini năpăstuiţi, Sfântul 

Voievod român înfiinţează o tipografie arabă, în Alep, unde, în anul 1706, 

apare prima Psaltire arabă, având pe dosul titlului stema Ţării Româneşti, 

înconjurată de iniţialele greceşti ale Sfântului Constantin Brâncoveanu. 

Domnitorul român mai era comparat şi cu Sfântul Constantin cel Mare, cu 

Moise, sau cu Solomon.

În epilogul Liturghierului, apărut în 1710, cu gândul la plaiurile 

româneşti, îşi încheia acolo munca sa închinată lui Dumnezeu, prin 

următoarele versuri:

Precum cei străini doresc moşia să-şi vază,

Când sunt într-alte ţări, de nu pot să şază,

Şi ca cei ce-s pre mare bătuţi de furtună

Şi roagă pre Dumnezeu de linişte bună,

Aşa şi tipograful, de-a cărţii sfârşire,

Laudă neîncetată dă şi mulţumire.

Am văzut, aşadar, în câteva idei, puternica personalitate a Sfântului 

Voievod Constantin Brâncoveanu. Un om de caracter, cu o credinţă adânc 

înrădăcinată în conştiinţa proprie, cu o dragoste neştirbită pentru neamul şi 

Ţara Românească.
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CRONICARII SFÂNTULUI VOIEVOD 
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Până a ajunge să dezbatem tema lucrării noastre, şi anume colindul 
(cântecul) despre mucenicia Sfântului Constantin Brâncoveanu împreună cu 
fiii săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, vom face o scurtă prezentare a 
cronicarilor şi a cronicilor care au pus în lumină personalitatea, activitatea şi 
dragostea pentru ţară a acestui Mare Sfânt al Ortodoxiei Româneşti. Şi, în al 
doilea rând, pentru a sublinia prin textele cele mai importante din cronicile 
mari că această cronică rimată a morţii Sfântului Voievod a avut rădăcini 
adânci în aceste adevăruri istorice.

Puţini dintre domnitorii români, pe care istoria românilor i-a cunoscut, 
au avut parte de atâţia cronicari şi cronici. Arestarea Sfântului Voievod 
român, închiderea în temniţele întunecate de la Bostangi-Başa şi sângeroasa 
decapitare a acestuia dimpreună cu cei cinci fiii, pe ţărmul Bosforului - toate 
aceste întâmplări au avut un adânc răsunet în sufletele contemporanilor.

În afară de secretarul de limbi ococidentale al lui Brâncoveanu, 
italianul Maria Del Chiaro, alţi patru cronicari români, împătimiţi de 
evenimentele petrecute în timpul domniei Sfântului Voievod român ne-au 
lăsat date preţioase prin cronicile lor. Aceştia sunt: Radu Popescu, logofătul 
Radu Greceanu, un cărturar necunoscut şi, în cele din urmă, un cărturar 
mai mărunt, care a cântat în versuri tragedia morţii Sfântului Constantin 
Brâncoveanu, cântec intrat mai târziu în domeniul popular.

1. Cronica lui Radu Popescu ne descrie evenimentele petrecute 
în Ţara Românească între anii 1714-1729. Câteva manuscrise din Biblioteca 
Academiei Române dezvăluie faptul că, la o anumită perioadă de timp, poate 
la îndemnul lui Nicolae Mavrocordat, Radu Popescu încheie domnia lui 
Şerban Cantacuzino şi povesteşte pe scurt domnia lui Brâncoveanu.

Iată câteva extrase din cronica lui Radu Popescu:
Simţindu-şi sufletul uşurat, atunci când povesteşte prăbuşirea politicii 

lui Brâncoveanu, spune:
« …că s‑au scăpat de amândouă părţile, că muscalii l‑au cunoscut de 

viclean şi înşelătoriu de creştini, turcii încă l‑au numit hain împăratului… 
că el gândise să placă vreunei părţi, în cea de pe urmă nici uneia n‑au 
plăcut, nici alteia, că nu minte Hristos când zice că nu poate sluji neştine la 
doi domni…»
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Încercând să fixeze, într-un peisaj general, bilanţul domniei Sfântului 
Constantin Brâncoveanu, el ţine să sublinieze petele de umbră:

« Însă Constantin-Vodă Brâncoveanu, în domnia lui, au fost fericit de 
toţi oamenii ţării şi încă şi de oamenii altor ţări, cât i s-au auzit numele, iar 
nu lăudat, pentru că alta este fericirea, alta este lauda…

Într‑acest chip poate să se fericească şi Constantin‑vodă că l‑au dăruit 
norocul cu tot felul de bine: sănătos, întreg, casă întreagă, fii şi fete mulţi, 
avuţii prea multe, case, palaturi, sate, vii, heleşteie, domnie îndelungată şi 
altele ca acestea, care nu i‑au lipsit nimic, de care ochii lui au poftit, dar 
toate acestea au fost darurile norodului, iar nu câştigate de dânsul, că ceea 
ce câştigă cinevaş în lume este partea sufletului… iar Constantin‑vodă nici o 
bunătate sufletească n‑au arătat în viaţa şi domnia lui, pentru ca să‑l laude, 
ci mai vârtos este a se huli pentru multe rele fapte ce au făcut în domnia 
lui, care au rămas la cei după urmă greutate şi blestem: avea o lăcomie 
mare peste măsură şi obiceiurile bune ale ţării, care cu multă socoteală le‑
au făcut acei bătrâni, toate le‑au stricat…».

Ura, care mocnea ascunsă în sufletul cronicarului împotriva celor ce 
uciseră în chinuri pe tatăl său, izbucneşte cu toată tăria:

« În mijlocul vremilor acestora, Cantacuzinii, carii pururea au fost 
vicleni domnilor şi n-au fost odihniţi de nici un domn, şi acum la Constantin-
Vodă au început să-l viclenească şi să-l dezrădăcineze din faţa pământului, 
neavând altă pricină, fără numai răutatea lor aceea ce din fire o au avut şi mai 
dinainte, că nu le-au lipsit în zilele lui Constantin-Vodă nici un fel de bine 
ca să nu-l aibă, voie vegheată, sfetnici ai domnului plini de bani, de sate, de 
vii, fără bir, fără împrumuturi, precum alţii ai ţării da… Zic adevărul, că mai 
bine trăia ei, decât Constantin-Vodă, că el avea grijile domniei, iar ei aveau 
primblările şi desfătările şi câştigurile şi tot binele… ».

Povesteşte cum Cantacuzinii ar fi fost vinovaţi de falsificarea peceţilor 
boierilor din Braşov, fără a-l cruţa nici pe stolnicul Constantin Cantacuzino:

«... hoţul acel bătrân, care ştiind toate tainele nepotu‑său Constantin, 
pentru că i le spunea toate, avându‑l, nu ca pre un unchi, ci ca pre un tată, 
au ştiut şi cărţile de la nemţi şi de la moscali, care‑i făcuse acei împăraţi, 
hrisoave, să fie el şi feciorii lui prinţipi, cnezi şi luându‑l de unde au fost, 
însuşi bătrânul acela le‑au dus la imbrohorul ca să le dea în mâna sultanului. 
Şi lângă alte păreri ce va fi mai zis şi aceasta li‑au pus înainte, că de nu va 
omorî pre Constantin şi pre feciorii lui, odihnă domnia şi ţara nu va avea ».
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După cum observăm, patimile care-i întunecau mintea, nu s-au putut 
desprinde de el, pentru a ne putea da o povestire vie şi caldă a vremurilor 
sale. Îi lipseşte aceea conştiinţă a răspunderii faţă de viitor.

2. Cronica lui Radu Greceanu

Aceasta cuprinde 110 capitole şi redă evenimentele de la începutul 
domniei Sfântului Voievod până la sfârşitul acesteia, adică până în vara 
anului 1714.

Cronica este un omagiu adus domnului Ţării Româneşti, Constantin 
Brâncoveanu. Pe atunci ţara respira liniştită, invazia oştirilor germane fusese 
respinsă fără vărsări de sânge. În această atmosferă de mulţumire generală, 
un boier ca Radu Greceanu, retras de zarva ambiţiilor de curte, trăind în 
liniştea manuscriselor sale, era un admirator sincer al Sfântului Voievod:

« Măria‑ta, eşti cu daruri vrednice împodobit şi ai îngrijit de această 
ţară cu o aşa adâncă pricepere şi înaltă priveghere, cu atâta blândeţe şi 
răbdare pornită din sufletească dragoste ce îi porţi, încât eu pociu să dau 
chezăşie că politica luminată şi plină de bunătate a înălţimei tale este în 
adevărată asemănare cu înţelepciunea lui Democrite, care în învăţăturile 
sale zice: Stăpânii noroadelor şi povăţuitorii lui trebuie să aibă în toţi timpii 
îngrijirea ca să se arate cu asprime către vrăjmaşii ţării, iar către supuşii 
lor, iubitori şi blânzi ».

Într-un alt pasaj, îşi dovedeşte recunoştinţa faţă de protectorul care-i 
sprijinise activitatea culturală:

« Până în ziua de azi multe feliuri de bunătăţi ai dăruit măria‑ta 
la toată suflarea din ţara aceasta, şi aşa şi pre mine, plecatul slujbaş al 
înălţimei tale, m‑ai încălzit, încât nu pociu să‑mi arăt mai bine recunoştinţa 
de care sunt cuprins, decât prin alcătuirea acestei istorii despre viaţa şi 
întâmplările domniei înălţimei‑tale, care s‑a petrecut ărin vederile mele ».

Când povesteşte despre aducerea capului lui Bălăceanu în cortul lui 
Brâncoveanu, se dovedeşte sentimentul de indignare împotriva celui ce a 
vândut ţara:

« …că pre acest Costandin Bălăcianu nu‑l lăsa, ticălosul, trufia ca să‑
şi aducă aminte şi de frica lui Dumnezeu, ci credea în avere şi în cai şi în 
arme şi în vitejii şi în fandasii nebuneşti, şi nu ştia că nu este Dumnezeu 
înaintea celor ce nu se tem de dânsul, ci aşa cu acestea şi‑au pus sufletul şi 
viaţa ».
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Pe Staicu ni-l înfăţişează într-o lumină total defavorabilă:
« …Acest Staicu a fost om de jos, fecioru unui Bărcan, carele şi 

părcălab de curte fusese, iar fiu‑său acesta, Staicu, mai înainte era slugă 
la Pârvul vistierul Vlădescu. După aceea s‑au lipit lângă Mareş banul, care 
fiind om de casa boiarilor Cantacuzineştilor, cu mijlocul lor au tras şi pre 
Staicu mai la cinste şi la boierie: fiind Mareş vistier mare, pre Staicu l‑au 
făcut logofăt de vistierie, apoi şi vistier al treilea ajunsese. Iar după aceea, 
trecând câtăva vreme, într‑alt chip primenindu‑se vremile şi ţara la domni 
străini şi la greci căzând… »

Cronicarul găseşte prilejul să-l încondeieze chiar şi pe Cantemir:
« Acest Cantemir, întâi au fost herghelegiu, apoi şi ciauş la steagul 

spătăresc aicea în ţară au fost. »
Când prin intermediul lui Staicu, Şerban-Vodă s-a apucat să-l surpe pe 

Brâncoveanu şi se comunică sentinţa de moarte a osândiţilor, sufletul lui de 
cronicar nu se înduioşează:

«… cele ale lor ficlene scrisori arătându‑se şi toate de faţă cetindu‑
li‑se, nimeni din câţi auzea a se milostivi spre dânşii era, faptele lor cele 
spurcate şi păgâne aievea văzându‑se, câte ficleşuguri spre domn şi spre 
ţară vânzări făcuse, că ei pre nemţi în ţară îi adusese, şi pentru nemţi, 
tătarii venise şi la primejdie şi de istov prăpădire ţara ajunsese cât nimeni 
din creştini… n‑au rămas de pradă şi de sărăcie scăpaţi, care de tătari, 
care de nemţi, lăsând mult sărăcime, care arşi de tătari şi căzniţi au murit, 
afară de robii ce au luat. »

Tot într-o lumină nefavorabilă, cronicarul înfăţişează şi cealaltă 
conspiraţie împotriva lui Brâncoveanu:

« Toma Cantacuzino, marele spătar, carele tocmai ca acel din 12 
apostoli, Iuda, alergându‑se şi de către stăpânul său făr de nici o nevoie, 
ca un hiclena hainindu‑se, Iudei cu adevărat s‑au asemănat, pentru că den 
râvna ce pururea spre cele deşarte lumeşti avea, uitând cinstea, folosul, mila 
şi căutarea, ceea ce încă din copilăria lui tocmai ca de la însuşi născătorul 
lui, încă şi mai mult pociu zice, de la domnul câştigase şi avusese… pe carele 
nu ca pre un neam şi văr al măriei sale îl avea, şi mai cinstit încă pociu 
zice…, carele întru atâta cinste şi îndestulare ce avea neândestulându‑se, 
ci fiind cuprins şi biruit de gândul trufiei, urmat‑au tocmai şi Eosforului 
şi lui s‑au asemănat, carele au socotit să‑şi puie scaunul preste norurile 
cerului. Aşa şi acesta nu s‑au îndestulat cu câtă cinste şi vrednicie avea, ci 
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stepena domniei visând, şi dentru aceea ce au fost au căzut, pentru că ochiul 
cel neadormit al nefăţarnicului Judecător, precum iaste îndelung răbdător, 
iaste şi de sârg răsplătitor ».

Cronica lui Radu Greceanu se încheie în primăvara anului 1714, în 
vremea zguduitoarei drame la care cronicarul însuşi a luat parte.

3. Cronica anonimă.2

Această scriere este cea mai obiectivă, dar, în acelaşi timp, cea mai 
frumoasă din punct de vedere literar al acesteia. Povesteşte evenimentele de 
la moartea lui Şerban-Vodă şi întronizarea Sfântului Constantin Brâncoveanu 
până la începuturile domniei lui Ştefan C. Cronica este alcătuită din două 
părţi, prima parte încheindu-se astfel:

«Şi aşa cu acestea se bucura în ospeţe şi în veselii, în nunte, şi ale 
boiarilor de pământ şi ale lui nunte, măritindu-şi fetele, însurându-se feciorii 
cei de vârstă, că atâta era fericit, cât mi se pare că toate darurile norocului 
erau asupra lui. Că mulţi au noroc în lume, dar nu în toate, că unii au noroc în 
cinste, iar nu de feciori şi de bogăţie şi de altele… Iar acest domn în toate au 
avut noroc: bogat, frumos la chip, la stat, vorba lui frumoasă, cu minte mare, 
rude multe, fii, fete din destul, gineri, nurori, aşijderea cinste mare. Şi în 
boieria lui, şi în domnia ce au domnit nici o lipsă nu va fi avut. Şi acest domn 
ar fi putut să zică cuvintele lui Solomon: că orice i-a pohtit inima, lui nu i-a 
lipsit. Acestea şi ca acestea văzând înaintea ochilor lui, numai se veselea».

În a doua parte, cronicarul povesteşte evenimentele externe din care 
s-a dezlănţuit războiul dintre Petru cel Mare şi turci, de aici rezultând căderea 
lui Brâncoveanu.

Două pasaje pun în evidenţă cu adevărat talentul literar al cronicarului, 
şi anume:

a) atunci când Radu Clucerul Ştirbei, care era însărcinat cu strângerea 
birurilor, luase mai mult decât se cuvenea. Acesta este adus ca vinovat în faţa 
Sfântului Constantin Brâncoveanu, la scaunul din Târgovişte:

« Clucere, când te‑am trimes în ţară cu slujbe, fiind cu boierie, dreptate 
am poruncit să faci, au nedreptate…? Ba, dreptate ai poruncit măria‑ta 
să fac. Dar acestea ce sunt? Auziţi, boieri, cu ce jafuri şi cu ce nedreptăţi 
face pomeni! Dar până când aceste jafuri să le faci, cluciare Costandine, 
că din nimic eu te‑am ridicat şi te‑am făcut slugiar mare, comis mare şi 
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cluciar mare, al şaselea scaun al Divanului, şi te‑am miluit şi te‑am ţinut 
credincios! Ai luat judeţul Dâmboviţei: l‑ai prădat de n‑au rămas ca un sat. 
L‑am luat acela şi ţi‑am dat Teleormanul. Şi mai rău l‑ai făcut, că ţi‑am 
găsit pe urmă‑ţi sume de lei jefuite, pentru care te‑am suduit într‑o vreme 
şi te‑am urgisit să nu te văz în ochi. Iar te‑am iertat, pentru rugăciunile 
altora: acum iar ai făcut jafuri şi nedreptate!... ».

b) Heissler, căzut în captivitate după lupta de la Zărneşti şi adus în 
cortul unde se aflau sultanul, Tokoly şi Brâncoveanu, acesta i se adresează cu 
puţină ironie:

« Jupâne Haissler, ţi‑am adus oaspeţii care ţi‑am scris că‑ţi voi 
aduce. Primeşte‑i!« Iar el răspunde: « Nu te bucura de această întâmplare, 
că de am pierdut noi războiul, împăratul nostru mai are ca noi mulţi, ci te 
bucură de vrăjmaşul tău, de Bălăceanu, că au pierit, că eu, pentru ca să‑l 
mântuiesc pe dânsul, am căzut în robie, şi de sunt rob, astăzi am căzut în 
robie, iar tu eşti rob de când te‑au făcut tată‑tău ».

4. Cronica rimată a morţii lui Constantin 
Brâncoveanu (Cântecul lui Constantin-Vodă)

Tragedia decapitării lui Brâncoveanu, a ginerilor şi copiilor săi pe ţărmul 
Bosforului a înfiorat întreaga creştinătate. Vestea a străbătut ca fulgerul în 
Occident şi a fost notată cu groază de ziarele contemporane. Îndeosebi marile 
ziare franceze ale timpului, Le Journal historique sur les matiéres du temps 
din Verdun, Gazette de France, Mercure Galant, aduceau la cunoştinţă 
cititorilor grozăvia executării lui Brâncoveanu, sub ochii sultanului.

Chiar cei care urmăriseră răsturnarea lui au rămas înmărmuriţi. Până 
şi în lumea turcească din Constantinopol s-au ridicat voci care să murmure 
împotriva cruzimii. «Les Turcs meme ont trouve beaucoup de 
barbarie et de férocité dans cette action», înştiinţa, în 1715, pe Ludovic 
al XVI-lea, ambasadorul francez la Constantinopol, Des Alleurs. Cu atât mai 
mult vestea aceasta a zguduit conştiinţele româneşti.

Învinuirile aproape făţişe care se aduceau stolnicului Constantin 
Cantacuzino şi fiului său Ştefan, învinuiri care şi-au găsit expresia în cronicile 
timpului şi ajunseseră până la urechea lui Dimitrie Cantemir în Rusia, erau 
un ecou al indignării populare, neştiutoare a mrejelor de intrigi de peste 
hotare. În aceste împrejurări, un cărturar mărunt din mulţimea anonimă a 
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alcătuit o cronică în versuri asupra tragediei lui Brâncoveanu şi a copiilor săi. 
Evenimentul este încadrat în tema biblică, atât de cultivată în predica şi lirica 
medievală -fortuna labilis- temă pe care o speculase în literatura noastră, 
mai înainte Miron Costin şi D. Cantemir: 

Ms. rom 4730 sec. XIX
fol.; 1r.-6v.

Discăpăţânarea lui Constantin Vodă Brâncoveanu de cătră 
turci, tâmplată în Constantinopole la anul 17303 noemvrie 17

Transliterare de preot
Ion Andrei Ţârlescu

O pricină minunată4

Ce au fost în lumea toată
Di-nceput şi din vecie
Precum şi cartea ne scrie,
Cuvântul cel tipărit
Care este adeverit
Că-i lumea înşelătoare
Şi e foarte trecătoare
De-i face şi-i amăgeşte
Şi pe toţi îi prelisteşte;
Pe Domni şi pe împăraţi mari
Şi pe cei ce sunt mai tari,
De-i orbeşte de avuţii
Şi se ţin în sămeţii,
Ca şi când n-ar avea moarte
Şi într-un ceas le lasă toate!
Precum iată c-am privit
La Constantin Vodă ce-au domnit
Anii douăzeci şi şase
Bine se înrădăcinase
Şi totodată se sculară
Duşmanii de-l ridicară
Din scaun din Bucureşti
Ia să asculţi şi să priveşti
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De-acest Domn mare bogat
În ce chip i s-a întâmplat
Că tiranul de împărat
Mare Agă au mânat;
Şi când el că a sosit
Fără veste l-au lovit
Şi-n casă c-au intrat
Firmanul i-au arătat.

Autorul ne introduce, apoi, la curtea lui Brâncoveanu, unde lumea 
se pregătea de sărbătorile Paştelui, când soseşte de la Poartă un imbrohor. 
Acesta convoacă toţi boierii la curte, ca să împlinească porunca imperială şi 
să citească firmanul de mazilire:

Şi spune tot cu urgie
Cu cuvânt de mazilire,
Boierilor le poruncea
La dânsul de venea,
Porunca să-şi împlinească
Firmanul să le citească
Toţi boierii îl plângea
Că aşa li se poruncea
Pe Constantin Vodă să-l dea
Cu fiii, cu ginerii
Şi cu toţi credincioşii.

Un dialog aprig între Vodă Brâncoveanu şi boierii făţarnici, aducându-
le aminte de tot binele pe care-l făcuse acesta pentru ei şi semnul demnităţii 
cu care Sfântul îşi aştepta sfârşitul în mâinile păgânilor:

Vodă pe boieri chema
Şi pe toţi îi întreba:
-Care din voi mă vândură,
Dar nu-i destul că v-am cinstit
Boieri mari, că v-am făcut,
Cum de mine vă înduraţi
Din ţară mă înstrăinaţi,
Domnul (să) vă facă dreptate
De a voastră strâmbătate!
Boierii că se jurau
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Şi tare se lepădau,
Cum că nu sunt vinovaţi
Cu nimic amestecaţi.
Atunci Vodă se sculară
Şi iarăşi le cuvântară:
-Faceţi dar ce-aţi poruncit
Căci eu sunt ca şi-un gătit.

Domnul, doamna, fiii şi celelalte rude rămân consternaţi de aceste 
lucruri groaznice prin care treceau cu toţi. Vodă Brâncoveanu cu gândul şi la 
Dumnezeu, îi pregăteşte de ceea ce urma să se întâmple:

Din spătărie ieşind
La Doamna el a trecut
Şi îndată a poruncit
Toţi cuconii de-au venit,
Atunci Vodă lăcrima,
Pre Dumnezeu lăuda
Şi din gură a grăit:
-Ce furtună ne-a lovit
O furtună tirănească
Pre noi să ne risipească,
Şi el tare că ofta
Şi lumea o defăima.
Atunci Doamna că plângea
Cu glas mare se jelea,
Şi toate că le sfârşise
De amar ce le sosise.

Copiii şi rubedeniile se bucurau de adierile primăverii şi în acelaşi 
timp… se îngrozeau de sfârşitul năpraznic.

Şi cuconii că începură
Toţi cu un glas şi cu o gură:
-Oh! Amară primăvară,
Cum ne iau turcii (scot) turcii din ţară,
Lipsindu-ne din Domnie
Şi ne duc în rea urgie,
Acest foc ce ne soseşte
Nu spre bine se sfeteşte (sfârşeşte)
Domnul să se milostivească



Aspecte din timpul slujbei de sfinţire  
a picturii bisericii Parohiei Drăghiceanu,  

Protopopiatul Giurgiu - 26 octombrie, 2013
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Pre noi să ne izbăvească!
Ginerii dacă auziră
Toţi la curte că veniră
Pe rând în casă intrau
Şi cu amar suspinau:
-Oh! Amar ce ne soseşte
Şi pe noi ne risipeşte
Voi, taică, vă înstrăinaţi
Cu duşmanii ne lăsaţi,
Şi în urmă ne vor prăda
Totdeauna ne-or mustra,
În multe griji vom intra
Viaţa n-i s-ar scurta,
Şi tare ne-or pedepsi
Viaţa n-i s-ar sfârşi!

Turcul dă poruncă să se strângă boierii a doua zi, din nou, ca să aleagă 
în scaun alt domn. Este ales Ştefan Cantacuzino. La curtea domnească era alai 
mare în cinstea noului domn. Făţarnicii boieri se perindau prin faţa ambilor 
domni, încercând să le slujească. Ştefan Cantacuzino se duce să-l vadă pe 
Brâncoveanu, iar Vodă indignat şi cu durere adâncă, îl găseşte vinovat de 
trădare pe propriul nepot:

Când ziuă că se făcea
Imbrihorul că sosea,
Cu mulţi turci agălari mari
Cu cinci sute ieniceri,
Şi îndată cum a sosit,
La boieri au poruncit,
Toţi la dânsul de-au venit
Ca să nu zăbovească
Domn dintr-însul5 să le facă,
Dacă boierii se adunară
La Imbrihor se închinară,
Cu ochii dacă văzură
Pe Ştefan spătar îl socotiră,
La Imbrihor că l-a dus
Domnul tânăr că l-au pus
Cu alai mare îl luară
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Şi la curte îl duseră.
Domnul Ştefan c-a intrat
Tocmai în casa cea de sfat,
Boierii pe rând intrau
Şi mâna că-i sărutau,
Dacă boierii ieşiră
La Constantin Vodă trecură
Cu plecăciune se închinau
Şi mâna ei sărutau.
Constantin Vodă grăia
Pe Ştefan spătarul hulea:
-Dacă ţi-a fost ţie de Domnie
Căci nu (du)6-mi spuseşi tu mie,
Eu să ţi-o fi dăruit
Cu pace să fi domnit.
De Dumnezeu nu te-ai temut
Tiranilor ne-ai vândut,
Să ştii că n-a zăbovi
Dumnezeu de-aţi răsplăti.
Ştefan Vodă se jura
Şi tare se blestema:

Ştefan Cantacuzino, la auzul cuvintelor, abia îngăimează:
-Să ştii, Doamne adevărat,
Căci nu sunt amestecat,
Măcar în ştire de-mi va fi
Dumnezeu îmi va plăti,
Şi mă rog cu plecăciune
Ca să aibu şi ertăciune.

Sfântul Voievod, este înşfăcat de turci pentru a-l trece Dunărea la 
Giurgiu. Brâncoveanu şi ai săi sunt urcaţi în caretă şi porniţi pe drumul 
pierzaniei, în lacrimile poporului care-i rămâne recunoscător pentru 
dragostea cu care i-a condus:

Atunci Constantin Vodă se închina
Ziua bună îşi lua
Iar turcii tare-l grăbea
Pe Constantin Vodă să-l ia,
Şi-l pripiră de-l gătiră



EPISCOPIA GIURGIULUI

303

Şi cu totul îl porniră
Când pe poartă că ieşea
Toată ţara se strângea
Şi după dânsul mergea
Cu glas mare îl plângea:
-Cu pace să te păzească,
În grabă să te învârtejeşti
Şi iarăşi să ne domneşti!
Că pe noi cât ne-ai domnit
Cu pace că ne-ai păzit!

Ajunşi la Giurgiu, nenorociţii creştini sunt lăsaţi câteva zile până petrec 
Paştile. Apoi sunt trecuţi peste Dunăre şi duşi la Ţarigrad, unde domnul, 
ginerii şi copiii sunt închişi şi ţinuţi în temniţă toată vara.

Şi turcii tare că l-au păzit
Până în Giurgiu l-au văzut
Şi o zi l-au mai îngăduit
Până Paştele a făcut.
Dacă Dunărea trecură
Turcii mult se veseliră.
Şi în Ţarigrad că l-au dus
În Decula l-au închis
Şi turcii că năvăliră
Toate ale lui jefuiră,
Iar în urmă Imbrihorul
I-au spart al lui tot ocolul,
Şi averea lui strânsă de mulţi ani
O luară aceşti tirani,
Şi din Decula7 l-au scos
La Bostangi-Başa8 l-au adus,
Şi când postul Sfintei Maria au venit
Imbrihorul a sosit.
La împăratul că mersese
Sama de toate pedepse
Atunci vreme ce au găsit
Şi mai mult că l-au pârât,
Iar păgânul de împărat
Şi mai rău s-a tulburat
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La Bostangi-Başa au poruncit
Tot postul de l-au muncit.

Apoi sunt aduşi prin grădina împărătească la locul de execuţie. Sfântul 
aruncă cuvinte grele pentru <<păgânul şi spurcatul>> sultan care-i taie fără 
dreptate:

Iar în ziua de Sfântă Mărie
Mare frică şi urgie!
Că împăratul poruncise
Pe Constantin Vodă gătise
Cu cuconii împreună
Şi ducându-i în grădină
În grădina împărătească
Ca împăratul să privească.
Constantin Vodă când pe poartă intra
Pe împăratul blestema:
-Oh! Păgâne şi spurcate
Căci ne tai fără dreptate,
Cu ce suntem vinovaţi
De ne tai nejudecaţi?
Că tu ce mi-ai poruncit
Toate eu le-am împlinit.
Eu dar să fiu vinovat,
Copiii ce ţi-au stricat?
Foc din cer să se aprindă
Pe voi păgâni să vă cuprindă,
Cu sabie îngerească
Pe toţi să vă prăpădească!
Ia şi gealatul sosea
Şi pe rând că mi-i tăia,
Hamalii că-i ridica
Şi în mare că-i arunca
Pe domn şi pe cuconi ei tăia
Fără milă.
Doamna dacă a auzit
Foarte rău că s-a scârbit,
Trei zile nu s-a trezit,
Şi cu jale suspina



EPISCOPIA GIURGIULUI

305

Lumea tare-o defăima:
-Oh! Lume înşelătoare
De suflete puitoare
Cum erai de dulce miere
Şi acum amară fiere,
Şi cu toate împodobită
Acum ai rămas urîtâ,
Îndestulată de toate
Şi de Domnul n’avui parte!
S-au făcut acest corban
În vreme de rămăzan.

După cum se poate observa, cronica nu are o valoare literară deosebită. 
Fiorul tragediei nu a găsit în sufletul cărturarului anonim flacăra căldurii 
emotive şi mijloacele de expresie adecvate, care să transfigureze materia 
istorică în materie de artă. Dar în zbuciumul care a cuprins sufletele româneşti 
ale vremii, această umilă cronică rimată, care dădea glas indignării poporului, 
a avut un adânc răsunet, căci, pe de o parte, ea a fost aşezată pe melodie, iar 
pe de alta, a intrat în domeniul colindelor populare.

Sub această nouă formă, Cântecul lui Constantin‑vodă cel Bătrân a 
străbătut repede în straturile populare şi a fost introdus de copii în ciclul 
colindelor cu steaua, la sărbătorile Crăciunului! Cu timpul însă, fiindcă 
textul cântecului era prea lung, copiii l-au scurtat, mărginindu-se la partea 
introductivă, la tema biblică: O pricină minunată, ce au fost în lumea toată. 
În această nouă formă prescurtată, cântecul încă mai trăieşte şi astăzi prin 
anumite ţinuturi româneşti, însă foarte puţini îl mai cunosc, mai ales în 
forma lui autentică.

Forma cea mai veche a notat-o Anton Pann în colecţia lui de Cântece 
de stea în notaţie bisericească veche, transpusă în note moderne de sfinţia sa 
preotul I. D. Petrescu.

Pe de altă parte, forma primitivă, completă, a cântecului lui Constantin-
vodă s-a răspândit repede, prin copii manuscrise, în tot largul pământului 
românesc: în Moldova, Basarabia, Transilvania. Pe la 1818, el era copiat 
tocmai la graniţa de vest a Ardealului, prin părţile Beiuşului, la Diosig, de 
preotul Pavel Popovici, care ne-a lăsat în acelaşi caiet şi o variantă a acestui 
cântec, pe care o publicăm şi noi mai jos, prelucrată mai adânc sub inspiraţia 
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sentimentului naţional. În acest cântec, Sfântul Voievod Constantin 
Brâncoveanu este prezentat ca un domn care a urmărit independenţa ţării.

Astfel, cronica rimată a morţii Sfântului Voievod, care este a doua 
cronică rimată în literatura noastră -întâia a fost traducerea lui Greceanu- 
şi cea dintâi plăsmuită de un român, deşi nu are calităţi literare plastice 
deosebite, a ajuns, totuşi, o creaţie populară şi a devenit ca un simbol al 
rezistenţei sufletului românesc împotriva furtunilor care au abătut pe 
cei mai aleşi reprezentanţi ai săi. Din ea a crescut, apoi, frumoasa baladă 
populară a lui Alecsandri, Constantin Brâncoveanu, reprodusă, pe vremuri, 
în manualele din clasele primare.
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MONAHUL FILOTEI DE LA SF. MUNTE 
ATHOS - UN CĂRTURAR DIN EPOCA 
LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

Prof. Emil PĂUNESCU

Muzeul judeţean „Teohari Antonescu”

I
n a doua jumătate a veacului al XVII-lea, în consens cu înflorirea ge-
nerală a Ţării Româneşti, se constată o creştere demografică şi un 
efort constructiv fără precedent în judeţul Vlaşca. Cu toată lipsa stu-

diilor asupra evoluţiei istorice a acestui judeţ în perioada medievală târzie, pu-
tem afirma că fenomenul amintit s-a petrecut cu deosebire pe văile Argeşului 
şi ale afluenţilor săi, dovedit de înmulţirea ctitoriilor care au înfruntat timpul, 
inclusiv prin refacerea şi extinderea unora dintre cele apărute în epocile ante-
rioare. Pe valea Dâmbovnicului a fost sfinţită în 1668 biserica schitului Roa-
ta-Cătunu (Sadina), într-o zonă înţesată atunci de alte aşezăminte monahale1. 

În acelaşi an 1668, a răposat boierul Jipa (care avusese rangul de mare 
agă), posesorul unei moşii în satul vecin Mârşa2. Văduva sa, Ancuţa, rămăsese 
cu patru copii, dintre care mezinul se va călugări sub numele Filotei3. Ştim 
că acesta a devenit protopsaltul Mitropoliei, după ce a ucenicit pe lângă un 
dascăl Teodosie, de la care a învăţat să psalmodieze. Ulterior, el şi-a desăvârşit 
pregătirea teologică şi muzicală la mănăstirile de la Sfântul Munte, ceea ce 
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i-a adus supranumele „Sfetagoreţul”, tot acolo 
perfecţionându-şi cunoştinţele de limbă elină. 

În tălmăcirea Preacuviosului Filotei 
Sfetagoreţul, în 1700 s-au tipărit la Snagov 
două lucrări, ale căror predoslovii sunt semnate 
de alte persoane. Astfel, prima traducere 
publicată la noi a cunoscutei cărţi populare 
Floarea darurilor este prefaţată de tipograful 
Gheorghe Radovici4, în vreme ce cărticica 
Învăţături creştineşti se deschide cu o prefaţă 
a comanditarului Constantin Păharnicul 
Sarachin5. Se pare că Filotei dobândise oarece 
faimă de învăţat, dacă la întoarcerea în ţară a fost 
solicitat să facă aceste traduceri6. Mai târziu, în 
1714, de data aceasta cu prefaţa traducătorului, 
va apărea la Târgovişte şi primul Catavasier în 
româneşte7. 

Istoricii literari, fie ei alcătuitorii 
Bibliografiei Româneşti Vechi, fie Nicolae 
Cartojan8 şi discipolii9 săi nu i-au acordat 
însă suficientă atenţie călugărului Filotei, 
deşi contribuţia sa literară este remarcabilă. 
Personalitatea ieromonahului a căpătat cu totul 
alte dimensiuni abia după ce muzicologii s-au 
aplecat asupra principalei sale opere, Psaltichia 
rumănească, lucrare care reprezintă, de fapt, 
prima colecţie de cântări bisericeşti ortodoxe în 
limba română10. Manuscrisul original, un tom impunător de 259 file format 
in folio (dintre care numai zece nu sunt caligrafiate de Filotei), se păstrează 
acum la Biblioteca Academiei11. El a fost terminat în ajunul Crăciunului 
anului 1713 şi cuprinde peste 1200 de cântări, fiind folosit la strana Sfintei 
Mitropolii bucureştene mulţi ani şi după ce autorul său a decedat, se pare la 
172012. A circulat în mediul eclesiastic românesc în mai multe copii, integrale 
sau parţiale, dintre care se cunosc astăzi cel puţin cinci variante, redactate 
între 1717-1821 şi păstrate la Schitul Prodom de la Athos, la B.A.R. Bucureşti 
şi B.C.U. Cluj-Napoca13. 
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Redăm în continuare pagina de titlu a uimitorului manuscris14, 
edificatoare pentru complexitatea operei şi cu informaţii preţioase privind 
contextul în care a apărut:

„Psaltichia rumănească care cuprinde întru sine Catavasilariul, 
cu toate trebuincioasele cântări ale besearicii, ce să cântă preste tot anul, 
Anastasima cu Propedia şi cu tot meşteşugul, cu Eothinale şi Kecragare, 
Stihirariul cu toate samoglasnicile praznicelor celor stăpâneşti şi ale sfinţilor 
celor mari carii să prăznuiesc preste tot anul, Stihirariul Penticostarul, cu 
sărbătorile Paştilor, de la Sâmbăta lui Lazăr pân-la Dumineca mare. Aşăzate 
cu meşteşugul Psaltichiei pre glasurile grec[eşti]. În zilele pre[a] luminatului 
şi de D[umne]zeu Înălţatului Domn Ioan Constantin B. Băsărab Voievod, la 
al 25-lea an al dăruitei de D[umne]zeu domniei Măriei Sale. Păstorind în 
arhierescul scaun al Mitropoliei, pre[a] sfinţitul şi de D[umne]zeu trimisul 
Mitropolit Kir Antim Ivire[a]nulu. La anii de la facere[a] lumii 7222, luna 
Dechem[brie] 24. De smeritul între i[e]r[o]monahi Filotei sin Agăi Jipei, în 
Sfânta Mitropolie”.

Filotei prezintă cântările aşa cum au fost concepute de autori (între 
care Ioan Monahul, Balasie Preotul, Cozma Monahul, Andrei Criteanul, 
Arsenie, Theofan, Vizantie, Cassia Monahia, Damian Vatopedinul, Şărban 
Protopsaltul), adaptând textul literar românesc, tradus în proză după 
originalele greceşti, fără a-i denatura conţinutul. Pentru a evita nepotriviri 
prozodice sau pentru a scurta unele cântări socotite prea lungi, el intervine 
asupra partiturilor, dar fără a ştirbi unitatea piesei sau personalitatea 
autorului. Această depăşire a atributelor simplului copist şi modelarea 
cântărilor greceşti ni-l arată pe Filotei în ipostaza de creator. De altfel, el este 
şi un compozitor inspirat, cum o dovedesc Rugăciunea pentru Constantin 
Brâncoveanu şi Canonul Floriilor (scris „pre glasul rumânesc, că iaste mai 
lesne şi mai frumos”)15. 

Pentru a stabili adevăratele atribute ale personalităţii lui Filotei şi 
locul său în epoca brâncovenească, să ne reamintim principalele repere 
bibliografice ale perioadei, publicate în ultima jumătate de secol. Prima 
încercare de a sintetiza cunoştinţele dobândite de istoriografia română 
asupra dimensiunilor politice şi finalităţii culturale a epocii brâncoveneşti o 
datorăm eruditului muzeograf bucureştean Ştefan Ionescu16, care aminteşte 
în două rânduri despre călugărul Filotei: drept traducător al Florii Darurilor, 
dar şi drept autor al Psaltichiei (citându-l după Nicolae Iorga!)17. A doua 
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lucrare importantă privitoare la epoca lui Constantin Brâncoveanu este 

volumul omagial, apărut ca urmare a aniversării tricentenarului înscăunării 

domnitorului18, care cuprindea, între alte studii, pe cele despre modelul 

cultural brâncovenesc (ale regretaţilor cercetători Alexandru Duţu şi Virgil 

Cândea) ori despre arta epocii (ale polivalenţilor oameni de cultură Răzvan 

Theodorescu şi Daniel Barbu), nepomenind însă nimic despre stadiul atins 

la 1700 de muzica românească, fie ea religioasă ori profană. Ulterior, tratatul 

academic de Istoria românilor a continuat să păstreze tăcerea asupra 

subiectului. Cu un deceniu în urmă arătam19 că este de neînţeles (pentru cei 

ce nu cunosc lentoarea cu care pătrund pe la noi – în alte medii decât cele de 

strictă specialitate – descoperirile de tot soiul) cum nu s-a luat act, de către 

cei pomeniţi şi de ceilalţi istorici preocupaţi de epocă, de apariţia în librării a 

monumentalei ediţii a Psaltichiei rumăneşti şi de relativ numeroasele studii 

aferente. Nici cu progresele istoricilor literari nu stăm mai bine, dacă e să 

exemplificăm doar cu Dicţionarul literaturii române de la origini până la 

1900, unde al nostru Filotei este eclipsat de omonimul din vremea lui Mircea 

cel Bătrân, autorul celebrelor Pripeale de la Cozia20. 

În mod oarecum surprinzător, deşi bine informat, principalul istoric 

eclesiast al perioadei se înscrie pe o linie comună cu istoricii laici, tratându-l 

pe Filotei „Sfetagoreţul” separat de Filotei „sin agăi Jipei”, într-un registru 

minor21. 

Contribuţia muzicologilor la înţelegerea importanţei operei lui Filotei 

este impresionantă şi porneşte de la editarea ştiinţifică a Psaltichiei sale de 

către Sebastian Barbu-Bucur22 în colecţia „Izvoare ale muzicii româneşti”, 

fiind completată de capitolele ce-l privesc din monografia aceluiaşi despre 

Cultura muzicală de tradiţie bizantină23.

Octavina Lazăr Cosma a observat cu justeţe că demersul lui Filotei „nu 

este o acţiune solitară, ci se încadrează în programul cultural brâncovenesc”, 

el proliferându-se ca „un ctitor de la care porneşte în mod deliberat noţiunea 

de muzică românească profesionistă”24. 

Titus Moisescu a remarcat că manuscrisul lui Filotei „a dominat întreg 

secolul al XVIII-lea, fiind preluat ca model de mai toţi copiştii-muzicieni 

care s-au perindat prin cunoscuta şcoală de vlahomusichie de la Mitropolia 

Bucureştilor”25. 



Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, 
cinstit pe Colina Patriarhiei - 27 octombrie, 2013
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Gheorghe Ionescu considera că Filotei se integrează elitei cărturarilor 
reprezentativi pentru epoca brâncovenească şi că el este cel ce a declanşat 
procesul de „românire” a cântărilor psaltice în Ţările Române26. 

Constantin Secară, care a realizat un studiu aparte asupra Catavasierului 
lui Filotei, apreciază că traducerile acestuia reprezintă „adevărate monumente 
literare”, iar procesul complicat şi complex al „românirii” cântărilor psaltice 
a fost însuşit cu brio de marele teolog27.

Afirmaţiile de mai sus sunt suficiente, credem, pentru a-l ridica pe 
ieromonahul Filotei sin agăi Jipei în rândul cărturarilor şi artiştilor de seamă 
ai vremii sale, aşa cum de altfel intuise în chip genial savantul Nicolae Iorga 
încă de acum un secol: „Cantacuzino Stolnicul, Radu şi Şerban Greceanu, 
Iordachi Cantacuzino, Antim Ivireanul şi Filothei Sfetagoreţul, traducătorul 
Învăţăturilor creştineşti şi al Florii Darurilor formau […] Academia literară 
şi istorică a Brîncoveanului”28. 

În introducerea Psaltichiei, autorul a mărturisit că a scris-o la îndemnul 
mitropolitului Antim, „cu voia şi cererea a toată Biserica şi a tot norodul”, 
urmând indicaţia însuşi domnitorului „cum cele ce se cântă în Biserică” nu 
numai să se cânte, ci să se înţeleagă de ascultători29. El s-a încumetat chiar 
să se adreseze ucenicilor şi urmaşilor cântăreţi în următoarele versuri: „Că 
iată s-au tălmăcit spre al vostru folos / Care cu nevoinţă din grecie s-au scos 
/ Prin cuvinte rumăneşti şi prin glasuri greceşti / Inema şi sufletul să ţi-
ndulceşti”30. 

Mesajul ieromonahului Filotei îşi păstrează actualitatea după trei 
veacuri şi ne îndreptăţeşte să-l integrăm printre cei ce-şi merită locul în 
Panteonul României. 

Note
1. Constantin Stănescu, Gheorghe Marinică, Bisericile din comuna Roata de Jos, Ed. 

Printeuro, Ploieşti, 2003, p. 53. În jurul noii ctitorii de la Roata-Cătunu se aflau schiturile 
Babele (Podul Doamnei) şi Strâmbu (Găiseni) şi mănăstirile de la Căscioarele şi Glavacioc. 

2. Genealogia familiei Jipa la Sebastian Barbu-Bucur, Cultura muzicală de tradiţie 
bizantină pe teritoriul României în secolul XVIII şi începutul secolului XIX şi aportul 
original al culturii autohtone, Ed. Muzicală, Buc., 1989, p. 184-194. Data naşterii 1670 
(cf. Gheorghe C. Ionescu, Lexicon al celor care de‑a lungul veacurilor s‑au ocupat de 
muzica de tradiţie bizantină în România, Ed. Diogene, Buc., 1994, p. 134) pentru ultimul 
copil al agăi Jipa nu se mai susţine. 

3. Am optat pentru grafia fonetică a numelui, deşi mulţi autori l-au transcris „Filothei”. 
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4. Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia Românească Veche, tom I, Buc., 1903, p. 393-395 
(autorii îi atribuie în mod greşit traducerea lui Gheorghe Radovici). 

5. Ibidem, p. 390-393 (Constantin Sarachin era grec de origine, fiul unui doctor Gheorghe 
din Creta). 

6. Considerăm că solicitările despre care vorbesc în prefeţe atât Gheorghe Radovici, cât 
şi Constantin Sarachin au fost făcute la îndemnul egumenului de la Snagov, viitorul 
mitropolit Antim Ivireanul. 

7. Ioan Bianu, Dan Simonescu, Bibliografia Românească Veche, tom IV, Buc., 1944, p. 41-
42 (volum descris după o fişă a lui Nicolae Cartojan). 

8. Nicolae Cartojan (Fiore di virtu în literatura românească, Ed. Cultura Naţională, Buc., 
1928 şi Cărţile populare în literatura românească, vol. I. Epoca influenţei sud‑slave, Ed. 
Casei Şcoalelor, Buc., 1929) credea că Filotei „Sfântagoreţul” venise întâmplător în ţară, 
dar constata că traducerea lui este cu mult mai clară decât cele anterioare şi, cu toate 
stângăciile inerente limbii literare incomplet formate, ea s-a răspândit în toate ţinuturile 
locuite de români. 

9. Ion C. Chiţimia, Dan Simonescu (Cărţile populare în literatura românească, vol. II, 
Buc., 1963) deşi califică superlativ traducerea lui Filotei a Florii Darurilor drept „cea mai 
completă, cea mai exactă şi cea mai frumoasă din câte avem în literatura română” (op. cit., 
p. 277) nu vor face pasul următor în lucrările lor ulterioare, spre a-l lega pe traducător de 
opera de „românire” a cântărilor de tradiţie bizantină. 

10. Primul muzicolog ce şi-a adus contribuţia la demonstrarea tezei că „prin Filotei limba 
română a devenit prioritară” a fost Gheorghe Ciobanu (cf. Titus Moisescu, Monodia 
Bizantină în gândirea unor muzicieni români, Ed. Muzicală, Buc., 1999, p. 114). Ideea 
a fost susţinută şi de Octavian Lazăr Cosma (Hronicul muzicii româneşti, vol. I, Ed. 
Muzicală, Buc., 1973, p. 237). 

11. Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, vol. I, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Buc., 1978, p. 26-27. 

12. Gheorghe C. Ionescu, op. cit., p. 134. 
13. Idem, Muzica bizantină în România. Dicţionar cronologic, Ed. Sagittarius, Buc., 2003, 

p. 50-53.
14. Gabriel Ştrempel subliniază grafia „excepţională” a lui Filotei (op. cit., p. 27).
15. Alături de cele două compoziţii pot fi adăugate şi patru tropare pentru ucenicii întru 

psaltichie (O.L. Cosma, op. cit., p. 259). 
16. Ştefan Ionescu, Epoca brâncovenească. Dimensiuni politice. Finalitate culturală, Ed. 

Dacia, Cluj-Napoca, 1981 (lucrarea reia, aprofundând, capitole din Ştefan Ionescu, Panait 
I. Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu. Viaţa. Domnia. Epoca, Ed. Ştiinţifică, Buc., 
1969). 

17. Ibidem, p. 172, respectiv 169. 
18. Constantin Brâncoveanu, Ed. Academiei R.S.R., Buc., 1989. 
19. Emil Păunescu, Un vlăşcean din epoca brâncovenească, în „Călugărenii lui Mihai 

Viteazul”, nr. 10, iunie 2004, p. 17; idem, Ieromonahul vlăşcean Filotei din Mârşa, în 
„Sud”, nr. 6 (59), iunie 2004, p. 13. 

20. A se vedea p. 356 şi 358. 
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21. Cf. Preot prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Ed. 
Institutului Biblic …, Buc., 1981, p. 146, 636. 

22. Sebastian Barbu-Bucur, Filothei sin agăi Jipei. Psaltichie rumănească (vol. I, 
Catavasierul, 1981; vol. II, Anastasimatarul, 1984; vol. III, Stihirariul, 1986 – toate 
la Editura Muzicală din Bucureşti şi vol. IV, Stihirar-Penticostar, 1992 – la Episcopia 
Buzăului). 

23. Autorul nu ezită să califice Psaltichia lui Filotei ca fiind „prima, cea mai importantă şi cea 
mai cuprinzătoare operă muzicală ecleziastică în limba română” (op. cit., p. 183). 

24. O.L. Cosma, op. cit., p. 255, 263. 
25. T. Moisescu, op. cit., p. 138. 
26. Gheorghe C. Ionescu, Dicţionar cronologic, p. 50-51. 
27. Constantin Secară, Muzica bizantină – doxologie şi înălţare spirituală, Ed. Muzicală, 

Buc., 2006, p. 135, 162. 
28. N. Iorga, Activitatea culturală a lui Constantin Brâncoveanu, Buc., 1915, p. 5. 
29. Sebastian Barbu-Bucur, Cultura …, p. 96. 
30. T. Moisescu, op. cit., p. 138. 
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LEGISLAŢIA DIN MESOPOTAMIA 
ÎN EPOCA LUI HAMMURABI

Prof. Niculaie MELEACĂ 

D
espre evoluţia civilizaţiei umane nu se poate spune că a cunoscut 
şi experimentat un proces liniar şi uniform, deoarece există decalaje 
sau diferenţe majore chiar în arii geografice apropiate. În Egipt, de 

pildă, în epoca Regatului vechi (3000 – 2050 î.Hr.), când se construiau pira-
midele, uimitoare capodopere ale ştiinţei şi tehnicii, în aceeaşi perioadă oa-
menii de rând foloseau unelte din piatră primitive şi rudimentare. Este bine 
cunoscut faptul că în timp ce în lumea civilizată modernă omul se foloseşte de 
înalte cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii pentru a-şi uşura viaţa, există încă în une-
le colţuri ale lumii populaţii tribale amazoniene, care trăiesc asemenea acelo-
ra din epoca de piatră. Pe de altă parte, în timp ce în Europa nordică oamenii 
trăiau într-o fază primitivă a epocii neolitice, între malurile celor două râuri, 
Tigru şi Eufrat, în Mesopotamia, scribii regali transcriau Epopeea lui Ghil‑
gameş sau Codul lui Hammurabi1. De asemenea, în anumite părţi ale lumii 
au înflorit culturi şi civilizaţii care au strălucit pe firmamentul istoriei o peri-
oadă, apoi gloria lor a apus, în timp ce alte zone ale pământului aşteptau să fie 
descoperite şi civilizate. 

Cele mai vechi civilizaţii, dezvoltate în regiunile în care s-a practicat 
pentru prima dată agricultura (sfârşitul mileniului al IV-lea î.Hr.), s-au 
situat în văile fluviilor Tigru şi Eufrat, în valea Nilului şi în valea Indusului.2 
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Termenul Mesopotamia, în special în accepţiunea europeană, desemnează 
o regiune din Orientul Apropiat, în care astăzi întâlnim statele moderne Irak, 
Siria şi o parte din Turcia. A fost folosit pentru prima dată de grecul Lucius 
Flavius Arrianus (86-160 d.Hr.), istoric, filosof şi comandant militar, născut 
în Nicomidia. Numele s-a format prin juxtapunerea a două cuvintele greceşti 
μέσος mesos ,,între” şi ποταμός potamos ,,râu”, referindu-se la zona dintre 
râurile şi Tigru şi Eufrat (în limba arabă se spune ,,Aram Naharaim” 
ceea ce înseamnă ,,ţara dintre râuri”)2. Suprafaţa fertilă udată de aceste 
două râuri este cunoscută ca fiind ,,Leagănul civilizaţiei omenirii”3, pe de 
o parte având referinţe biblice, care ne arată că aici a existat Raiul, unde au 
trăit Adam şi Eva până la căderea în păcat, iar pe de altă parte, documentele 
arheologice demonstrează că aici s-au dezvoltat primele societăţi alfabetizate. 
Trebuie totuşi reţinut aspectul formal al acestei denumiri convenţionale, 
pentru că niciodată nu a existat în această zonă o entitate politică sau o ţară 
numită Mesopotamia, şi nici nu există graniţe bine definite; numele e unul 
pur convenţional, inventat şi utilizat de istoricii greci pentru a se referi la aria 
geografică cuprinsă între cele două râuri4.

Primele oraşe-stat din lume au apărut în Mesopotamia cu 3500 de 
ani î. Hr. Tot în cadrul acestei zone, se dezvoltă prima scriere cunoscută din 
lume, şi anume scrierea cuneiformă. Prima operă scrisă din lume, Epopeea 
lui Ghilgameş şi primul Cod de legi cunoscut din istorie reprezintă tot creaţia 
civilizaţiei mesopotamiene. După căderea Babilonului, Mesopotamia va 
cunoaşte mai întâi dominaţia Imperiului persan (550 î. Hr. până în 330 î. 
Hr.), iar apoi pe cea a culturii şi civilizatiei greceşti, prin Alexandru cel Mare.

La începutul mileniului al II-lea î. Hr., zona Mesopotamiei devine 
teatrul unor conflicte politico–militare, în cadrul cărora oraşele-stat mai 
dezvoltate se confruntă pentru obţinerea supremaţiei. În această perioadă, 
cele mai dezvoltate oraşe din Mesopotamia, care erau adevărate regate, se 
numeau: Mari, Isin, Larsa, Malgum, Rapiqum, Susa, Nippur, Kish, Sippar, 
Uruk, Lagash, Eridu, Ur, Eshnunna, Assur şi Babylon. După căderea Dinastiei 
a III-a din Ur5 (2025 î. Hr.), timp de două secole se vor naşte şi se vor 
stinge stăpâniri pe cât de extinse, pe atât de efemere, care nu au facut nimic 
important pentru a-şi merita un loc în istorie. Caracterul efemer al oraşelor-
state, ca şi dinastiile aferente lor, depindea în mare măsură de calităţile şi 
abilităţile regelui. De aceea, reţinem doar rolul important al diplomaţiei şi 
al strategiilor politice dezvoltate de către cei care ajung să conducă diferite 
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regiuni, în această frământată perioadă a umanităţii. Fiecare rege reuşeşte 
să stabilească anumite contacte diplomatice cu oraşele-stat importante, 
prin intermediul unor ambasadori, care deveneau spioni importanţi pentru 
viitoarele coaliţii sau confruntări.

Triumful Babilonului impus într-o evoluţie care a cunoscut fazele 
de oraş-stat, regat şi imperiu, vine după o istorie de mai bine de un mileniu 
de conflicte, când ,,ţara dintre râuri” şi-a transferat hegemonia de la un rege 
la altul. Pe la 1950 î. Hr., amoriţii, triburi semitice nomade, pătrund în sudul 
Mesopotamiei şi vor juca un rol foarte important în regiune. Datorită unor 
conducători amoriţi, Babilonul va deveni unul dintre cele mai importante 
centre politice, economice şi militare pentru mai bine de un mileniu şi 
jumătate, având însă o evoluţie sinuoasă, cu etape de ascensiune, dar şi 
de decădere. În anul 1894 î. Hr., un prinţ amorit, pe nume Sumuabum, se 
instalează în Babilon (în semită Poarta Zeilor6), fondând aici o importantă 
dinastie; cel de-al şaselea descendent al fondatorului, pe nume Hammurabi   
(Zeul Hammu vindecă7), îi va succede tatălui la tronul Babilonului, într-
un moment în care regatul era încă destul de slab şi înconjurat de vecini 
foarte puternici. Ca şi predecesorii săi, Hammurabi este decis să-şi extindă 
stăpânirea şi teritoriul, dar are înţelepciunea de a aştepta suficient de mult, 
cât să realizeze alianţe care să-l ajute până în momentul potrivit pentru a 
declanşa ofensiva împotriva celor puternici. La momentul oportun, îşi atacă 
vecinii în trei direcţii deodată, reuşind să ocupe regatele vecine inamice, 
dar nu se va sfii să atace, atunci când va fi fost pregătit, chiar şi pe proprii 
săi aliaţi. Astfel, în aproximativ 10 ani de lupte, Hammurabi reuşeşte să-şi 
elimine principalii rivali la hegemonia Mesopotamiei, construind din Babilon 
un regat, şi apoi un imperiu, care îşi întindea graniţele dincolo de Tigru şi 
Eufrat, dincolo de Siria şi Elam, restaurând ordinea şi unitatea economică, 
socială şi politică din Orientul Mijlociu, până la Marea Mediterană. Totuşi, 
merită să menţionăm că există opinii în rândul istoricilor, conform cărora 
Hammurabi a fost într-adevăr un bun administrator şi un politician abil 
şi diplomat, dar că nu a fost chiar atât de mare pe cât încearcă unii dintre 
istorici să-l prezinte, ci doar un oportunist care ,,a ştiut să‑şi aştepte ora”8 
pentru a intra definitiv în istorie. 

Întinderea mare a noului regat al Babilonului sub conducerea lui 
Hammurabi genera probleme de organizare internă şi de aceea necesita o 
atenţie specială din partea administraţiei centralizate. Fără o justiţie fermă, 
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sprijinită de legi bine ticluite nici nu putea fi vorba despre conducerea unui 
astfel de stat. Cu ajutorul legilor aspre impuse de rege în tot imperiul, cei 
43 de ani de domnie ai lui Hammurabi, din 1792-1750 î. Hr., au reprezentat 
epoca de aur a civilizaţiei babiloniene, care pentru un mileniu şi jumătate va 
influenţa în toate planurile societatea Orientului Antic Apropiat, Babilonul 
devenind pentru o periodă de timp, cu adevărat ,,poarta lui Dumnezeu”.

Codul lui Hammurabi (sau Codex Hammurapi) poate că nu este 
cea mai veche culegere de legi, dar cu siguranţă este unul dintre cele mai 
importante texte ale antichităţii în contextul în care a reunit texte juridice 
referitoare la organizarea vieţii sociale, a familiei, a statului, a raportului 
dintre individ şi stat, raportul între clasele sociale, regimul proprietăţii, a 
schimburilor comerciale, etc. Codul a fost scris în jurul anului 1760 î. Hr., 
într-o limbă akkadiană simplă, clară şi precisă, iar conţinutul era format 
dintr-un un Prolog, 282 de articole de lege (se pare că au fost 317 articole, 
dar 35 au fost şterse cu dalta9) şi un Epilog. Textul a fost săpat pe o stelă 
din diorit lungă de 2,25 metri. Stela a fost descoperită în 1902 de M. J. de 
Morgan în timpul săpăturilor arheologice efectuate la Susa. Se presupune că 
a fost pradă de război luată de un cuceritor dintr-un oraş babilonian. Stela se 
află în muzeul Louvre din Paris, iar o copie a ei se află la muzeul Pergamon 
din Berlin10.

Codul lui Hammurabi nu a fost pentru epoca sa ceva inedit, deoarece 
cu trei sute de ani mai devreme, regele sumerian Ur-Nammu scosese o 
culegere similară, iar cu 150 de ani înaintea lui Hammurabi, regele Isinului, 
Lipit-Iştar, dispusese inscripţionarea unei stele similare11. Dar cele două 
coduri de legi sumeriene s-au păstrat doar fragmentar, în contrast cu codexul 
lui Hammurabi, care a fost răspândit în exemplare numeroase, iar completat 
cu corespondenţa administrativă a regelui şi cu contractele încheiate în 
timpul respectiv, oferă imaginea completă a unei societăţi antice dezvoltate 
din Orientul Apropiat Antic. Există totuşi posibilitatea ca acest codex să nu 
fi fost aplicat peste tot în Regat şi cu atât mai puţin după moartea sa. Unii 
istorici înclină să creadă că realizarea juridică a lui Hammurabi să fi fost 
mai mult o ,,operă de propagandă”12, menită să glorifice intenţiile morale 
şi energia unui suveran, care spera că, prin aplicarea justiţiei pretutindeni 
în imperiu, îşi va atrage recunoştinţa popoarelor cucerite şi totodată îi va 
descuraja pe posibilii delincvenţi.
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Codul lui Hammurabi, prin cele 282 de articole ale sale, a impus 
autoritatea despotică a regelui Hammurabi ca stăpân universal, având 
o misiune sacră, ca trimis special al zeului Şamaş, zeu al dreptăţii, zeitate 
de importanţă cosmică şi naţională, fiind numit de akkadieni şi de asirieni 
„stăpânul cerului şi al Pământului”13. Iată câteva dintre legile întâlnite pe 
stela lui Hammurabi, privite comparativ cu conţinutul Legile Vechiului 
Testament, transmise de zeitatea evreilor, Iahve, prin Moise:
•	Dacă cineva acuză pe altcineva, fără să poată aduce vreo dovadă, acuzatorul 

va fi omorât (a se vedea porunca a IX-a din Decalog14);
•	Dacă cineva acuză pe altcineva şi poate dovedi vina acestuia, el va fi răsplătit 

cu bani;
•	Dacă un judecător ia o decizie într-un caz, iar apoi se dovedeşte că a greşit, 

va fi pus să plătească de douăsprezece ori cât a impus el acuzatului şi nu i 
se va permite să mai judece;

•	Dacă cineva fură pe fiul altcuiva, va fi omorât15 (Ieşire 21, 16);
•	Dacă cineva găseşte un sclav evadat şi îl returnează proprietarului, acesta 

va trebui să plătească doi şekeli;
•	Dacă un hoţ este descoperit în timp ce fură, va fi omorât (a se vedea 

porunca a  VIII-a16);
•	Dacă cineva nu are suficientă grijă de un baraj şi barajul cedează, el va fi 

vândut, iar banii obţinuţi vor înlocui recolta pierdută în timpul inundării 
culturilor.

•	Dacă cineva inundă culturile unui vecin, îi va plăti pierderea.
•	Dacă cineva îşi lasă grădina în seama unui grădinar, iar acesta îşi face 

treaba bine timp de patru ani, în al cincilea an proprietarul e obligat să ia 
parte la grădinărit.

•	Dacă grădinarul nu şi-a făcut treaba bine, iar plantele suferă, el va plăti 
pierderea în funcţie de producţia vecinului.

•	Dacă cineva are o datorie şi nu poate plăti, el se poate vinde pe sine, pe soţia 
sa, pe fiul său şi pe fiica sa să muncească; după trei ani ei vor fi eliberaţi;

•	Dacă un om dator îşi plăteşte datoria cu un sclav, iar sclavul este suficient 
de bun, nu pot exista obiecţii;

•	Dacă cineva se căsătoreşte cu o femeie, dar nu are niciun fel de relaţii cu 
aceasta, nu se consideră căsătorie;
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•	Dacă o soţie are relaţii cu un alt bărăbat, amândoi vor fi legaţi şi aruncaţi 
în apă, dar soţia poate fi iertată de soţul ei şi dăruită regelui ca sclavă 
(porunca a VII-a din Decalog17);

•	Dacă un bărbat foloseşte violenţa asupra soţiei altui bărbat pentru a se 
culca cu ea, el va fi omorât, iar femeia considerată fără vină ( porunca a 
X-a din Decalog18);.

•	Dacă un bărbat este capturat în război, iar femeia părăseşte casa, deşi este 
mâncare suficientă, ea va fi aruncată în apă.

•	Dacă un bărbat este capturat în război şi nu există mâncare, femeia este 
fără vină dacă părăseşte casa.

•	Dacă un soţ părăseşte casa, soţia pleacă în altă casă, iar soţul se reîntoarce, 
soţia nu este obligată să se reîntoarcă.

•	Dacă un bărbat vrea să se despartă de o femeie care a dat naştere copiilor 
săi, o parte din pământ şi din bani trebuie cedată ei de soţ. Când copiii 
cresc, ea se poate recăsători.

•	Dacă un bărbat vrea să se despartă de o femeie cu care nu a avut copii, îi va 
da înapoi zestrea şi banii pe care i-a adus din casa tatălui ei.

•	Dacă un bărbat adoptă un fiu, iar acesta creşte în casa părinţilor adoptivi, 
părinţii naturali nu pot cere întoarcerea acestuia.

•	Dacă cineva loveşte pe altcineva de rang mai înalt, va fi biciuit în public de 
şaizeci de ori (Legea talionului);

•	Dacă cineva loveşte pe altcineva de acelaşi rang, va plăti o mină de aur.
•	Dacă un sclav loveşte un om liber, îi vor fi tăiate urechile (Legea 

talionului19);
•	Dacă un bărbat loveşte o femeie însărcinată, iar aceasta pierde sarcina, el îi 

va plăti zece şekeli.
•	Dacă un constructor construieşte o casă şi o construieşte bine, proprietarul 

va plăti doi şekeli pentru fiecare suprafaţă a casei.
•	Dacă, însă, nu reuşeşte şi casa se prăbuşeşte, ucigându-l pe proprietar, 

constructorul va fi omorât (Legea talionului);
•	Dacă fiul proprietarului va fi omorât, fiul constructorului va fi ucis (Legea 

talionului);
Pedeapsa capitală este prevăzută în Codul lui Hammurabi pentru mai 

multe delicte. Ea se aplica mai întâi unor infracţiuni îndreptate împotriva 
patrimoniului, cum e cazul furtului din patrimoniul regal sau al templelor, a 
celui săvîrşit prin spargere sau cu ocazia unui incendiu. La acestea se adaugă 



ALMANAH BISERICESC 2014

322

înlesnirea fugii sclavilor şi adăpostirea celor fugiţi sau ştergerea semnelor cu 
care aceştia erau înfieraţi pentru a nu mai putea fi recunoscuţi şi revendicaţi 
de stăpânii lor. Tot cu pedeapsa capitală era pedepsit cel ce vindea un lucru 
furat, cel care cumpăra sau primea în păstrare – fără martori sau acte scrise 
– diverse bunuri din mâinile unui minor sau ale unui sclav, cel care revendica 
un lucru strain, deşi nu-i aparţinea, răscoala împotriva orînduirii de stat, 
precum şi adăpostirea răsculaţilor şi nedenunţarea acestora, soldaţii care 
nu se supuneau ordinelor de mobilizare, guvernatorii şi căpitanii de district 
care acceptau înlocuiri de combatanţi în armatele regale sau care îi jefuiau 
pe soldaţi de bunurile lor şi de darurile primite de la rege sau îi nedreptăţeau 
în alte chipuri. Aceeaşi pedeapsă îi aştepta pe toţi aceia care ar fi nesocotit 
regulile eticii familiale20. În fine, pedeapsa cu moartea se aplica şi acelora care 
îi învinovăţeau pe alţii de crime grave, dar nu-şi puteau dovedi afirmaţiile, 
cât şi a martorilor care, într-o pricină ce ar fi adus condamnarea capitală a 
inculpatului, au fost descoperiţi a fi martori mincinoşi21.

Asemănările dintre Codul lui Hammurabi şi Legea lui Moise i-au 
determinat pe unii istorici să afirme că Decalogul Vechiului Testament a 
fost inspirat ori de legislaţia mesopotamiană, având în vedere că patriarhul 
Avraam, părintele poporului evreu, era originar din oraşul Ur, ori de 
legislaţia egipteană, pentru că Moise a cunoscut regulile sacre după care 
funcţiona regatul faraonului din Egipt. Dar, depăşind aceste polemici dintre 
specialişti, trebuie să remarcăm că din conţinutul codului reiese clar că 
regele Hammurabi era interesat să pedepsească toate delictele ivite în regat 
prin aplicarea legii talionului ,,ochi pentru ochi, dinte pentru dinte” în forma 
lui cea mai dură, dar şi prin compensaţii pecuniare atunci când doar crima 
putea fi considerată insuficientă22, pentru a-şi impune autoritatea şi pentru a 
putea conduce un imperiu nou, dar atât de extins.

Prin aplicarea acestor legi se urmărea să se elimine răfuielile personale 
prin pedepse recompensatorii pronunţate şi aplicate de către funcţionarii 
statului. Pentru prima dată în istorie apărea ideea că statul avea datoria 
de a-şi apăra ,,cetăţenii”, şi anume pe cei slabi de cei puternici, făcând 
totuşi distincţia dintre bărbat şi femeie, om liber şi sclav, stăpân şi supus. 
De asemenea, nu se admitea ca cineva să obţină mai mult decât se cuvenea 
în urma unui delict sau a unei daune. Totodată codul lui Hammurabi apăra 
poziţia şi interesele claselor dominante.
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În concluzie, Codul lui Hammurabi descrie valori social morale şi 
norme de convieţuire socială unanim acceptate acum 4000 de ani, care foarte 
probabil au fost practicate multă vreme înainte de a fi codificate. Pedepsele 
aspre pentru adulter şi abandonul familiei indica faptul că babilonienii luau 
în serios protejarea familiei şi a căsătoriei.

  Casatoria23 (atunci) era constituită dintr-un barbat şi o femeie, 
bărbatul fiind numit ,,soţ”, iar femeia ,,soţie”. Dar pentru a fi oficial constituită 
şi recunoscută în societate, uniunea dintre soţ şi soţie trebuia evidenţiată sub 
forma unui contract de căsătorie. Asta denotă că în absenta unui contract 
de căsătorie, relaţia dintre bărbat şi femeie era o relaţie de concubinaj.  
Însemna că, încă de acum 4000 de ani, societatea făcea distincţia dintre 
concubinaj şi căsătorie. Era de preferat căsătoria, pentru că nu concubinajul 
impunea stabilitate relaţiilor dintre soţi, care la rîndul ei impunea stabilitate 
socială pentru toţi membrii societăţii. Copiii nenăscuti24 aveau o valoare 
reală în Codul lui Hammurabi. Dacă o persoană agresa o femeie liberă 
însărcinată şi cauza pierderea fătului, nu se impuneau pedepse penale, 
ci pecuniare, despăgubirea fiind de 10 secheli. Codul lui Hammurabi 
menţionează multe delicte care trebuiau despăgubite pecuniar, cea mai mare 
despăgubire fiind în cazul uciderii copilului nenăscut al femeii libere. 

Divorţul25 era îngăduit în anumite circumstanţe, dar interzis în altele. 
De exemplu, daca soţia se îmbolnăvea, soţul nu putea divorţa, ci avea obligaţia 
să o întreţină pentru restul vieţii. Iar dacă divorţul era permis, barbatul era 
obligat să dea femeii o parte din recoltă, avere şi bunuri pentru a-şi întreţine 
copiii. 

Incestul27 în vremea lui Hammurabi era interzis. Un tată care 
întreţinea relaţii de incest cu fiica lui trebuia expulzat din cetate. Un tată 
care lua o soţie pentru fiul lui şi se culca cu ea era spânzurat, iar fata înecată. 
Dacă un bărbat se culca cu soţia tatălui său după moartea tatălui, atât el, 
cât şi femeia erau arşi pe rug. Violul era pedepsit cu moartea bărbatului, iar 
adulterul era pedepsit cu moartea ambelor persoane prin strangulare sau 
înec. 

Codul lui Hammurabi e relevant în contextul polemicilor actuale 
privind valorile sociale. Astăzi, căsătoria nu se mai practică în mod obligatoriu 
între două persoane de sex opus, bărbat şi femeie. Homosexualitatea nu mai e 
un păcat, aceştia având chiar posibilitatea legală de a adopta copii şi libertatea 
de a-i creşte după propriul lor sistem de valori. Decadenţa morală a societăţii 
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în care trăim - căsătoria deschisă, familii monoparentale, părinţi adoptivi 
homosexuali, pruncuciderea legalizată, adulterul nepedepsit, divorţul la liber 
indiferent de motiv, desfrânarea, lipsa de respect a copiilor faţă de părinţi, 
abandonul copiilor - toate acestea ne arată că ne aflăm departe de moralitatea 
dorită de societatea antică din Mesopotamia, care s-a dezvoltat acum patru 
mii de ani sub conducerea înţeleaptă a regelui Hammurabi.
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U
nul dintre dascălii de teologie care au propovăduit cuvinte pline de 
emoţii şi au trezit sentimente alese în sufletele ascultătorilor, prin 
forţa cuvântului şi bogăţia argumentelor, a fost şi părintele profesor 

dr. Petre David, recunoscut de marea majoritate a preoţilor şi a credincioşilor, 
dar mai ales de numeroasele serii de studenţi teologi care i-au fost ucenici, ca 
un harnic stăruitor în via Domnului, atât la catedră, cât şi la amvon. Ca pro-
fesor a desfăşurat o frumoasă şi rodnică activitate, reuşind să dea viaţă disci-
plinei pe care a predat-o cu multă plăcere, pasiune şi competenţă. Informat 
până la ultima noutate, disciplinat şi corect, cu mult patos oratoric, cu un stil 
atrăgător, presărat cu ironii fine, dovadă a inteligenţei sale, apărător îndârjit 
al învăţăturii de credinţă ortodoxă, dar şi conciliant cu celelalte culte, părintele 
David a reuşit să facă din cursurile şi seminariile sale ore de adevărată încân-
tare pentru studenţi, atrăgându-i şi trezindu-le interesul pentru studiul aces-
tei discipline2, prin metode sigure de captivare a auditoriului: vocea, gesturile, 
cuvintele, agonisirea intelectuală şi un şarm personal, aşezat cu grijă în toată 
această ,,construcţie” umană şi pedagogică3. 
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Pe lângă toate acestea, părintele a fost şi un slujitor bisericesc ataşat 
sufleteşte de frumuseţea cultului divin ortodox, fiind nelipsit de la Sfânta 
Liturghie din duminici şi sărbători, iar la mănăstirea Antim şi de la vecerniile 
săvârşite aici sâmbătă şi duminică. Mai ales, prin predicile înflăcărate rostite 
fie la această mănăstire, fie la Biserica Sfântul Spiridon Nou, la parohia 
Sfântul Ilie – Titan sau la Biserica Sfânta Ecaterina, părintele David s-a 
ridicat de la modestia slujirii sale de diacon la înălţimea şi măreţia predicilor 
marilor ierarhi ai Bisericii noastre şi ai Ortodoxiei4.

Volume de predici. Această activitate omiletică de excepţie s-a 
concretizat în volumul de predici Caută şi vei afla, tipărit în mai multe 
ediţii5, precum şi în numeroasele predici publicate în revistele bisericeşti.

Titlul cărţii6 este alcătuit din verbul la imperativ caută şi un altul, 
la viitor, care exprimă rodul căutărilor, şi anume aflarea adevărului, a 
credinţei, a dragostei lui Hristos, titlu ce ilustrează conţinutul volumului 
de predici misionar-patriotice la toate sărbătorile anului, la Sfinţi mari, 
la cuvioşi, propovăduitori şi mărturisitori români (o omilie exegetică, 48 
predici tematice, 75 panegirice şi 2 pareneze). Volumul este precedat de 
o Binecuvântare a Î.P.S. Eftimie al Romanului şi Huşilor, în care acesta 
salută eforturile autorului, un ,,sprijin permanent al Preacuviosului Părinte 
Arhimandrit Sofian, stareţul sfintei Mănăstiri Antim”7, insistând asupra 
faptului că predicile părintelui David, publicate iniţial în diverse reviste 
bisericeşti şi înmănunchiate în cartea de faţă, pot fi folosite în biserici sau 
mănăstiri şi cu scopul de a-i aduce pe calea cea dreaptă pe ,,fiii rătăciţi de la 
sânul Bisericii-mamă”8. Urmează o Introducere, numită sugestiv Cuvântul, 
armă împotriva vrăjmaşilor, introducere destul de amplă, ce justifică titlul: 
,,Cuvântul alină durerea şi mângâie inima, cuvântul îndeamnă şi fortifică 
voinţa noastră”9.      

Continuă cu o explicaţie din punctul de vedere al religiei creştine, 
potrivit căreia cuvântul îl mântuieşte pe om prin dragostea faţă de aproapele 
său, aşa cum le-a transmis Mântuitorul Sfinţilor Săi Apostoli. Apoi, autorul 
face o incursiune în trecut pentru a evidenţia rolul cuvântului pentru 
strămoşii noştri, atât în ceea ce priveşte credinţele şi datinile, cât şi în creaţiile 
folclorice. Aminteşte de pătrunderea creştinismului în Dacia, care nu a fost 
influenţat nici de năvălirile barbare, ajungând la o perioadă de înflorire în 
vremea marilor voievozi sau o dată cu introducerea tiparului la noi, ,,una 
din formele cele mai importante în transmiterea cuvântului scris, a predicii, 
catehezei, a cărţilor de cult, a Sfintei Scripturi în întregime sau separat”10. Dacă 
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acestea s-au transmis până la un moment dat în limba slavonă, întotdeauna 
,,predica şi cateheza, iniţierea şi spovedania au fost în limba vorbită, în limba 
poporului, în limba română”11.

În final, diaconul Petru David arată că lucrarea sa este rodul unei 
activităţi de peste un sfert de veac de slujire, dar mai ales, de experienţă 
personală şi de lectură aprofundată a tot ceea ce s-a scris în domeniul 
predicatorial, pentru ca predicile sale să fie, întâi de toate, originale, având ca 
unică dorinţă să vină în întâmpinarea celor mai sinceri cititori ai predicilor 
sale, de a înţelege tainele credinţei. Încheie introducerea dezvăluind 
sprijinul Patriarhului Justinian şi mai târziu al Episcopului Eftimie, cărora 
le mulţumeşte că au făcut posibilă tipărirea culegerii de predici. Cartea este 
structurată în şapte capitole, a căror ordine nu respectă rânduiala clasică, 
deoarece, aşa cum arată însuşi autorul, la un moment dat, a ţinut seama în 
aranjarea materialului predicilor nu numai de ,,necesitate şi importanţă” sau 
de ,,perioade calendaristice”12, ci şi de sugestiile unor ascultători. 

Capitolul I intitulat La praznicele împărăteşti are, din punct de 
vedere compoziţional, două părţi: A. Adorarea sau preaslăvirea persoanei 
divino‑umane a Domnului Hristos cu 8 predici la marile sărbători: Crăciunul, 
Boboteaza, Tăierea împrejur, Întâmpinarea Domnului, Schimbarea la Faţă. 
La acestea se adaugă B. Sărbători pentru Preacinstirea Maicii Domnului – 7 
predici: Naşterea Maicii Domnului, Intrarea în Biserică, Bunavestire, Moş 
Crăciun şi Maica Sfântă, Adormirea Maicii Domnului, Acoperământul şi 
Izvorul Tămăduirii.

Capitolul II este intitulat Duminicile Triodului. Conţine predici 
despre perioada liturgică respectivă a anului bisericesc şi are două 
subdiviziuni: A. Duminici pregătitoare înţelegerii Sfântului şi Marelui 
Post – 4 predici despre Fiul risipitor, Înfricoşătoarea Judecată, etc. şi B. 
Duminicile Postului Mare – Pocăinţa sau pregătirea pentru primirea 
Învierii Domnului - 6 predici, exemplu: La Duminica Ortodoxiei, a Floriilor, 
etc.

Capitolul III poartă titlul: Duminici şi sărbători ale perioadei 
Penticostarului, în care sunt incluse predici referitoare la sărbătoarea 
Învierii Domnului, la primele cinci duminici după Paşti şi, bineînţeles, la 
praznicul împărătesc al Înălţării Domnului, urmate de Sfinţii Părinţi de la 
Niceea. 

Capitolul IV, cum era şi firesc, e foarte amplu, întrucât se intitulează 
Cincizecimea-Rusaliile şi este alcătuit tot din două părţi: A. Pogorârea 
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Sfântului Duh şi A doua zi: Sfânta Treime, şi B. Duminicile Rusaliilor cu 32 
de predici dedicate duminicilor ce urmează acestui mare praznic al Pogorârii 
Duhului Sfânt.

Capitolul V: Cinstirea îngerilor, obiectelor sfinte... sinaxar 
special, însumează patru trepte: A. Cetatea cerească: Sfinţii Arhangheli; 
B. Cinstirea Sfintei Cruci; C. Sfinţi veneraţi de către toată creştinătatea: 
Sfântul Ioan Botezătorul (Naşterea, Soborul, Tăierea Capului) şi D. Sinaxar 
sau prăznuiri speciale - 6 predici.

Capitolul VI: Sfinţi, martiri, mărturisitori, ierarhi, cuvioşi 
şi cuvioase... este, de altfel, o continuare a celui precedent, în care, 
evidenţiindu-se rolul celor mai importanţi sfinţi, predicile sunt repartizate 
astfel: A. Aleasă cinstire, din care aflăm despre viaţa şi minunile a 18 sfinţi; 
B. Fericiţi propovăduitori ai Evangheliei legaţi de evlavia străbună, cu două 
părţi: a) Cinstirea de către credincioşii români a unor cunoscuţi misionari 
creştini - 6 sfinţi; şi b) Evlavia străbună, mijloc de creştinare şi civilizaţie - 4 
sfinţi.

Ultimul capitol, al VII-lea, este dedicat sfinţilor români şi intitulat: 
Sfinţi mijlocitori şi ocrotitori ai Bisericii Ortodoxe Române şi este 
divizat astfel: A. Sfinţi ai neamului nostru cu moaşte sau vieţuitori aici, în 
care sunt înfăţişate viaţa, învăţăturile şi pildele a 18 sfinţi, printre care şi 
eroii-martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989 şi B. Cinstirea adusă de către 
alte Biserici unor trăitori creştini din neamul nostru, precum: Arhiepiscopul 
Nicolae Valahul, Fericitul Eremia Valahul, Cuviosul Ilie-Ioan de la Hozeva, 
Cuviosul stareţ Paisie de la Neamţ. 

Cartea este însoţită de un Indice necesar de nume, ce apar în paginile ei 
şi de o Anexă, ce conţine prezentarea cuprinsului în patru limbi de circulaţie 
internaţională: franceză, engleză, germană, rusă.

Atât prin formă, cât şi prin conţinut, lucrarea devenită de referinţă a 
fost apreciată mai ales de preoţii din parohii, cât şi de studenţii teologi, care 
au găsit în cuprinsul ei un bogat material bibliografic, binevenit la alcătuirea 
predicilor, fapt ce a reclamat retipărirea ei. 

Pe lângă faptul că este foarte variată, cuprinzând în mare parte 
problemele esenţiale ale învăţăturii de credinţă, tematica predicilor este 
tratată cu multă acribie, autorul remarcându-se ca teolog rafinat, dublat de 
o temeinică cultură generală şi filosofică. Putem observa că temele abordate 
au caracter moral, însă nu se limitează numai la predici morale, în sensul 
strict al cuvântului, încât în predicile sale apar şi teme dogmatice, liturgice, 
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istorice, apologetice şi misionare. Toate sunt străbătute de învăţătura de 
credinţă a Bisericii Ortodoxe. 

În expunerea predicilor părintele David apelează la Vechiul şi Noul 
Testament, la operele Sfinţilor Părinţi Ioan Damaschin, Vasile cel Mare, 
Ioan Gură de Aur, Ipolit şi Epifanie. Din literatura română remarcăm că 
valorifică pe Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Ion Ghica, Gheorghe Asachi şi 
Tudor Vianu. Din creaţiile populare face referire la colinde, balada Mioriţa şi 
legende populare. În privinţa literaturii universale observăm că autorul face 
trimitere la Sofocle, Dante Alighieri, John Milton, George Gordon Byron, 
Victor Hugo, Goethe, Lacordaire, Balzac, Francois Rabelais, W. Shakespeare, 
Dostoievski, J. J. Rousseau, Boyll, Heine, Jh. Kepler, John Milton.

Structura predicilor din această voluminoasă13 şi binecuvântată 
lucrare este similară. Fiecare din cele 132 de predici este precedată de un 
motto semnificativ, ales în majoritatea cazurilor din Noul Testament, din 
Evanghelia după Luca: Bucurie va fi Naşterea Lui şi va fi mare înaintea 
Domnului; după Matei: Poporul care umbla întru întuneric a văzut lumină 
mare; după Ioan: Adu‑ţi degetul tău şi pipăie urmele cuielor... pune palma 
în coasta Mea şi nu te mai îndoi, ci fii credincios...; chiar dintr-un colind de 
Florii: Pruncii cu stâlpări în mână,/ Cântă cu toţi împreună:/ Osana dintru‑
nălţime/ Că Hristos Împărat vine!; din Epistola către Corinteni: Pentru 
noi cei ce mergem pe calea mântuirii, Crucea este puterea lui Dumnezeu 
şi câteva din Vechiul Testament, mai ales din Pildele lui Solomon: Ştiinţa 
şi înţelepciunea sunt dăruite de Dumnezeu aleşilor Săi... şi cine caută 
cercetarea iubeşte ştiinţa.

Nu întâlnim formule de adresare, autorul lăsând la latitudinea celor 
cărora le sunt destinate să le introducă, atunci când este cazul, în funcţie de 
locul şi împrejurarea când sunt folosite: în mănăstiri, în bisericile de mir, în 
diferite ocazii şi chiar în dialogul cu cei de alte credinţe sau cu fiii rătăciţi de 
la sânul Bisericii‑mamă.

Introducerea este strâns legată de titlul şi tema predicii şi indirect de 
motto‑ul inclus, relaţia cu acesta fiind mai subtilă şi presupunând din partea 
ascultătorilor o bună cunoaştere a Sfintei Scripturi. Iată câteva exemple ce 
scot în evidenţă vocaţia oratorică a autorului. Astfel, Predica la Naşterea 
Sfintei Fecioare Maria începe în felul următor: ,,Este cunoscut faptul că la 
poporul ales, cel ce nu avea copii, era considerat blestemat de oameni şi urât 
de Dumnezeu. Totdeauna, în toate familiile şi la toate popoarele venirea pe 
lume a unui prunc era considerată o minune, o binecuvântare, un rod bogat 
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şi cel mai mare dar al familiei”14. În Predica la Duminica Izgonirii lui Adam 
din Rai este şi mai relevantă legătura cu motto‑ul: ,,În sudoarea feţei vă veţi 
câştiga pâinea şi blestemat este pământul din pricina voastră” (Facere III, 
17-19), ce face referire la păcatul originar şi momentul izgonirii din Rai de 
către Creator, fapt amintit şi în începutul acesteia: ,,Acestea sunt cuvintele de 
groază auzite de strămoşii noştri în vremurile îndepărtate”15.

Conţinutul predicilor (tratarea) dezvoltă tehnica explicativă, 
demonstrativă, comparativă, toate specifice textului argumentativ. De 
exemplu, în Cuvântarea despre Fericiţii Augustin şi Ieronim, părinţi pomeniţi 
atât în Biserica Ortodoxă, cât şi în cea Romano-Catolică, sunt consideraţi 
metaforic ,,doi stâlpi care au susţinut edificiul comun”16 al celor două biserici, 
insistând asupra rolului celor doi în ,,toate ramurile teologiei, în filosofie, în 
artă, în filologie, în morală, în conduită, în familie, în obşte, în societate”17. În 
continuare, prezintă viaţa şi activitatea acestor misionari creştini, încercările 
prin care au trecut pentru a ajunge la ,,vindecarea sufletului”18, la îndepărtarea 
,,întunericului îndoielii şi la botezul întru creştinism, depăşind perioada de 
instabilitate asupra credinţei din timpul tinereţii”19.

Încheierea are rolul de a emoţiona ascultătorii, de a-i îndemna să 
urmeze învăţăturile desprinse din predică, atât cu cuvântul, cât şi cu fapta: 
,,Să dăm chemare simţămintelor noastre, trăind prin fapte şi gânduri bune 
Evanghelia împăcării şi predica mântuirii. Aşa vom ajunge la Taborul cel 
ceresc prin credinţă curată, prin nădejdea neclintită şi dragostea sporită”. În 
alte cazuri predica se încheie cu o rugăciune: Simbolul Credinţei, fragmente 
din Acatist sau cu citate din Sfânta Scriptură. 

Stilul predicilor este cel bisericesc, liturgic, înţelegând prin acesta 
ansamblul mijloacelor pe care le-a folosit în vederea transmiterii mesajului 
evanghelic. Haina în care-şi îmbracă cugetările şi ideile cuprinse în predici 
este una densă, festivă, atât ca limbă, cât şi ca stil. Dintre calităţile stilului 
predicilor sale remarcăm în primul rând biblicitatea. În fiecare predică se 
simte vibrând puternic duhul specific Cărţilor Sfinte. Autorul foloseşte în 
sprijinul învăţăturii pe care o propovăduieşte citate scripturistice, căutând să 
actualizeze Revelaţia divină în aşa fel, încât credinciosul, prin puterea sa de 
înţelegere, să fie convins de ceea ce voieşte Dumnezeu de la el. 

Aşa cum menţionează un ucenic al părintelui David, ,,în predicile sale 
a folosit, după propria mărturie, tot ceea ce s-a scris în ultimii 50 de ani în 
domeniul predicatorial: <<Am citit tot ceea ce a fost posibil şi am căutat să 
nu imit şi nici să copiez pe cineva aşa cum se procedează din nefericire în 
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zilele noastre. De aceea am ţinut cont de întrebarea cugetului: ce îi este de 
folos sufletesc şi ce îi trebuie credinciosului împilat de atâtea ideologii? Or, 
pentru aşa ceva au răspuns Sfinţii Părinţi>>”20. În structurarea materialului, 
nu a ţinut cont de metode şi reguli omiletice, ci de dragostea ascultătorilor 
de a înţelege taina credinţei, adică Persoana completă a Mântuitorului şi 
Domnului nostru Iisus Hristos.

Claritatea şi precizia sunt alte calităţi ale stilului său predicatorial. 
Chiar dacă limbajul predicilor este mai elevat, totuşi, acesta, datorită clarităţii 
expunerii, a desfăşurării logice a temei pe care o prezintă, a reuşit să pătrundă 
adânc şi să nu încălzească doar inima, ci să determine voinţa credincioşilor la 
receptarea mesajului propovăduit.

Astfel, din întregul volum se desprinde atât de evident erudiţia autorului 
şi se remarcă, pe lângă utilizarea unor termeni aparţinând limbajului bisericesc 
al ,,vechilor cazanii” (osândă, făţărnicie, izbăvire, a prohodi, a teologhisi, a 
prăznui grabnic, maică, obşte, nelegiuiri, strădanie, slugărnicie, neputincioşi) 
care dau un parfum uşor arhaic scrierilor, faptul că este copleşitoare prezenţa 
neologismelor, care evidenţiază că autorul stăpâneşte o vastă cultură: vestale, 
sibile, versant, plagă, egoism, compromiţător, transcendental, metafizic, 
monograme, vocaţie, transplant, suprem, antropofizii.

Foloseşte forme pronominale şi verbale de persoana I plural, 
incluzându-se întotdeauna în rândul credincioşilor, cărora le împărtăşeşte 
cuvântul Domnului: ,,Noi, credincioşii urmăm pe Hristos”; ,,Noi credem în 
Dumnezeu din dragoste”, arătând prin aceasta că predica nu este monolog, 
ci dialog, este un act sinergic la care participă Dumnezeu, predicatorul şi 
ascultătorii.

Textele impresionează şi prin formă, căci sunt utilizate numeroase 
procedee artistice, dintre acestea predominante fiind enumeraţiile ample: 
,,Avea şi înclinaţii spre meditaţie, rugăciune, cercetarea bolnavilor şi faceri 
de bine”; ,,Câtă trudă, câtă renunţare, cât sacrificiu fac părinţii”. Pe lângă 
epitete inedite: ,,Naşterea copleşitoare”, ,,providenţială”, ,,firească”, ,,privire 
dulce”, ,,splendoare mesianică”, ,,urmărire demonică”, ,,inspiraţie eternă”, 
de o mare forţă sugestivă sunt metaforele explicite: Arhanghelul Gavriil este 
,,sfeşnicul Împăratului slavei”, îngerii sunt ,,organele spirituale de conducere 
ale marilor opere de inspiraţie eternă”, soli ai Împărăţiei cereşti pe pământ 
şi arhitecţi ai Marelui creator, ,,Simbolul artelor şi marilor monumente ale 
gloriei, civilizaţiei şi împăcării lumii”, Sfânta Fecioară este ,,aleasa cerului 
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pentru Dumnezeu, împărăteasa îngerilor pentru lumea nevăzută, cununa 
Bisericii pentru slujitori, mama tuturor creştinilor”.

Antiteza are şi ea un deosebit rol de plasticizare: ,,Câţi soţi în această 
lume nu au tot ce le trebuie, chiar prisos, dar dacă n-au copii, tot săraci sunt. 
Şi invers, familii fără posibilităţi, dar cu copii mulţi, uită neajunsul şi traiul 
rău pentru cele mai gingaşe flori ale familiei, pruncii”.

Interogaţiile retorice sunt frecvent utilizate, menţinând trează atenţia 
ascultătorilor şi oferind prilejul predicatorului de a-şi formula explicaţiile 
pertinente pentru auditoriu: ,,Al cui fiu este Hristos? Era întrebarea partidelor 
religioase ale vremii Mântuitorului”; ,,Dar de ce astăzi, Paştile se serbează la 
ortodocşi între 21 martie şi 8 mai, catolicii înainte, iar evreii în altă zi?”.

În concluzie, cartea de predici Caută şi vei afla, cu subtitlul Predici 
misionar‑patriotice pentru tot anul este una dintre cele mai valoroase 
lucrări cu caracter omiletic apărută în ultimul deceniu al secolului trecut, 
încununând întreaga activitate a unui desăvârşit slujitor al Bisericii, al cărui 
nume este legat de o veche ctitorie, mănăstirea Antim şi de Facultatea de 
Teologie ,,Justinian Patriarhul”. 

Note
1.  S-a născut la 9 martie 1938, din părinţi români ortodocşi în localitatea Rugetu (Fometeşti) 

– Horezu. După terminarea şcolii primare în satul natal, urmând clasele V-VIII la Şcoala 
Generală Slătioara-Olari, judeţul Vâlcea, s-a înscris la Şcoala pedagogică şi Liceul nr. 
1 (Lahovari) din Râmnicu-Vâlcea, ca apoi să urmeze Seminarul teologic din Curtea de 
Argeş. Între 1957-1958 a funcţionat ca pedagog la Şcoala de cântăreţi Cozia-Călimăneşti, 
după care s-a înscris şi a urmat, între 1958-1962, cursurile de licenţă la Institutul Teologic 
Universitar din Bucureşti, obţinând titlul de licenţiat cu calificativul ,,Excepţional”. În 
acelaşi an, 1962, a fost angajat la Tipografia Institutului Biblic. Între 1963-1967 a frecventat 
cursurile de doctorat la acelaşi Institut, Catedra sistematică, specialitatea Teologia 
Fundamentală şi Istoria religiilor şi a promovat examenul aprofundat de admisibilitate 
la titlul de doctor în Teologie, în ziua de 2 octombrie 1968. La 12 mai 1977 a obţinut 
titlul de doctor în Teologie cu teza: Premise ale dialogului anglicano‑ortodox: Aspectul 
Revelaţiei divine. În perioada de pregătire a doctoratului a frecventat şi cursuri de istorie 
la Catedra academicianului prof. C. C. Giurescu, de la Facultatea de Istorie şi seminarii 
de arheologie la Catedra profesorului D. Berciu, directorul institutului de Tracologie din 
Bucureşti. Până la numirea în învăţământul teologic superior, a funcţionat în calitate de 
corector la Tipografie (1962-1967), şef serviciu Secretariat la Editura Institutului Biblic 
şi de Misiune Ortodoxă (1967-1974), redactor principal în cadrul Redacţiei revistelor 
bisericeşti centrale (1974-1977). A beneficiat de o bursă de studii la Academia teologică 
de la Moscova-Zagorsk (1972-1973). La 15 decembrie 1977 a fost numit conferenţiar 
suplinitor la Catedra de Îndrumări misionare şi Ecumenism de la Institutul Universitar 
din Bucureşti, apoi ca titular şi, din 1990, ca profesor titular la aceeaşi disciplină care a 
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primit titulatura de Misiologie şi Ecumenism. A participat la diferite întruniri cu caracter 
ecumenic peste hotare, fiind membru în Comisia ortodoxă română pentru dialog cu 
Biserica Anglicană. De asemenea, a făcut parte din Comisia Sfântului Sinod de Cercetare 
şi documentare a sfinţilor propuşi pentru canonizare. În această calitate, a însoţit, în toate 
eparhiile Patriarhiei Române, Delegaţia Sfântului Sinod al Bisericii pentru cunoaşterea 
la faţa locului a sfinţilor canonizaţi (1992-1993), alcătuind studii, reportaje şi cercetări 
inedite, a efectuat pelerinaje cu studenţii în toată ţara şi în străinătate, slujind lângă locul 
sfinţilor canonizaţi. A trecut la cele veşnice în dimineaţa zilei de 28 mai 2003, în urma 
unei suferinţe cauzate de o boală incurabilă, purtată cu bărbăţie, cu nădejde creştină şi 
optimism. Dintre lucrările sale mai importante, presărate prin toate revistele bisericeşti 
şi sub formă de carte sau volum amintim: Vechi legende despre geto‑daci, preocupări ale 
strămoşilor noştri confirmate de noi descoperiri arheologice, în ,,B.O.R.”, anul XCVII 
(1978), nr. 7-8, p. 744-760; Atitudini mai noi cu privire la valoarea şi interpretarea 
Sfintei Scripturi, în ,,M.B.”, anul XXXIV (1984), nr. 3-4, p. 128-138; Cuviosul Paisie cel 
Mare (Velicikovski), un desăvârşit monah român. Noi cercetări şi ipoteze, în ,,B.O.R.”, 
anul XCIII (1975), nr. 1-2, p. 162-193; Călăuza creştină pentru cunoaşterea şi apărarea 
dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectar, Editura Episcopiei Aradului, 1987; 
Călăuză creştină. Sectologie, Curtea de Argeş, 1994; Ecumenismul, factor de stabilitate 
în lumea de astăzi, Bucureşti, 1998; Invazia sectelor asupra creştinismului secularizat 
şi intensificarea prozelitismului neopăgân în România, după 1989, vol. I-III, Bucureşti-
Constanţa, 1997-2000. Detalii bibliografice a se vedea la Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, 
Dicţionarul Teologilor Români..., p. 151.

2. Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, Părintele prof. dr. Petre I. David a plecat pe calea 
veşniciei, în ,,Vestitorul Ortodoxiei”, anul XV, nr. 314-315, 15 iunie 2003, p. 12. 

3. † Timotei Prahoveanul, Amintirea profesorului... după şapte ani, în ziarul ,,Lumina”, nr. 
119 (1621), anul VI – Serie naţională, joi, 27 mai 2010, p. 6.

4. Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula, Părintele prof. dr. Petre I. David..., p. 12.
5. Roman, 1990; Constanţa, 1997; Alba-Iulia, 1998; Craiova, 2002.
6. Pentru expunerea de faţă am utilizat editia Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 

1990, 636 p.
7. Diac. Petre I. David, Caută şi vei afla. Predici misionar‑patriotice la toate sărbătorile 

anului, la sfinţi mari, la cuvioşi, propovăduitori şi mărturisitori români, Editura 
Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 1990, p. XI.

8. Ibidem.
9. Ibidem, p. 18.
10. Ibidem.
11. Ibidem.
12. Ibidem, p. 28.
13. 636 p.
14. Ibidem, Naşterea Sfintei Fecioare, p. 34.
15. Ibidem, Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, p. 84.
16. Ibidem, Fericiţii Augustin şi Ieronim, p. 471.
17. Ibidem.
18. Ibidem, p. 474.
19. Ibidem.
20. Pr. conf. dr. Radu Mureşan, Uitarea nu se aşterne niciodată peste sufletele mari, în 

ziarul ,,Lumina”,   nr. 126, anul VI – Serie naţională, vineri, 4 iunie 2010, p. 7.
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PREOTUL ACADEMICIAN NICOLAE 
M. POPESCU (1881-1963) - INIŢIATOR AL 
CERCETĂRII OPEREI ŞI PERSONALITĂŢII 

LUI MACARIE IEROMONAHUL
Pr. Lect. Univ. Dr. Matei ZAHARIA

1. Schiţă biografică1

D
in rândul personalităţilor teologiei româneşti din prima jumătate a 
veacului al XX-lea face parte şi preotul profesor doctor Niculae M. Po-
pescu, membru al Academiei Române, distins istoric şi muzicolog bi-

zantinist. S-a născut la data 10 februarie 19632, în satul Dâmbovicioara, de lângă 
Titu. Urmează cursurile Şcolii Primare în comuna Branişte, situată în apropiere 
de localitatea natală. În toamna anului 1893, în urma examenului de admitere 
susţinut la Seminarul ,,Nifon Mitropolitul” este declarat admis pe locul I. A ur-
mat cei şapte ani de studii, evidenţiindu-se prin studiul limbilor clasice, istoriei 
şi muzicii psaltice şi liniare. La seminar, a studiat muzica psaltică cu profesorul, 
protopsaltul şi distinsul om de cultură Ion Popescu-Pasărea, iar muzica linia-
ră cu Gheorghe Brătianu. În februarie 190,1 este nevoit să părăsească semina-
rul, câştigându-şi existenţa ca pedagog şi preparator la unele şcoli din Capitală. 
În iunie 1902, trece examenul de diferenţă de liceu şi susţine bacalaureatul la 
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Liceul ,,Sfântul Sava”. Urmează în paralel cursurile Facultăţii de Teologie şi ale 
Facultăţii de Filosofie şi Litere din Bucureşti. În anul 1907 încheie cursurile de 
teologie, susţinând examenul de licenţă, unde a prezentat teza cu titlul Viaţa şi 
activitatea dascălului de cântări Macarie Ieromonahul, în cadrul disciplinei 
Istoria Bisericii Române, îndrumătorul lucrării fiind profesorul Nicolae Do-
brescu3, amintit de autor în prefaţa lucrării. Lucrarea va fi tipărită în anul urmă-
tor, 1908. După încheierea Facultăţii de Filosofie şi Litere, la data de 29 august 
1908 este hirotonit diacon pe seama bisericii Mănăstirii Zamfira (jud. Prahova). 
După absolvirea celor două facultăţi, publică unele lucrări de istorie bisericeas-
că, iar în anul 1910 obţine, prin concurs, o bursă în vederea aprofundării disci-
plinei „Istorie”, la Universitatea din Viena, unde va studia timp de 3 ani. Aici va 
aprofunda şi limbile clasice greacă şi slavonă. În acest răstimp, va sluji ca dia-
con la biserica română din Viena. Aici îşi va susţine doctoratul în istorie cu teza 
Nifon II Patriarhul Constantinopolului, publicată în anul 1914 între memoriile 
secţiunii istorice din Analele Acadermiei Române (Seria II, tom. XXXVI). La re-
venirea în ţară, este numit diacon la Biserica Cotroceni din Bucureşti, iar în anul 
1915, redactor al revistei Amvonul, editată de Societatea clerului român „Ajuto-
rul” din Bucureşti. Publică multe studii în revistele bisericeşti şi în alte reviste; 
în anul 1919 a fost numit director al Cancelariei Sfintei Mitropolii a Ungrovlahi-
ei. Activează în acest post până în anul 1923. Între timp, la 13 decembrie 1920, 
a fost hirotonit preot pe seama Bisericii Schitul Măgureanu din Bucureşti, unde 
va sluji până în anul 1926, an în care va fi transferat la Biserica Bradu Boteanu. 
Ocupă postul de profesor de Istoria Bisericii Române la data de 1 iunie 1922. 
Va funcţiona ca profesor titular până în anul 1946 când va fi pensionat. Trebuie 
amintit şi faptul că din toamna anului 1923 şi până la 31 martie 1924, a fost di-
rector al Seminarului ,,Nifon Mitropolitul”. Pentru contribuţia valoroasă la stu-
diul Istoriei Bisericii noastre, după moartea istoricului Dimitrie Onciul, în anul 
1923, a fost numit membru al Academiei Române, în locul acestuia. În discur-
sul de recepţie, susţinut la data de 3 iunie 1925, va face elogiul înaintaşului său. 
Menţionăm faptul că a fost numit profesor de Religie la clasa Regelui Mihai. 
Între anii 1921-1940 a făcut parte din comitetul de redacţie al revistei Biserica 
Ortodoxă Română, în care a publicat numeroase studii de istorie bisericească 
şi de istorie, în general. Amintim că multe dintre aceste studii au fost publicate 
în editura seminarului de Istoria Bisericii Române, pe care o fondase în cadrul 
cursurilor de la Facultatea de Teologie. Tot în anul anul 1923 a fost ales mem-
bru al Comisiei Monumentelor Istorice, unde a rămas până la desfiinţarea ei, iar 
peste trei ani, în anul 1926, a fost ales în conducerea Muzeului Militar, în locul 
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istoricului Ion Ursu. A făcut parte din Comitetul Tehnic al Editurii Institutului 
Biblic şi din Comisia de Pictură bisericească. Începând cu anul 1924, Arhiepi-
scopia Bucureştilor a început să editeze revista Apostolul. În paginile acesteia, 
preotul profesor Niculae M. Popescu va publica medalioane ce înfăţişează chi-
puri de preoţi de mir. Aceste biografii vor fi publicate într-o cărticică intitulată 
Preoţi de mir adormiţi în Domnul, tipărită în Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 
Bucureşti, 1942. Pe linia preocupărilor sale ştiinţifice se înscrie participarea sa 
la Universitatea populară de vară de la Vălenii de Munte, unde a susţinut co-
municări pline de interes, precum şi participarea sa, alături de alţi istorici ro-
mâni, la Congresele de Bizantinologie organizate la Bucureşti (1924), Belgrad 
(1927), Sofia (1934) şi Roma (1936). Personalitate de înaltă ţinută sacerdotală 
şi academică din prima jumătate a veacului al XX-lea, mare profesor de Istoria 
Bisericii Române, Niculae M. Popescu nu a renunţat niciodată la dragostea şi 
pasiunea pentru muzica bisericească şi românească. De aceea, cu multă dăru-
ire, s-a menţinut în sfera muzicii, prin scrisul său şi prin practicarea cântului 
psaltic şi coral. Cei care l-au cunoscut, spun că era înzestrat cu „un glas adânc 
şi catifelat de bas”4; a fost dintru început (1901) membru în Corala Carmen, 
înfiinţată după multe strădanii de inimosul profesor, dirijor şi compozitor Du-
mitru G. Kiriac. Părintele era foarte apropiat de compozitor, cântând la partida 
başilor.5 După moartea lui Kiriac, în ziua de 8 ianuarie 1928, Societatea Cora-
lă Carmen l-a numit Preşedinte,6 ocupând această funcţie până la momentul 
desfiinţării acesteia. În anul 1946, fiind pensionat, şi-a continuat preocupările 
cărturăreşti. Pe filele cărţilor sale, donate Bibliotecii Sfântului Sinod7, se găsesc 
multe însemnări marginale ce conţin date importante şi necesare cercetării în 
domeniul Istoriei Bisericii noastre şi nu numai. Era deprins cu studiul detaliat 
al izvoarelor istorice şi din acest motiv dobândise o cultură enciclopedică. Încer-
cările şi necazurile nu l-au ocolit. Astfel, în anul 1951, din cauza afinităţilor sale 
istorice, artistice şi culturale cu savantul român, comuniştii i-au retras dreptul 
la pensie, motivul invocat de aceştia fiind acela că tatăl său fusese posesor a trei 
hectare de pământ. După multe intervenţii avea să primească un modest aju-
tor din partea Patriarhiei Române. Cu toate acestea a rămas demn şi neplecat 
înaintea adversarilor săi. În anul 1954, o suferinţă cumplită se abate asupra sa, 
unicul său fiu, actorul Mihai Popescu, se stinge din viaţă, la data de 24 februa-
rie. Peste numai doi ani, îi moare soţia, rămânând singur şi înfruntând lipsurile 
şi singurătatea. În ultimii săi ani, a slujit la Biserica Bradu-Boteanu, iar preoţii 
şi credincioşii îşi vor aminti de popa Nae ca de un preot model, al cărui chip era 
parcă desprins din icoanele Bisericii.8 A trecut la Domnul în ziua de 11 februarie 
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1963. Slujba înmormântării a avut loc în ziua de 14 februarie, la biserica Sfân-
tul Gheorghe Nou, ctitoria Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, 
fiind săvâşită de un sobor de preoţi, în frunte cu părintele Ioan D. Petrescu. La 
sfârşitul slujbei, din partea Institutului Teologic s-a rostit necrologul de către 
părintele profesor Ioan Rămureanu, care a evocat trăsăturile caracteriale, uma-
ne şi intelectuale ale profesorului Niculae M. Popescu. A fost înmormântat la 
cimitirul Bellu, acolo unde îşi înmormântase fiul. 

Părintele Niculae M. Popescu – 
pasionat cercetător al operelor muzicale ale lui Macarie Ieromonahul

Încă din vremea studenţiei sale la Facultatea de Teologie din Bucureşti, 
tânărul Niculae M. Popescu îşi pregătise materialul documentar pentru 
elaborarea lucrării de licenţă intitulată Viaţa şi activitatea dascălului de 
cântări Macarie Ieromonahul.9 În urma susţinerii acestei teze, în anul 1907, 
candidatul la titlul de licenţiat a primit calificativul „Magna cum laude.” 
Lucrarea a fost publicată în anul următor (1908), la Institutul de Arte Grafice 
Carol Gobl din Bucureşti (vezi anexa 1). Deşi a fost istoric al Bisericii, 
părintele Niculae M. Popescu rămâne şi un mare iubitor al cântării bisericeşti, 
monodice şi corale. Unii dintre foştii săi studenţi au susţinut, sub îndrumarea 
sa, lucrări de licenţă în domeniul muzicii bisericeşti, arătând şi prin aceasta 
preocuparea şi interesul său pentru muzica bisericească.10 

Cartea este dedicată, aşa cum reiese din a doua filă, Societăţii corale 
Carmen. Aceasta cuprinde o prefaţă semnată de autor, absolvent al Facultăţii 
de Litere. În Introducere, face referire la tipurile de notaţie muzicală 
bizantină: ecfonetică, aghiopolită şi cucuzeliană, arătând pe scurt evoluţia 
semiografiei bizantine, şi aminteşte numele a doi mari muzicieni ai lumii 
bizantine, Sfântul Ioan Damaschin şi Ioan Cucuzel. Apoi, trece ex abrupto la 
secolele al XVIII-lea şi al XIX -lea, evocând numele protopsalţilor reformatori 
Petru Lampadarie, Agapie Paliermu din Hios11 şi Gheorghe Cretanul. Continuă, 
făcând referire, pe scurt la Reforma muzicală iniţiată de Hrisant de Madyt, 
Grigorie Lampadarul şi Hurmuz Hartofilax, arătând în ce a constat această 
reformă. După capitolul introductiv, urmează capitolul I intitulat Noul 
sistem muzical în Bucureşti, şcoala şi inventarea tiparului (pp. 16-
25). În acest capitol se referă la transmiterea reformei hrisantice la Bucureşti, 
prin Petru Emanuil Efesiu, în anii 1816 – 1817, care va preda psaltichia după 
sistema cea nouă, în Şcoala deschisă la Biserica Sfântul Nicolae Şelari. Printre 
ucenicii lui Petru Efesiu sunt menţionaţi Anton Pann, Macarie Ieromonahul 
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şi Panaiot Enghiurliu. Reuşind să înfiinţeze tipografie, dascălul grec avea să 
tipărească primele cărţi de psaltichie din lumea ortodoxă. În continuarea 
capitolului, autorul prezintă conţinutul celor două cărţi psaltice greceşti: Noul 
Anastasimatar şi Doxastarul pe scurt ale lui Petru Lampadarie, transpuse 
în noua metodă muzicală psaltică de cei trei reformatori greci amintiţi şi 
tipărite la Bucureşti, în anul 1820. Despre rolul pe care l-a avut Petru Efesiu 
în transmiterea şi răspândirea muzicii bisericeşti la noi, părintele Niculae 
M. Popescu ne spune următoarele: „Cu vremea învăţase limba română, în 
care îşi traducea unele cântări închinându-le iubitorului de muzică Chesarie, 
episcopul Buzăului. De la el au rămas heruvice, chinonice, doxologii şi axioane, 
care au fost tipărite la Constantinopole în 1846 într-o Antologie muzicală de 
către Gheorghe Protopsaltul din Filipopole. Macarie i-a tradus în româneşte 
heruvicele din care se vădeşte un deosebit talent muzical. Deşi a fost străin 
şi deşi nu se gândea când lucra decât la la filomousi omogheneis, cu toate 
acestea, Petru Efesiu poate sta cu cinste în şirul bărbaţilor greci, care ne-au 
adus şi foloase. Prin el s-a răspândit la noi noua notaţie muzicală, prin el s-a 
inventat tiparul de psaltichie şi un ucenic al său va izgoni muzica grecească 
din biserica noastră.” (pp. 24-25). Al doilea capitol al lucrării se intitulează 
Vremuri noi pentru muzica românească, Ieromonahul Macarie 
(pp. 26-33). După ce menţionează în treacăt încercările unor psalţi români de 
a români cântarea bisericească, precum Mihalache Moldovan (Moldovlahul 
n.n.) şi Vasilache Cântăreţul, părintele profesor subliniază rolul mitropolitului 
român, iubitor de cântare bisericească pe „limba patriei”, în dezvoltarea 
culturii şi spiritualităţii româneşti. Venise timpul ca muzica psaltică să intre 
pe un făgaş firesc românesc. De aceea, spune autorul: „Această alcătuire se 
îndeplini cu o căldură, dragoste, muncă şi inteligenţă care uimesc, printr-
un umil călugăr, care nu fu în toată viaţa lui de muncă încordată şi gânduri 
înalte decât smeritul Ieromonah Macarie, portarie al Mitropoliei şi dascăl 
de musichie.” (p. 27) În continuare se face referire la familia protopsaltului 
român, care mai avea un frate, pe stolnicul Voicu Perieţeanu şi o soră 
călugăriţă, devenită mai apoi stareţa Mănăstirii Viforâta, numită maica 
Iustina. Macarie Ieromonahul intră ca monah în Mănăstirea Căldăruşani, 
unde este remarcat de mitropolitul Dositei Filitti. Învaţă muzica psaltică 
în sistema veche cu dascălul Constantin, ucenicul dascălului Şărban. Era 
atât de iscusit în meşteşugul psaltichiei, încât episcopii Iosif al Argeşului şi 
Constandie al Buzăului hotărăsc să-l aducă la mitropolie pentru a-i înfiinţa 
şcoală de muzică. Şcoala nu se înfiinţează. După ce se pregăteşte în sistema 
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nouă cu Petru Efesiu, şcoala va fi deschisă de mitropolitul Dionisie Lupu, iar 
Macarie va fi însărcinat cu conducerea ei şi cu tălmăcirea cântărilor în limba 
română. După tipărirea Teoreticonului, Anastasimatarului şi Irmologhionului 
la Viena în anul 1823, întorcându-se în ţară, Macarie este numit epistat al 
şcolilor de muzică bisericească. În acest capitol sunt menţionate şi ultimele 
două tipărituri ale lui Macarie, Tomul al doilea al Antologiei, Bucureşti, 1827, 
şi Prohodul Domnului, tipărit în 1836 la Buzău. Ni se face cunoscută dorinţa 
Ieromonahului Macarie, ca, după moartea sa, manuscrisele sale de psaltichie 
să fie încredinţate episcopului Chesarie al Buzăului. Al treilea capitol poartă 
titlul Prefacerea în româneşte a cântărilor greceşti în noul sistem. 
Tipărirea celor dintâi cărţi de muzică românească (pp. 33-43). Aici 
se face referire la numirea protopsaltului de către mitropolitul Dionisie Lupu, 
ca şef al comisiei de românire a cântărilor, împreună cu Anton Pann şi Panaiot 
Enghiurliu; apoi, autorul aminteşte despre drumul pe care-l face protopsaltul 
român la Viena pentru a-şi tipări cărţile de psaltichie, în urma refuzului lui 
Petru Efesiu de a accepta tipărirea acestora în limba română. Aici va tipări 
cele trei cărţi amintite mai sus, în tipografia călugărilor armeni (mechitarişti), 
câte trei mii de volume din fiecare, pe care dorea să le distribuie în cele trei 
provincii româneşti. Al patrulea capitol al lucrării se intitulează Activitatea 
muzicală a lui Macarie (pp. 43-67). După ce autorul subliniază modul în 
care a lucrat Macarie la traducerea în româneşte a cântărilor, adică adaptând 
corect melodia la textul românesc şi păstrând totodată linia melodică, fără prea 
multe modificări, prezintă detaliat cele cinci tipărituri psaltice ale lui Macarie, 
arătând şi sursele acestora, iar între paginile 59-67, enumeră manuscrisele 
sale, cu conţinutul acestora, donate la sfârşitul secolului al XIX-lea de către 
mitropolitul Iosif Naniescu, Bibliotecii Academiei Române. Acestea sunt: 1. 
Stihirarul, Ms. rom. nr. 1690; 2. Papadichie, Ms. rom. nr. 1691; 3. 
Irmologhion Calofonicon, Msse rom. nr. 1685 şi 1483; 4. Pricestniar, 
Ms. necatalogat; 5. Cântările Sfintei Liturghii, Ms. rom. 1804, şi alte 
câteva cântări bisericeşti. Ultimul capitol este intitulat Şcoala lui Macarie 
şi răspândirea muzicei româneşti (pp. 67-75). Autorul insistă asupra 
rolului pe care l-a avut Macarie în răspândirea muzicii bisericeşti în ţara 
noastră, prin intermediul ucenicilor săi. Toţi aceştia au devenit profesori 
de psaltichie în şcolile de cântăreţi aflate în oraşele de provincie. Continuă 
capitolul de încheiere cu un scurt comentariu asupra axionului Învierii compus 
de Macarie, subliniindu-i frumuseţea sonorităţilor. Lucrarea se încheie cu o 
anexă (pp. 77-92), în care ne sunt prezentate o anafora, o scrisoare adresată 
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de Macarie părintelui Evghenie, iconomul Mitropoliei Bucureştilor şi primele 
file ale unor manuscrise muzicale care au aparţinut Ieromonahului Macarie.

2. Ediţia Prohodului Ieromonahului Macarie şi ediţiile altora, Bucureşti, 
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1908 (15 pagini, vezi anexa 2). Acest studiu a 
fost publicat mai întâi în revista Biserica Ortodoxă Română, XXXII (1908), 
nr. 4, pp. 426-441. După ce arată încercările unor înaintaşi ai lui Macarie de a 
realiza o versiune bine ritmată a Prohodului, precum Ioniţă Prale Moldoveanul 
în anul 1810, scoate în evidenţă versiunea cea mai reuşită alcătuită de Macarie 
şi tipărită la Buzău, la cererea episcopului Chesarie Căpăţână, în chiar anul 
morţii sale, 1836. În continuare, autorul studiului ne vorbeşte despre celelalte 
versiuni alcătuite de Anton Pann, Dimitrie Suceveanul, Arhimandritul 
Dionisie, fost stareţ la Neamţ, de Ştefanache Popescu, Oprea Demetrescu şi 
Arhiereul Ghenadie Ţeposu, arătând că cea mai bună versiune rămâne tot 
cea a lui Macarie. Dintre toate ediţiile studiate, părintele Nicolae M. Popescu 
afirmă că versiunea lui Ştefan(ache) Popescu, tipărită în 1862, respectiv, 1868, 
şi retipărită cu unele modificări de I. Popescu-Pasărea, în anul 1902, este astăzi 
cea întrebuinţată în Biserica noastră. Versiunea lui Ştefanache Popescu are la 
bază Prohodul lui Macarie, dar melodia este mult mai concisă decât cea a lui 
Macarie alcătuită pe larg.

3.  Ştiri noi despre Macarie Ieromonahul – dascălul de cântări şi 
directorul tipografiei din Mănăstirea Căldăruşani, cu 16 anexe, Bucureşti, 
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1916 (32 de pagini, vezi anexa 3). Tipăritura 
cuprinde două studii publicate în revista Biserica Ortodoxă Română, anul 
XXXIX, nr. 8 şi 9/ 1915. Broşura ar fi trebuit să mai conţină alte două numere, 
nr.10 şi 11/1915, aflate în continuarea celor publicate în ea, care cuprind 
unele scrisori importante în stabilirea unei cronologii a vieţii şi activităţii 
dascălului român, cât mai exacte. Scrisoarea publicată în nr. 10 al revistei 
Biserica Ortodoxă Română, anul XXXIX/1915, între pp. 1101-1107, este 
o înştiinţare prin care Macarie face cunoscut conţinutul celor trei tipărituri 
aflate sub teascuri în tipografia armenilor din Viena. Din cauza Primului 
Război Mondial, aceste materiale n-au mai apărut şi în extras. Cercetând mai 
multe scrisori şi manuscrisele muzicale ale lui Macarie Ieromonahul, aflate în 
grija mitropolitului Iosif Naniescu, autorul acestui studiu dă la lumină ştiri noi 
despre activitatea protopsaltului român, care dorea să-şi tipărească cele trei 
cărţi de musichie în tipografia lui Petru Efesiu. Acesta nu acceptă propunerea 
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lui Macarie, iar dascălul român, nelăsându-se intimidat, hotărăşte să le 
tipărească la Buda, cu sprijinul financiar al mitropolitului Dionisie, cu care 
Macarie avea strânse relaţii.12 Îşi pregătise manuscrisele pentru a fi tipărite la 
Buda. Din Înştiinţarea semnată de Macarie şi Nil Poponea Sibianul, reiese că 
aici, la Buda, urmau să tipărească Anastasimatarul şi Irmologhionul, însă, din 
pricina opoziţiei grecilor, care nu puteau accepta cântarea bisericească în vreo 
altă limbă decât cea greacă, nu a putut duce la îndeplinire această misiune. A 
beneficiat însă de sprijinul lui Atanasie Grabovschi, unchiul mamei lui Andrei 
Şaguna, unde fusese găzduit pentru a-şi pregăti materialul pentru tipar. Însă, 
aşa cum reiese din Înştiinţarea trimisă din Viena, Macarie se afla la Buda 
înainte de revoluţia din anul 1821, fiind plecat din ţară, probabil, încă din 
anul 1821. Fuga mitropolitului Dionisie Lupu peste munţi, în Transilvania, 
a zădărnicit planul de tipărire a cărţilor de muzică bisericească, din pricina 
lipsei sprijinului financiar. Macarie se întoarce la Sibiu şi, cu sprijinul lui 
Hagi Constantin Pop, al lui Ghiţă Opran şi al lui Voicu Perieţeanu, fratele 
protopsaltului, merge de această dată la Viena, şi în cele din urmă reuşeşte 
să tipărească Teoreticonul, Anastasimatarul şi Irmologhionul în tipografia 
călugărilor mechitarişti (armeni). Cercetând manuscrisele lui Macarie aflate 
în Biblioteca Academiei Române, preotul profesor Nicolae M. Popescu a aflat 
cinci exemplare ale Anixandarelor; pe unul dintre ele a descifrat următoarea 
însemnare: „de smeritul Macarie Ieromonahul, igumănul sfintei monastiri 
Bârnova.”13 Din scrisoarea publicată în anexă aflăm câteva date despre 
activitatea sa ca egumen la Mănăstirea Bârnova, în jurul anului 1827, şi mai cu 
seamă faptul că Macarie avea să întâmpine aici răutatea unora. În continuarea 
studiului său, autorul ne oferă date despre activitatea lui Macarie ca director al 
Tipografiei de la Mănăstirea Căldăruşani (pp. 10-15). Macarie este însărcinat 
de mitropolitul Grigorie Dascălul să supravegheze corecturile şi tipărirea 
cărţilor, nefiind mulţumit de modul superficial cum îşi desfăşura activitatea 
călugărul Inochentie. Macarie întâmpină greutăţi din parte acestuia şi este 
nevoit să se adreseze în scris mitropolitului, arătând neregulile din tipografie. 
În urma constatărilor conforme cu cele descrise de Macarie, Inochentie este 
înlăturat, iar Macarie este numit director al tiopgrafiei. În luna iunie a anului 
1836, Macarie reuşea să dea la lumină cele 12 volume din Vieţile Sfinţilor. Tot 
la Căldăruşani a fost tipărită în anul 1835 şi cartea Oglinda omului celui din 
lăuntru, prefaţa fiind semnată de Macarie Ieromonahul. Înainte cuvântarea 
către cântăreţul român, să se bucure în Domnul, publicată în acest studiu, 
de profesorul Niculae M. Popescu în transliterare latină, este un document 
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preţios de limbă şi simţire românească, în care autorul, Macarie, îndeamnă 
pe toţi cântăreţii români să se simtă mândri de limba şi cântarea românească 
şi să ignore faptele răutăcioase ale celor care nu priveau cu ochi buni cântarea 
psaltică pe limba românească. În tot acest discurs se resimte dragostea de neam 
şi limbă a autorului şi dorinţa de progres al românilor, în toate domeniile: al 
artelor, ştiinţelor şi al vieţii bisericeşti.

4. Macarie Psaltul – la o sută de ani de la moartea lui (1836‑1936), 
Bucureşti, 1936, Editura Seminarului de Istoria Bisericii Române de la 
Facultatea de Teologie din Bucureşti, 12p. + 23p. (vezi anexa 4) şi Canonul 
Stâlpărilor, după Macarie Ieromonahul; extras din revista Biserica Ortodoxă 
Română, an LIV (1936), nr. 9-10 (Septembrie-Octombrie). Acest studiu este 
o evocare a personalităţii marelui dascăl de psaltichie din prima jumătate 
a veacului al XIX-lea. Autorul face o trecere în revistă a vieţii şi activităţii 
lui Macarie. Ne sunt prezentate pe scurt, următoarele: familia şi locul de 
obârşie al protopsaltului, Perieţi-Ialomiţa, apoi studiile urmate cu sprijinul 
mitropolitului Dositei Filitti (1793-1810), iar mai pe urmă la şcoala de psaltichie 
de la Sfântul Nicolae Şelari, în calitatea de ucenic al dascălului grec Petru 
Emanuil Efesiu, care preda sistema cea nouă a muzicii bisericeşti, activitatea 
de naţionalizare (românire) a cântărilor de strană, tipărirea la Viena a celor 
trei cărţi de muzică psaltică în limba română, primele de acest gen, în ţara 
noastră, adică, Teoreticonul, Anastasimatarul şi Irmologhionul, activitatea 
didactică de profesor de psaltichie, de epistat (inspector al şcolilor de muzică 
înfiinţate), cea de stareţ la Bârnova şi de profesor de muzică la Neamţ, cea 
de meşter tipograf la Căldăruşani şi ultimele momente ale vieţii sale. În afara 
studiilor închinate vieţii şi activităţii Ieromonahului Macarie, din opera 
părintelui academician Niculae M. Popescu mai fac parte alte câteva studii 
de muzicologie bizantină: Un manuscris de muzică bisericească, în: „Floarea 
Darurilor”, Bucureşti, 2 sept. 1907; Notaţia alfabetică a lui Petru Efesiu, în: 
Biserica Ortodoxă Română, an. XXXII (1909), nr. 10 (ian.), pp. 1190-1198 (o 
prezentare a Anastasimatarului în notaţie alfabetică din anul 1832, precum 
şi precizări privitoare la întrebuinţarea acestei notaţii); Rostul cântăreţilor 
bisericeşti în trecut şi în viitor, în „Cultura”, Bucureşti, an. VIII (1919), nr. 
12 (dec.), pp. 144-149; De psalmodiae bono, Bucureşti, 1931 (textul în limba 
latină, publicat pentru studiul cu studenţii teologi); Slavoslovia lui Ilarion 
al Argeşului, în „Muzică şi Poezie”, an. I (1935), nr. 1, pp. 7-8; În amintirea 
lui Gheorghe Cucu (1882‑1932), în „Muzică şi poezie”, an. I (1936), nr. 9-10 
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(iul.-aug.), 1936; Preotul Ioniţă Năpârcă – Cucuzelul Românilor (1822), în 
„Preoţi de mir adormiţi în Domnul”, Tipografia Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 
1942, pp. 100-105; Preotul compozitor Petru I. Turcianinov, 1779‑1856, în 
Mitropolia Olteniei, Craiova, an. VIII (1956), nr. 8-9 (aug.-sept.), pp. 535-540; 
Aniversala părintelui Grigore Costea, în Mitropolia Olteniei, Craiova, an. IX 
(1957), nr. 1-2 (ian.-feb.), pp. 57-57. 

În loc de concluzii

Studiile şi cercetările părintelui Niculae M. Popescu asupra vieţii şi 
activităţii dascălului Macarie au primit girul din partea cercetătorilor în 
domeniul muzicologiei bizantine. Majoritatea celor care au investigat opera 
muzicală a lui Macarie au apelat la studiile părintelui profesor, citându-
le, autorul fiind un important cunoscător al vieţii şi creaţiei acestui mare 
muzician român. Cercetători precum Titus Moisescu, arhid. Prof. Sebastian 
Barbu-Bucur, pr. prof. Nicu Moldoveanu, Gheorghe C. Ionescu, dar şi cei 
din generaţia mai tânără citează în studiile lor valoroasele studii ale pr. 
prof. Niculae M. Popescu. Cunoscător al paleografiei româneşti, părintele 
academician a redat în transliterare latină cele mai importante documente 
legate de viaţa şi activitatea lui Macarie. În scrisul muzicologilor români, 
rămâne ca cel dintâi biograf al acestui prim mare protopsalt român din prima 
jumătate a veacului al XIX-lea. Ca cercetător şi istoric, apela direct la izvoare, 
scrisori, documente şi manuscrise. Deseori găsim pe cărţile sale notiţe şi 
însemnări deosebit de valoroase pentru Istoria bisericească românească. 
Toate acestea contribuie la creşterea valorică incontestabilă a studiilor sale. 
Deşi a îmbrăţişat cariera de profesor al Istoriei Bisericii Române, părintele 
Niculae nu a părăsit niciodată muzica bisericească, fie interpretând-o la 
sfântul altar ca slujitor de înaltă ţinută sacerdotală, fie ca interpret şi membru 
al Coralei „Carmen”, la conducerea căreia s-a aflat din anul 1928, până la 
desfiinţarea acesteia. Când afla documente muzicale inedite se aşeza la masa 
de lucru şi scria cu pasiune şi talent literar noi studii şi articole, dând la lumină 
strădaniile înaintaşilor. Era respectat deopotrivă de clerici şi mireni. În arhiva 
Aşezământului Brâncovenesc Domniţa Bălaş, se păstrează o partitură corală 
de mici dimensiuni, caligrafiată de unul din membrii Coralei „Carmen”, care 
conţine melodia colidului Moş Crăciun cu dalbe plete de D.G.Kiriac; sub 
notele muzicale este aşezat un alt text alcătuit în versuri, dedicat preşedintelui 
Societăţii Corale, pr. Niculae M. Popescu, ce îmbracă forma unei frumoase urări 
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de sănătate şi viaţă îndelungată, ceea ce arată dragostea şi preţuirea de care se 
bucura în rândul coriştilor şi al colaboratorilor săi. Pentru sublima sa slujire 
preoţească la Altar şi ca profesor la Catedra de Teologie, părintele Niculae M. 
Popescu continuă să rămână în conştiinţa posterităţii ca o personalitate de 
prim rang în rândul marilor personalităţi ale Bisericii Ortodoxe Române şi ale 
neamului românesc.   

ANEXE
                                     

Note:
1 În legătură cu viaţa, activitatea şi opera sa, pot fi cercetate următoarele lucrări: Lucian 

Predescu, Enciclopedia României, Bucureşti, 1940, p. 677; Pr. Prof. Dr. Niculae 
Şerbănescu, Preotul Profesor Niculae M. Popescu – necrolog, în, Biserica Ortodoxă 
Română, anul LXXXI, nr. 1-2, ianuarie – februarie, EIBMO, Bucureşti, 1963, pp. 72-82; 
Gheorghe Alexe, La moartea părintelui profesor Niculae M. Popescu, în Glasul Bisericii, 
XXII(1963), nr. 3-4, pp. 380-382; Pr. Victor Popescu, Popa Nae, de la Biserica Boteanu, 
în, Glasul Bisericii, anul XXIX, nr. 1-2, ianuarie – februarie, 1970, pp. 72-79; Nicu 
Moldoveanu, Preocupări şi muzicologie în Biserica Ortodoxă Română în ultimii cincizeci 
de ani (1925‑1975), în Studii Teologice, XXIX (1977), nr. 3-4, p. 286; Pr. Prof. Dr. Ioan 
Rămureanu (Ioan Pulpea), Pr. Prof. Dr. Niculae M. Popescu (1881‑1963), în „Centenarul 
Facultăţii şi Institutului de Teologie din Bucureşti”, în Studii Teologice, XXXIV, nr. 
1-2, ianuarie – februarie, 1982, Bucureşti, pp. 45-46; Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, 
Dicţionarul Teologilor Români, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, pp. 348-
349 şi ed. a II-a, revizuită şi întregită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, pp. 380-
381; Gheorghe C. Ionescu, Muzica bizantină în România, Dicţionar cronologic, Editura 
Sagittarius, 2003, pp. 327-329; Pr. Prof. dr. Nicu Moldoveanu, Istoria muzicii bisericeşti 
la români, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2010, pp. 405-406; Pr. prof. 
dr. Adrian Gabor, Pr. conf. dr. Mihail Săsăujan, Pr. conf. dr. Daniel Benga, lect. dr. Ionuţ-
Alexandru Tudorie, Istoricul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a 
Universităţii din Bucureşti, 1881‑2013, Editura Basilica a Patriarhiei Române , Bucureşti, 

Anexa 1. Anexa 3.Anexa 2.
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2013, pp. 41-45; Dicţionar de muzică bisericească românească, Editura Basilica, 2013, 
pp. 651-652. 

2  Unele publicaţii prezintă ca dată de naştere, ziua de 16 februarie sau 14 februarie 1886. A 
se vedea în acest sens, Centenarul Facultăţii şi Institutului de Teologie, publicat în, Studii 
Teologice..., p. 45, respectiv, Gheorghe C. Ionescu, Muzica bizantină în România..., p. 
327. Gheorghe Ionescu arată că data naşterii părintelui Nicolae M. Popescu a fost extrasă 
din „Curriculum vitae Diaconi Cotroceniensis”, ce poartă semnătura sa autografă.

3  La 1 noiembrie 1905 a fost înfiinţată Catedra de Istoria Bisericii Române, iar la 1 
noiembrie 1906, ministerul l-a numit ca profesor pe dr. Nicolae Dobrescu, licenţiat în 
Teologie şi litere la Bucureşti şi doctor în Istorie la Viena. Acesta, împreună cu profesorul 
Ioan Mihălcescu, amândoi formaţi în mediul universitar german au încercat să ridice 
standardul de pregătire al teologilor, introducând o nouă metodă ştiinţifică. Din nefericire, 
N. Dobrescu a trecut la cele veşnice foarte de timpuriu , la vârsta de 40 de ani. A se cerceta, 
Istoricul Facultăţii de Teologie „Patriarhul Justinian”..., pp. 31 şi 34.

4 Vezi bibliografia citată: Nicolae I. Şerbănescu, Preotul profesor Nicolae M. Popescu..., p. 
76.

5  La finalul unei lucrări închinate compozitorului Kiriac, în care sunt publicate mai multe 
articole semnate de diferiţi compozitori, muzicologi şi membri ai coralei Carmen, printre 
care şi părintele Niculae M. Popescu, la pp. 38-40 este redată lista membrilor corului; la 
partida baritonilor şi başilor, figurează numele unor preoţi şi muzicieni, precum: Ilarion 
Cocişiu, Traian Ghica, Petru Gherman şi Pr. Niculae M. Popescu. Tot în acest material, la 
p. 37 este prezentat şi comitetul de conducere din anul 1932, preşedintele fiind părintele 
academician. 

6  Kiriac fiind foarte bolnav şi nemiputând să se ocupe de activitatea coralei, l-a chemat pe 
Ioan D. Chirescu de la Paris, unde se afla la studii ca să preia conducerea artistică. Astfel, 
la data de 27 octombrie 1927, Kiriac i-a încredinţat fostului său student, Ioan D. Chirescu 
conducerea coralei. Părintele Niculae M. Popescu a rămas la conducerea Societăţii corale 
Carmen până la desfiinţarea acesteia, în anul 1955.

7  A donat biblioteca sa Patriarhiei ca în schimbul acesteia să fie restaurată biserica Sfânta 
Sofia din satul unde se născuse; vezi informaţia la Nicolae I. Şerbănescu, Preotul Niculae 
M. Popescu..., op. cit., p. 82. 

8  Ultimele momente din viaţa sa sunt rememorate de preotul Victor Popescu de la Biserica 
Boteanu, în cuvântul de suflet închinat părintelui profesor Niculae M. Popescu; vezi 
bibliografia citată: Popa Nae, de la biserica Boteanu..., pp. 72-79.

9  După cum am arătat la începutul acestui studiu, lucrarea de licenţă în teologie a pregătit-o 
cu profesorul dr. Nicolae Dobrescu, la disciplina Istoria Bisericii Române, întrucât, la acea 
vreme nu exista şi o Catedră de Muzică bisericească. Conferinţa de Muzică bisericească 
avea să se înfiripeze în anul 1948, primul profesor de muzică bisericească fiind Nicolae C. 
Lungu.

10  Evocăm aici, lucrarea de licenţă în Teologie a P. Cuv. Arhimandrit Grigorie Băbuş, 
Bibliografia tipăriturilor psaltice ale lui Anton Pann, al cărei referat de susţinere fusese 
întocmit de Pr. Prof. Niculae M. Popescu.

11  Acesta inventă un sistem de cântare bazat pe literele alfabetului grecesc, acţiune 
neîncununată de succes.

12  Macarie avea să rostească un frumos discurs cu prilejul întronizării mitropolitului 
Dionisie Lupu, cf. Nicolae M. Popescu, Macarie Ieromonahul..., p. 31., n. 3.

13  Cf. Niculae M. Popescu, Macarie Ieromonahul..., p. 64, n. 2.
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FAMILIA CREŞTINĂ 
ÎN SLUJIREA BISERICII

Pr. Prof. Dr. Nicolae Edmond POPA

F
amilia apare odată cu creaţia omului, ca răspuns al unei necesităţi 
spirituale: „nu este bine să fie omul singur” (Facere II, 18), dar şi ca 
o formă a complementarităţii: „să-i facem ajutor potrivit pentru el” 

(Facere II, 18). Omul este o fiinţă socială deschisă comuniunii, comunicării 
şi întrajutorării. În Sfânta Scriptură ni se spune că Dumnezeu a zis să facem 
pe om „după chipul şi asemănarea Noastră” (Fac. 1,26) şi „a făcut bărbat şi 
femeie” (Fac. 1,27). De aici reiese dualitatea conjugală a bărbatului şi femeii. 
Această dualitate constituie o comuniune personală ce reflectă dumnezeirea, 
o icoană a comuniunii de iubire a Persoanelor divine şi a relaţiilor intratrinita-
re1. Sfântul Ioan  Hrisostom spune că, atunci când bărbatul şi femeia se unesc 
în căsătorie, ei formează nu imaginea a ceva pământesc, ci a lui Dumnezeu 
însuşi.2 Bărbatul şi femeia se unesc în Dumnezeu, aşa precum firea omeneas-
că şi cea dumnezeiască se unesc în ipostasul Cuvântului, cum Tatăl şi Fiul Se 
unesc în Duhul Sfânt. Tot Sfântul Ioan  Hrisostom spune: „Cel ce nu este le‑
gat cu legăturile căsătoriei nu posedă în el însuşi totalitatea fiinţei, ci numai 
jumătate din ea”3. 

În calitate de comuniune a două persoane, căsătoria nu se limitează la 
sfera vieţii materiale şi sentimentale. Iniţiativa pe care soţii o au în dăruirea 
de sine, în cadrul căsătoriei, nu permite niciunuia să întoarcă iubirea de la 
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finalitatea sa sau să o reducă la limitele unei plăceri, unei afecţiuni. Căsătoria 
este o vocaţie specială spre a atinge plinirea fiinţei lui Dumnezeu. Sf. Ioan 
Hrisostom spune: „Iubirea schimbă însăşi substanţa lucrurilor”4 şi „numai 
iubirea face din două firi o singură fiinţă”5. Numai iubirea uneşte fiinţele cu 
Dumnezeu şi le uneşte apoi cu celelalte.

Iubirea conjugală este pnevmatoforă şi ajunge o formă a harului spre a 
depăşi starea de păcătoşenie, de separare şi de izolare egocentrică. Căsătoria 
este imaginea unirii dintre Hristos şi Biserică (Efes. 5, 23). Sensul imaginii 
se află în prototip şi tot aşa sensul unirii soţilor în căsătorie se află în unirea 
dintre Hristos şi Biserică. „Căsătoria este Taina iubirii”6, spune Sfântul 
Ioan  Damaschin. Unirea dintre bărbat şi femeie constituie o taină care se 
raportează la taina unirii dintre Hristos şi Biserică. „Taina aceasta mare 
este, iar eu zic în Hristos şi în Biserică” (Efeseni 5,32).

Iniţial, Taina Căsătoriei se săvârşea cu dumnezeiasca Euharistie şi 
reprezintă încadrarea unirii acesteia în perspectiva vieţii celei în Hristos. 
Taina nunţii dă o dimensiune profundă spirituală unirii dintre soţ şi soţie, 
având la bază iubirea care se mişcă în două direcţii, pe verticală şi pe 
orizontală sau, mai bine spus, pe cea divină şi pe cea naturală7.  Ca înclinaţie 
naturală îl duce pe om la căsătorie, iar ca înclinaţie divină îl îndreaptă spre 
comuniunea cu Dumnezeu.

Dragostea naturală îl trage pe om către depăşirea propriului eu 
şi comuniunea cu un tu, ceea ce reprezintă un factor important pentru 
constituirea sau articularea vieţii sau societăţii umane8. Omul se descoperă 
ca un eu în relaţia cu tu9. Relaţia cu tu o trăieşti în mod deplin când se 
experiază ca responsabilul faţă de Dumnezeu prin faptul că răspunde 
revendicării lui Dumnezeu. Oamenii se experiază ca eu-tu prin faptul că sunt 
fiinţe cuvântătoare 10  şi implică răspundere unul faţă de altul şi amândoi în 
faţa lui Dumnezeu. Experienţa lui tu uman sau divin sunt realităţi apofatice, 
indefinibile. Dragostea oferă omului posibilitatea de a trece de la urmărirea 
intereselor egoiste la comuniunea dezinteresată.

Valorificarea dragostei se realizează în comuniunea iubirii create de 
căsătorie. Iubirea adevărată cere osteneală, stăruinţă şi jertfă. Căsătoria este 
comuniune de iubire. Adevărata comuniune este aceea trăită ca o comuniune 
de iubire 11. Fără iubire, familia se transformă în convieţuire convenţională. 
În căsătorie, cei doi soţi sunt persoane unice şi irepetabile ce alcătuiesc 
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cuplul. Materia şi simţurile slujesc comuniunii persoanelor şi, astfel, capătă 
caracter spiritual. Pentru a spori comuniunea spirituală relaţiile dintre soţi 
trebuie să fie în mod special spirituale. Femeia este omul cel mai apropiat de 
bărbat şi invers, deoarece îl completează. Bărbatul are în femeie umanitatea 
ajunsă la intimitatea supremă cu el, ei îşi sunt unul altuia deplin descoperiţi, 
într-o totală sinceritate, fiecare îi este celuilalt ca un alt „eu”, rămânând 
totuşi un „tu” care îi este necesar pentru a se descoperi. Fiecare se uită pe 
sine, făcându-se eu-ul celuilalt. Sf. Ioan  Gură de Aur spune: „Cel iubit este 
pentru cel ce se iubeşte identic cu sine. Însuşirea iubirii este de aşa fel, ca 
cel ce iubeşte şi cel iubit nu mai pot să formeze două persoane deosebite, ci 
un singur om”12. Astfel cei doi soţi realizează starea după care năzuieşte şi se 
realizează ca persoană în comuniune reciprocă. Dar se realizează ca persoană 
doar când dragostea trupească e pătrunsă de cea spirituală şi copleşită de 
ea13.  Căsătoria e o cale spre spiritualizarea celor doi soţi în relaţia unuia 
faţa de altul şi în toate relaţiile cu semenii. Căsătoria ca legătură naturală pe 
viaţă între un bărbat şi o femeie, se întemeiază pe faptul că numai împreună 
alcătuiesc umanitatea completă. „Nu este decât o suferinţă, a fi singur”14. 
Nici Dumnezeu nu este o singură Persoană, căci în acest caz n-ar fi iubire şi 
nici Persoana Dumnezeu cu adevărat.

Dumnezeu a creat pe Eva, pentru că a văzut că nu este bine ca omul să 
fie singur, ci, fiind doi, să se completeze reciproc, fiindcă numai împreună 
alcătuiesc omul deplin. „Bărbat şi femeie i‑a făcut pe ei şi i‑a binecuvântat, 
şi a chemat numele lui Om (Adam), în ziua în care i‑a făcut pe ei” (Fac. 5, 2). 
Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Vorbind de doi, Dumnezeu vorbeşte de unul 
singur." Omul este o unitate completă, deci chip al lui Dumnezeu, pentru că 
unitatea sa de om se realizează în dualitatea neuniformă şi complementară 
de bărbat şi femeie15. „Şi a făcut Dumnezeu pe om după Chipul Său; după 
chipul lui Dumnezeu l‑a făcut; a făcut bărbat şi femeie” (Fac. 1, 27).

Sfântul Chiril al Alexandriei spune că, prin crearea lui Adam şi a 
Evei, „Dumnezeu a creat coexistenţa”16.  Cei doi se iubesc pentru că se 
completează şi nu sunt uniformi. Nikolai Berdiaev susţine că „dragostea 
este temelia ontologică a legăturii căsătoriei, iar sensul şi rostul unirii între 
bărbat şi femeie se află nu în perpetuarea speciei sau în aportul său social, 
ci în calitatea de persoană care se luptă să dobândească o viaţă deplină 
şi desăvârşită şi care este însetată de veşnicie”17. Soţul şi soţia se unesc în 
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căsătorie pentru a participa la dragostea jertfelnică de natură transcendentă. 

Acea iubire, care dă naştere unei dorinţe reciproce pe măsură ce dezvăluie 

noua realitate a „unui singur trup” şi îşi găseşte sublima expresie în dorul 

cuplului după viată eternă în comuniunea cu Sfnta Treime.

Martin Buber spune că în căsătorie, două eu-uri, bărbat şi femeie, 

păşesc în lumea transcedentă a Tu‑ului, pentru că percepe unul în celălalt 

valoarea şi sensul unic. Dragostea conjugală în complexitatea ei înglobează 

fiecare aspect al fiinţei cuplului, are de îndeplinit rolul fundamental de a 

aduce un El sau o Ea obiectivi în relaţia Eu-Tu18. În esenţă, căsătoria este 

o realitate eclezială, iar sensul ei este legat de mesajul învierii şi al vieţii de 

dincolo. Căsătoria este unirea unică, în iubire, între două fiinţe care pot să 

depăşească propria lor umanitate şi astfel să fie nu numai unite una cu alta, 

ci şi în Hristos. 

Bărbatul se întregeşte prin femeie, iar prin iubire amândoi devin tari. 

De aceea se dă celor care se căsătoresc harul dumnezeiesc, fiindcă căsătoria 

este o legătură naturală de dragoste şi ajutor reciproc, bucurie de celălalt 

şi răbdare a lui. Căsătoria trebuie înţeleasă mai întâi ca un mijloc care face 

ca legătura dintre bărbat şi femeie să fie cu adevărat o legătură deplină, 

după chipul comuniunii supreme a Sfintei Treimi. Unitatea indisolubilă a 

căsătoriei este o unitate fiziologică, dar şi o unitate prin iubire. Iubirea este 

inima din care pulsează întreaga viaţă creştină. Iubirea presupune o unitate, 

o înrudire între două persoane19.

Ea este forţa spirituală prin care credinciosul se uneşte cu Dumnezeu 

şi Dumnezeu cu toată creatura. E o virtute, întrucât răspunde iubirii lui 

Dumnezeu cu iubire, atârnă de libera decizie a voinţei şi iubirea atârnă, de 

asemenea, de voinţă. Iubirea este virtutea teologică prin care se realizează 

cea mai deplină unire cu Dumnezeu şi prin Dumnezeu cu întreaga creatură20. 

Prin iubire creştinul petrece în Dumnezeu şi Dumnezeu în el şi se simte 

înfrăţit cu cosmosul întreg.

Căsătoria primeşte în Biserică un har care trebuie dezvoltat de cei doi 

soţi în cadrul propriei lor căsătorii. Omul adevărat este omul în Hristos şi 

viaţa spirituală e viaţa în Hristos, trăirea ultimei nu se poate realiza decât 

în unirea şi comuniunea omului cu Hristos, comuniune care în plenitudinea 

ei se numeşte îndumnezeire şi care are drept conţinut antropologic al ei 
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hristificarea. Prin această hristificare omul devine în mod real mădular al lui 

Hristos21.

Centrul vieţii spirituale în Hristos este Sfânta Euharistie care e viaţa 

în întreaga ei plinătate. Aici unirea cu Hristos e întreagă şi deplină şi este 

transfigurat şi hristificat întreg omul, în toate dimensiunile lui, cu toate 

simţurile şi funcţiile lui psihosomatice unite cu Hristos printr-o unire 

profundă. „Fiindcă aceasta este nunta cea mult cântată cu imne, în care Mirele 

Prea Sfânt ia ca mireasă fecioara Biserica...prin ea suntem carne din carnea 

Lui şi oase din oasele Lui.  Dumnezeiasca Euharistie face din Hristos binele 

nostru înaintea chiar a darurilor noastre naturale. În Hristos, firea noastră 

a fost înnoită şi adusă la înviere, aceasta fiind dimensiunea supranaturală a 

dreptăţii ei”22.

Această „dreptate” iradiază din trupul lui Hristos în toţi cei ce se alipesc 

Lui prin credinţă şi folosesc puterea ce vine prin aceasta de a se face după 

chipul Lui. Trupul îndumnezeit al Domnului, aşezat în stare de dreptate 

şi preamărit, înviat şi înălţat la ceruri, se comunică prin Sfintele Taine şi 

rămâne pururea prezent şi viu prin Duhul în creaţie şi ca atare se numeşte 

Biserică. Biserica este, în felul acesta, „fericitul trup (extins) al Domnului”. 

Concentraţi în acest trup aflat în stare de dreptate, credincioşii dobândesc şi 

ei starea de dreptate23.

În Biserică creaţia se ridică la starea de dreptate. Mântuirea trebuie 

înţeleasă ca o viaţă nouă ce iradiază direct din trupul sfinţit şi înviat, în 

mădularele corpului tainic al lui Hristos care e Biserica, ca un efect al 

comuniunii personale a credincioşilor cu Hristos şi care este o calitate nouă 

în continuă dezvoltare a omului. Sfântul Apostol Pavel vede viaţa creştinilor 

ca o alergare cu rânduiala spre cununa vieţii veşnice şi nesfârşite în Hristos24.

Înaintarea spre deplina asemănare cu Hristos se face doar în Biserică 

deoarece prin Biserică se vede „înţelepciunea cea de multe feluri a lui 

Dumnezeu, după hotărârea cea de veci, pe care a descoperit-o în Hristos 

lisus Domnul nostru” (Efes. 3, 10 - 11). Biserica este trupul lui Hristos, iar 

Capul e Hristos şi modelează faţa Bisericii prin trăsăturile Lui, Biserica 

este mediul comunitar uman în care Hristos îşi retrăieşte, împreună cu el, 

acţiunea Sa mântuitoare25. În relaţia cu Persoana supremă a Cuvântului 

devenit om apropiat se poate progresa doar înaintându-se în relaţia de iubire 
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cu comunitatea credincioşilor, în care Hristos Se află sălăşluit ca în corpul 
Său, întărind unitatea lui26.

Prin umanitatea plenar îndumnezeită a lui Hristos deschisă tuturor 
avem acces şi putere de acces la umanitatea tuturor şi invers, prin umanitatea 
tuturor văzută în unitatea şi iubită la fel avem acces la umanitatea lui Hristos 
plină de Dumnezeire în care ea se cuprinde. Paul Evdochimov spune: 
„Dumnezeu se dăruieşte oamenilor după setea lor; câtorva, care nu pot bea 
mai mult, El nu le dă decât o picătură; dar ar vrea să dea valuri întregi, 
pentru ca, la rândul lor, creştinii să poată adăpa întreaga lume”27.

Biserica este viaţa de comuniune a persoanelor Sfintei Treimi extinsă 
în umanitatea şi comuniunea de iubire şi de viaţă a oamenilor cu Dumnezeu, 
datorită lui Hristos, Logosul întrupat al Tatălui, care a coborât această viaţă 
de comuniune a lui Dumnezeu în umanitate şi a ridicat pe oameni la această 
viaţă de comuniune şi îi menţine în această viaţă de comuniune prin Duhul 
Său28.

Biserica este „plină de Treime”, fiind o prelungire dinamică prin 
Duhul întrupării, Biserica e trupul lui Hristos, extinderea socială a lui 
Hristos în umanitate. Ca om, Hristos îi cuprinde în Sine, în mod relaţional, 
pe toţi oamenii în care se realizează aceiaşi fire umană. Fiul lui Dumnezeu 
îi recapitulează pe toţi în Sine prin întrupare, pentru a-i mântui obiectiv, 
restabilind în comuniunea cu El, ca făpturi noi în Duhul29. 

Sfântul Irineu spune că Hristos a recapitulat în Sine pe toţi în vederea 
răscumpărării şi a Bisericii. Fericitul Augustin spune: „Non solum Christianos 
factos esse, red Christum. Căci, dacă El este capul, noi suntem membrele: 
omul în întregime este El şi noi ‑ totus homo, ile et nos ‑ Christus et Eeclesia, 
sau: Căci Hristos nu este numai în cap şi nu în trup, Hristos este întreg în 
cap şi în trup ‑ non enim Christus in capite et non in corpore, sed Christus 
totus in Capite et in Corpore”30.  

Biserica este Trupul lui Hristos şi plenitudinea Duhului deodată, fiind 
o comuniune de persoane prin Hristos care a făcut din noi toţi una cu El şi 
una între noi în El, prin Duhul. Unitatea şi comuniunea sunt deodată şi se 
datorează lui Hristos şi Duhului sau Duhului şi lui Hristos. Biserica este o 
prezenţă divină teandrică, constituită de persoane umane cu Dumnezeu prin 
Hristos în Duhul Sfânt.
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Biserica este o comuniune de viaţă şi iubire a oamenilor cu Dumnezeu, 
prin Hristos, în Duhul Sfânt, o comuniune de iubire şi simţire a oamenilor 
cu persoanele Sfintei Treimi şi între ei, datorită lui Hristos care i-a unit în 
trupul Său şi Duhul care îi susţine şi-i creşte în acesta. Biserica este, în acelaşi 
timp, statu vie şi tot ea este deja statu patriae, adică este în acelaşi timp în cer 
şi pe pământ. Întreaga Biserică formează comuniunea Trupului lui Hristos 
plină de Duhul Sfânt care este şi rămâne în mod real în Biserică. Tocmai 
aici este Taina Bisericii: o comuniune şi comunitate vizibilă şi pământească 
a oamenilor cu Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfânt, care este în acelaşi 
timp şi o comunitate sacramentală, şi invers: Biserica este o comunitate 
sacramentală, pentru că este o comunitate vizibilă şi pământească a 
oamenilor cu Dumnezeu, cu Hristos prin Duhul Sfânt în care ei se sfinţesc şi 
se mântuiesc, fiindcă aici se împărtăşesc cu Hristos şi primesc prin Sfintele 
Taine harul Duhului Sfânt31.

Biserica este o comuniune şi comunitate sacramentală sobornicească. 
Prin aceasta se indică integritatea credinţei. Ea este o comunitate teandrică 
sacramentală pentru viaţa şi mântuirea noastră, prin slujire. În acelaşi 
timp, Biserica este o comunitate sacramentală de împreună rugăciune şi 
mărturisire a credinţei de către toţi credincioşii ei prin episcop şi preoţi şi 
împreună cu aceştia care sunt iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu (I Cor. 4, 
1) şi slujitori ai lui Hristos prin Duhul dat la Hirotonie. Sfânta Biserică este 
plină de Hristos prin Duhul şi Duhul este prezent în Biserică cu toată bogăţia 
vieţii dumnezeieşti32.

Actele mântuitoare ale lui Hristos se prelungesc în noi prin Sfintele 
Taine şi odată cu ele se prelungeşte Hristos însuşi, ceea ce scoate în evidenţă 
faptul că umanitatea îndumnezeită şi slăvită a lui Hristos este durabilă. 
Tainele ţin de Hristos Arhiereul, care rămâne în stare de continuă dăruire şi 
pe scaunul slavei din iubire şi solidaritate cu omul. Taina este darul nupţial 
prin excelenţă pe care Hristos l-a ales pentru Biserică. Mai mult, Taina 
realizează cununia însăşi a lui Hristos cu Biserica Sa. Într-adevăr, aici (adică 
prin Taine) se realizează nunta mistică al cărui antitip Sfântul Pavel l-a 
văzut în căsătoria pământească; în Hristos şi în Biserică (Efes. 5, 25 - 32) se 
dezvoltă întreaga plenitudine a tainei nunţii33. 

Prin dumnezeieştile Taine, Biserica participă în primul rând la Patima 
Domnului murind păcatului şi prin moartea Sa, la viaţa prin care trăieşte 



ALMANAH BISERICESC 2014

358

lui Dumnezeu (Rom. 6, 10). Prin cruce, Biserica este cu Hristos umplută de 
Duhul, este sfinţită, transfigurată, slăvită şi îndumnezeită. Tainele fac Biserica 
şi prin ele comunitatea creştină depăşeşte dimensiunea pur umană şi devine 
Biserică. Acolo unde e Biserica este Euharistia, acolo e plenitudinea Bisericii 
şi invers34. Tot ceea ce se săvârşeşte în Biserică, este săvârşit de întreaga 
Biserică şi are dreptul să se ocupe de căsătoria religioasă a membrilor săi.

Unirea soţilor presupune unirea lui Hristos cu Biserica Sa, ea se leagă 
de ea şi colaborează cu ea către un scop supranatural. Unitatea supranaturală 
a soţilor ca membre şi organe ale Trupului lui Hristos constituie marea Taină 
a căsătoriei creştine. Ea reflectă misterul unirii lui Hristos cu Biserica35. 
Căsătoria creştină este o Taină, iar săvârşitorul suprem este Hristos însuşi. 
Prin harul Nunţii, comuniunea familiei este înălţată într-un anume sens la 
nivelul comuniunii ecleziale, care este ajutată să se realizeze prin familie şi care 
sunt şi un model concret al comuniunii bisericeşti. Înţelegerea comunitar-
eclezială a căsătoriei creştine este un pas decisiv pe drumul întăririi acesteia. 

Provocările lumii post-moderne şi secularizate la adresa familiei lovesc 
în primul rând tocmai în această unitate. Tocmai de aceea se vorbeşte atât de 
des despre o presupusă libertate, în virtutea căreia cei doi soţi pot dispune 
după bunul plac de propria căsnicie, alegând vieţuirea egoistă şi nu pe cea 
în comuniune. În sprijinul acestei stări anormare a lucrurilor, vin tot felul 
de structuri cu pretinse competenţe în consilierea familială, uitând că toate 
problemele unui cuplu ar putea fi rezolvate în  Biserică, prin participarea 
activă la viaţa acesteia.
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NUANŢE ŞI EXIGENŢE PASTORALE
Pr. Prof. Dr. Lucian PETCU

Parohia "Sf. Ier. Nicolae" ‑ Drăgănescu

U
nul dintre cele mai importante locuri scripturistice care evidenţiază 
aspectele principale ale pastoraţiei, este versetul ce cuprinde următoa-
rele cuvinte ale Mântuitorului: ”Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel 

bun Îşi pune sufletul pentru oile sale.Iar cel plătit şi cel care nu este păstor, şi 
ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge; şi lupul le ră‑
peşte şi le risipeşte. Iar cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. 
Eu sunt păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine”1.

Încă dintru început este evident faptul că, prin cele spuse mai sus, se 
face referire la misiunea arhierească a Mântuitorului, Care Şi-a jertfit viaţa 
pentru ridicarea păcatelor oamenilor. Însă cuvintele Domnului constituie şi 
un testament lăsat urmaşilor Săi, anume clericilor care, pe de o parte sunt 
lucrători în spaţiul sacerdotal, iar pe de altă parte sunt păstori ce cârmuiesc 
obştea încredinţată lor spre mântuire. 

Pătrunzând cu mintea şi cu inima sensul cuvintelor Mântuitorului mai 
sus menţionate, descoperim că o primă însuşire definitorie a pastoraţiei de 
calitate (dar şi a păstorului autentic) este bunătatea. Însă, după ce Mântuitorul 
menţionează această virtute, o şi defineşte pe aceasta punând condiţia jertfei 
supreme a păstorului cel bun, care îşi închină sau îşi dăruieşte propria viaţă 
pentru împlinirea, fericirea şi mântuirea păstoriţilor încredinţaţi.
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În afară de păstorul cel bun, în versetul biblic supus analizei de faţă, este 
pomenit însuşi ”păstorul plătit care nu este păstor”, criteriul de diferenţiere 
dintre cele două tipuri de păstor fiind prezentat într-un mod destul de clar: 
păstorul cel bun care este păstor îşi pune viaţa pentru oile sale, iar păstorul cel 
rău care, în fapt, nu este păstor, se află într-o asemenea stare decăzută tocmai 
pentru că este plătit şi nu-l doare inima de oi. 

Aşadar, pastoraţiei adevărate nu-i este propriu interesul material, ci doar 
dorinţa de desăvârşire spirituală a credincioşilor, metamorfoză ce nu poate 
avea loc decât în condiţiile jertfei păstorului. Astfel, duhovniceşte vorbind, 
păstorul nu are ”carte de muncă” şi nici nu este ”angajat” la parohia lui. Deşi, 
deseori starea materială a preotului este dificilă, căci cei mai mulţi dintre 
preoţii de mir au parohii mici cu credincioşi puţini şi săraci, un păstor bun nu 
uită niciodată că de plata şi răsplata lucrării sale are grijă Păstorul Cel de sus. 

Dar ceea ce este fundamental pentru pastoraţia Bisericii, este certitudinea 
că păstorul cel bun este cu adevărat părinte şi face totul ca un părinte. De aceea, 
păstorul cel bun nu ţinteşte plata materială în efortul său pentru desăvârşirea 
spirituală a enoriaşilor săi, pentru că un părinte nu cere bani de la copiii săi 
pentru efortul pe care-l depune în creşterea şi educaţia lor. De asemenea, 
păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale pentru că şi părintele îşi dă viaţa 
pentru copiii lui atunci când aceştia sunt în pericol.

Aşa cum există cei doi păstori sau cele două tipuri de păstor, aşa există şi 
lupul care răpeşte şi risipeşte oile, de unde şi grija păstorului cel bun să ţină oile 
aproape de el şi într-o strânsă unitate cu el. Dacă lupul (sau diavolul) doreşte şi 
face rău oilor, iar păstorul plătit este indiferent de situaţia lor, abandonându-le 
la vreme de necaz şi fugind, singurul păstor adevărat este cel bun care-şi pune 
viaţa pentru oile sale. 

Însă, o vieţuire sau convieţuire jertfelnică nu poate fi străină de comuniune, 
iar comuniunea cu păstorul cel bun ţine şi de cunoaşterea reciprocă. Aşa se 
întâmplă în cazul Mântuitorului şi a ucenicilor Săi, Domnul Hristos fiind, 
în acelaşi timp, şi Bun în mod desăvârşit şi Păstor autentic, iar între El şi 
ucenicii săi existând o cunoaştere reciprocă. Ştim aceasta deoarece Dumnezeu 
îl cunoaşte pe omul pe care El l-a creat, iar omul, dacă vrea să fie ucenic al 
Domnului, trebuie să dorească mântuirea şi aceasta nu se poate realiza decât 
numai prin cunoaşterea lui Dumnezeu, căci ”aceasta este viaţa veşnică: Să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care 
L‑ai trimis”1. Aşadar, cunoaşterea lui Dumnezeu este vitală vieţii duhovniceşti 
deoarece prin cunoaştere se ajunge la ”fuziunea”în duh dintre Dumnezeu şi 
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om, precum spunea şi Sf. Ap. Pavel ”şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în 
mine”2.

Dacă astfel se desăvârşeşte legătura dintre Dumnezeu şi om, tot aşa 
trebuie să se întâmple şi cu relaţia dintre duhovnic şi credincioşii săi. Astfel, şi 
duhovnicul trebuie să-i cunoască pe păstoriţii şi fiii săi duhovniceşti, precum 
şi păstoriţii trebuie să-şi cunoască bine duhovnicul.Astfel se realizează între 
ei acea unitate sfântă de care amintea şi Mântuitorul în rugăciunea Sa: ”Şi 
slava pe care Tu Mi‑ai dat‑o, le‑am dat‑o lor, ca să fie una, precum Noi una 
suntem”3.  

Aşadar, pastoraţia este eminamente trăirea credinţei, făptuirea poruncilor 
şi acestui principiu fundamental i-au fost fideli şi Sfinţii Părinţi, precum Sf. 
Ioan Gură de Aur care, vorbind despre preoţie, arăta că ”dacă viaţa preotului 
ar fi întru totul armonizată cu faptele credinţei, ea ar fi neclătită în faţa 
capcanelor diavolului”4 căci "mai multe sunt furtunile care zbuciumă sufletul 
preotului decât talazurile care bântuie marea"5. Iată cum, prin armonizarea 
vieţii păstorului cu faptele credinţei, se realizează cea mai importantă lucrare a 
Bisericii, anume misiunea duhovnicească de care credincioşii au cea mai mare 
nevoie.

În acest duh al Sfintei Scripturi şi al Sfinţilor Părinţi, şi la Drăgănescu 
s-a desfăşurat, de-a lungul timpului, o pastoraţie duhovnicească deosebit de 
importantă. Când spunem aceasta ne gândim, pe de o parte, la părintele paroh 
Savian Bunescu care a desfăşurat în această parohie o pastoraţie rodnică timp 
de 62 de ani (1937-1999), iar pe de altă parte, la lucrarea misionară de excepţie 
a părintelui Arsenie Boca, acela care a cutremurat prin harul şi învăţătura 
Sfinţiei Sale, sufletele atâtor credincioşi veniţi din toate colţurile ţării. De 
aceea, credem că activitatea misionară la această sfântă parohie a prezentat şi 
prezintă nuanţe şi exigenţe specifice.

Parohia Drăgănescu cuprinde satele Drăgănescu şi Poşta, iar numele de 
“Drăgănescu” vine de la numele lui Fotache Ştirbey Drăgănescu, cel care a 
creat satul Drăgănescu şi a ctitorit şi biserica “Sf. Ilie”- Rahova. Cele două sate 
au fost întotdeauna cuprinse în aceeaşi parohie, care a avut doar o singură 
biserică, actualul locaş de cult fiind ridicat de boierii locali Petre Dănescu şi 
Ion Dumitrescu (precum şi de alţii care au binevoit să ajute) în anul 1870 şi 
având hramul Sf. Ierarh Nicolae.

Înainte de această biserică – după tradiţie – a existat, acum mai mult de 
250 de ani, o biserică în satul Poşta (pe actualul teren aflându-se încă o cruce 
veche) care apoi a fost mutată în satul Drăgănescu (posibil după înfiinţarea 
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acestuia). Acest al doilea lăcaş de cult a fost aşezat pe malul Argeşului, dar cu 
timpul, râul schimbându-şi albia a pus în pericol clădirea bisericii, surpând 
chiar şi malul pe care se afla cimitirul.

Astfel, în 1870, vechea biserică din bârne a fost demolată şi o alta a fost 
construită din cărămidă pe actualul amplasament – în mijlocul satului. Până 
în 1927 biserica Sf. Nicolae din Drăgănescu a fost filie a bisericii Sf. Ilie Rahova 
care, conform unui testament al lui Fotache Drăgănescu, avea unele obligaţii 
faţă de biserica satului. Tot din această perioadă, mai exact din anul 1920, 
datează şi clopotul situat în copotniţa bisericii (aflat şi astăzi în uz) dăruit 
cătunului Drăgănescu de către epitropia bisericii Sf. Ilie Rahova împreună cu 
alţi credincioşi din Bucureşti.

Mai târziu, între 1928-1932, clădirea bisericii a suferit unele reparaţii, a 
fost învelită cu tablă şi pictată în ulei (în 1930) cu fonduri de la stat, de către 
pictorul Corbu.

În 1937 soseşte în sat tânărul preot Savian Bunescu, care va avea parte de 
cea mai lungă pastoraţie dintre toţi cei 9 preoţi parohi cunoscuţi cu numele, 
Sfinţia Sa fiind parohul care va reconstrui biserica şi va crea condiţiile necesare 
pictării ei. Astfel, între 1955-1956, bisericii i s-a făcut subzidire (stopându-se 
şi igrasia care distrusese vechea pictură), s-a construit o boltă în naos, s-a 
desfiinţat tinda (din dorinţa de a mări spaţiul) şi a fost înlăturat vechiul acoperiş 
ca mai apoi să fie ridicate zidurile laterale cu 1,75 m,  să fie construită o faţadă 
în semicerc, iar noul acoperiş să fie înzestrat cu încă trei turle mici (în afară de 
cea mare care exista şi înainte), două la faţadă şi una pe altar. Între 1959-1960 
sunt construite şi o nouă casă parohială, precum şi o nouă clopotniţă.

Deoarece în timpul lucrărilor de reconstrucţie vechea pictură a fost 
compromisă în proporţie de 95 %, s-a impus cu necesitate repictarea bisericii. 
De aceea, în august 1967, soseşte în satul Drăgănescu, ca pictor, Părintele 
Arsenie Boca, mare personalitate duhovnicească care, prin harul pe care îl 
avea, a atras o mulţime de credincioşi, contribuind astfel la mărirea zestrei 
bisericii. Astfel, timp de mai mult de 15 ani, părintele Arsenie a înfăptuit în 
această biserică o lucrare misionară excepţională, realizând o deosebită 
pictură murală a bisericii (pictură cu mesaj teologic-duhovnicesc dar şi 
profetic), cutremurând însă şi pe credincioşi prin cunoaşterea problemelor lor 
duhovniceşti, prin scoaterea la lumină a tainiţelor ascunse ale sufletelor lor, 
dar şi prin ajutorarea lor în chip minunat.
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Desigur, că aceaastă activitate duhovnicească efervescentă a adus roade şi 
în planul înzestrării locaşului de cult, în acest răstimp bisericii adăugându-i-se 
actuala tindă precum şi o nouă catapeteasmă şi noi străni.

În fine, o ultimă lucrare de importanţă covârşitoare, a fost consolidarea 
exterioară a clădirii bisericii între anii 2009-2010 când i s-a adăugat o nouă 
subzidire, stâlpi încastraţi în zidurile laterale, o nouă centură supraterană şi 
grinzi de consolidare în podul bisericii. 

Pastoraţia părintelui Savian Bunescu

Părintele Savian Bunescu (1911-2005) a sosit în parohie în 1937, fiind 
hirotonit preot în paraclisul palatului patriarhal de către primul patriarh la 
Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea. Părintele Savian a avut de ales 
între parohia Vârteju (deţinătoarea unei sesii parohiale importante) şi parohia 
Drăgănescu (care avea casă parohială şi mai puţin teren agricol). S-a hotărât 
pentru Drăgănescu tocmai pentru că avea unde locui, gestul acesta indicând 
dorinţa părintelui Savian de a rămâne definitiv în parohia unde Dumnezeu l-a 
trimis, aşa cum de altfel şi mărturisea, spunând că dacă Dumnezeu l-a trimis 
în acest sat mic înseamnă că aici era nevoie de el.

Deci, iată, că încă dintru început, tânărul preot a dorit să rămână definitiv 
în parohie, părintele Savian slujind întreaga viaţă la această biserică, pentru că 
”adevăratul preot şi păstor «îşi cunoaşte turma» şi nu stă departe de viaţa 
păstoriţilor săi”6.

Pastoraţia părintelui Savian a fost deosebit de apreciată atât de către 
credincioşi, cât şi de preoţii confraţi, precum şi de către superiorii săi (un 
părinte consilier de la Arhiepiscopia Bucureştilor mărturisind că părintele 
Savian, prin misiunea pe care a făcut-o, a păstrat Ortodoxia în parohia 
Drăgănescu). Activitatea misionar-pastorală a părintelui Bunescu a adus 
roade spirituale bogate şi adânc întipărite în conştiinţa credincioşilor, care 
sunt ataşaţi de valorile Ortodoxiei cum ar fi credinţa în Dumnezeu, postirea, 
practicarea rugăciunii şi convingerea în lucrarea harică a slujbelor Bisericii. 
De asemenea, părintele Savian s-a implicat decisiv şi în întărirea vieţii morale 
a credincioşilor, înfierând păcatele şi viciile unora care puteau afecta grav 
moralitatea enoriaşilor, cum ar fi: beţia, lenea, hoţia, curvia, fumatul şi în 
general viaţa necumpătată (precum era pierderea nopţilor, părintele Savian 
constituind un exemplu în ceea ce priveşte culcatul devreme, trezitul de 
dimineaţă şi alimentaţia cumpătată şi naturală).
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În ce priveşte lucrarea sacramentală, un prim aspect interesant şi 
definitoriu pentru pastoraţia părintelui Savian era metoda de a boteza copiii 
prin afundare. Astfel, cu un curaj (izvorât desigur din credinţa puternică în 
Dumnezeu) părintele Savian boteza pruncul prin întreita afundare cu multă 
îndrăzneală şi naturaleţe, scufundându-l integral în apă şi apoi scoţându-l 
complet deasupra cristelniţei, neîndoindu-se o clipă că pruncul ar putea păţi 
ceva şi având convingerea că prin botez copiii bolnavi se fac sănătoşi, ceea ce 
s-a întâmplat aproape întotdeauna.

O altă practică importantă sub aspect cultic, întâlnită la părintele, a 
fost săvârşirea deniiilor în toate zilele Săptămânii Patimilor, începând cu 
seara Floriilor, când, la sfârşitul fiecărei slujbe a deniei, predica enoriaşilor 
pregătindu-i sufleteşte pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului. De 
altfel, referitor la lucrarea catehetică, părintele Savian a fost adeptul înfocat al 
folosirii predicii cu orice prilej (Sf. Liturghie, Sfintele Taine, înmormântări şi 
altele). Bun predicator, părintele Savian a învăţat şi a impresionat întotdeauna 
pe credincioşi, deseori, atunci când era cazul, părintele folosind şi incisivitatea 
în a ”pune punctul pe i”, şi toate acestea, pentru a convinge pe credincioşi de 
adevărul credinţei ortodoxe şi de a-i determina să aplice în vieţile lor preceptele 
morale ale trăirii creştine. Şi poate că această calitate predicatorială a părintelui 
Savian s-a descoperit cel mai bine, dar s-a şi încununat în remarcabilul necrolog 
pe care părintele Savian l-a rostit la înmormântarea părintelui Arsenie.

Referitor tot la activitatea cultică şi sacramentală a părintelui Savian, mai 
trebuie menţionat faptul că preotul paroh dorea ca slujbele bisericii să fie cât 
mai frumoase, ca în acest fel să ajungă la inima credinciosului. De aceea, la 
Sfânta Liturghie se străduia din răsputeri ca toţi credincioşii participanţi să 
cânte şi să cânte frumos, căci părintele, posesor al unei ”urechi muzicale” 
deosebite, intervenea deseori, încurajând dar şi corectând ori de câte ori 
credincioşii falsau fără voia lor. Să mai amintim şi că, în jurul anului 1970, 
părintele Savian a format din credincioşii cu voce şi ureche muzicală, un cor al 
bisericii ce a funcţionat o vreme în cafasul lăcaşului de cult. Iată ceva cu totul 
special: o biserică de sat dintr-o parohie de categoria a treia dotată cu un cor al 
bisericii format în special din credincioşii din sat. Oare câte parohii de la ţară 
şi din ţară au avut la vremea aceea un cor al bisericii ?

Un alt exemplu elocvent în ce priveşte calitatea slujbelor care se săvârşeau 
în parohia Drăgănescu, era practica acestui slujitor devotat care, atunci când 
săvârşea sfânta sfeştanie, aceasta nu dura mai puţin de 20 de minute, chiar 
dacă (cum se obişnuieşte în luna martie) erau programate mai multe astfel de 
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slujbe într-o singură zi. De asemenea, mai este cunoscut faptul că duminica 
părintele intra în biserică înaintea tuturor şi pleca din biserică în urma tuturor. 
Astfel, deseori întârzia în sfântul locaş rugându-se pentru credincioşii ce 
aveau probleme şi întărindu-le credinţa prin convorbiri pe care le purta cu 
ei. Drept urmare, duminica, doamna preoteasă Ligia Bunescu era nevoită să 
încălzească de repetate ori mâncarea de prânz, pentru că părintele nu venea 
acasă la ora stabilită. De fapt, toate acestea se întâmplau, deoarece părintele 
Savian avea concepţia pastorală conform căreia preotul era dator să nu refuze 
pe credincioşi, atunci când aceştia îi cereau un sfat sau să facă o rugăciune. 
De asemenea, părintele Savian îndemna pe slujitori să nu pună pe primul 
plan alte activităţi secundare, să nu se uite la ceas în ideea că trebuie să plece 
grabnic undeva, atunci când sunt solicitaţi de credincioşi în cele spirituale, căci 
pe primul plan sunt nevoile duhovniceşti ale credincioşilor deseori necăjiţi şi 
disperaţi şi nemaiavând la cine să apeleze pentru a fi ajutaţi, decât numai la 
slujitorii Domnului. 

Această concepţie pastorală a părintelui Savian s-a coroborat foarte 
bine cu modul de viaţă al sfinţiei sale. Părintele Savian a impresionat şi prin 
tihna vieţii sale pastorale, dar şi personale. La părintele prima activitatea 
sacramentală, rugăciunea, lectura şi convorbirile cu credincioşii, fără a neglija 
însă şi întreţinerea gospodărească a bisericii şi a casei parohiale ori de câte ori 
era nevoie fără să exceleze (sau fără să vrea să exceleze) în această direcţie. 
Şi pentru acest aspect părintele a fost căutat de mulţi credincioşi, căci aceştia 
venind la Drăgănescu beneficiau nu numai de ajutorul haric al rugăciunilor 
preotului paroh, ci şi de liniştirea ce izvora din persoana acestui preot dedicat 
şi rugător care îţi dăruia acea pace de care aveai nevoie, acea tihnă sufletească 
ce respira din personalitatea verticală a unui vrednic preot de ţară. În părintele 
Savian s-au îmbinat harul şi liniştea slujitorului trăitor într-o parohie de ţară, 
care şi-a dedicat timpul rugăciunii pentru ceilalţi, rugăciune ce a vindecat 
sufleteşte şi trupeşte pe mulţi credincioşi veniţi din alte părţi (mai ales din 
Bucureşti) şi care au dobândit şi acea linişte atât de necesară unui suflet 
bombardat de ispitele şi agitaţia marilor oraşe. 

Dacă prin curajul şi incisivitatea sfinţiei sale, părintele Savian a fost 
comparat deseori cu un soldat aflat în plină luptă, totuşi părintele a impresionat 
pe enoriaşi şi pe alţi credincioşi şi prin dragostea şi grija pe care le-a purtat-o 
întotdeauna, întâmpinându-i cu îmbrăţişări şi sărutări şi interesându-se 
părinteşte de problemele lor. De altfel, îşi cunoştea bine păstoriţii şi se interesa 
de ei permanent, chiar şi după pensionare, uşa casei sale fiind permanent 
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deschisă tuturor, în ciuda suferinţelor fizice pe care le ascundea cu multă 
demnitate în ultima parte a vieţii sale.

Referitor la necesitatea ascezei în viaţa credinciosului, părintele Savian 
era un hotărât promotor al postului reglementat de către Sfânta Biserică, fiind 
împotriva dezlegărilor de tot felul acordate cu uşurinţă, nu din cauza unor 
neputinţe trupeşti, ci din dorinţa de desfătare a pântecului. Toţi enoriaşii 
cunosc sfatul pe care-l dădea în biserică femeilor din sat îndemnându-le să 
facă mâncare de post soţilor lor, căci ”ce pune femeia în farfurie, aia mănâncă 
şi bărbatul ei”. Din acest motiv sfinţia sa nu dezlega de la post atunci când 
anumite evenimente (în special pomenile) cădeau în zilele sau perioadele de 
postire, această stare de fapt perpetuându-se neschimbată până în ziua de 
astăzi, mai ales şi pentru că enoriaşii nici măcar nu concep să ceară o astfel de 
dezlegare.

Pentru că părintele Savian, preot paroh la Drăgănescu în timpul regimurilor 
monarhist, comunist şi al capitalimului postdecembrist, a prins şi perioada 
de după 1989, când în ţara noastră s-a instaurat democraţia şi românii au 
căpătat dreptul de a alege, sfinţia sa s-a implicat şi în educarea cetăţenească 
a enoriaşilor săi, fără însă a face politică. Astfel, îndemna pe credincioşi să 
aleagă ca primar pe cel care are cea mai curată şi bine gospodărită casă şi curte, 
adică pe cel mai bun chivernisitor al lucrurilor materiale, căci numai aşa putea 
avea rezultate bune şi în spaţiul public, folosindu-şi experienţa gospodărească 
din viaţa sa privată. Apoi, când se referea la alegerile de nivel mai înalt, arăta 
necesitatea prezenţei la candidaţi a patriotismului şi a vieţii morale.

O altă critică pe care părintele Savian o făcea deseori, era cea adresată 
fetelor şi tinerelor femei care se complăceau în păcatul concubinajului, mai 
ales cu bărbaţi leneşi, indolenţi şi trândavi, nedoritori de căsătorie, şi care 
umăreau doar plăcerea unui trai îmbelşugat şi desfrânat înşelând aşteptările 
partenerelor de viaţă, care sperau (poate în van) că vor fi luate în căsătorie de 
aceştia. De asemenea, era împotriva divorţului, îndemnând chiar şi pe soţiile 
înşelate de soţii lor să nu divorţeze, ci să se roage, să postească, să fie legate de 
biserică, atrăgându-le atenţia că ”după divorţ urmează prăpastia”. 

Un alt păcat împotriva căruia părintele a luptat a fost şi hoţia, părintele 
Savian interzicând chiar însuşirea unor bunuri furate de alţii, justificându-şi 
atitudinea prin observaţia că cel care cumpără lucruri furate este privit şi el 
ca un hoţ şi acest fapt îi afectează bunul nume stricându-i renumele. Era şi 
împotriva beţiei, certându-i cu asprime pe cei care erau căzuţi în aceasta patimă 
şi afectau întreaga familie prin viciul lor, iar pe preoţi părintele îi sfătuia să nu 
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intre niciodată în vreo cârciumă existentă pe teritoriul parohiei şi desigur nici 
în cele aflate în alte locuri. Referitor la preoţi, odată, părintele Savian a făcut o 
afirmaţie chiar mai pretenţioasă, zicând: ”Este bine ca preotul să nu fie văzut 
de către credincioşi că bea, dar şi mai bine ar fi, dacă s‑ar putea, să nu fie 
văzut nici că mânâncă. Să creadă despre preot că este asemenea unui înger, 
căci aşa îl vor asculta şi mai mult şi mai bine”.

Referitor la lupta preotului împotriva tuturor păcatelor, părintele Savian 
considera că preotul trebuie să ia atitudine imediat, atrăgând cu curaj atenţia 
celor care păcătuiau, căci, spunea pilduitor părintele ”Calul unde te trânteşte 
acolo trebuie să‑l baţi ca să ştie unde şi când a greşit. Altminteri va crede că 
te răzbuni pe el şi astfel nu va învăţa nimic.”

Pastoraţia părintelui Savian a fost corectă şi cinstită şi sub aspectul 
economico-financiar al activităţii parohiale. A avut o rigurozitate şi 
scupulozitate deosebită în ce priveşte contabilitatea parohiei. Îşi întocmea 
actele contabile cu o grijă deosebită şi cu o periodicitate de metronom. 
Întotdeauna actele contabile ale parohiei au fost întocmite cu corectitudine şi 
cu atenţie, fondul parohiei fiind suficient pentru a susţine cheltuielile obligatorii 
(precum achitarea taxelor faţă de forurile superioare, achitarea plăţilor pentru 
cheltuielile parohiei, asigurarea salariului preotului), dar având deseori şi 
posibilităţi financiare de a face noi investiţii.

În acest sens, cu demnitatea care-l caracteriza, părintele nu dorea ca 
parohia să aibă datorii la Protoierie, chiar dacă era o parohie de categoria a 
III-a (sau tocmai pentru că era o parohie de categoria a III-a). Alimentarea 
fondului parohial nu se făcea prin perceperea de taxe mari, ci prin veniturile 
obţinute din săvârşirea slujbelor (pe primul loc situându-se cele obţinute la 
Sfânta Liturghie), prin primirea donaţiilor celor care iubeau biserica şi slujba 
ei, şi prin vânzarea unui număr mare de lumânări. În ce priveşte taxele pe care 
trebuiau să le plătească enoriaşii acestea au fost fixate la un nivel cât mai jos, 
şi aceasta din dorinţa părintelui ca toţi credincioşii să iubească biserica, pe 
preotul paroh şi să vină cu cât mai mult drag la sfintele slujbe.

Aşadar, părintele Savian Bunescu a avut o pastoraţie caracterizată de 
credinţă şi de efort, deseori, atunci când îşi analiza trecutul de slujitor al 
Domnului, menţionând că atunci ”când pui mâna pe coarnele plugului şi 
te apuci de arat, înapoi să nu te mai uiţi”, întocmai cum învaţă şi Scriptura 
când spune ”Fiule! Când vrei să te apropii să slujeşti Domnului Dumnezeu, 
găteşte‑ţi sufletul tău spre ispită. Încordează inima ta şi fii tare şi să nu te 
tulburi în timpul încercării.”7  
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Cu un an înainte de a se pensiona, la vârsta de 87 de ani, părintele Savian, 
realizând durerea sufletească ce i-ar provoca-o despărţirea de parohia în care 
a slujit toată viaţa, şi-a construit o casă personală identică cu cea parohială 
(construită tot de către părintele Savian după propriile planuri). Alt fapt 
remarcabil a fost acela că şi-a cerut pensionarea când încă era în putere (de 
altfel a slujit în biserică în continuare şi ca preot pensionar ajutând din plin 
pe succesorul său), fără să fie obligat, ci doar din dorinţa de a ajuta la venirea 
noului preot pe care l-a dorit şi pe care l-a sfătuit să ducă mai departe ”steagul” 
împlinirilor spirituale ale credincioşilor şi cel al realizărilor ctitoriceşti în ce 
priveşte locaşul de cult şi parohia. Aşadar, şi după pensionare părintele Savian 
s-a preocupat de starea bisericii şi a parohiei când, deşi era degrevat de orice 
răspundere omenească, se simţea însă responsabil în faţa lui Dumnezeu pentru 
biserica şi parohia pe care Domnul i-o dăduse în grijă cu 62 de ani în urmă. În 
acest sens, a fost emoţionant efortul pe care l-a făcut (pensionar fiind şi către 
sfârşitul vieţii) urcând cu multă dificultate scările unui bloc din Bucureşti, la 
al cărui prim etaj se afla un magazin de obiecte bisericeşti, pentru a decide 
asupra modelului de policandre ce urmau a fi cumpărate pentru biserică şi 
care şi astăzi împodobesc lăcaşul de cult. Această suferinţă asumată pentru 
binele bisericii i-a şi fost răsplătită de Dumnezeu, căci ajungând în magazinul 
respectiv, mama patroanei magazinului l-a recunoscut cu bucurie pe părintele 
Savian şi i-a mulţumit pentru rugăciunea pe care i-o făcuse părintele cu mult 
timp în urmă şi care îi fusese de mare folos în vindecarea unei boli pe care o 
avusese atunci.

Părintele Savian a trecut la Domnul la 3 februarie 2005, în urma unui 
accident vascular cerebral fulgerător, care l-a ţintuit la pat doar o singură 
noapte. Poate că şi în acest timp scurt de stat la pat s-a văzut mâna Domnului, 
căci părintele Savian a mărturisit de mai multe ori că Îl ruga deseori pe 
Bunul Dumnezeu atât timp cât va mai trăi în această lume să aibă parte de 
deplinătatea facultăţilor mintale, să nu ajungă într-o stare de inconştienţă, ci 
să fie cât mai lucid până în ceasul morţii. 

Înainte însă de a trece în lumea de dincolo, Dumnezeu a mai răsplătit truda 
părintelui Savian, căci unele dintre ultimele afirmaţii pe care părintele Savian 
le-a făcutau avut o evidentă nuanţă proorocească. Astfel, a rugat pe credincioşi 
(mai ales pe cei din Bucureşti) să vină neapărat la biserică în duminica din 6 
februarie, când dorea să se bucure de vederea lor cu ocazia aniversării celor 94 
de ani de viaţă pe care îi împlinise în 3 februarie. Or, în data de 6 februarie, 
duminică, după sfânta liturghie, a avut loc slujba de înmormântare, părintele 
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chemându-şi într-un fel credincioşii la acest eveniment de rămas bun, un tort 
adus de cineva (pe care scria ”La mulţi ani !” şi ”94 de ani”) fiind servit la masa 
de pomană;parcă părintele Savian şi-a invitat credincioşii la sărbătorirea zilei 
de naştere în Împărăţia cea veşnică. Apoi a comunicat(glumind) maicii Ana, 
care l-a îngrijit cu multă atenţie că, începând cu ziua de luni (7 februarie), îi va 
da ”concediu” ştiind că este ostenită după efortul depus cu ocazia aniversării 
celor 94 de ani care, datorită prezenţei numeroase a credincioşilor care doreau 
să-l felicite, se întindea pe mai multe zile. Or, luni în data de 7 februarie, trupul 
părintelui se odihnea în mormânt, iar maica era eliberată de responsabilitatea 
îngrijirii sfinţiei sale. A anunţat, de asemenea, că dacă duminică (6 februarie) 
va fi frig, se va bucura de prezenţa şi efortul celor care se vor osteni să vină la 
biserică în asemenea condiţii mai dificile. Or, în noaptea dintre 5 şi 6 februarie 
a fost un ger năprasnic, această noapte fiind cea mai rece din iarna 2004-2005.

Din punct de vedere cronologic, părintele Savian l-a precedat, dar l-a şi 
succedat pe Părintele Arsenie. Astfel, predica şi pastoraţia părintelui Savian 
s-a îmbogăţit prin apropierea de părintele Arsenie, atât prin cunoaşterea 
personalităţii duhovniceşti de excepţie a Sfinţiei Sale, cât şi prin contactul cu 
pelerinii care au venit la Drăgănescu, atât în timpul vieţii părintelui Arsenie cât 
şi după aceea.O altă influenţă benefică pastoraţiei părintelui Savian a avut-o şi 
mesajul picturii realizate de marele duhovnic,pictură de care părintele Savian 
era foarte mândru, şi despre care spunea că este o pictură revelată realizată de 
un trimis al lui Dumnezeu.

Misiunea duhovnicească a părintelui Arsenie Boca

În ce priveşte activitatea părintelui Arsenie la parohia Drăgănescu, aceasta 
a fost o misiune ortodoxă teologică şi duhovnicească cu totul excepţională. Ea 
nu s-a redus numai la cei din sat care, din motive obiective şi subiective, s-au 
folosit poate cel mai puţin de harul ce lucra prin persoana Părintelui, ci a fost 
destinată în principal celor care veneau din toate părţile. De fapt, părintele 
Arsenie nu a avut răspunderi parohiale, căci din punct de vedere oficial Sfinţia 
Sa, era doar pictor bisericesc sosit în sat pentru a picta lăcaşul de cult. Însă, 
părintele Arsenie Boca se considera răspunzător în plan duhovnicesc înaintea 
Domnului pentru cei pentru care se ruga şi pe care îi sfătuia, aşa cum a şi 
mărturisit unor credincioşi că la judecată Dumnezeu îl va întreba ”Spusu‑
le‑ai Arsenie ?”, iar părintele va răspunde ”Spusu‑le‑am Doamne!”.Aceste 
cuvinte cutremură pe cei care i-au cunoscut puterea harică pe care o avea de la 
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Dumnezeu şi arată nu numai menirea pământească a părintelui de a învăţa şi 
de a pregăti pe credincioşi pentru mântuire ca un înaintemergător al Parusiei, 
dar şi comunicarea sau legătura directă pe care o avea cu Dumnezeu.

Este interesant că, la Drăgănescu, părintele Arsenie n-a predicat şi nu a 
ajutat pe credincioşi numai prin cuvântul rostit, ci şi prin tăcere şi când spunem 
aceasta ne gândim mai întâi la pictura pe care părintele Arsenie a aşternut-o 
pe pereţii bisericii şi despre care părintele a spus că ”pictura mă suplineşte”. 
Apoi ne mai gândim la faptul că părintele, deseori, s-a rugat pentru ceilalţi în 
biserică şi în tăcere, precum a făcut-o în 1968 rugându-se în altar8 (cu fruntea 
pe sfânta masă şi cu lacrimi în ochi) pentru salvarea poporului român de la 
iminenta invazie sovietică sau precum s-a rugat în timpul nopţii, în biserică 
când îşi continua lucrarea de pictare a sfântului locaş.

De asemenea, părintele Arsenie a preţuit foarte mult tăcerea, odată 
impunându-şi pentru o vreme un canon de tăcere, timp în care a comunicat cu 
Dumnezeu prin rugăciunea minţii şi a inimii şi cu oamenii prin scris. Această 
dorinţă a părintelui de a se supune tăcerii este cumva o ascultare şi de porunca 
”Arsenie fugi, taci, linişteşte‑te că acestea sunt rădăcinile nepăcătuirii”9, 
poruncă pe care Dumnezeu i-a dat-o de fapt avvei Arsenie din pustia Egiptului. 
Însă, importanţa tăcerii în lupta împotriva păcatului a fost propovăduită de 
părintele Arsenie şi celorlalţi, atunci când a îndemnat să se tacă şi acasă precum 
se tace în biserică (atrăgând atenţia asupra păcatelor făcute cu cuvântul) şi 
când a postulat duhovniceşte că ”unde sunt vorbe multe sunt şi păcate multe”.

Este evident că tăcerea întăreşte viaţa duhovnicească, căci prin tăcere creşte 
puterea de concentrare, mintea adunându-se şi tendinţa spre deşertăciuni 
diminuându-se, altminteri comunicarea a tot felul de nimicuri coboară din 
înaltul harului şi al păcii, amputând comunicarea duhovnicească prin har.

O altă virtute prezentă la părintele Arsenie a fost jertfelnicia, pentru că 
permanent părintele Arsenie a făcut ascultare de Dumnezeu urmărind 
mântuirea credincioşilor. De aceea, s-a trudit din greu în fiecare loc unde l-a 
trimis Dumnezeu (la Sâmbăta, la Prislop şi la Drăgănescu) lucrând la bisericile 
de zid, dar şi la biserica duhovnicească a credincioşilor ce-L are în mijloc pe 
Hristos. De unde şi expresia părintelui”unde‑i bine nu‑i de mine, unde‑i greu 
hop şi eu”. Poate de aceea a primit de la Dumnezeu atâta har, căci s-a lăsat 
în voia Lui şi Domnul a lucrat la desăvârşirea părintelui precum ne arată şi 
Sf. Ioan Gură de Aur când spune ”După cum lutul ia forma pe care mânile 
olarului i‑o dau, tot astfel şi omul trebuie să urmeze drumul pe care i‑l arată 
Dumnezeu şi pe care i‑l pune în faţă; trebuie să primească totul cu mulţumire, 
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fără să rostească vreun cuvânt de împotrivire şi fără să iscodească pentru 
a cunoaşte cauzele”10. Mai mult decât atât, părintele Arsenie vedea în orice 
suferinţă care i se făcea un prilej de desăvârşire duhovnicească, de unde şi 
observaţia aceasta că ori de câte ori era arestat şi apoi eliberat din închisoare 
părintele avea un chip şi mai luminat.

Aşa cum ştiu mai toţi credincioşii, părintele a făcut fapte minunate cu mulţi 
dintre cei care l-au căutat, şi la fel s-a întâmplat şi în timpul şederii Sfinţiei Sale 
la Drăgănescu. Dar părintele îi învăţa pe credincioşi atunci când îi ajuta în 
chip minunat, şi chiar şi atunci când nu le îndeplinea doleanţele. O astfel de 
întâmplare11 a avut loc într-o zi de Vinerea Mare, când părintele a spus unei 
femei ce ”păzea” crucea în sfânta biserică (adică priveghea lângă crucea scoasă 
din altar în post şi făcând rugăciuni) că fiul ei, care nu se însura, va găsi o soţie 
”nemaiîntîlnită şi nemaivăzută”.Şi aşa a şi fost, căci fiului ei şi-a găsit în final o 
soţie din părţile Moldovei şi poate că părintele s-a rugat lui Dumnezeu pentru 
ajutorarea acestei femei pentru credinţa, postirea şi rugăciunile acesteia făcute 
în sfânta biserică. Altă dată, o femeie credincioasă din părţile Făgăraşului care-l 
căuta deseori pe părintele Arsenie cerându-i sfat şi ajutor în orice problemă, 
fiind într-o mare lipsă materială, l-a rugat pe părintele (ştiind că are multă 
trecere la Dumnezeu) să o ajute să câştige la loterie. Însă părintele a refuzat-o 
zicând ”nu mă rog pentru aceasta pentru că ăştia sunt bani nemunciţi”, 
justificându-şi astfel refuzul, dar şi dăruindu-i cuvânt de învăţătură. Femeia a 
ascultat şi a plecat acasă, şi a ieşit într-un final din situaţia lipsei pecuniare de 
care suferea pe moment.

Altă dată12, pe când părintele traversa strada dintre casa parohială şi 
biserică, s-a împiedicat de o sârmă întinsă neglijent de către nişte lucrători 
şi a fost cât pe aci să cadă, dar s-a redresat la timp. De fapt, din relatările 
martorilor oculari, părintele trebuia să cadă sau, conform legilor fizicii, era 
obligatoriu să cadă, deoarece ajunsese într-o poziţie atât de înclinată, încât 
accidentul trebuia să se finalizeze în mod implacabil printr-o prăbuşire. Însă, 
părintele Arsenie a revenit în mod inexplicabil la poziţia verticală, astfel încât 
nici măcar culionul nu i-a căzut de pe cap. Deoarece părintele Arsenie spunea 
că ”nici o întâmplare nu este la întâmplare”, prin ceea ce s-a întâmplat putem 
redescoperi adevărul providenţial ascuns în realitatea concretă în care suntem 
prizonieri, anume că ”cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la 
Dumnezeu”13.  

Cu alt prilej, după spusele unui bărbat din sat, atunci când acesta l-a bârfit 
pe nedrept pe părintele, a doua zi părintele Arsenie, care în mod obişnuit 
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îi întindea acestuia mâna întotdeauna, nu a mai făcut acest gest, fapt ce l-a 
cutremurat pe bărbatul respectiv făcându-l să-i pară rău de cuvintele rele 
pe care le rostise.Gestul părintelui este elocvent şi arată, fără doar şi poate, 
gravitatea păcatului clevetirii, care afectează în mod serios dobândirea 
mântuirii.

Tot la biserica de la Drăgănescu, pe partea de miazăzi, spre lacul actual (care 
atunci nu exista), părintele a mai dezvăluit o învăţătură de mare importanţă 
vieţuirii creştine. Mai întâi, a întrebat în mod retoric pe un tânăr student din acea 
vreme, de ce, în general, romii nu fac cancer, pentru ca mai apoi tot părintele 
Arsenie să dea răspunsul, anume pentru că ”lasă toţi copiii să vină pe lume”. 
Poate de aceea, există o legătură între părintele Arsenie şi acel ”moş” cu barbă 
albă şi cu o căciulă albă pe cap, care a salvat în chip minunat un copil de romi 
din lacul semiîngheţat, acum aproximativ zece ani, întâmplare ce a cutremurat 
pe locuitorii parohiei Drăgănescu. Acel ”moş” a spus în ţigăneşte unui băieţel 
de 5 ani, care stătea cu trupul în apa rece şi cu mâinile întinse pe pojghiţa de 
gheaţă, că ”nu te iau acum” şi l-a scos din apa îngheţată, atingându-l doar de 
mână, după ce alte două fetiţe de romi au murit înecate în apa rece a aceluiaşi 
lac. Ceea ce este de neexplicat, este faptul că în sat nu există (şi n-a existat nici 
atunci) vreun rom în vârstă, cu părul alb şi vorbitor de limbă ţigănească. Mai 
mult decât atât, părinţii copilului au fost convinşi că Dumnezeu l-a salvat pe 
băiat (şi desigur aşa şi este), însă descrierea acestui bătrân minunat seamănă 
într-un fel cu cea a părintelui Arsenie, mai ales prin purtatul ”căciulii” albe 
ce poate fi asociată culionului alb pe care părintele Arsenie îl purta aproape 
întotdeauna pe cap.

În afară de acestea, părintele a impresionat pe credincioşi şi prin multe alte 
fapte de viaţă duhovnicească deosebită: a fost milostiv cu lucrătorii care lucrau 
la biserică (deşi ei beneficiau de plata corespunzătoare muncii lor), a eliberat 
în balta preexistentă lacului nişte peştişorii prinşi într-un borcan şi uitaţi 
acolo fără hrană timp de mai multe zile (pentru că avea o milă deosebită faţă 
de animale), a cerut unui bărbat (care avea ţigara între degete şi care oprise 
maşina să-l ia pe părintele şi să-l ducă la Bucureşti) să nu mai fumeze căci, 
altfel, nu se urcă în maşină, şoferul făcând ascultare şi din acel moment nemai 
fumând niciodată.

Un fapt evident a fost că persoana părintelui Arsenie (sau a ”părintelui 
pictor” cum spuneau adesea sătenii) a impresionat pe credincioşii din sat, unii 
fiind marcaţi în mod pozitiv de felul cum vorbea sau felul cum mergea sau felul 
cum privea pe oameni. Sugestiv în acest sens, este şi gestul unei femei din sat 
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(acum trecută la cele veşnice) care, într-o zi de iarnă, mergând pe jos în spatele 
părintelui, prin zăpadă, s-a gândit că ar fi bine să calce exact pe urmele lăsate 
în stratul de zăpadă de către părintele Arsenie. A făcut acest lucru, şi brusc 
a realizat că este ceva deosebit simţind o bucurie ca de copil. Chiar şi atunci 
când relata această întâmplare se manifesta la fel, ca un copil care se bucură. 
Poate că reacţia femeii avea cauze subiective, de autosugestie, însă importantă 
este şi o anumită interpretare de ordin simbolic: dacă vrei să ”calci”pe urmele 
unui om ales al lui Dumnezeu, atunci primeşti o cruce grea, dar la sfârşit şi o 
bucurie de negrăit. Femeia, de altfel blândă, credincioasă şi nelipsind de la 
sfânta liturghie, a avut parte de o suferinţă grea şi îndelungată înainte să treacă 
la cele veşnice, dar a fost permanent spovedită şi împărtăşită.

Pentru că tema studiului de faţă este una de ordin pastoral, nu putem să 
nu facem referiri şi la concepţia părintelui Arsenie despre slujirea preoţească. 
În acest sens se remarcă o scenă pictată în sfântul altar, scenă care cuprinde 
alte subscene. Prima dintre ele înfăţişează aducerea înaintea unui dregător 
roman a Sf. Vasile cel Mare înlănţuit pentru ortodoxia lui şi unde se arată că 
sfântului Vasile nu-i păsa de surghiun, nu se temea de confiscarea averii şi nici 
nu avea frică de moarte. A doua subscenă arată pe Sf. Ioan Gură de Aur scriind 
”Tratatul despre preoţie” şi suferind  exilul spre Cucuz, pentru că certase pe 
împărăteasă pentru petrecerile deşănţate ale cetăţenilor la statuia ei. A treia 
subscenă descoperă privitorului pălmuirea lui Arie de către Sf. Nicolae, la 
Sinodul I Ecumenic, şi cea de a patra se referă la al cincilea exil al Sf. Atanasie, 
urmărit pentru lupta lui împotriva arianismului. 

Privind şi analizând cu atenţie scenele descrise mai sus, descoperim că toate 
acestea au ca numitor comun jertfirea slujitorilor Domnului pentru ortodoxia 
credinţei şi pentru promovarea adevărului şi a vieţii în Hristos. Iată, aşadar, 
concepţia părintelui Arsenie despre menirea clericului ortodox, anume slujirea 
jertfelnică şi dăruirea totală în lupta împotriva păcatului de orice natură ar fi 
el, concepţie pe care părintele Arsenie a mărturisit-o toată viaţa prin cuvânt şi 
prin faptă şi care se regăseşte şi în textul preluat din ”Tratatul despre preoţie” 
al Sf. Ioan Gură de Aur şi reprodus pe peretele sfântului altar: ”mai multe 
sunt furtunile care zbuciumă sufletul preotului decât talazurile care bântuie 
marea”.

Referitor la preoţie, să mai aducem aminte că părintele Arsenie a dat şi alte 
sfaturi, adevărate nestemate duhovniceşti, cum ar fi: ”fiecare sat are preotul 
pe care şi‑l merită”, ”preot în satul tău să nu te duci, căci altfel enoriaşii se 
vor târgui cu creştinismul”, ”Dumnezeu trimite preoţi buni dar poporul îi 
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omoară prin avorturi”sau că o conştiinţă preoţească curată nu are nimic de 
pierdut ci numai de câştigat. 

Concluzionând, aşadar, părintele Arsenie învăţa că preotul care îşi face 
datoria este ocrotit de Dumnezeu în pastoraţia sa, fără a fi totuşi răsfăţat, căci 
o misiune autentică şi mântuitoare se face numai sub cruce.

O altă trudă deosebită pe care părintele Arsenie a făcut-o, a fost pictatul 
în timpul nopţii. A făcut acest efort dintr-o necesitate, deoarece, aşa cum 
mărturisea părintele Savian, trebuia să lucreze de două ori asupra aceleiaşi 
părţi pictate, căci aşa impunea metoda de aplicare a acelui tip de vopsea. De 
altfel, părintele Arsenie (conform spuselor părintelui Savian) făcea acest efort 
pentru că dorea să mulţumească lui Dumnezeu pentru darurile cu care l-a 
înzestrat. Iată că părintele Arsenie nu se împăuna cu darurile pe care le avea de 
la Dumnezeu, ci dimpotrivă se canonea şi mai mult, lucrând ca să înmulţească 
talanţii pe care i-a primit, considerându-se tot mai dator să lucreze în ogorul 
Domnului cu darurile pe care le-a primit. 

Aşa a spus şi unui preot, care îi adusese la cunoştinţă atitudinea unora 
care poate că îl invidiau sau poate că nu-i înţelegeau misiunea: „ce să fac eu 
dacă Dumnezeu mi‑a dat aceste daruri ?”. Impresionantă această întrebare, 
răspuns şi mărturisire în acelaşi timp. Prin aceste cuvinte, pe de o parte, 
părintele recunoştea cu multă smerenie harismele dobândite, asemenea unui 
lucrător care-şi cunoaşte toate uneltele primite spre a lucra cu ele. Pe de altă 
parte, spusele părintelui Arsenie arată multa responsabilitate pe care o simţea 
în folosirea darurilor pe placul Domnului, îndemnul în a face mai mult efort, 
în a manifesta mai multă dragoste şi a avea mai multă grijă faţă de oameni 
şi de mântuirea lor, mai ales că activa în vremurile ateismului promovat de 
cârmuirea de atunci.

La Drăgănescu părintele Arsenie a pictat, a predicat, s-a rugat, a privegheat, 
a lucrat, făcându-le pe toate cu timp şi fără de timp, fidel cuvintelor pe care le-a 
transmis şi altora: ”până nu te aduci pe tine (la Dumnezeu n.n.) nu poţi aduce 
pe nimeni”14.

Alt sfat duhovnicesc pe care părintele Arsenie l-a dat la Drăgănescu, a fost 
acela de a se merge în fiecare duminică la biserică, la sfânta liturghie. A spus 
aceasta în contextul prezentării diferenţei dintre omul bun şi omul rău, în 
concepţia părintelui omul bun fiind cel care merge duminical la sfânta liturghie. 
Deşi, poate părea un răspuns simplist, lucrurile nu stau deloc în acest fel, căci 
prin efortul de participare regulată la slujba duminicală, omul se desăvârşeşte 
treptat, treptat, învăţând Evanghelia şi umplându-şi sufletul de har, ceea ce nu 
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se întâmplă cu cel care merge la liturghie doar aşa din când în când, căci acesta 
pierde foarte repede şi uşor ceea ce adună atât de rar şi de greu.

O altă temă importantă a lucrării catehetice a părintelui Arsenie a fost 
pedagogia necazului, fiindcă aproape întotdeauna a descoperit credincioşilor 
că păcatele sunt cauzele necazurilor, care au rostul de a îndepărta pe om de 
calea neascultării de Dumnezeu. De altfel, aşa a lăsat şi scris: ”Nouă, toate 
necazurile ne vin de la greşeli, nu de la Dumnezeu. El numai le îngăduie şi 
spală cu ele vinovăţiile noastre. Oamenii însă tare greu pricep că îndreptarea 
prin necazuri dovedeşte nu părăsirea lui Dumnezeu, ci milostivirea Lui. Ba 
chiar prin aceea ştim că Dumnezeu are grijă de noi, dacă vom avea necazuri. 
Fiind Atotbun şi Atotînţelept, ne poartă de grijă şi ne spală, cu milostivire, ori 
vrem, ori nu vrem, ori pricepem acum, ori vom înţelege pe urmă”15.

Părintele Arsenie Boca a plecat la cele cereşti la 28 noiembrie 1989 
profeţindu-şi această plecare prin prezenţa datei de 28 noiembrie în pictura 
din sfântul altar şi anunţând în 1986 că ”mai sunt trei calendare” şi”nici o zi 
în '90”.

În încheierea prezentării celor două activităţi pastoral-misionare ale celor 
doi părinţi despre care am vorbit mai sus, putem observa o conlucrare a 
acestora în planul pastoraţiei la biserica din Drăgănescu. Astfel, dacă părintele 
Savian a dezvoltat lăcaşul de cult din punct de vedere constructiv şi arhitectural, 
părintele Arsenie a împodobit biserica cu o pictură de excepţie dăruindu-i o 
mare dimensiune teologică. Dacă părintele Savian a îmbogăţit lăcaşul de cult 
din punct de vedere material, părintele Arsenie l-a îmbogăţit din punct de 
vedere spiritual. Poate de aceea numeroşilor pelerini care calcă pragul bisericii 
(pelerinaj anticipat de părintele Savian şi proorocit de părintele Arsenie când 
a spus că ”de la Prislop va lua ţara foc”) li se comunică prin pisania bisericii 
folosindu-se persoana întâi plural „celor ce ne urmează le lăsăm rugăminte 
să păstreze cu sfinţenie ceea ce le lăsăm realizat cu atâta dragoste şi trudă”. 
Textul este cumva un testament al celor doi preoţi şi arată că moştenirea, care 
în primul rând înseamnă pictura interioară, trebuie păstrată şi ”valorificată” 
în sens spiritual în folosul desăvârşirii credincioşilor. Însă, în al doilea rând, 
moştenirea poate semnifica şi intensa activitate pastorală desfăşurată în 
această biserică, misiune ce trebuie să fie păstrată, în sensul desfăşurării ei 
între aceleaşi jaloane duhovniceşti pe care le-au trasat cei doi părinţi înaintaşi.
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Pastoraţia din zilele noastre

În zilele noastre pastoraţia desfăşurată la parohia Drăgănescu se doreşte a 
fi una de maximă responsabilitate, mai ales pentru că personalitatea părintelui 
Arsenie Boca este din ce în ce mai apreciată de către credincioşii din ţară şi nu 
numai. Din acest motiv, pictura ce împodobeşte pereţii interiori ai bisericii, 
este din ce în ce mai căutată, iar mesajul ei se bucură de o audienţă din ce 
în ce mai mare. De asemenea, tot în acest context, să nu uităm că şi roadele 
duhovniceşti ale pastoraţiei părintelui Savian trebuie păstrate şi amplificate.

Sub aspect cultic, programul slujbelor care se desfăşoară în lăcaşul de 
cult trebuie să ţină cont, în mod expres, de starea picturii interioare şi de 
conservarea ei. Din nefericire, prea multe slujbe ţinute în interiorul bisericii 
pot dăuna picturii murale prin fotografierea excesivă (flash-urile aparatelor 
foto atenuând vioiciunea culorilor) şi prin aprinderea a prea multe lumânări 
(fumul acestora depunându-se pe perete). Această grijă, însă, contravine 
dorinţei deosebite (şi de înţeles) a multor credincioşi, din alte parohii, de a-şi 
oficia diverse slujbe (mai ales nunţile şi botezurile) în această sfântă biserică. 
Din dorinţa de a păstra pictura cât mai intactă a trebuit să li se explice acestora 
să-şi aleagă totuşi bisericile parohiale proprii, precum şi părintele Arsenie îi 
învăţa pe credincioşi să fie cât mai apropiaţi de bisericile lor parohiale şi de 
preoţii lor. Un alt argument adus în această problematică este şi acela că acest 
sfânt locaş (cu pictura lui) are ca principală misiune catehizarea credincioşilor 
şi sfinţirea lor prin cunoaşterea lui Dumnezeu, săvârşirea slujbelor particulare 
putând şi trebuind să aibă loc la parohiile de care aparţin credincioşii respectivi.

În ce priveşte slujbele care au loc în biserica de la Drăgănescu (sfintele 
liturghii, parastasele, maslurile, sfeştaniile, deniile şi celelalte care ţin de 
parohie) se urmăreşte ca acestea să se săvârşească cât mai duhovniceşte şi cât 
mai înălţător, o caracteristică importantă fiind participarea tuturor credicioşilor 
la cântările cultice. De asemenea, o altă caracteristică, este predicarea la cât 
mai multe dintre slujbele făcute în lăcaşul de cult şi strădania ca aceasta să 
fie cât mai teologică, dar şi pe înţelesul credincioşilor, din dorinţa ca ei să se 
înalţe permanent pe planul spiritual. De mare ajutor la formularea predicii 
este şi pictura bisericii, care vine serios în sprijinul cuvântării preotului, şi 
care constituie într-un fel ”gura” prin care glăsuieşte părintele revărsându-şi 
bogatul mesaj peste credincioşii adunaţi în sfânta biserică.

Dacă analizăm structura mulţimii credincioşilor care vin la biserica cu 
hramul Sf. Nicolae de la Drăgănescu, putem considera că pastoraţia de la 
această sfântă biserică se desfăşoară pe trei paliere: pastoraţia faţă de proprii 



ALMANAH BISERICESC 2014

380

enoriaşi, pastoraţia faţă de credincioşii din împrejurimi şi pastoraţia faţă de 
credincioşii din parohiile îndepărtate.

Pastoraţia faţă de enoriaşi

O caracteristică a credincioşilor aparţinători parohiei (locuitori ai satelor 
Drăgănescu şi Poşta), ca de altfel a tuturor locuitorilor de la sate, este 
conservatorismul cu bunele şi relele lui, adică acea tendinţă de a păstra vechile 
obiceiuri. Din acest motiv, greu se schimbă sau se elimină obiceiurile rele, dar 
şi rămân pe timp îndelungat obiceiurile creştineşti şi duhovniceşti dobândite. 
Sub acest aspect se vede cât de importantă este pastoraţia de calitate şi 
îndelungată desfăşurată în mediul rural, care îşi lasă astfel o puternică 
amprentă în conştiinţa enoriaşilor.

Un aspect negativ al vieţii bisericeşti a enoriaşilor parohiei, deşi aceştia 
au mare evlavie faţă de biserica lor şi faţă de slujbele desfăşurate în ea, este 
prezenţa unui număr relativ mic al credincioşilor la fiecare liturghie duminicală. 
Totuşi, când acest fapt a fost adus la cunoştinţa enoriaşilor prezenţi la biserică, 
într-o zi de duminică, aceştia au ripostat preotului paroh că în Drăgănescu 
credincioşii merg la biserică într-o proporţie mai mare (raportat la numărul 
de locuitori) decât în alte parohii. În afară de aceasta, se constată o prezenţă 
mai mai mare în sărbătorile din cursul săptămânii, mai ales în cele ale sfinţilor, 
când se fac şi parastase pentru cei adormiţi, purtători ai numelui sfântului 
sărbătorii respective. Însă, lăsând la o parte practica parastasului, prezenţa 
credincioşilor din sat este mai mare la sărbătorile din cursul săptămânii şi din 
motivul că biserica este mai puţin aglomerată, credincioşii din alte parohii 
fiind la serviciu în decursul săptămânii. 

Desigur că, din punct de vedere pastoral, se acţionează în continuare în 
vederea unei participări mai însemnate la sfânta liturghie, mersul duminical la 
biserică fiind o piatră de temelie a vieţii creştine. Căci, aşa cum Sfânta Cuvioasă 
Muceniţă Evdochia, sărbătorită la 1 martie, s-a convertit ascultând prin perete 
rugăciunea şi lectura monahului Gherman, unde se vorbea despre fericirea 
sfinţilor şi chinuirea păcătoşilor prin focul nestins al iadului, tot aşa şi toţi 
credincioşii s-ar ”converti” duhovniceşte dacă în fiecare duminică ar asculta 
rugăciunile ce răzbat prin peretele cel sfânt al catapetesmei ce separă altarul 
de naos. Pentru aceasta fiecare creştin botezat ar trebui să se afle duminical 
în ”cămara” vecină altarului, adică în naosul bisericii pentru a se asemăna cu 
sfinţii îngeri care ”doresc să privească şi să audă glasul Evangheliei Domnului 
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Dumnezeu şi să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe şi să se îndulcească de 
Dumnezeiasca şi Sfânta Liturghie”16.

Între păcatele şi viciile omeneşti întâlnite la unii enoriaşi din parohie, se 
numără alcoolismul, fumatul, indiferenţa religioasă, convieţuirea fără Sfânta 
Cununie şi mentalitatea unora că totul li se cuvine. Faţă de aceştia, pastoraţia 
se face cu blândeţe, cu rugăciune (mai ales când caută biserica la vreme de 
necaz), cu îndemnuri de a se spovedi şi cu eforturi de catehizare.

Printre aspectele pozitive ale vieţii bisericeşti a parohienilor, la loc de 
frunte se numără faptul că locuitorii celor două sate componente parohiei sunt 
ortodocşi în proporţie covârşitoare, doar în cazuri cu totul izolate existând 
câţiva concetăţeni de alte credinţe. La aceasta se adaugă respectul credincioşilor 
faţă de preoţii satului, care, de cel puţin 77 de ani (şi poate dintotdeauna), au 
stat în mijlocul enoriaşilor locuind în casa parohială a parohiei. Ca un fapt de 
excepţie, casa parohială se află lângă biserică şi lângă şcoala satului, şi a fost 
şi este permannt locuită. În afară de respectul cuvenit preotului, enoriaşii (cu 
voie sau fără voie) au deseori dorinţa ca preotul să le ”proorocească” având 
convingerea că preotul ştie totul. Astfel, aproape întotdeauna când parohul 
împărtăşeşte un muribund, rudele întreabă dacă acesta va mai trăi sau nu 
şi dacă da cam cât timp. Apoi, deseori, enoriaşii nu dau toate informaţiile 
necesare în anumite situaţii, fiind ferm convinşi că parohul ştie toate, chiar şi 
numele persoanelor pe care le vede foarte rar.

Enoriaşii parohiei Drăgănescu au văzut în preotul lor şi un factor educativ 
de bază. Astfel, părintele Savian a fost nevoit uneori să certe cu asprime pe unii 
pentru păcatele lor, şi această atitudine nu numai că a fost acceptată de către 
credincioşi, dar chiar şi lăudată, fiind percepută ca o ”educaţie de calitate”. 
Aceste intervenţii ale părintelui Savian (care era perceput ca ”părintele satului”) 
au rămas atât de bine întipărite în memoria colectivă, încât atunci când astăzi 
vreun enoriaş face o greşeală mai mare, i se reproşează cumva actualului preot 
paroh (care aplică metode mai blânde) că nu ia măsurile severe ale părintelui 
Savian.

Sub aspect social, datorită cerinţelor enoriaşilor, preotul este nevoit deseori 
să dea sfaturi de ordin juridic, medical, să se implice ca un factor decisiv în a 
împăca pe enoriaşi care sunt certaţi sau care se ceartă (chiar şi pe cei care nu 
prea calcă pragul bisericii) şi chiar solicitat în a transporta de urgenţă la spital 
pe cei aflaţi în stare critică. Aşadar, aflat între credincioşii săi, preotul trebuie 
să fie cumva şi ”avocat” şi ”medic” şi uneori şi”apărător”al ordinii publice. 
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În afară de aceasta, există în sufletele credincioşilor şi o evlavie deosebită 
faţă de lăcaşul bisericii, precum şi o grijă specială faţă de mormintele din 
cimitir. Referitor la primul aspect, e memorabilă întâmplarea când, după ce 
pe pardoseala bisericii s-a întins o nouă mochetă ce a înlocuit vechile covoare, 
adoua zi, duminica, primele femei care au venit la biserică s-au desculţat la uşă 
neîndrăznind să intre încălţate pe acest nou acoperământ al pardoselii. În ce 
priveşte grija faţă de pomenirea morţilor şi grija faţă de morminte, în parohie 
există un cult dezvoltat pentru cei adormiţi, enoriaşii îngrijindu-şi mormintele 
şi participând în mod însemnat la sâmbetele ”moşilor”.Şi tot o caracteristicăa 
sătenilor în ce priveşte cultul morţilor, este atitudinea de iertare (aproape 
necondiţionată) a mortului. Altfel spus ”mortului i se iartă orice”. Deşi o astfel 
de atitudine prezintă anumite riscuri, totuşi la enoriaşii parohiei s-au văzut 
lacrimi sincere în ochi la fiecare înmormântare, impresionaţi atât de tragedia 
în sine, dar şi de predicile rostite la slujba de înmormântare, deseori reţinând 
multe învăţături propovăduite şi pe care le aduc şi la cunoştinţa altora. Un 
moment impresionant a fost şi atunci când, la moartea prin înec a două fetiţe 
de romi (caz ce a fost prezentat mai sus), sătenii au rugat pe preotul paroh 
să meargă împreună şi la casele romilor îndoliaţi (care de fapt nu aparţineau 
de parohie) pentru a se face rugăciune şi celor două fetiţe care urmau să fie 
îngropate în altă parte, anume lângă Tecuci, de unde erau venite familliile lor. 
Şi tot în legătură cu cultul celor adormiţi, un alt detaliu important, este dorinţa 
enoriaşilor ca preotul slujitor să fie prezent în mod obligatoriu la masa de 
pomană (părintele Savian lăsând cumva cu ”limbă de moarte” ca întotdeauna 
preotul să stea la masă cu toţi mesenii şi să nu mănânce cumva separat de 
aceştia).

Un alt aspect duhovnicesc întâlnit la enoriaşii parohiei este dorinţa 
acestora şi chiar nerăbdarea lor de a veni şi de a primi preotul în casele lor cu 
icoana Naşterii Domnului (înainte de Crăciun) şi cu botezul (de dinainte de 
Bobotează şi de la începutul lunii martie), mulţi dintre ei interesându-se din 
timp asupra datei exacte când părintele le va călca pragul casei.

De asemenea, enoriaşii sunt foarte interesaţi şi de administrarea Sfintei 
Împărtăşanii, la aceştia existând o dorinţă deosebită de a se împărtăşi, fiind 
convinşi că aceasta le aduce sănătate (concepţie întărită şi de faptul că au 
fost dese situaţii reale când, credincioşi bolnavi care s-au spovedit şi s-au 
împărtăşit, au avut apoi parte de vindecări). La aceasta se adaugă, desigur, şi 
grija cu adevărat duhovnicească pentru plecarea dincolo a muribunzilor, aşa 
cum se cuvine, adică împărtăşiţi cu Sfintele Taine.



Aspecte din timpul slujbei de sfinţire a celor şapte clopote 
ale Mănăstirii Comana - 24 noiembrie, 2013
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În încheierea acestui subcapitol, mai trebuie remarcat şi faptul că enoriaşii 
au mare dorinţă de a avea parte şi de sfânta sfeştanie şi că au un ataşament 
puternic faţă de Ortodoxie, fiind împotriva prozelitismului de orice fel.

Pastoraţia faţă de credincioşii din împrejurimi

Un sfat de mare valoare pastorală, pe care părintele Savian l-a dat, a fost 
acela ca preotul, oricât de puţin timp ar avea şi oricât de obosit ar fi, să-şi facă 
întotdeauna timp să asculte necazul credinciosului, să-i dea un sfat şi să-i facă 
o rugăciune. În spiritul acestei cerinţe, la Drăgănescu misiunea bisericii a ţinut 
cont de problemele sufleteşti şi duhovniceşti ale credincioşilor, precum spune 
şi la Scriptură ”căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi 
toate acestea se vor adăuga vouă”17. 

Această caracteristică pastorală a adus desigur, la Drăgănescu, şi credincioşi 
din afara parohiei şi acest ”pelerinaj” al unora din parohiile vecine nu a avut 
loc prin ”furtul” de credincioşi, căci aceştia au căutat biserica din proprie 
iniţiativă, dorind să se folosească de harul ei în nevoile pe care le aveau. Astfel, 
în biserica parohială au sosit şi credincioşi din parohiile vecine, care s-au 
spovedit aici, s-au împărtăşit aici, au avut parte de rugăciuni făcute în această 
sfânta biserică, şi au participat deseori la sfânta liturghie săvârşită aici.

Nu trebuie uitat că, din această categorie a credincioşilor din parohiile 
învecinate, fac parte şi credincioşi care au locuit în Drăgănescu şi care au 
mormintele familiei în cimitirul de la Drăgănescu, printre aceştia, în principal, 
fiind cei care din cauza demolărilor în vederea apariţiei lacului artificial au fost 
strămutaţi la Mihăileşti, păstrându-şi totuşi locurile de veci la Drăgănescu de 
care sunt foarte legaţi. Aceştia sunt strâns legaţi de biserica satului şi au multă 
dragoste şi respect faţă de ea, deseori insistând să-şi plătească contribuţia aici. 
Totuşi, acestora li s-a spus mereu să-şi facă datoria faţă de parohia de care 
ţin în prezent, fără ca aceasta să afecteze dorinţa lor de a ţine legătura şi cu 
Drăgănescu.

Pastoraţia faţă de credincioşii din 
Bucureşti şi din alte părţi

O situaţie cu totul specifică a pastoraţiei desfăşurate la biserica cu hramul 
Sf. Nicolae din Drăgănescu este misiunea faţă de credincioşii care vin din 
Bucureşti şi din alte părţi ale ţării. Astfel, biserica, fără a fi un lăcaş de cult 
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mănăstiresc, atrage mulţi pelerini nu numai prin harul locului, unde părintele 
Arsenie a lucrat, s-a rugat şi a învăţat pe credincioşi mai mult de 20 de ani, 
dar şi prin pictura teologică şi duhovnicească realizată de marele duhovnic. 
Astfel, pelerinajul desfăşurat la Drăgănescu are, printre scopurile sale, şi unul 
de ordin catehetic, căci pelerinii doresc şi cer, pe lângă o descriere a picturii şi 
un comentariu al icoanelor părintelui Arsenie. 

Astfel, bisericuţa de la Drăgănescu atrage pe credincioşi fără să-i cheme 
mediatizându-se pe sine, ci lucrând în duhul părintelui Arsenie care a spus 
”feriţi‑mă de oameni”, precum şi Dumnezeu i-a poruncit avvei Arsenie 
”Arsenie fugi de oameni şi te vei mântui”18 sau precum avva a trimis vorbă 
arhiepiscopului Teofil (care ceruse un cuvânt de învăţătură sfântului) că 
”oriunde veţi auzi că este Arsenie să nu vă apropiaţi”19. Această fugă de 
oameni nu înseamnă ură sau indiferenţă faţă de ei şi de mântuirea lor, ci are 
ca scop adâncirea smereniei celui care se retrage din lume, fuga de ispitele 
lumeşti, liniştirea şi desigur, ca scop ultim, înduhovnicirea prin dobândirea 
stării de har, împlinire duhovnicească ce are, în final, şi efect mântuitor asupra 
celorlalţi. 

În acelaşi fel, trebuie văzut şi accesul pelerinilor la biserica de la Drăgănescu, 
pelerinaj care este bine să aibă loc în condiţiile smereniei, credincioşii trebuind 
să depună şi ei un efort în a ajunge să vadă această comoară duhovnicească 
ce înseamnă pictura părintelui Arsenie Boca. Numai aşa se deschid într-o 
măsură mai mare porţile lor sufleteşti şi înţeleg şi acceptă cu mai multă forţă 
mesajul picturii. Receptarea mesajului picturii nu trebuie în niciun caz să ducă 
la o împăunare a pelerinilor, ci la o înduhovnicire a lor, căci învăţătura despre 
mântuire nu trebuie să ajungă doar la minte, ci trebuie experiată cu întreaga 
fiinţă a omului.

Audiind o descriere şi un comentariu al picturii, pelerinii învaţă foarte 
mult din această cateheză şi deseori sunt numai ochi şi urechi, fie datorită 
evlaviei pe care aceştia o poartă părintelui, fie pentru că sunt impresionaţi 
de înalta ţinută teologică şi duhovnicească a mesajului picturii care, de-a 
lungul timpului, s-a dovedit a fi asemenea unui izvor nesecat de învăţătură. 
Aici credincioşii descoperă învăţături de ordin dogmatic (bine argumentate 
scripturistic şi patristic), de ordin moral, soteriologic şi chiar profeţii pe care, 
dacă părintele nu le-a împărtăşit prin viu grai le comunică acum prin pictura 
iconografică. 

Interesul crescând al pelerinilor faţă de pictura de la Drăgănescu se 
datorează nu numai dorinţei de a afla cât mai multe, ci şi dorinţei acestora 
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de a-l cunoaşte mai bine pe părintele Arsenie, în sensul de a-i cunoaşte mai 
bine modul de gândire, trăirea creştină, precum şi din dorinţa de a-l ruga pe 
părintele să se roage pentru izbăvirea lor din necazuri şi ispite.

Aşadar, prin pelerinajul desfăşurat la această sfântă biserică, cei credincioşi 
cunosc mai bine voia lui Dumnezeu (mai ales în aceste vremuri în care plăcerea 
şi viciul sunt promovate pe toate canalele media), dar şi pe părintele care a 
slujit Domnului şi aproapelui cu jertfă şi dragoste. 

În încheierea acestei expuneri despre pastoraţie, credem că este util să 
ne inspirăm şi dintr-o scenă pictată în partea stângă de cum intri în biserică, 
scenă ce înfăţişează ”marea vieţii” care, prin ispitele pe care le răspândeşte, 
caută să ”înece” în păcate cât mai mulţi oameni. Prezentarea acestei realităţi 
periculoase, din punct de vedere duhovnicesc, trasează şi direcţiile lucrării 
pastoral-misionară a preotului, acesta fiind nevoit să lupte, nu numai ca 
enoriaşii săi să nu cadă în păcate, ci şi ca să-i scoată pe aceştia din "marea 
vieţii”pentru ca să nu se înece definitiv în ea. Astfel, pentru a avea succes în 
această luptă, preotul trebuie să facă pastoraţie cu dragoste şi din dragoste, 
precum şi îndemnul Domnului care spunea ”milă voiesc, iar nu jertfă”20. 
În spiritul acestei iubiri de Dumnezeu şi de aproapele, s-a desfăşurat şi se 
desfăşoară şi misiunea pastorală de la biserica cu hramul Sf. Nicolae din 
Drăgănescu, parohul acestei sfinte biserici trudindu-se să slujească cât mai 
bine lui Dumnezeu şi aproapelui, cu credinţa şi nădejdea că şi înaintaşii, 
printre care la loc de frunte se află părintele Arsenie, se roagă ca şi Domnul să 
fie alături în acest efort pastoral, precum El Însuşi a mărturisit că ”iată Eu cu 
voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”21.
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PĂRINTELE ARSENIE PAPACIOC 
- PORTRET ÎN CONDEI -

Pr. Petrişor PITULICE 

,,Eu recomand o stare de veselie interioară, lăuntrică, din inimă, o 
stare ce înseamnă rugăciune neîncetată. O stare de veselie adevarată, 

degajată de problemele vieţii, de problemele cărărilor vieţii, 
ale unuia şi ale altuia. O stare de veselie, cu orice chip!“

(Părintele Arsenie Papacioc)

C
utreierând prin mănăstirile acestei ţări minunate, ce a dat jertfa ei, 
pentru apărarea credinţei ortodoxe, a pământului sfinţit, udat cu sân-
gele tinerilor martiri şi mărturisitori, pe ale căror sfinte moaşte s-au 

construit atâtea altare, am întâlnit mulţi oameni cu chip de înger, aşa precum 
descoperisem oarecând în Pateric.

În decembrie 1998, într-o seară frumoasă de iarnă, păşeam cu paşi 
timizi în chiliea micuţă, modestă, din curtea mănăstirii Sfânta Maria – 
Techirghiol, aici am descoperit un OM, un înger, un slujitor al lui Dumnezeu, 
aşa cum nu mai întâlnisem niciodată, era părintele Arsenie Papacioc. 

Anul acesta, la 15 august, s-au împlinit o sută de ani de la naşterea 
părintelui. Marele duhovnic de la mare, care la botez a primit numele Anghel, 
al şapte-lea copil al lui Vasile şi Stanca, s-a născut la 15 august 1914, în satul 
Misleanu, comuna Perieţi, judeţul Ialomiţa. Încă de mic, Anghel, dovedeşte 
o memorie bogată şi o vie inteligenţă, pune problema mamei sale: ,,când 
dădea oaia din picior înainte de culcare: De ce dă din picior? Iar mama‑
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mi zicea : Se‑nchină, mamă... ! Va să zică eu de ce să nu mă închin?!“1,  de 
multe ori, la şcoală, a luat premiu cu coroniţă. În 1932, a absolvit Şcoala de 
Arte şi Meserii din Bucureşti, secţia sculptură în lemn. Ca membru în cercul 
literar constituit în jurul revistei „Vraja“, tânărul Anghel Papacioc, arată 
aptitudinile sale atât intelectuale, cat si fizice. La întrecerile interşcolare, 
organizate în Bucureşti, obţine locul I la viteză şi locul II la sărituri, practică 
sportul, fotbal şi rugby, ceea ce face, ca pentru calităţile sale, să fie numit 
în presa vremii, ,,pantera blondă“ La 10 mai1933, tânăr, plin de curaj şi de 
idealuri, cu un simţ naţional, patriotic, la care nu a renunţat până la moarte, 
se înscrie în Mişcarea Legionară, cuibul ,,Iancu Jianu“ din oraşul Slobozia 
Veche, condus de medicul Ion Pantelimon, cuib din care făceau parte ţărani 
din satul Misleanu. Ulterior avea să devină şeful acestui cuib. Urmează anii de 
formare în sânul acestei mişcări, unde tânărul cu simţ gaspodăresc, iteligent, 
pternic, curat şi ascultător, trăieşte cu mare bucurie fiecare clipă de jertfă, 
ajungând printe fruntaşi, atât în libertate la Bucureşti, Misleanu, Carmen 
Sylva (Eforie),  Braşov şi Zărneşti, cît şi în închisoare, pentru idealurile sale, 
la Miercurea-Ciuc, Vaslui şi Aiud, pentru întâia oară. 

După trecerea viforului de la începutul tinereţii, acest om, care parcă 
era menit jertfirii, înţelege chemarea pe care Creatorul i-o adrsează şi îşi 
îndreaptă paşii spre mănăstire. Începutul îl face la Mănăstirea Frăsinei, din 
judeţul Vâlcea, unde intenţiona să intre ca frate, dar stareţul mănăstirii, 
părintele Simeon, l-a refuzat spunându-i: „Nu te pot primi, frate. Te văd că 
eşti niţel mai învăţat şi nu te pot pune la boi. Ce o să zică fraţii? Pe acesta 
îl ţii la cancelarie şi pe noi ne pui la greu?“.2  Arzând pentru Hristos, în 
ianuarie 1947, merge la Mănăstirea Cozia, unde stareţul Gherman Dineaţă îl 
primeşte ca frate. După unsprezece luni, este trimis ca profesor la Şcoala de 
cântăreţi bisericeşti de la Mănăstirea Turnu, judeţul Vâlcea, de unde, după un 
trimestru, este detaşat temporar în localitatea Comanca, judeţul Olt pentru 
a administra pământurile Mănăstirii Cozia, ascultare în care rămâne vreme 
de şapte luni. 

În septembrie 1948, părintele Gherasim Iscu, stareţul Mănăstirii 
Tismana îl cheamă în obştea mănăstirii sale, unde stă vreme de cinci luni, 
cea mai lungă perioadă petrecând-o la schitul Cioclovina. Este numit apoi 
profesor la Şcoala de cântăreţi bisericeşti de la Mofleni, judeţul Dolj, de unde, 
fratele Anghel Papacioc, ştiindu-se urmărit de Securitate pentru trecutul 
său legionar, demisionează şi plecă la Mănăstirea Sihăstria, unde era stareţ 
arhimandritul Ilie Cleopa. Aici a stat până în luna septembrie 1949, când 
a fost trimis la Mănăstirea Antim din Bucureşti pentru a lucra la Institutul 
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Biblic, în atelierul de sculptură. Aici, la 26 septembrie 1949, în ziua pomeniri 
sfântului Ioan Evanghelistul, cu aprobarea patriarhului Justinian, este tuns 
în monahism, pe seama Mănăstirii Sihăstria, primeşte numele de monah 
Arsenie, naş de călugărie fiindu-i părintele Petroniu Tănase. 

În iunie 1950, pleacă în concediu medical la Mănăstirea Slatina – 
Baia, judeţul Suceava, gândită de patriarhul Justinian ca o mare lavră a 
monahismului românesc, condusă atunci de stareţul Cleopa Ilie. Pe 17 
septembrie, acelaşi an, este hirotonit ierodiacon la Calafindeşti, judeţul 
Suceava. Iar pe  26 septembrie, mitropolitul Moldovei, Sebastian Rusan, îl 
hirotoneşte preot la Mănăstirea Agafton. Se întoarce la Mănăstirea Slatina, 
în ianuarie 1952, este numit egumen al acestei mănăstiri, până în vară, 
când împreună cu părintele Cleopa Ilie, avertizaţi că urmează să fie arestaţi 
de Securitate, demisionează din funcţiile ocupate şi se retrag în munţii 
Stânişoarei, unde trăiesc separat, dar întâlnindu-se frecvent. 

 Peste doi ani în vara anului 1954, părintele Cleopa Ilie şi părintele 
Arsenie Papacioc sunt chemaţi la patriarh şi rămân la Bucureşti, vreo 
cinci luni. Sunt trimişi apoi în Moldova pentru combaterea stilismului. 
Sunt însărcinaţi de patriarhul Justinian să cerceteze duhovniceşte câteva 
mănăstiri din împrejurimile Bucureştului: Ţigăneşti, Pasărea, Căldăruşani, 
şi îndeosebi Vladimireşti, apoi Suzana, Zamfira, Cheia. 

În 1958, după ce părintele Cleopa se retrage la Sihăstria, părintele 
Arsenie Papacioc rămâne la Mănăstirea Slatina, păstrând legătura cu părintele 
Daniil - Sandu Tudor, stareţul Schitului Rarău. Securitatea îşi intensifică 
acţiunile de supraveghere informativă asupra mănăstirilor Slatina şi Rarău 
şi conchide pe baza informaţiilor obţinute că ar fi fost vorba de o conspiraţie 
legionară, ,,un canal legionar pe linia Slatina – Sihăstria – Rarău“3, viforul 
se amplifică din nou. 

În timpul cât a stat în Bucureşti, părintele Arsenie Papacioc participă 
la trei

 
întălniri ale membrilor ,,Rugului Aprins“, acasă la profesorul 

Alexandru Mironescu şi la arhitectul Constantin Joja. Participarea la aceste 
reuniuni considerate ,,subversive“, face ca în noaptea de 13 spre 14 iunie 1958, 
părintele Arsenie Papacioc să fie arestat, împreună cu Constantin Dumitrescu 
- monahul Marcu de la Mănăstirea Sihăstria, cunoscut la Aiud sub numele de 
,,Fachirul“, la Mănăstirea Slatina, asediată în acest scop de aproximativ 80 
de miliţieni. Procesul are loc în octombrie 1958, cănd părintele Arsenie este 
anchetat, judecat şi condamnat la douăzeci de ani de muncă silnică pentru 
participarea sa la activităţile grupului ,,Rugul Aprins“. Este închis mai întâi 
la Jilava, apoi la Aiud, unde refuză să accepte reeducarea şi i se deschide 
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un dosar de urmărire individuală. După îndelungate chinuri şi suferinţe, din 
care părintele, mărturisea adesea că s-a folosit foarte mult, a fost eliberat 
după paisprezece ani de temniţă grea, la 1 august 1964, în urma decretului 
de graţiere dat de comunişti, după ce mulţi au murit îndurând suferinţe 
muceniceşti.  

Pentru părintele Arsenie, începe o altă etapă a vieţii, a ,,vieţii în 
libertate“, o libertate urmărită, supravegheată, în care trebuie să umble cu 
înţelepciune pentru a putea fi reintrodus în mediul monahal, faţă de care 
avea aceeaşi dragoste. Pentru început, în aprilie 1965, părintele Arsenie este 
trimis ca preot într-o parohie din Ardeal, în comuna Filea de Jos, judeţul Cluj. 
La 15 iulie 1967, îl găsim stareţ la Mănăstirea Cheia, în Prahova. În 1972 la 
Căldăruşani şi la ,,Dintr-un Lemn“ în  judeţul Vâlcea, de unde în 1974, ajunge 
pentru o scurtă perioadă la Cernica, iar după aceea din 1976, la începutul 
anului, să fie numit preot duhovnic la Schitul ,,Sfânta Maria“ din Techirghiol, 
judeţul Constanţa, unde a slujit "cu timp şi fără timp", până la trecerea din 
această lume la 19 iulie 2011, şi unde mult pătimitorul său trup se odihneşte 
astăzi. 

Aceasta este, în câteva cuvinte, viaţa părintelui nostru, Arsenie Papacioc, 
mărturisitorul ortodoxiei, duhovnicul de la mare, patriarhul Dobrogei, 
adâncul smereniei, rugătorul neîncetat pentru neamul acesta românesc, 
pentru care nutrea atâtea gânduri bune. Ce poţi spune oare, despre un 
asemenea om? Cu atât mai mult, ce vă pot spune eu? Cred că pentru fiecare 
dintre noi, cei care l-am cunoscut, am stat sub epitrahilul lui, am primit sfat, 
ne-am bucurat văzându-l şi am simţit şi simţim harul lui Dumnezeu.

De unde să începi să vorbeşti despre părintele Arsenie? De la căldura 
şi blândeţea părintească cu care te primea? De la dulceaţa vorbelor şi duioşia 
sufletului său? De la hotărârea, statornicia, nobleţea, smerenia şi erudiţia 
sa? Este un sfânt! Pot mărturisi lucrul acesta. L-am perceput pe părintele 
Arsenie ca pe un om al lui Dumnezeu, ca pe un om prin care m-i S-a descoperit 
Dumnezeu, prin care am simţit mila lui Dumnezeu, faţă de mine. Am şi acum 
bucuria primei întâlniri de la Techirghiol, din acea iarnă, o retrăiesc de fiecare 
dată când ajung acolo, chiar dacă părintele mă aşteaptă lângă apa ce curge la 
picioarele sfântului Pantelimon. 

Îmi aduc aminte fiecare cuvânt de folos – ca la Pateric – pe care m-il 
spunea: să mărturisim Adevărul, care este Hristos, ,,Adevărul, întotdeauna 
va fi prigonit, dar întotdeauna, Adevărul, va învinge”, este răspunsul pe 
care părintele m-i l-a dat atunci când l-am întrebat, care este mesajul scenei 
cu acele cruci frânte şi cea înconjurată de raze de lumină, de pe suportul 
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ce susţine pe perete, candela ce a sculptat-o în închisoare; ,,dacă cineva 
zice ceva împotriva ta, iartă‑l, dar dacă zice ceva împotriva lui Hristos, 
mânie‑te tare“.  Să mărturisim Ortodoxia, ca adevărata credinţă, pentru că 
ea îl mărturiseşte pe Hristos şi ,,pentru mărturisirea şi apărarea ei au murit 
oameni“. Să o iubim pe Maica Domnului, ea care, alături de preoţie, constituie 
cele două lucruri minunate pe care Dumnezeu, le-a făcut pe pământ: ,,Maica 
Domnului din care Dumnezeu, S‑a născut pe pământ, şi preoţia, care îl 
coboară pe Dumnezeu pe pământ la fiecare sfântă liturghie”. Să avem grijă 
de sfintele taine ale Bisericii, de sfânta liturghie, de proscomidie, ,,numai 
noi o mai avem”, ,,acolo este întreaga Biserică, Hristos, Maica Domnului, 
sfântul Ioan Proorocul, toţi sfinţii şi toţi oamenii”, ,,să mă pomeneşti”, era 
îndemnul şi rugămintea, după ce am fost hirotonit. Să iubim, să-i iubim 
pe vrăjmaşi, ,,este poruncă, Hristos a zis”, ,,să iubim rana şi pe cel care a 
făcut rana”, ca preoţi şi duhovnici, să avem milă de toţi cei ce vin la noi, ,, 
să ai în vedere că nu este uşor nimănui să vină sub epitrahil, este un act de 
mare curaj, să‑l pui la epitimie”, ,,dacă l‑ai scos din adânc de ape, de ce‑l 
mai cerţi că e ud?”, ,,să nu laşi mâna întinsă, nici când ţ‑i se dă, nici când 
ţ‑i se cere”.Despre rugăciune, părintele spunea: ,,să zici Doamne Iisuse..., 
mereu, nu mă interesează tehnica, mă interesează să o zici”, să simţi când o 
zici, nu aşa, ,,tipic, tipic, şi la inimă nimic”, ,,să plângi păcatele lumii ca pe 
propriile tale păcate”. Să ai întotdeauna o strategie în gândire, să fii înţelept, 
ascultător, smerit, ,,e smerit mândruleţul“, nu aşa, ci ,,adânc de smerenie, o 
smerită, smerenie” care să te facă să renunţi la e-ul tău. Să ştii întotdeauna 
să te jertfeşti, ,,lumânarea nici nu scuză, nici nu acuză, ea este un simbol, 
al jertfei, ca să dea lumină ea se consumă se jertfeşte”, ,,ce ne‑am fi făcut 
dacă nu ar fi fost jertfa de pe cruce?”, Hristos era pe cruce şi jos se tânguia 
satana”, ,,să fii un om al jertfei”, dacă nu ar fi fost jertfa, dacă nu ar fi fost 
suferinţa de pe cruce, nu ar fi fost biruinţa, nu ar fi fost bucuria Învierii. ,,Prin 
suferinţă scăpăm de suferinţă”. Despre femeie, ea este o fiinţă delicată care 
este soţie şi mamă, pentru că naşte prunci, Maica Domnului, prin care Hristos 
a aşezat femeia la starea ei cea dintâi, a fost şi ea mamă, să nu uităm că este şi 
mama noastră şi trebuie să ne arătăm faţă de ea ca nişte adevăraţi fii. Despre 
copii, ,, să le puneţi un singur nume la botez, unul de sfânt din calendar, pe 
care să‑l aleagă mama, că ea îl strigă mai des“, îi iubea foarte mult pe copii, 
foarte mulţi îl ţin minte pentru că îi binecuvânt, le dădea bomboane sau câte 
un bănuţ, şi că avea mâinile moi. Bomboanele de la chilie, nu se terminau 
niciodată, părintele trimiţând totdeauna pe cineva ca să aducă. 
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Multe sunt cuvintele pline de înţelepciune rămase de la părintele, 
mă bucur pentru că foarte multe dintre ele au fost aşezate în cărţi sau în 
format electronic audio şi video spre a ţine veşnic vie amintirea părintelui. 
Cu siguranţă chipul părintelui Arsenie Papacioc, nu poate fi uitat niciodată, 
omul din chilia smerită, unde Hristos stă zugrăvit dând apa ce vie, ce se află 
în curtea mănăstirii ,,Sfânta Maria“ din Techirghiol, care avea o statură 
potrivită, plină de putere duhovnicească, cu chipul de înger, cu barba ce mai 
frumoasă, cu ochi albaştri, luminoşi, bătrâni dar totuşi plini de ardoarea şi 
vioiciunea tinereţii, pe care marele duhovnic ne îndemna să ne-o păstrăm 
până la bătrâneţe, cu mâinile calde, ce mângâiau şi binecuvântau totdeauna, 
cu trupul firav, puţin adus de numărul anilor şi de multa pătimire, acoperit 
întotdeauna de reverenda neagră, bine îngrijiă, ce lăsa să se vadă gulerul şi 
manşetele cămăşi, totdeauna albă, centura şi fesul, epitrahilul şi crucea ce 
erau nelipsite de pe grumazul şi din mâna părintelui. Aşa îl găseam mereu 
la chilie, iar la slujbă totdeauna cu veşmintele ca un înger sau ca un sfânt 
coborât de pe pereţii bisericii, care parcă fusese făcută pentru el. Nu cred 
că se va şterge cândva chipul acesta din mintea vreunui om care a stat de 
vorbă cu el. Iar pentru noi cei tineri, este exemplul cel mai demn de urmat, în 
rugăciune, în slujire, în trăire, în toată viaţa noastră.

Acesta este un smerit portret al părintelui arhimandrit Arsenie 
Papacioc, omul prezenţei şi al rugăciunii, al suferinţei şi al jertfei, al smereniei 
şi al ascultării, al iubirii şi al bucuriei, omul lui Dumnezeu.    
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ROLUL PREOTESEI ÎN 
PASTORAŢIA PREOTULUI

Prof. Marioara-Daniela PETCU 

F
iind soţia preotului de mir, preoteasa are o îndoită lucrare sau misi-
une. Ea, ca femeie, este mai întâi soţie şi mamă creştină, şi de ace-
ea trebuie să constituie un model demn de urmat tuturor celorlalte 

femei, excelând prin slujire şi jertfă şi impresionând astfel prin ascultarea ei 
deosebită faţă de Dumnezeu şi de poruncile Lui.

 Aşa cum ne descoperă şi Sfânta Scriptură, femeia a fost creată de 
Dumnezeu din bărbatul ei ca să-i fie acestuia spre ajutor, căci ”a pus Adam 
nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor 
sălbatice; dar pentru Adam nu s‑a găsit ajutor pe potriva lui”1. Iată că, deşi 
Adam era stăpân peste celelalte creaturi ale lui Dumnezeu, având puterea să 
le pună şi nume, el totuşi nu şi-a găsit în acestea un partener egal, pe potrivă, 
că să-l ajute în exercitarea acestei stăpâniri. De aceea ”a adus Domnul 
Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din 
coastele lui şi a plinit locul ei cu carne; iar coasta luată din Adam a făcut‑o 
Domnul Dumnezeu femeie şi a adus‑o la Adam”2.

Astfel a apărut Eva în lume, aceasta fiind luată din Adam şi devenind 
o persoană distinctă de bărbatul ei, dar de aceeaşi ”fiinţă” omenească cu el, 
căci femeia nu este diferită în mod antagonic de bărbatul ei, ci este doar o 
alteritate complementară soţului ei. Atunci când Eva a fost creată în mod 
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tainic din Adam, Adam a primit un somn tainic; o coastă a fost luată din el în 
mod tainic şi în acelaşi mod tainic locul acela a fost plinit cu carne, iar în final, 
tot tainic, acea coastă a devenit Eva, despre care a zis Adam “Iată aceasta‑i 
os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că 
este luată din bărbatul său; de aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama 
sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup”3.  Aşadar, iată taina 
lucrării lui Dumnezeu: în mod tainic Domnul ia pe femeie din bărbat, în mod 
tainic (prin Sfânta Taină a Cununiei) Domnul uneşte pe femeie cu soţul ei şi 
tot în mod tainic trimite pe copii în lume.

În afara datoriilor ce revin unei soţii şi mame creştine, preoteasa are 
şi îndatoriri morale şi canonice. În acest sens, despre soţiile clericilor, Sf. 
Ap. Pavel ne arată că acestea trebuie să fie ”cuviincioase, neclevetitoare, 
cumpătate, credincioase întru toate”4, să se arate ”în îmbrăcăminte 
cuviincioasă, făcându‑şi lor podoabă din sfială şi din cuminţenie, nu din păr 
împletit şi din aur, sau din mărgăritare, sau din veşminte de mult preţ ci 
din fapte bune, precum se cuvine unor femei temătoare de Dumnezeu”5. De 
asemenea, preoteasa trebuie ”să se înveţe în linişte, cu toată ascultarea”6şi 
să nu caute ”să stăpânească pe bărbat”7.  

Aceste învăţături ce au străbătut veacurile sunt în aceste zile poate 
mai potrivite ca oricând, căci astăzi există multă necuviinţă, necumpătare în 
vorbire, în purtare, în hrănire şi se manifestă multă superficialitate, nădejdea 
multora fiind pusă în surogate ale credinţei autentic duhovniceşti. Dacă la 
începuturile Bisericii Sf. Ap. Pavel critica luxul şi podoabele de mare preţ, 
în ziua de azi, deseori, observăm chiar în biserici, în timpul sfintelor slujbe, 
femei cu îmbrăcăminte total nepotrivită şi afişând o ”frumuseţe” artificială şi 
voit ispititoare. Dacă femeia, mai ales în biserică, poartă o îmbrăcăminte prin 
care îşi afişează ostentativ părţi ale trupului său şi se împodobeşte ţipător 
urmărind atragerea privirii bărbaţilor, atunci aceasta săvârşeşte un păcat. 
De aceea, părintele Arsenie Boca era până şi împotriva purtării pantalonului 
de către partea femeiască şi tot de aceea a pictat pe peretele bisericii de la 
Drăgănescu, printre alte ispite ale diavolului, îndemnul unui duh necurat 
care zice ”cu frumuseţea luaţi‑o după noi urâtelor”8.

Desigur că o preoteasă trebuie să fie cu totul străină unor asemenea 
manifestări şi să-şi facă podoabe duhovniceşti, aşa cum învaţă Sf. Pavel, din 
cuviinţă, sfială, cuminţenie şi din temerea de Dumnezeu. De asemenea, ea 
trebuie să stea liniştită (în rugăciune şi în contemplarea lui Dumnezeu) şi să 
nu stăpânească pe soţul şi preotul ei.
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 Iată că Apostolul neamurilor învaţă ca preoteasa să nu-şi impună în 
mod forţat punctul de vedere în faţa soţului ei, slujitor al Domnului, mai ales 
că cel mai mare dar pe care îl poate avea o femeie este acela de a fi ”soţie de 
preot”9. De altfel şi părintele Arsenie spunea despre femeie astfel: ”Presimte 
prin instinct, nu prin judecăţi. Mintea ei este inima. E înclinată mai bucuros 
spre suferinţă şi supunere, decât spre asuprire şi dominaţie”10.

 Desigur că prima şi cea mai importantă condiţie a comuniunii familiei 
este dragostea. De aceea, o preoteasă îşi iubeşte soţul fiind permanent alături 
de el şi acordându-i respect în familie şi mai ales în faţa enoriaşilor. Numai 
iubindu-l şi respectându-l pe soţul şi preotul ei, o preoteasă devotată slujirii lui 
Hristos îşi urmează soţul în parohia ce i-a fost repartizată, deseori renunţând 
la o viaţă mai confortabilă, la un serviciu mai bun sau la o situaţie profesională 
mai elevată. Un exemplu în acest sens a fost şi sacrificiul doamnei preotese 
Ligia Bunescu, soţia părintelui Savian, care, deşi provenea dintr-o familie ce 
locuia în Bucureşti bucurându-se o stare materială şi socială deosebită, în 
1937 şi-a urmat soţul în parohia Drăgănescu, acceptând să locuiască în casa 
parohială în condiţii de confort precare. Însă, doamna preoteasă Ligia, din 
dragoste faţă de soţul dânsei, dar şi din dorinţa de a-l ajuta pe părintele Savian 
în activitatea pastorală a Sfinţiei Sale, s-a integrat noului mediu renunţând 
chiar la serviciu şi astfel devenind casnică, fiind extrem de apreciată de către 
credincioşi pentru sacrificiul ei manifestat în slujirea faţă de Dumnezeu şi 
faţă de familia dânsei.

 De asemenea, o preoteasă trebuie să fie conştientă de necesitatea 
duhovnicească a ascezei în familia ei şi trebuie să promoveze această stare de 
fapt cu toată convingerea, căci într-o familie preoţească este fundamentală 
postirea (cu tot ceea ce presupune aceasta), practicarea rugăciunii, petrecerea 
moderată şi cumpătată în zilele festive ale familiei şi nu în ultimul rând 
existenţa în familie a unei atmosfere duhovniceşti atât de necesară educaţiei 
creştine a copiilor. Din acest motiv o preoteasă, vrând nevrând, renunţă la 
o parte a plăcerilor vieţii şi astfel, atunci când se angajează la acest mod 
sfinţitor de trai, trebuie să fie conştientă de sacrificiile care o aşteaptă şi care 
duc într-un final la o stare de ”bucurie şi pace negrăită”11.

 Susţinerea soţului-preot se face de către preoteasă şi prin participarea 
ei împreună cu copiii la slujbele bisericii, pentru a da şi mai multă putere 
chemării făcute de preot ca enoriaşii să aibă o viaţă dusă în strânsă legătură 
cu sfânta biserică şi cu slujbele ei. Preoteasa îl mai ajută pe preotul ei şi prin 
observaţiile critice şi constructive la adresa predicii rostite de acesta, dar şi 
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prin receptarea ”pulsului” vieţii şi problemelor parohiei, ştiut fiind faptul că 
poate deseori credincioşii (sau credincioasele) îşi mărturisesc ”ofurile” mai 
întâi preotesei şi mai apoi preotului, sau uneori chiar numai preotesei. 

De asemenea, preoteasa se poate implica cu succes în coordonarea 
activităţii comitetului parohial (unde predomină femeile cele mai credinciose 
din parohie) în ce priveşte organizarea diferitelor evenimente, a curăţeniei în 
sfântul locaş, a organizării meselor de hram etc.

Tot preoteasa este un sprijin de nădejde pentru soţul ei preotul, fiindu-i 
alături în momentele cele mai grele, alinând sufleteşte pe soţul ei în clipele de 
mâhnire prin care trece, de altfel un aspect inerent pastoraţiei, şi făcându-l să 
înţeleagă că ”a fi un bun păstor este mai important decat a avea dreptate”12. 
De aceea, preoteasa este pentru preot ”un adevărat înger păzitor, ferindu‑l 
de multe primejdii, întărindu‑l în momente mai grele când se pare că 
potrivnicia din afară îl copleşeşte arătându‑i prin puterea ei de intuiţie 
calea cea mai potrivită de urmat acolo unde el, ca bărbat, intuieşte mai 
puţin”13.

În ceea ce priveşte comportamentul faţă de enoriaşi şi preoteasa are o 
misiune în parohia soţului ei, care de fapt este şi parohia ei. Mai întâi de toate 
o preoteasă trebuie sa se roage (personal) pentru oamenii din biserica în care 
păstoreşte soţul ei: pentru copii, pentru tineri, pentru bătrâni. Ea trebuie să 
dea sfat duhovnicesc şi să propovăduiască Evanghelia într-un mod firesc, 
simplu şi convingător.

 O altă misiune a preotesei în cadrul parohiei este şi cea care derivă 
din serviciul sau profesia pe care ea o practică. Mai întâi de aceasta, trebuie 
menţionată şi situaţia preotesei casnice. O preoteasă casnică (situaţie rar 
întâlnită astăzi) se dedică familiei ei, dar are şi mai mult contact cu enoriaşii 
parohiei şi desigur că prezenţa ei zilnică în familia preotului şi în mijlocul 
credincioşilor are un efect însemnat în reuşita pastoraţiei soţului ei. Poate 
că cel mai potrivit ar fi, dacă veniturile preotului ar fi suficiente întreţinerii 
întregii familii şi în condiţiile locuirii permanente în parohie, ca preoteasa să 
fie casnică, dedicându-se creşterii copiilor, activităţii gospodăreşti familiale 
şi, în acest fel, având o legătură mai strânsă cu credincioşii din parohie. Astfel, 
preoteasa contribuie şi mai mult la misiunea preotului, ajutându-l pe acesta 
nu numai în ce priveşte catehizarea credincioşilor (prin sfaturi şi exemplul 
propriei vieţi), ci şi prin întărirea legăturii dintre enoriaşi şi parohul lor.

 Însă, în mod obişnuit preoteasa activează în câmpul muncii profesând 
diverse meserii, dar şi în cadrul acestor activităţi ea nu trebuie să uite nici 
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o clipă calitatea ei canonică de soţie a preotului şi menirea ei în ajutorarea 
pastoraţiei soţului ei, căci spune Sfânta Scriptură”orice aţi face, lucraţi din 
toată inima, ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni bine ştiind că de la 
Domnul veţi primi răsplata moştenirii; căci Domnului Hristos slujiţi”14.  

 Cel mai adesea preotesele au ca loc de muncă şcoala, profesând ca 
educatoare, învăţătoare sau profesoare. În acest caz este evident că educaţia 
copiilor se amplifică, deoarece rolul educativ al activităţii didactice se 
întăreşte prin componenta misiunii creştine pe care o preoteasă credincioasă 
o practică nu numai prin cuvânt, dar mai ales prin faptă şi prin comportament. 
Profesia de cadru didactic al copiilor din parohie este de mare folos acestora, 
dar şi vieţii spirituale a comunităţii, deoarece preoteasa, prin dragoste faţă 
de proprii copii dar şi faţă de cei din enorie, folosindu-şi autoritatea ei de 
„maică” a parohiei şi bucurându-se de respectul enoriaşilor, poate atrage 
cu succes pe copii, dar şi pe părinţii acestora către sfânta biserică, efort ce 
contribuie în mod fundamental la mântuirea credincioşilor. 

 O altă meserie a preotesei, importantă şi pentru enoriaşii parohiei, 
este cea de medic. Mai întâi, o preoteasă medic, poartă multă dragoste 
pacienţilor ei şi manifestă compasiune pentru suferinţa acestora, văzând pe 
Hristos în fiecare dintre cei pe care îi tratează, căci spune Domnul „bolnav 
am fost şi M‑aţi cercetat”15. Însă cunoştinţele de medicină pe care le posedă, 
pot fi folosite cu mult succes duhovnicesc şi în parohie atât în ce priveşte 
profilaxia bolilor cât şi în vindecarea lor.

 În fine, orice profesie ar avea preoteasa (în condiţiile unei activităţi 
decente şi benefice semenilor), ea poate folosi cunoştinţele sale ajutorând 
şi pe credincioşii parohiei soţului ei şi poate da un exemplu de persoană 
muncitoare, care-şi câştigă salariul prin efort binecuvântat şi în mod cât se 
poate de cinstit.

 Aşadar, pentru ca soţia preotului să fie o veritabilă preoteasă care să 
contribuie la succesul pastoraţiei soţului ei, aceasta trebuie să posede anumite 
calităţi şi virtuţi creştine. Astfel, o preoteasă trebuie să fie credincioasă, 
evlavioasă, milostivă, să fie interesată de problemele enoriaşilor, cu care de 
altfel trebuie să şi comunice în mod permanent. În legătură cu acest aspect 
este cunoscută şi o întâmplare petrecută cu o tânără studentă care, pe timpul 
pastoraţiei părintelui Savian Bunescu, a venit la biserica din Drăgănescu să 
participe la Liturghia duminicală, şi care nu se simţea prea bine. Văzând-o pe 
aceasta şi necunoscând suferinţa ei, părintele Savian a chemat-o din mulţime 
şi i-a spus să se ducă la casa parohială, la doamna preoteasă Ligia. Studenta 
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a ascultat şi, intrând în casa parohială, a fost întâmpinată de către doamna 
preoteasă cu multă dragoste şi care i-a oferit un ceai cald ce a contribuit la 
ameliorarea stării de sănătate a acelei tinere. În afara ceaiului oferit, doamna 
preoteasă Ligia a purtat şi o discuţie ”părintească” cu acea tănără, căreia 
întâlnirea aceasta i-a fost de mare folos din punct de vedere fizic, dar şi 
sufletesc.

O altă calitate a preotesei este aceea de a iubi curăţenia şi de a fi o bună 
gospodină, putând constitui şi prin aceasta un bun exemplu pentru femeile 
din parohie. Iar nu în ultimul rând, preoteasa trebuie să aibă şi o ţinută 
decentă, atât în parohie, cât şi în afara ei, seriozitatea ţinutei ei impunându-o 
ca pe o persoană cu o înaltă ţinută morală. Astfel, din punct de vedere 
spiritual şi moral, ea va dobândi o autoritate deosebită în faţa credincioşilor, 
inspirând maximă încredere şi respect reuşind să obţină ascultarea acestora 
faţă de sfaturile duhovniceşti pe care le dă, îndemnuri ce vor fi luate în seamă 
cu toată seriozitatea.

 În afara celor menţionate până acum, preoteasa mai trebuie să facă 
însă un lucru deosebit de important pentru sufletul ei, pentru binele copiilor 
ei şi pentru reuşita pastorală a soţului ei: anume să se spovedească. Aşa cum 
se cuvine oricărui creştin, este necesar ca ea să se spovedească regulat şi cu 
toată seriozitatea, mărturisind toate păcatele în faţa duhovnicului ei. Desigur 
că mărturisirea ei nu poate să facă abstracţie de relaţiile cu soţul ei, preotul. 
De aceea, poate că nu este greşit ca duhovnicul ei să fie chiar soţul ei, aşa cum 
sfătuia şi monahia Zamfira16, acea maică vrednică de pomenire şi ucenică 
a părintelui Arsenie, care considera că „cel mai bun duhovnic al preotesei 
este preotul‑soţ”. În acest fel, preoteasa ar manifesta mai multă smerenie şi 
ascultare faţă de soţul şi duhovnicul ei, iar preotul ar fi mai sensibilizat de 
problemele soţiei sale şi mai atent în raporturile familiale cu ea, ceea ce ar 
întări familia şi ar ajuta indirect şi pastoraţia.

 În concluzie, prin comportamentul şi activitatea ei în familie dar şi în 
parohie, preoteasa constituie un factor important pentru pastoraţia soţului 
ei. Din acest motiv preoteasa are şi ea o mare responsabilitate înaintea lui 
Dumnezeu, responsabilitate de care trebuie să fie pe deplin conştientă. 

 Deoarece am vorbit despre slujirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele, 
această activitate nu poate avea succes decât în condiţiile metamorfozei 
duhovniceşti. De aceea, ne vine în minte exemplul familiei patriarhului 
Avraam, a aceluia care din ascultarea faţă de Dumnezeu şi-a părăsit ţara 
şi casa părintească plecând cu ai săi în Canaan. Fiind permanent dornic să 
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cunoască cât mai mult pe Dumnezeu şi să comunice cu Acesta cât mai des, 
Domnul, din dorinţa de a-l ajuta, a adus o schimbare fundamentală în vieţile 
celor doi soţi, schimbându-le nu numai numele (din Avram în Avraam şi din 
Sarai în Sarra), ci şi vieţile prin bucuria naşterii în condiţii miraculoase a 
pruncului Isaac. Gândindu-ne acum la familia preotului, care a suferit şi el 
o schimbare canonică trecând de la calitatea de mirean la cea de cleric şi 
care se osteneşte să-i conducă pe cât mai mulţi credincioşi spre împărăţia 
raiului numită şi ”sânul lui Avraam”, putem spune despre acesta că este 
un ”fiu” al lui Avraam şi că soţia lui este astfel o ”fiică” a Sarrei. De aceea, 
credem că şi preoteselor le sunt potrivite cuvintele Sf. Ap. Petru: ”Asemenea 
şi voi, femeilor, supuneţi‑vă bărbaţilor voştri, aşa încât, chiar dacă sunt 
unii care nu se pleacă cuvântului, să fie câştigaţi, fără propovăduire, prin 
purtarea femeilor lor, Văzând de aproape viaţa voastră curată şi plină 
de sfială. Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, 
podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe, Ci să fie omul cel tainic 
al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este 
de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.  Că aşa se împodobeau, odinioară, 
şi sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu, supunându‑se bărbaţilor 
lor, Precum Sarra asculta de Avraam şi‑l numea pe el domn, ale cărei fiice 
sunteţi, dacă faceţi ce e bine şi nu vă temeţi de nimic.”17

 Totuşi, să nu uităm că şi preotul trebuie să poarte grijă de soţia sa, 
mai ales că aceasta îşi face datoria faţă de familia ei, şi se bucură de respect 
din partea enoriaşilor. De aceea, credem că şi în acest caz este de folos sfatul 
aceluiaşi mare sfânt şi Apostol al Bisericii care spune: ”Voi, bărbaţilor, de 
asemenea, trăiţi înţelepţeşte cu femeile voastre, ca fiind făpturi mai slabe, şi 
faceţi‑le parte de cinste, ca unora care, împreună cu voi, sunt moştenitoare 
ale harului vieţii, aşa încât rugăciunile voastre să nu fie împiedicate”18.  
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ROLUL CONTABILITĂŢII ÎN ACTIVITATEA 
ADMINISTRATIVĂ A PAROHIEI

Ec. Drd. Valentina STROE-TUDORICĂ 

C
ontabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cu-
noaşterea, şi controlul patrimoniului, trebuie să asigure înregistra-
rea cronologică, prelucrarea, şi păstrarea informaţiilor cu privire la 

performanţa financiară, atât pentru cerinţele interne, cât şi în relatiile cu in-
stituţiile publice. 

În acest articol dorim să prezentăm importanţa organizării şi conducerii 
contabilităţii şi principalele asemănări şi deosebiri dintre evidenţa contabilă 
simplă la unităţile de cult în raport cu contabilitatea în partidă dublă. În 
ultima parte a articolului vom prezenta clasificarea veniturilor şi cheltuielilor 
în funcţie de natura lor, registrele financiar-contabile obligatorii pentru 
organizarea contabilităţii parohiilor şi tehnica înregistrării operaţiunilor în 
contabilitatea în partidă simplă.

Cu ajutorul contabilităţii, datele operative sunt preluate din 
documentele de evidenţă contabilă curente, fiind centralizate şi apoi preluate 
în situaţiile anuale care prezintă situaţia patrimoniului unităţii de cult şi 
rezultatele sale la un moment dat. Astfel, contabilitatea este un instrument 
indispensabil pentru stabilirea unui rezultat economico-financiar necesar în 
evaluarea activităţii bisericii şi în descoperirea punctelor slabe precum şi a 
oportunităţilor.
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Înregistrarea cronologică a operaţiilor economico-financiare, 
prelucrarea informaţiilor, ajută la buna funcţionare a relaţiilor dintre 
instituţie şi bănci, diversi asociaţi şi organele fiscale. Un alt rol deosebit de 
important al contabilităţii este verificarea exactităţii operaţiilor înregistrate, 
astfel putând determina costurile aferente activităţii, nivelul acestora în 
raport cu veniturile.

De asemenea, pe baza informaţiilor contabile se formulează strategiile 
viitoare, cu ajutorul indicatorilor economico-financiari. Prin funcţia 
previzională contabilitatea răspunde unor întrebări fundamentale în 
desfăsurarea oricărei activităţi: unde se află unitatea în momentul actual, 
care sunt perspectivele şi unde ar trebui să se îndrepte, cum pot fi realizate 
alternativele optime.

Caracteristicile evidenţei contabile simple la unităţile de 
cult în raport cu contabilitatea în partidă dublă. 1

Asemănări: 
Înregistrarea operaţiunilor se face pe baza documentelor justificative 

în ordine cronologică şi trebuie să respecte conţinutul de informaţii, normele 
de utilizare a registrelor contabile aprobate prin Ordinul nr. 3152/2008(M.O. 
nr.870 bis/ 2008);

Controlul operaţiunilor patrimoniale înregistrate în contabilitate se 
face de către persoana care conduce contabilitatea şi de către cenzori, precum 
şi de către organele de control fiscal ale statului. Persoana care înregistrează, 
vizează sau aprobă documentele răspunde de aceste înregistrări, datele 
fiind sistematizate pe documente cumulative privind veniturile, cheltuielile, 
fondurile;

Înregistrarea bunurilor mobile sau imobile se face la valoarea de 
achiziţie, de producţie sau la preţul pieţei, creanţele şi datoriile se înregistrează 
la valoarea lor nominală iar inventarierea patrimonială se face anual sau ori 
de câte ori este nevoie (obligatoriu la schimbarea administratorului);

Deosebiri:
În contabilitatea dublă se urmăreşte înregistrarea operaţiunilor 

concomitent în două conturi, unul pe debit şi celălalt pe credit în funcţie de 
natura contului: activ sau pasiv. În contabilitatea simplă nu se urmăreşte 
acest lucru. Aici o operaţiune se înregistrează într-un singur cont, pe intrări 
sau pe ieşiri stabilindu-se soldul obligatoriu la sfârşitul lunii şi nu este 
obligatorie întocmirea unei balanţe de verificare care să confirme egalitatea 
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sumei soldurilor debitoare şi creditoare, în timp ce contabilitatea dublă are 
această obligativitate;

     

Cerinţe prevăzute de lege pentru organizarea 
corespunzătoare a contabilităţii în partidă simplă.

Orice operaţiune economico-financiară efectuată de către unităţile de 
cult care trebuie să - şi ţină contabilitatea în partidă simplă se consemnează 
în momentul efectuării ei într-un document care poartă numele de document 
justificativ.

Un document justificativ trebuie să cuprindă o serie de elemente 
principale, prevăzute în structura formularelor aprobate. Acestea sunt: antetul 
(numele şi adresa completă a unităţii de cult), denumirea documentului, 
numărul documentului şi data întocmirii acestuia, menţionarea părtilor 
participante la efectuarea operaţiunii economico - financiare (când este 
cazul), conţinutul operaţiunii şi temeiul legal al efectuării ei (când este 
cazul), datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate, numele şi 
prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea 
operaţiunii; ştampilă, dacă este cazul, alte elemente menite să asigure 
consemnarea completă a operaţiunilor în documente justificative.

Documentele care stau la baza înregistrărilor în evidenţa contabilă 
în partidă simplă pot dobândi calitatea de document justificativ numai în 
cazurile în care furnizează toate informaţiile prevăzute în normele legale în 
vigoare.

În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise 
ştersături sau alte asemenea procedee; de asemenea, nu trebuie lăsate 
spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea. Erorile se corectează prin 
tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să poată fi 
citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă. Corectarea se face pe 
toate exemplarele documentului justificativ şi se confirmă prin semnătura 
(eventual şi ştampila) persoanei care a întocmit documentul justificativ, 
menţionându-se şi data efectuării operaţiunii de corectare.

Există însă şi documente justificative în cazul cărora nu se admit 
corecturi. Este vorba de cele pe baza cărora se primeşte, se eliberează sau 
se justifică numerarul, ori alte documente pentru care normele de utilizare 
prevăd asemenea restricţii. În aceste cazuri, documentul greşit se anulează şi 
rămâne în carnetul respectiv (nu se detaşează).



Slujire arhierească în biserica Buna Vestire – Drugănescu 
din localitatea Floreşti-Stoeneşti, în ziua sărbătoririi  

Sf. Ier. Ambrozie al Mediolanului  - 7 decembrie, 2013
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Operatiunile privind evidenţa şi gestionarea valorilor materiale şi 
băneşti ale unităţilor de cult se consideră valabile numai dacă sunt justificate 
cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prevederilor 
legale.

Principalele registre şi formulare tipizate utilizate in 
contabilitatea in partida simplă

Registre de contabilitate obligatorii din punct de vedere fiscal :
- Registrul- jurnal;
- Registrul-inventar;
Registrele şi formularele financiar-contabile, comune pe economie, 

utilizate în conducerea evidenţei contabile în partidă simplă în funcţie de 
volumul de activitate sunt: registrul-jurnal de încasări şi plăţi, registrul-
inventar, lista de inventariere, chitanţa pentru operaţiuni, registru de casă, 
borderou de achiziţie, bon de consum, fişa de magazie, ştat de salarii, jurnal 
privind operaţiuni diverse, procesul verbal de constatare a unui eveniment 
sau situaţii speciale.

În condiţiile utilizării sistemelor informatice financiar-contabile este 
necesar să fie respectate criteriile minimale privind programele informatice 
utilizate în domeniul financiar-contabil.

Dintre toate documentele justificative, „Registrul-jurnal de încasări şi 
plăţi” şi „Registrul-inventar” au regim obligatoriu. Acestea se numerotează, 
se şnuruiesc şi se parafează înainte de folosire.  Registrele de contabilitate 
obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în 
contabilitatea financiară se păstrează în arhiva unităţii de cult timp de 10 ani, 
cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost 
întocmite, cu excepţia ştatelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani. 
Actele de proprietate au termen de păstrare permanent. În caz de pierdere, 
sustragere sau distrugere a unor documente contabile şi justificative unităţile 
de cult se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de cel mult 30 
de zile de la constatare.

Potrivit Codului Fiscal Legea nr. 571/2003, cu modificarile si 
completările ulterioare la art 15 prevede : “sunt exceptate de la plata 
impozitului pe profit cultele religioase, pentru veniturile obţinute din 
producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii 
de cult, potrivit legii, şi pentru veniturile obţinute din chirii, cu condiţia 
ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent sau în anii următori, 
pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult, pentru lucrările de 
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construcţie, de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor 
ecleziastice, pentru învăţământ şi pentru acţiuni specifice cultelor religioase, 
inclusiv veniturile din despăgubiri sub formă bănească, obţinute ca urmare a 
măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de 
proprietate.” Justificarea utilizării veniturilor pentru susţinerea activităţilor 
cu scop caritabil se realizează în baza documentelor care atestă efectuarea 
cheltuielilor respective.

De asemenea, sunt scutite de plata impozitului pe clădiri : “clădirile 
care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase 
recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu 
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; clădirile 
care constituie patrimoniul unităţlor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau 
particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia 
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

     

Clasificarea veniturilor şi cheltuielilor în partidă simplă şi 
tehnica înregistrării operaţiunilor organizată după noile 
norme

Evidenţa contabilă în partidă simplă se ţine pe feluri de venituri şi 
cheltuieli, în funcţie de natura lor, astfel, venituri din: colecte, contribuţii 
individuale, donaţii, sponsorizări, subvenţii, dobânzi, activităţi productive etc. 

Cheltuielile în funcţie de natura lor sunt: cheltuielile cu achiziţionarea 
de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, cheltuielile 
cu lucrări executate şi servicii prestate de terţi, dobânzile aferente creditelor 
bancare, cheltuielile cu comisioanele şi cu alte servicii bancare, cheltuielile 
cu primele de asigurare, cheltuielile postale şi taxele de telecomunicaţii, 
cheltuielile cu energia şi apa, cheltuielile de protocol, cheltuielile de personal, 
cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurările sociale şomaj, 
pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi alte contribuţii obligatorii, 
alte cheltuieli.

Potrivit art.8 din noile Norme metodologice ale M.F.P. aprobate 
prin Anexa nr.2 la Ordinul nr. 1969/2007- M.O. nr.846 bis/2007, pentru 
verificarea înregistrărilor corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, 
lunar se întocmeşte „Situaţia soldurilor elementelor de activ şi de pasiv” pe 
baza datelor înscrise şi totalizate în fişe şi jurnale contabile.
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Formularul „Fişă pentru operaţiuni diverse” serveşte la înregistrarea 
operaţiunilor de capital, a imobilizărilor. Contabilitatea stocurilor se ţine cu 
ajutorul „Fişei pentru valori materiale”.

Contabilitatea veniturilor şi a cheltuielilor, după natura lor, se ţine 
pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu 
destinaţie specială şi activităţi economice. Pentru obţinerea rulajelor şi a 
soldurilor, operaţiunile trebuie grupate în două: operaţiuni de activ-intrări 
şi ieşiri, în lună şi pe cumulat; şi operaţiuni de pasiv-intrări şi ieşiri, în lună 
şi pe cumulat. Se înregistrează cronologic operaţiunile, se stabileşte rulajul 
lunii curente şi cumulat de la începutul anului şi apoi soldul de activ şi de 
pasiv pe câte un rând următor distinct, apoi se preia în situaţia soldurilor 
elementelor de activ şi de pasiv.

Pentru „Situaţia soldurilor de activ şi de pasiv” la unităţile de cult 
(parohii) fără activitate economică se poate utiliza un model aplicabil acestor 
unităţi patrimoniale: 2

VENITURI CHELTUIELI
1.Disponibil an precedent:

- Casă

- Bancă

2. Venituri de activitatea de cult

3. Venituri de activităţi anexe

4. TOTAL VENITURI PROPRII

5. Subvenţii primite

6. TOTAL VENITURI

7. Încasări pentru alte unităţi din 
cadrul cultului

8. Rate locuinţe şi chirii

9. TOTAL VENITURI

1. Cheltuieli pentru activitatea de cult
2. Cheltuielile activităţilor anexe
3. Investiţii
4.  TOTAL cheltuieli pentru activităţi 

proprii
5. Subvenţii acordate
6. TOTAL CHELTUIELI
7.  Depăşirea veniturilor as-

cheltuielilor (4-5)
8.  Plata sumelor cuvenite altor unităţi 

din cadrul cultului
9. Rate locuinţe şi chirii
10. TOTAL CHELTUIELI
11. Soldul la finele anului: 

– Bancă
– Casă

(1+9-10)

Înregistrările sunt corecte dacă totalul de la rd.9 „Venituri” plus soldul 
de la rd.1 este egal cu totalul de la rd.10 „Cheltuieli” plus soldul de la rd.11
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Acest formular răspunde la formula clasică de control ştiută:
SOLD INIŢIAL + ÎNCASĂRI (VENITURI)- PLĂŢI (CHELTUIELI) = 

SOLD FINAL.

BIBLIOGRAFIE:
1. Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru- Bazele Contabilităţii, Editura 

Universitară, Bucureşti, 2005;
2. Virginia Greceanu Cocoş- Contabilitatea Instituţiilor Publice, Bucureşti, 

2011;
3. Virginia Greceanu Cocoş- Contabilitatea în partidă dublă simplificată 

şi actualizată la persoanele juridice fără scop patrimonial, Editura Pro 
Universitaria, Bucureşti, 2010;

4. Virginia Greceanu Cocoş- Contabilitatea în partidă simplă şi legislaţia utilă 
unităţilor de cult religios, Editura Pro Universitaria, 2010;

Note:
1 Virginia Greceanu Cocoş- Contabilitatea în partidă dublă simplificată 

şi actualizată la persoanele juridice fără scop patrimonial, Editura Pro 
Universitaria, Bucureşti, 2010, p.435

2 Virginia Greceanu Cocoş- Contabilitatea în partidă dublă simplificată şi actualizată la 
persoanele juridice fără scop patrimonial, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2010, 
p.108.
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PREDAREA RELIGIEI ÎN ŞCOLI: 
O PROBLEMĂ CU MULTE NECUNOSCUTE 

ŞI NICIO REZOLVARE

Pr. Dr. Adrian CAZACU 

I
n luna iulie a lui 2014, domnul Remus Cernea a înaintat spre dezba-
tere în cadrul şedinţelor Camerei Deputaţilor un proiect de lege prin 
care propunea scoaterea materiei „Religie” din trunchiul comun al 

disciplinelor predate în cadrul învăţământului primar, gimnazial şi liceal şi 
înlocuirea acesteia cu „Etica şi Educaţia Civică”1. Proiectul legislativ nu este 
unul anti-religios, aşa cum eronat s-a prezentat textul acestuia în unele me-
dii, ci mai degrabă unul neutru, venit din partea unei persoane care se declară 
atee şi care doreşte să reprezinte pe toţi cei care-i împărtăşesc convingerile. 
Mai mult, această lege face cunoscută în România tendinţa din întreaga Uni-
une Europeană cu privire la predarea religiei în şcoli, militând pentru un „tip 
secular” de predare, ce se vrea neutru din punct de vedere confesional, ideo-
logic sau doctrinar. Simplu spus, potrivit acestui proiect, religia, aşa cum este 
ea predată astăzi în şcoli, va fi înlocuită de „etică şi educaţie civică”, însă nu 
va fi cu totul eliminată, ci va rămâne în cadrul disciplinelor facultative, pen-
tru care elevul poate opta, desigur, cu acordul părinţilor, în cazul în care nu 
a împlinit vârsta de 18 ani. Deşi insistent susţinut de domnul Cernea şi de 
asociaţiile secular-umaniste, proiectul nu s-a bucurat de o dezbatere publică 
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pe măsură, astfel că în mediul on-line s-a ajuns la ideea că această lege a fost 
tacit aprobată după 15 octombrie 2014, termenul limită până la care se putea 
da un răspuns clar. 

Corelat cu această propunerea legislativă, demersul profesorului 
buzoian Emil Moise, prin care sesiza Curtea Constituţională în ceea ce 
priveşte ne-constituţionalitatea articolului 9, alin.2 din Legea învăţământului 
din 1995, respectiv articolul 18, alin. 2 din Legea educaţiei din 2011, privind 
învăţământul religios, ca parte a trunchiului comun al curriculei şcolare, 
avea succes de cauză. În comunicatul de presă dat de Curtea Constituţională 
pe 12 noiembrie 2014, se precizează următoarele: în urma deliberărilor, 
Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis excepţia de 
neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.9 alin.(2) teza întâi 
din Legea învăţământului nr.84/1995 şi dispoziţiile art.18 alin.(2) teza întâi 
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 sunt neconstituţionale. Decizia 
este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale 
Parlamentului, Guvernului şi instanţei care a sesizat Curtea Constituţională, 
respectiv Judecătoria Buzău ‑ Secţia civilă. Argumentaţiile reţinute în 
motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi 
prezentate în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I2.

Textul comunicatului a dat naştere la numeroase interpretări, 
pendulând între ideea că religia va fi scoasă din trunchiul comun, pentru 
ca cei ce se declară sau sunt declaraţi atei sau agnostici să nu se simtă 
discriminaţi, fiind transformată în disciplină facultativă, până la opinia 
radicală a eliminării totale a disciplinei „Religie” din învăţământul românesc 
şi, eventual, înlocuirea ei cu ore de educaţie civică. Desigur, au fost şi voci 
temperate care au precizat faptul că în atribuţia Curţii Constituţionale nu 
intră formularea legilor, ci numai verificarea constituţionalităţii acestora. În 
consecinţă, hotărârea din12 noiembrie nu afectează cu nimic locul Religiei 
în cadrul programei şcolare, întrucât excepţia de neconstituţionalitate s-a 
constatat doar pentru aliniatul 2 al articolului 18 din Legea educaţiei din 
2011, însă nu şi asupra primului articol. Mai mult, în urma dezbaterii acestei 
probleme, în cadrul comisiilor, doar Parlamentul României poate modifica 
substanţial această lege. 

În acest punct, proiectul legislativ al domnului Remus Cernea şi 
decizia Curţii Constituţionale se intersectează, într-o logică destul de simplă. 
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Dacă, potrivit Curţii Constituţionale, cei ce sunt sau se declară atei sau 
a-gnostici se simt discriminaţi prin prevederea aliniatului invocat, atunci, 
în chip firesc, trebuie modificată structura legislativă, dar şi cea curriculară, 
pentru a nu mai exista această discriminare. O eventuală decizie de eliminare 
totală a Religiei din şcoli ar crea, la rândul ei, discriminare, astfel că cea mai 
bună soluţie ar fi aceea a eliminării acestei discipline din trunchiul comun şi 
transformarea ei în disciplină facultativă, ce se poate preda la cerea elevului, 
dacă are 18 ani, sau a părintelui sau tutorelui legal, în cazul minorilor. În 
locul rămas liber în cadrul materiilor din trunchiul comun se poate introduce 
Educaţia civică sau Etica sau şi una şi cealaltă, situaţie ce ar corespunde, 
potrivit domnului Cernea, cerinţelor pedagogice actuale din Uniunea 
Europene, dar şi cu principiul separării puterilor în stat, precizat chiar de 
Constituţia României (art. 1, alin. 3 şi 4).

Dincolo de aceste dezbateri legislative, prezenţa disciplinei Religiei 
în şcoli reprezintă o problemă de interes social general, ce trebuie tratată 
cu toată seriozitatea, ţinând cont de toţi factorii implicaţi în luarea şi 
aplicarea deciziilor. Fără îndoială, nimeni nu este mai presus de lege, însă 
legile sunt făcute pentru oameni şi nu oamenii pentru lege. În momentul 
în care un proiect legislativ nu corespunde dorinţelor cetăţenilor, dorinţe 
clar formulate prin dezbatere publică şi chiar prin referendum, el poate fi 
oprit sau modificat în consonanţă cu doleanţele şi nevoile societăţii. Aşadar, 
până la o aplicare clară a unei modificări legislative privind prezenţa Religiei 
în şcoli, este nevoie de parcurgerea integrală a acestui traseu. Chiar şi aşa, 
problema nu va fi rezolvată decât parţial, pentru că adevărata dificultate nu o 
reprezintă prezenţa în sine a Religiei în şcoală, ci modul în care este predată 
această disciplină, înţelegând prin aceasta maniera şi criteriile după care 
este realizată programa şcolară, pregătirea cadrelor didactice, obiectivele 
urmărite, relaţia cu elevii şi cu părinţii acestora, implicarea mai mult sau mai 
puţin directă a cultelor. 

Prezentul articol nu se doreşte a fi unul polemic, mai ales că nu avem 
încă un nou proiect legislativ care să fie analizat. Scopul acestor rânduri 
este acela de a efectua o radiografie onestă, din interior, a acestei probleme, 
corelarea ei cu tendinţele din cadrul Uniunii Europene şi încercarea formulării 
unei soluţii care poate fi eficientă în cazul concret al predării disciplinei 
Religie în cadrul şcolilor din România.
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Scurt excurs despre secularizare

Ce înseamnă secularizare? Este o întrebare firească, pe care ar trebui 

să ne-o punem, înainte de a discuta despre acest fenomen. Primele semnale 

de alarmă asupra acestuia au fost trase încă de la începutul anilor ’90, când 

regretatul Pr. Prof. Dumitru Popescu semnala pericolul pe care aceasta îl 

reprezenta pentru societatea românească aflată în căutarea propriului ei lor 

în cadrul democraţiei europene. Generaţia tânără a teologilor şi a tuturor 

celor angajaţi în viaţa şi lucrarea Bisericii luau contact astfel cu o noţiune 

prea puţin explicată şi insuficient înţeleasă, pentru a putea da un răspuns 

echilibrat, bine ancorat în mărturisirea de credinţă a Părinţilor Bisericii şi 

perfect racordat la cerinţele societăţii româneşti în tranziţie. Niciuna dintre 

intervenţiile făcute pe această temă, multe demne de toată atenţia prin 

conţinutul lor, nu oferea lămurirea esenţială pentru înţelegerea problemei: 

ce este secularizarea? Necunoscând nici genul proxim, nici diferinţa specifică 

a acestei realităţi sociale, s-au creat premizele regretabile ale unei abordări 

absolut superficiale a problemei, lăsând limbajul steril să-şi arate încă o dată, 

dacă mai era nevoie, capacitatea de obturare a atenţiei, rezultând un pseudo-

discurs, cu trăsături epatante, ascunzând lipsa cronică a metodei şi a ideilor 

în spatele unei sarabande a neologismelor, bolovănos şi imposibil de înţeles, 

chiar şi pentru cei mai fini mânuitori ai limbajului ştiinţific. Simplu spus: 

o noţiune insuficient sau deloc înţeleasă a devenit subiectul vedetă al unei 

pseudo-literaturi ştiinţifice, incapabilă să articuleze logic vreo idee. Nu este 

de mirare că o bună parte a acestei literaturi este imposibil de citit, provocând 

fireşti reacţii de respingere. 

Astăzi, secularizarea continuă să ocupe un loc privilegiat printre 

subiectele teologice. Din păcate, ea a devenit şi un element indispensabil 

al limbajului de lemn ce parazitează literatura teologică. Nu contează că 

înţelegem sau nu, secularizarea trebuie să apară în orice cuvântare, în orice 

mesaj oficial, în orice articol. Fără ea nu se poate, pentru că, în urma mult 

prea desei folosiri, s-a transformat într-un veritabil catalizator al reacţiilor 

de circumstanţă, generate de complicitatea în mediocritate şi în lipsa 

dezarmantă de perspectivă. 
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Ce este secularizarea?

 Înainte de a încerca o definire a fenomenului, ar trebui să ne întrebăm 
firesc unde să căutăm o explicaţie a acestuia? O primă sursă, nu neapărat 
cea mai importantă, o reprezintă DEX-ul. Răspunsul este lacunar, în dreptul 
secularizării găsind explicaţiile acţiunea de a seculariza şi rezultatele ei, 
laicizare. Se mai pomeneşte ceva despre secularizarea averilor mănăstireşti, 
în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, însă fără prea multe date 
suplimentare. Desigur, DEX-ul nu este un dicţionar enciclopedic, astfel că 
apelăm la cea mai la îndemână enciclopedie: Wikipedia. Acolo însă… surpriză! 
Nu există termenul „secularizare”, există însă cel de „secularism”. Explicaţia 
dată de autorul articolului aduce lămuriri, dificil însă de înţeles pentru cei ne-
familiarizaţi cu limbajul filosofic: „prin secularism se poate înţelege pe plan 
filosofic un Weltanschauung (literal privire înspre lume, utilizat ca sinonim 
pentru părere despre lume şi viaţă, convingere metafizică sau concepţie 
metafizică) rezultat din separarea dintre instituţiile religioase şi puterea 
lumească”3. Există, pe aceeaşi pagină, şi o explicaţie din perspectivă politică: 
„pe plan politic, o constituţie şi o legislaţie care separă statul de instituţiile 
religioase, fie în cadrul unei dictaturi, cum este comunismul, fie în cadrul unei 
democraţii. În primul caz, instituţiile religioase sunt în general persecutate 
şi libertatea de conştiinţă îngrădită în numele ateismului de stat; în al doilea 
dimpotrivă, libertatea de conştiinţă pentru orice credincios de orice religie, 
pentru agnostici sau pentru atei este asigurată tocmai prin secularism. În 
secularismul politic, statul nu finanţează clerul ca atare, dar poate finanţa 
şcolile religioase sau clădirile destinate cultelor (cazul Franţei sau Turciei)”4. 
Deşi lacunare, precizările conţin esenţa secularizării: raportarea critică 
faţă de religie ca factor social, ignorând caracterul axiologic al acesteia şi 
excluzând-o din cercul formatorilor de opinie în spaţiul public. 

Termenul secularizare a fost folosit pentru prima dată după Pacea 
Westfalică (1648), pentru a desemna modul de transfer al vechilor posesiuni 
ale Bisericii sub autoritatea puterii laice. Acelaşi cuvânt a fost folosit în 
România, pentru a desemna trecerea averilor mănăstireşti în administrarea 
statului, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Începând cu secolul al 
XVIII-lea, secularizarea capătă relevanţă atât pentru procesul de diferenţiere 
al sistemelor politice, sociale, economice în raport cu autoritatea ecleziastică, 
cât şi pentru procesele esenţiale ale societăţii (educaţie, morală, economie, 
justiţie, organizarea familiei), care manifestă o autonomie din ce în ce mai clar 
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revendicată în raport cu vechile precepte şi norme religioase5. De foarte multe 
ori secularizarea şi secularismul sunt privite ca sinonime. Primul termen 
face referire cu precădere la procesul de separare a unor activităţi, credinţe, 
moduri de gândire sau instituţii faţă de factorul religios cu care fuseseră 
asociate într-o primă fază. Cel de-al doilea intră în categoria ideologiilor care 
denunţă, într-o formă sau alta, orice activitate cu conţinut religios, militând 
activ pentru stabilirea unor norme existenţiale  fundamentate pe principii 
a-religioase sau chiar anti-religioase. Secularismul poate facilita dezvoltarea 
secularizării, însă nu o determină în manieră esenţială. Cu alte cuvinte, 
partea ideologică postulată prin secularism poate fi prezentă sau poate 
lipsi, secularizarea îşi urmează însă cursul trasat de dezvoltarea civilizaţiei. 
În acest context, urbanizarea şi industrializarea sunt mult mai importante 
pentru secularizare, decât secularismul în sine6. 

Într-o manieră sintetică, secularizarea este strâns legată de două 
situaţii aparent contrare: prima situaţie se referă la incompetenţa unui 
sistem religios anume de a răspunde nevoilor societăţii în care acesta se 
manifestă; a doua situaţie, direct corelată cu prima, indică posibilitatea 
societăţii în sine să răspundă propriilor nevoi, fără a mai fi necesară prezenţa 
factorului religios. Contextul dezvoltării secularizării nu permite o evoluţie 
şi o structurare unitară a acesteia. Tocmai de aceea, nu putem vorbi astăzi 
despre un singur tip de secularizare, ci de mai multe. Specialiştii se opresc 
la patru astfel de categorii, generate de patru teze diferite. Prima dintre 
acestea consideră că înţelegerea religioasă asupra lumii va dispărea, în timp, 
cu totul. A doua teză, mult mai prudentă, afirmă că religia va fi încetul cu 
încetul scoasă din spaţiul public şi izolată în cel privat. A treia nu exclude 
eliminarea factorului religios din societate, însă îi minimalizează drastic 
influenţa şi capacitatea de a forma opinii. În fine, ultima teză mizează pe 
teoria coexistenţei, în sensul că în anumite situaţii secularizarea îşi va impune 
poziţia, în timp ce, în alte situaţii, religia îşi va păstra vitalitatea şi chiar se va 
putea dezvolta7. Indiferent de diplomaţia conceptuală cu care operează aceste 
teze, un lucru este cert: definirea secularizării este direct legată de modul 
în care societatea percepe fenomenul religios. Opţiunile pentru o abordare 
secularizată sunt condiţionate de o tot mai acută scindare între principiile 
religioase şi aplicarea lor în societate. Altfel spus, atunci când religia îşi 
devine suficientă sieşi, refuzând un dialog onest şi constructiv cu toţi ceilalţi 
factori determinativi într-un cadru anume, există riscul izolării ei şi, într-
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un final, al eliminării din sfera publică a societăţii. În faţa unor concepte 
teologice, abil mânuite dar fără feed-back existenţial, atitudinea cel mai des 
întâlnită este aceea a refuzului, apoi a ignorării şi, în cele din urmă, a uitării. 
Un bun exemplu în acest caz este Scolastica. Astăzi, ea nu mai interesează 
decât un număr redus de specialişti, Biserica neutilizând în discursul şi 
activitatea ei vreunul dintre conceptele acestui curent. Deşi normativă până 
în perioada Iluminismului şi chiar şi după aceea, teologia scolastică s-a lovit 
de incapacitatea de a răspunde simplu la problemele cu care se confrunta 
societatea. În faţa avântului industrializării şi al urbanizării, teoretizarea, fie 
ea şi pe probleme teologice, nu şi-a găsit rostul. Secularizarea a apărut în 
acest context ca un proces corect, absolut necesar, de dez‑vrăjire a lumii, 
ca să-l cităm pe Max Weber, prin care se încerca reorganizarea societăţii 
occidentale într-o manieră perfect adaptată la cerinţele sale. 

Identitate religioasă vs. identitate seculară

 Nicio altă societate nu a fost atât de mult preocupată de stabilirea 
propriei identităţi precum societatea contemporană. Deşi acut marcat, 
acest demers nu reprezintă în sine o noutate. Lumea latină şi-a căutat 
identitatea în sfera culturii greceşti. Evul Mediu a încercat o abordare 
ecleziastică autonomă, în timp ce Renaşterea a preferat o întoarcere ad 
fontes, redând culturii universale spiritul antic greco-latin. Iluminismul a 
produs o modificare majoră, prind adoptarea raţiunii autonome şi a ştiinţei 
ca principale criterii sociale, iar modernitatea a preluat această idee, reuşind, 
la rândul ei, să se determine prin aceste repere.

Urmărind cursul istoriei, se pot stabili două direcţii principale 
în evoluţia mentalităţilor: prima face recurs la moştenirea spirituală, la 
religiozitate, la filozofie şi chiar la spiritualitate în sine; a doua direcţie a 
preferat promovarea ştiinţelor exacte, cu opoziţia mai mult sau mai puţin 
evidentă faţă de elementele religioase consacrate. În esenţă, însă, această 
poziţie, odată adoptată de societate, a dat naştere unui nou tip de religiozitate, 
iconoclastă, a-gnostică, cu rezistenţă mărită la tradiţie şi deschisă întru totul 
către empiric.

Dincolo de invocarea moştenirii spirituale, se cuvine să ne punem 
serios întrebarea: în ce măsură valorile spirituale consacrate mai pot 
răspunde cerinţelor societăţii contemporane? Legitimitatea unei astfel de 
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întrebări este dată chiar de cursul istoriei. Cercetătorii sunt de acord că, 
dincolo de promovarea unui discurs moral, universal valabil, toate societăţile 
fundamentate exclusiv pe structuri religioase au eşuat lamentabil. Intervenţia 
elementului secular  în sfera religiosului îl contaminează pe acesta din urmă, 
deturnându-l de la adevăratul său scop: întărirea legăturii dintre om şi 
divinitate. Odată produsă această contaminare, factorul religios îşi pierde 
încetul cu încetul relevanţa absolută şi devine o alternativă adesea personală 
la normele unei societăţi ce-i este tot mai străină şi potrivnică. Există multe 
exemple în acest sens, însă ne vom opri la unul dintre cele mai accesibile: 
alegerea primului rege al poporului evreu (I Reg. 8). Odată cu îmbătrânirea 
lui Samuel, fiii acestuia îi iau locul, însă aceştia „nu umblau pe căile sale, ci 
se abăteau la lăcomie, luau daruri şi judecau strâmb”. În chip firesc, poporul 
refuză autoritatea acestora, astfel că bătrânii îi solicită acestuia să le aleagă 
rege. Răspunsul lui Dumnezeu este unul cât se poate de sugestiv: „ascultă 
glasul poporului în toate câte îţi grăieşte, căci nu pe tine te-au lepădat, ci M-au 
lepădat pe Mine, ca să nu mai domnesc eu peste ei” (I Reg. 8, 7). Prezentarea 
neajunsurilor regalităţii nu determină poporul să renunţe, ci preferă 
alegerea unui rege astfel încât „şi noi să fim ca celelalte popoare, pentru că 
ne va judeca regele nostru, va merge înainte şi va purta războaiele noastre” 
(I Reg. 8, 19 – 20). Există în această scurt pasaj câteva elemente esenţiale 
pentru înţelegerea oricărui proces de secularizare: 1. elementul religios este 
alterat de promiscuitatea reprezentanţilor săi oficiali; 2. sistemul secular 
apare într-o asemenea situaţie ca o posibilă alternativă; 3. se resimte tot mai 
acut nevoia conformităţii cu celelalte societăţi. Urmarea acestui proces este 
îndeobşte cunoscută: Saul, deşi uns rege de către Dumnezeu prin Samuel 
(cf. I Reg. 10, 1), se lasă tot mai mult ispitit de perspectivele pe care i le oferă 
puterea, pierzând definitiv ajutorul divin (I Reg. 15, 26). La rândul său, 
poporul evreu se lasă ispitit de mirajul secularizării, adoptând politeismul şi 
participând tot mai activ la jocurile de putere. Vechea moştenire a tradiţiei 
părinţilor este mai întâi ignorată, apoi, încetul cu încetul, uitată. Moştenirea 
înaintaşilor, sintetizată în expresia „Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac, al lui 
Iacov şi al celor doisprezece patriarhi” devine element oficial naţional ce-şi 
pierde valoarea religioasă. Oficializarea naţional-politică a acestei moşteniri 
spirituale o deposedează de semnificaţia profundă teologică. Concluzia în 
acest caz este simplă: teocraţia şi sistemul secular nu pot exista împreună 
nici măcar prin intermediul compromisului. 



Momente din timpul spectacolului de teatru şi colinde  
„Să ne amintim că suntem creştini”, organizat de Episcopia Giurgiului, 

Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul”  
şi de Trupa de teatru „Ex Toto Corde” a Centrului cultural  

Ion Vinea din Giurgiu - 14 decembrie, 2013
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Mărturia Evangheliilor este la fel de clară: daţi Cezarului ce este al 
Cezarului şi ceea ce este al lui Dumnezeu lui Dumnezeu. Orice altă încercare 
de coabitare din cursul istoriei a eşuat, provocând urmări de lungă durată 
şi cu efecte a căror gravitate se poate greu contoriza. Între acestea, cel mai 
uşor de sesizat este cel al opoziţiei tot mai făţişe a societăţii faţă de orice 
element religios sistematizat şi oficializat. Ca un corolar, interesul pentru tot 
ceea ce este ezoteric, marginal, gratuit-elitist creşte direct proporţional în 
raport cu dezinteresul pentru sistemul religios oficial. Nu este de mirare că în 
perioadele de secularizare intensă, curentele religioase marginale manifestă 
o activitate intensă.

Şcoala, Biserica şi separarea puterilor în stat 

Orice sistem democratic are la bază principiul separării puterilor 
în stat, aspect ce împiedică, cel puţin la nivel teoretic, instaurarea unui 
regim politic dictatorial în care un singur partid, o singură persoană sau o 
singură instituţie să deţină puterea absolută. Mai mult, acest principiu, aşa 
cum a fost el formulat în faza sa iniţială de către Montesquieu şi trecut apoi 
prin filtrul analitic al lui John Locke, determină fixarea unui set comun de 
valori, asumate de întreaga societate, astfel încât actul legislativ prin care se 
conduce statul, să aparţină, în esenţă, cetăţenilor săi. Aceste valori au fost 
formulate sau, mai bine zis, generate de momentul Revoluţiei Franceze şi au 
ca fundament raţiunea critică şi libertatea de exprimare. Orice element care 
nu poate fi supus unei analize raţionale şi care nu poate fi demonstrat empiric 
este respins şi catalogat ca posibil factor perturbator al societăţii. Pornind de 
la un astfel de raţionalism, este de înţeles atitudinea profund anti-clericală 
a Revoluţiei şi a moştenitorilor ei ideologici. Democraţia contemporană, 
fundamentată pe aceste principii revoluţionare, priveşte cu reţinere orice 
parteneriat cu elementul religios, preferând o distanţare rece, fără implicare 
şi fără dialog faţă de acesta. 

Aceste principii au primit în timp o seamă de amendamente, astfel 
că la ora actuală sunt foarte puţine cazurile în care separarea puterii laice de 
autoritatea religioasă să fie una deplină. Excepţia o reprezintă Franţa şi Olanda, 
unde statul nu poartă decât un dialog, cel mult informativ, cu reprezentanţii 
confesiunilor creştine. Există însă şi situaţii în care democraţia coabitează cu 
factorul religios, această coabitarea traducându-se fie în recunoaşterea unei 
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biserici anume ca biserică naţională, aşa cum este cazul ţărilor nordice sau 
al Greciei sau în susţinerea de către stat a bisericilor, aşa cum se întâmplă în 
Belgia, în Luxemburg sau în România. Se cuvine să amintim, de asemenea, 
cazul cu totul particular al Angliei, unde anglicanismul gestionează deopotrivă 
palierul spiritual al vieţii unei părţi a cetăţenilor, dar şi pe cel politic, prin 
faptul că regina este şeful Bisericii Anglicane şi garantul respectării fidele 
a mărturisirii sale de credinţă şi a principiilor morale creştine. Nu trebuie 
uitată nici Germania, unde fiecare land manifestă autonomie în ceea ce 
priveşte raporturile cu bisericile şi, mai mult, unde este facilitată, prin lege, 
direcţionarea unei anumite părţi din impozitul anual plătit către stat pentru 
susţinerea unei confesiuni sau a alteia. 

În toate aceste cazuri, cu excepţia Franţei, Statul menţine un climat 
de dialog cu autorităţile religioase, mai ales în acţiunea comună pentru 
soluţionarea problemelor de ordin social. Din păcate, acest cadru nu este 
depăşit şi este cunoscută dezbaterea aprinsă din cadrul Parlamentului Uniunii 
Europene cu privire la fundamentele creştine ale Europei şi la legitimitatea 
inserării unui paragraf care să stipuleze acest lucru în Constituţia Europeană. 
Soluţia aleasă este una lacunară, politically correct în ceea ce priveşte 
exprimarea, însă lipsită de orice relevanţă în stabilirea legislaţiei europene. 
În preambulul Constituţiei Europene se vorbeşte, într-adevăr, de o moştenire 
politică, alături de cea culturală şi de cea umanistă, toate trei stând la baza 
civilizaţiei actuale, însă este de observat că nu se face nicio menţionare clară 
a vreunei religii anume, nici nu este pomenit în vreun fel rolul pe care toate 
cele trei mari religii monoteiste şi, în special Creştinismul, l-au jucat în 
devenirea Europei. Este cât se poate de clar faptul că în noua organizaţie 
a Uniunii Europene elementul religios nu reprezintă decât o parte infimă 
a unei istorii care se doreşte întru totul laică. Doar într-o singură situaţie 
religia este serios luată în calcul: valul de emigranţi, în special de religie 
musulmană, care trebuie primiţi şi trataţi în mod egal ca toţi ceilalţi cetăţeni 
ai Uniunii, fără a li se ştirbi însă identitatea culturală şi religioasă. De regulă, 
majoritatea statelor au ales să le permită respectarea tuturor prescripţiilor, 
excepţie făcând, şi de această dată tot Franţa, unde purtarea oricărui simbol 
religios este interzisă. Dincolo de bunele intenţii, Uniunea Europeană s-a 
văzut nevoită să înceapă un dialog cu reprezentanţii factorului religios, 
pentru a evita escaladarea abruptă a unei situaţii conflictuale. Astfel, a apărut 
ideea susţinerii predării în şcoli a unor cursuri despre istoria şi credinţele 



EPISCOPIA GIURGIULUI

423

diferitelor religii, organizată, desigur, potrivit principiului neutralităţii şi al 
neimplicării. Simplu spus, se doreşte transmiterea de cunoştinţe generale 
cu privire la elementele religioase şi nu formarea de deprinderi care să 
intensifice trăirea religioasă.

Implementarea unui asemenea proiect s-a lovit, paradoxal, chiar 
de obstacolul diversităţii, atât de incisiv susţinută în cadrul legislativ. 
Neexistând un sistem pedagogic unitar pentru toate ţările Uniunii Europene, 
fiecare şi-a susţinut propria viziune şi a adoptat propriile metode în ceea ce 
priveşte predarea Religiei, astfel că astăzi situaţia este mai degrabă neclară şi 
inconsistentă, decât coerentă şi eficientă. Surprinde însă un aspect cu totul 
neaşteptat: predarea confesionalizată a religiei în detrimentul abordării 
neutre. Într-o astfel de situaţie, ideea separării dintre Stat şi Biserică îşi 
demonstrează superficialitatea şi lipsa reală de sustenabilitate din partea 
societăţii. Altfel spus, deşi absolutizată la nivel legislativ, această separaţie 
nu funcţionează decât într-o manieră relativă în spaţiul social.

Din păcate, această stare de fapt a fost şi este privită mai degrabă 
ca o problemă şi nu ca un aspect pozitiv manifestat în întregul spaţiu 
european. Câtă vreme moştenirea religioasă reprezintă unul dintre pilonii 
Europei actuale, este de neînţeles de ce acceptarea ei de facto produce atâta 
rumoare şi atâta încrâncenare. Victimele unei asemenea abordări sunt 
reprezentanţii tinerei generaţii, lipsiţi cu bună-ştiinţă, de orice formare 
religioasă şi ademeniţi cu informaţii de ordin general, prezentate în nuanţe 
atât de pastelate, încât le este aproape imposibil să distingă adevărata faţă 
a lucrurilor. Într-adevăr, Şcoala este parte componentă a Statului democrat 
laic, însă tocmai acest stat impune respectarea personalităţii şi a conştiinţei 
fiecărei persoane în parte. Câtă vreme o ţară preponderent creştină îşi afirmă 
dorinţa de a studia confesionalizat disciplina Religie, este de neconceput cum 
dorinţa majorităţii este considerată ca discriminatorie. 

Cum este posibilă o asemenea situaţie? Radu Preda oferă o distincţie 
foarte utilă între secularitate, înţeleasă ca separare clară a puterii politice 
de cea spirituală, şi secularizare, percepută ca lupta ideologică şi juridică 
împotriva religie8. Confundarea celor doi termeni sau, şi mai grav, ignorarea 
primului, a dat naştere unei situaţii greu de definit din punct de vedere 
social. Secularizarea, ca luptă declarată împotriva religiei, nu reprezintă 
decât preocuparea unei minorităţi care, depăşind limita onestă a dreptului 
de a-şi exprima propriile opinii, încearcă să impună un trend cu totul 
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străin etosului românesc. Ei invocă, într-adevăr, apartenenţa la Uniunea 
Europeană şi statutul de cetăţeni cu drepturi depline ai acesteia, însă tocmai 
acest statut este cel care ne oferă libertatea de a ne exprima propria viziune 
asupra locului Religiei în societate. Nu suntem mai europeni dacă renunţăm 
la identitatea religioasă, ci doar mai ignoranţi şi mai predispuşi la pericolul 
alienării naţionale,culturale şi spirituale. 

Trei soluţii şi nicio rezolvare

La nivel european, predarea disciplinei „Religie” în şcoli este 
acceptată, însă cu condiţia de a fi făcută într-un cadru neutru, ce are ca obiectiv 
învăţarea despre religie,şi nu pe cel de a forma oameni religioşi. În ultimii 
zece ani s-au scris numeroase studii cu privire la locul acestei discipline în 
cadrul procesului de învăţământ, care, dincolo de diferenţele conceptuale, 
manifestă aceeaşi apetenţă pentru neutralitate şi a-confesionalizare. Astfel, 
a apărut ideea unui tip de predare „integrativ” al religiei, în opoziţie cu tipul 
clasic, considerat separativ – confesionalizat. Wanda Alberts, considerată 
una dintre principalele voci în ceea ce priveşte implementarea unor strategii 
seculare de integrare a învăţământului religios în şcoli, fixează trei obiective 
majore ale acestui tip de predare: 1. Realizarea unei analize cât se poate 
de obiective în ceea ce priveşte modelele oferite de educaţia despre religie; 
2. Dezvoltarea de concepte definitorii pentru educaţia despre religie şi 3. 
Angajarea educaţiei despre religie în probleme practice, incluzând aici 
participarea la dezbateri publice despre religie, despre pluralismul religios, 
despre educaţie şi, în speţă, despre educaţia religioasă9. Modelele luate în 
discuţie sunt cele ale Suediei şi Angliei, unde disciplina „Religie” intră în 
categoria materiilor obligatorii, respectând în o metodologie specială. Astfel, 
în Suedia, încă din 1962, „Religia” este predată într-o manieră generală, 
vizând majoritatea formelor de manifestare a religiozităţii, desigur cu un 
accent deosebit asupra Creştinismului. În virtutea principiului neutralităţii, 
sunt luate în discuţie inclusiv ideologiile non-religioase prezente în societatea 
contemporană. În ceea ce priveşte Anglia, aici situaţia este puţin diferită, 
în sensul că autoritatea de stat colaborează cu reprezentanţii diferitelor 
denominaţiuni creştine, precum şi cu cei ai celorlalte religii, în stabilirea 
şi aplicarea unui program de învăţământ despre religie. Ambele exemple, 
deşi diferite în foarte multe privinţe, au în comun abordarea unei strategii 
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mixte în care sunt îmbinate informaţii despre un element religios anume cu 
principiile etice, aplicabile în societate10. 

Cele două exemple oferite sunt sugestive şi ele corespund, într-o 
foarte mare măsură realităţilor din cele două ţări, Suedia şi Anglia. Din 
păcate, ele nu pot fi aplicate la nivel european dintr-un motiv foarte simplu: 
sistemul integrativ (neutru) nu corespunde cerinţelor tuturor societăţilor ce 
compun spaţiul european. Ceea ce poate fi valabil în ţările nordice sau în 
Marea Britanie, este de neacceptat în Franţa, spre exemplu, unde „Religia” 
nu este predată în şcoli, sau, la polul opus, în Grecia, unde „Religia” este 
studiată confesionalizat. 

O altă soluţie privind studierea „Religiei” este aceea a abordării ei 
facultative, cum este cazul Spaniei, sau opţionale, precum în Germania, 
existând alternativa, pentru cei declaraţii nereligioşi sau a-gnostici, a studierii 
Eticii şi Educaţiei Civice. Acesta este, de altfel, şi modelul propus de domnul 
Remus Cernea, în proiectul legislativ deja amintit. Spre deosebire de modelul 
suedez şi britanic, această manieră „facultativă” oferă totuşi şansa unui 
învăţământ confesionalizat, în care să se depăşească barierele neutralităţii, 
în favoarea unei implicări reale în plan spiritual. Este interesant faptul că atât 
în Spania cât şi în Germania se remarcă o creştere tot mai mare a solicitărilor 
părinţilor pentru studierea confesionalizată a „Religiei”, în detrimentul 
studierii Eticii şi a Educaţiei Civice. Fără îndoială, în astfel de cazuri, efectele 
secularizării au fost percepute ca nepotrivite şi total destructive pentru 
formarea personalităţii copiilor, astfel că proiectul unui învăţământ despre 
laicitate în locul unuia despre religiozitate s-a dovedit a fi un eşec. 

În fine, o ultimă soluţie, cea abordată în România şi Grecia, implică 
acceptarea unui învăţământ confesionalizat, pentru ciclul primar, gimnazial 
şi liceal. Fiecare confesiune şi fiecare religie îşi poate organiza programa 
proprie pentru disciplina „religie”, ţinând cont de prevederile generale ale 
Legii educaţiei, dar şi de specificul fiecărui cult, în parte. În cazul celor ce nu 
doresc să urmeze orele de „Religie”, această situaţie poate fi reglementată 
prin solicitare scrisă şi prin încheierea mediei generale, fără luare în calcul a 
notelor de la această disciplină. Raportat la situaţia particulară a României, 
acest sistem pare cel mai potrivit, însă ascunde, în egală măsură, numeroase 
pericole. Predarea confesionalizată poate ascunde pericolul abordării 
univoce, lipsită de echilibru a celorlalte confesiuni sau religii şi, implicit 
duce la crearea unor atitudini ostile, pe care copiii le pot cu greu gestiona. 
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De asemenea, în organizarea programei şcolare şi a dispunerii ei pe anii de 
studiu, nu s-au luat în calcul nevoile societăţii româneşti contemporane, nici 
raportarea acesteia la valorile creştine şi la viaţa Bisericii. Astfel, în ciuda 
unui învăţământ religios generalizat, au apărut formulări de genul „cred 
în Dumnezeu, dar nu în Biserică” sau, mă declar creştin, însă nu aparţin 
niciunei confesiuni”. Astfel de reacţii sunt explicabile într-o societate pentru 
care religiozitatea a fost menţinută la limita superficialităţii de către vechiul 
regim comunist şi care, după 1989, a considerat că manifestarea deschisă 
a propriei credinţe creştine este mai degrabă un drept civic, decât un gest 
firesc, ce depăşeşte sferele ideologice, politice sau sociale. Simplu spus, am 
construit forme fără fond, de unde şi atitudinea tot mai ostilă a generaţiei 
tinere faţă de Biserică, înţeleasă ca instituţie. 

De altfel, aceasta a fost şi este, într-o bună măsură, şi atitudinea celor 
chemaţi să gestioneze problemele învăţământului românesc. Disciplina 
„Religie” a fost de la bun început tratată cu superficialitate, considerată 
materie „de mâna a doua”, iar cadrele didactice nu au fost susţinute decât 
în foarte puţine situaţii. Pe fondul aceleiaşi înţelegeri superficiale a rostului 
acestei materii în cadrul trunchiului comun, autoritatea Bisericii a fost 
percepută cu aceeaşi superficialitate, rezumându-se la „binecuvântarea” 
generică pe care fiecare cadru didactic are datoria de a o prezenta în fiecare 
an. S-a creat astfel o situaţie anostă, în care „Religia” reprezintă un balast în 
cadrul orelor de curs, un timp pe care mulţi dintre elevi ar prefera să-l petreacă 
într-un cu totul alt fel. Pe fondul acestor posibile schimbări legislative, ar fi 
necesară realizarea unui sondaj obiectiv printre elevi, cu privire la modul în 
care aceştia percep ora de Religie. Datele ar fi, cu siguranţă, în favoarea unei 
reformări radicale. 

Ce rămâne de făcut?

Paradoxal, această ambiguitate şi tensiune legislativă privind locul 
Religiei în învăţământul de stat românesc poate fi transformată într-un 
avantaj deosebit pentru Biserică. Pentru aceasta este însă nevoie de realism 
şi de curaj, pentru adoptarea unor măsuri radicale, însă salvatoare. Dincolo 
de discuţiile purtate în mediul academic, bisericesc sau în spaţiul on-line, 
tendinţa este aceea a secularizării, a unei abordări neutre a Religiei. Acesta 
este cursul lucrurilor şi se cuvine să-l analizăm în toată complexitatea lui, 
lăsând la o parte reacţiile adverse, de o candidă naivitate. 
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Indiferent de soluţia dată de Parlamentul României în ceea ce priveşte 
menţinerea disciplinei „Religie” în trunchiul comun, Biserica se vede nevoită 
să adopte o nouă strategie prin care să ofere chiar ea posibilitatea formării 
religioase a tinerei generaţii. Numărul mare de aşezăminte culturale şi 
sociale deschise în ultimii ani poate oferi spaţiul necesar în vederea susţinerii 
acestei discipline, mai mult, se poate contura o programă proprie, în acelaşi 
timp bine fundamentată teologic şi deschisă către nevoile copiilor şi tinerilor. 
Dacă la aceste două elemente ce ţin de infrastructură se adaugă şi formarea 
unui nucleu de cadre didactice bine pregătite, cu multă dăruire şi, în acelaşi 
timp, bine motivate, Biserica poate transforma un mare deserviciu într-un 
covârşitor avantaj. Este adevărat că pentru implementarea unui asemenea 
proiect este nevoie de resurse materiale şi umane deosebite, însă nu aceasta 
este, oare, chemarea Bisericii, de a-şi conduce credincioşii pe calea mântuirii?! 

Note:
1. Proiectul se intitulează „Propunere legislativă pentru modificarea art. 18 din Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011 şi a fost depus şi înregistrat B.P.I. cu nr. 552 / 02. 07.2014 
şi Camera Deputaţilor nr. 353/02. 09.2012.

2.  http://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRES-2-126. Saint consultat în data de 
28.11. 2014.

3.  http://ro.wikipedia.org/wiki/Secularism. Sait accesat pe 28. 11. 2014.
4.  Ibidem.
5.  Cf. BrYan r. WIlson, „Secularization”, în Lindsay Jones (ed. in chief), Encyclopedia of 

Religion, vol. 12, second edition, MacMillan – Thomson Gale, New York, 2005, p. 364.
6.  Cf. Paul clIteur, The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism, 

Wiley – Blackwell, Oxford, 2010, pp. 3 – 4. Asemenea, vezi DavID marIn, On Secularization: 
Towards a Revised General Theory, Ashgate Pub., Aldeshot – Burlington, VT, 2005, pp. 
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8.  raDu PreDa, „Ortodoxia şi democraţia postcomunistă. Cazul românesc”, în Camil 
Ungureanu (ed.), Religia în democraţie. O dilemă a modernităţii, Ed. Polirom, Iaşi, 2011, 
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adresa http://www.zjr-online.net/v2010/zjr201007_davidsen_rez_alberts.pdf.
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Preliminarii

 

P
roblematica educaţiei religioase desfăşurată în şcolile publice din Ro-
mânia continuă de mai bine de două decenii să constituie un subiect 
public major, deopotrivă în presă, în dezbateri politice şi, nu în ulti-

mul rând, în diferite analize pedagogice. Faptul că de prezenţa în şcoli a edu-
caţiei religioase se arată interesată practic întreaga societate este pe deplin 
înţeles în România, dată fiind preocuparea mai mult decât semnificativă a 
populaţiei pentru aspectele religioase publice şi particulare. O altă cale de re-
aducere a problematicii educaţiei religioase din şcoli în atenţia publicului este 
în directă relaţie cu paradigma capitalistă care marchează societatea.

În structurile de tip neo-liberal nu mai există practic nici subiecte 
tabu şi nici domenii „sacre”, faţă de care atitudinea să rămână una discretă 
sau reverenţioasă. Nici chiar impactul major asupra persoanei şi societăţii 
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pe care îl au modelele religioase, aşa cum arată şi rezultatele cercetărilor 
sociologice şi pedagogice, nu se dovedesc suficiente în noile coordonate 
socio-politice pentru ca domeniul în discuţie să beneficieze de o tratare în 
conformitate cu particularităţile aspectelor cu care operează, în măsură să 
contribuie la (re)modelarea caracterului persoanei şi formarea personalităţii 
acesteia.

Cum poate să se poziţioneze educaţia religioasă în acest context? 
Singura cale aflată în lumina Tradiţiei şi care poate duce la rezultate 
semnificative pe termen mediu şi lung este asumarea atingerii finalităţilor 
specifice – singurele binecunoscute şi neschimbate la nivel global de 
două milenii –, şi, totodată, identificarea căilor de oferire a suportului 
tot mai necesar dezvoltării personale a adolescenţilor, într-o lume în care 
însingurarea omului este o realitate şi tinde să devină un flagel. 

1. Despre religie şi educaţia religioasă

Cuvântul religie1, în opinia unanimă a cercetătorilor, provine din 
limba latină. În ceea ce priveşte rădăcina şi înţelegerea acestuia există mai 
multe opinii. Cicero considera că religie provine din „re‑legere” şi înseamnă 
a reciti, a medita, a reflecta sau chiar a venera, iar Virgiliu, din „relinquere”, 
cu sensurile: a rămâne, a deosebi, a respecta, a venera. Potrivit lui Lactanţiu, 
termenul are la bază cuvântul „re‑ligo, ‑are”, care înseamnă a lega din nou, 
a ataşa, a uni2. Derivat de la „legere”, poate fi înţeles prin a aduna, iar din 
„religio”, prin teamă, scrupul, scrupul religios (de la care s-a dezvoltat 
înţelesul de rit, ceremonie3).

Pe baza rezultatelor oferite de cercetarea intradisciplinară teologică4, 
o definiţie care să rămână fidelă spiritualităţii creştine consideră religia 
legătura liberă, conştientă şi personală a omului cu Dumnezeu, fundamentată 
pe iubire şi libertate şi manifestată prin diferite forme de cinstire a Lui, în 
mod particular, prin trăiri şi prin asumarea unor decizii privitoare la sine 
şi la cei din jur, precum şi public, prin aducerea de daruri, participarea la 
ceremonii religioase, acţiuni caritabile.

Prima menţiune biblică privitoare la acest mod de a înţelege 
conceptual religia este prezentată în textul de la Geneză, în care se vorbeşte 
despre faptul că, în Eden, Adam şi Eva se întâlneau cu Dumnezeu şi vorbeau 
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cu El (Facerea 3,8). Viaţa în paradisul pământesc era definită de o legătură 
directă, personală cu El, care s-a menţinut până la căderea în păcat, moment 
urmat de izgonirea din grădina raiului. Efectele păcatului strămoşesc s-au 
resimţit puternic şi imediat, prin diminuarea legăturii primilor oameni şi 
a urmaşilor acestora cu Creatorul. Alături de o serie de elemente comune 
păstrate în timp, religiile lumii au ajuns să cunoască deosebiri puternice, 
chiar dacă în mod evident au aceeaşi origine.

Noul Testament prezintă legătura personală a omului cu Dumnezeu 
în termeni de necesitate a firii umane, precum şi de poruncă divină, prin 
îndemnul de a urma chemarea de a ajunge de la chip la asemănare, care a 
şi fost prima poruncă primită de familia din Eden. Prin „creşteţi!” (Facerea 
1,28), se face trimitere la două realităţi: una originară, ce constituie starea 
omului de dinainte de păcat, şi cea a omului ajuns la asemănarea cu El, care 
se continuă şi în veşnicie5.

Existenţa religiei este, astfel, în relaţie directă cu problema cunoaşterii 
lui Dumnezeu, fără de care nu poate să existe nici religie şi nici educaţie 
religioasă – acţiunea creatoare ce-şi propune perfecţionarea intelectuală şi 
spirituală a persoanei umane. Întrucât cunoaşterea lui Dumnezeu presupune 
atât trăirea religioasă – exprimată prin ceea ce omul simte şi este capabil 
să exteriorizeze în diferite contexte şi momente ale vieţii –, cât şi însuşirea 
învăţăturii de credinţă, care cuprinde adevărul revelat. Prin statutul său unic 
de creaţie divină şi umană, religia este în măsură să determine o remodelare 
în plan ideatic şi acţional din interiorul sufletului omenesc, atât pentru 
persoană, cât şi pentru societate.

Drumul spre cunoaşterea lui Dumnezeu se dovedeşte aşadar în primul 
rând unul al prefacerilor spirituale însă este dependent de parcurgerea în 
paralel a unui proces de cunoaştere intelectuală ce presupune trecerea prin 
filtrul raţiunii a învăţăturii creştine. Demersul intelectual nu este nici uşor 
şi nici independent de cel spiritual, practic cele două oferă rezultate doar în 
măsura în care se sprijină reciproc. Aşa se explică susţinerea de către Biserică 
a existenţei în spaţiul şcolar a disciplinei numită religie, care să îi ajute pe 
elevi să parcurgă – sub asistenţa mai ales a profesorului – drumul înspre 
cunoaşterea personală a Persoanei Supreme.
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2. Reintroducerea educaţiei religioase în şcoala 
românească, după 1990

Redobândirea libertăţii religioase, în anul 1989, după aproape 
cincizeci de ani de ateism comunist, a adus o serie de paşi importanţi, parcurşi 
în vederea reconsiderării structurilor valorice proprii poporului român, 
cu relevanţă pentru demersurile formative propuse prin şcoală tinerelor 
generaţii, între care s-a aflat şi reintroducerea religiei ca disciplină de 
învăţământ6. Un sprijin important în realizarea acestui important deziderat 
pentru societate, în noile coordonate politico-sociale, a fost înregistrat din 
partea unor formatori de opinie şi intelectuali marcanţi ai epocii, veniţi din 
diferite spaţii ale cunoaşterii şi ştiinţei, inclusiv din domeniul pedagogiei. 
Aceştia au susţinut prezenţa religiei în planurile de învăţământ şi nevoia 
unei educaţii integrale a persoanei umane, care să includă în mod necesar şi 
componenta religioasă7.

Cu toate aceste luări semnificative de poziţie, demersul iniţiat de 
Patriarhia Română a generat o serie de argumente pro sau contra. Susţinătorii 
reintroducerii educaţiei religioase în şcoală au argumentat importanţa 
disciplinei religie în formarea personalităţii umane şi în reconstrucţia morală 
a societăţii româneşti. Foşti militanţi ai regimului comunist, în special, 
s-au opus susţinând că acest demers va conduce inevitabil spre o nouă 
îndoctrinare, de o altă factură filosofică, dar la fel de periculoasă. Evident, 
dialogul nu s-a purtat de pe aceleaşi poziţii sau coordonate axiologice: pentru 
cei care consideră textul biblic de referinţă, cuvântul revelat învaţă despre 
Dumnezeu că nu este filosofie, ci „duh şi viaţă” (Ioan 6,63) şi chiar mai mult: 
Adevăr „care te face liber” (Ioan 8,32).

Nevoia includerii educaţiei religioase în planurile de învăţământ de 
după 1990 a fost susţinută cu argumente teologice, dar şi de ordin istoric, 
moral, cultural, psihologic, sociologic şi pedagogic8, fiecare dintre acestea 
contribuind la evidenţierea unităţii modelului axiologic promovat de valorile 
creştine, la o înţelegere superioară pe care această dimensiune a educaţiei 
o oferă asupra valorii persoanei, prin capacitatea unică de a contribui la 
continua formare şi regenerare a structurilor de tip afectiv, atitudinal şi 
volitiv ale acesteia, în spaţii temporale sau modele culturale diverse.

În tradiţia şcolară românească constituie o constantă9, de asemenea, 
prezenţa disciplinei religie. Încă din secolul al XVIII-lea, conform documentelor 
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din Ţările Române, religiei îi era alocat un statut explicit în cadrul şcolilor 
înfiinţate de stat10. Recunoaşterea de către corifeii şcolii româneşti moderne 
a rolului Bisericii deopotrivă în dezvoltarea învăţământului şi a culturii 
naţionale, înţeles cu valoare de sprijin esenţial în noile coordonate europene, 
s-a concretizat la modul cel mai înalt în reforma ministrului Spiru Haret 
(1851-1912). Acest important reformator11 al învăţământului românesc era 
convins de nevoia schimbării statutului material şi spiritual al poporului, 
posibilă numai printr-o educaţie în spiritul tradiţiilor şi particularităţilor 
naţionale, constituită pe repere intelectuale, religioase şi morale de înaltă 
ţinută12.

Un important argument pentru un statut relevant al educaţiei 
religioase în şcoala românească actuală îl constituie faptul că, în majoritatea 
ţărilor europene, educaţia religioasă face parte din curriculum-ul şcolar, cu 
1-3 ore pe săptămână, sub diverse denumiri13: „religie”, „instruire religioasă”, 
„educaţie religioasă”, „studii religioase”, „cunoştinţe religioase şi educaţie 
etică”, „morală şi religie”, „iniţiere în curentele religioase”. În peste 85% 
din cazuri, predarea religiei începe în ciclul primar şi se continuă în ciclul 
secundar inferior şi superior, iar în unele sisteme de învăţământ, elemente 
de educaţie religioasă se regăsesc şi în programele pentru învăţământul 
preşcolar14.

3. Repere legislative referitoare la educaţia religioasă din 
şcoala românească, după 1990

Numeroasele luări de poziţie legate de reintroducerea educaţiei 
religioase în şcoala românească au devenit extrem de aprinse atunci când 
s-a pus în discuţie statutul disciplinei religie, mai cu seamă după intrarea 
în vigoare a Constituţiei României (1991). Discuţiile s-au axat pe marginea 
obiecţiei de neconstituţionalitate a respectivului demers de politică 
educaţională, prevăzut şi de Legea învăţământului nr. 84/ 25 iulie 1995. 
Argumentele prezentate cu acel prilej, pro şi contra, s-au bazat pe diferite 
articole din legea fundamentală.

a. Argumente pro:
- art.29, al.6: nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la 
o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale;



EPISCOPIA GIURGIULUI

433

- art.32, al.7: în şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi 
garantat prin lege.

b. Argumente contra:
- art.1, al.3: (principiul) liberei dezvoltări a personalităţii umane;
- art.26, al.2: (principiul privind) dreptul persoanei fizice de a dispune de 
ea însăşi;
- art.29, al.1-2: (principiul) libertăţii de conştiinţă.

Argumentele contra ar putea avea o anumită semnificaţie numai în 
măsura în care ar exista obligativitatea prezenţei tuturor elevilor la orele 
de religie15. Argumentele pro au sprijinit statuarea religiei între disciplinele 
şcolare, cu condiţia asigurării dreptului părinţilor de a oferi, potrivit 
propriilor convingeri, o educaţie religioasă copiilor minori a căror răspundere 
le revine. Argumentele contra prezentate anterior continuă să fie utilizate 
de unele persoane publice sau organizaţii non-guvernamentale pentru a 
susţine propunerea de eliminare a simbolurilor religioase16 din şcoli17 şi de 
schimbare a statutului religiei de disciplină parte a trunchiului comun18, deci 
obligatorie pentru oferta şcolară, nu pentru elevi. Acest statut urmează să 
cunoască unele reconsiderări după decizia Curţii Constituţionale a României 
din 12 noiembrie 2014, care a declarat neconstituţionale menţiunile privind 
posibilitatea retragerii elevilor de la orele de religie, la cererea părinţilor, 
indicând nevoia exprimării intenţiei de frecventare a orelor de religie.

Reluarea dezbaterilor publice, la începutul anului 2008, în urma 
apariţiei Proiectului Legii Învăţământului Preuniversitar, care excludea religia 
din trunchiul comun, în învăţământul liceal, a necesitat noi argumentări şi 
luări de poziţie în favoarea religiei19, provenite atât din mediul teologic, cât 
şi din cel laic20. În respectiva etapă, argumentele au fost susţinute şi prin 
rezultatele unor cercetări realizate pe marginea activităţii desfăşurate la 
orele de religie, după 1990.

Etapele care au marcat semnificativ procesul reintroducerii religiei 
ca disciplină de învăţământ sunt evidenţiate şi prin prezentarea, pe ani de 
învăţământ sau perioade, a denumirii disciplinei, nivelul la care era admisă 
în şcoli, numărul de ore pe săptămână, statutul disciplinei:
 a. 1990-199121 - Educaţie moral‑religioasă22 - primar, gimnazial, liceal 
- 0,5 ore (în trimestrul I) şi 1 oră (din trimestrul II) - calificative - disciplină 
facultativă;
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 b. 1993-199423 - Religie - primar şi gimnazial - 1 oră - note - disciplină 
facultativă
 c. 1995-199624 - Religie - primar, gimnazial, liceal şi profesional - 1 oră 
- note - disciplină obligatorie (înv. primar), opţională (înv. gimnazial) şi 
facultativă (înv. liceal şi profesional);
 d. 1997-199825 - Religia - primar, gimnazial liceal, profesional - 1 oră - 
note – neclar;
 e. 1998-1999 - Religia - primar, gimnazial, liceal, profesional - 1 oră - 
calificative (ciclul primar) şi note (ciclul gimnazial şi liceal) - disciplină 
obligatorie, cu drept de dispensă;
 f. din anul 199926 - Religia (parte a trunchiului comun) - primar, 
gimnazial, liceal, profesional - 1 oră - calificative (ciclul primar), note (ciclul 
gimnazial şi liceal) - disciplină obligatorie, cu drept de dispensă;
 Se observă faptul că numeroasele repuneri pe tapet a problematicii 
educaţiei religioase din şcoala publică românească au făcut ca un întreg 
deceniu asupra acestei dimensiuni a educaţiei moderne să se menţină unele 
elemente de instabilitate, exprimate prin schimbarea denumirii disciplinei şi 
nu mai puţin a statutului în cadrul programului şcolar al elevilor. Chiar dacă 
după 1999 nu se mai înregistrează modificări semnificative pe indicatorii 
menţionaţi anterior, la fiecare etapă de rediscutare a legii învăţământului 
disciplina religie a avut parte de cele mai semnificative intervenţii, toate 
încercând să-i reducă din statutul stabilit prin lege la sfârşitul primului 
deceniu de regim democratic în România. Cele mai puternice schimbări au 
fost introduse în proiectele de lege promovate de miniştrii educaţiei aflaţi 
în funcţie la finalul anului 2006, respectiv 2007. Primul proiect menţionat 
propunea ca de la vârsta de 10 ani copilul să-şi poată alege singur confesiunea 
sau chiar religia la care să adere, iar al doilea elimina practic religia de la 
liceu. Ambele proiecte de lege au fost retrase din Parlament, înainte să ajungă 
în etapa dezbaterilor însă, indiscutabil, schimbarea de imagine pe care au 
produs-o în cadrul opiniei publice nu poate fi ignorată.

4. Programele şi manualele de religie de după 1990

Principalul document oficial care reglementează activitatea 
educativă la orele de religie este programa şcolară. Încă din secolul al XVII-
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lea, programele şcolare au încercat să ofere o anumită imagine unitară şi 
coerentă procesului didactic, speranţa mărturisită fiind aceea de a se ajunge 
la un salt calitativ semnificativ, educarea copiilor să depindă într-o măsură 
mai mică decât era până la respectiva etapă de personalitatea educatorului. 
Fără îndoială, nici pedagogii protestanţi, care practic au iniţiat acest proces, 
şi nici reprezentanţii învăţământului catolic, nu au avut în vedere eclipsarea 
calităţilor personale ale dascălului, pentru o apropiere de un model mai 
degrabă algoritmic de educaţie, în care rezultatele sunt aşteptate mai cu 
seamă, dacă nu cumva exclusiv, pe măsura parcurgerii unor linii predefinite 
sau standardizate. Un atare concept nu avea cum să conducă în nicio etapă 
a istoriei pedagogiei la rezultate, atât în cazul educaţiei religioase, cât şi 
pentru celelalte dimensiuni ale educaţiei. Un lucru însă a rămas în prim-
planul atenţiei: nevoia de a stabili reguli de selectare a conţinutului specific, 
aşa încât să răspundă aşteptărilor şcolii şi în egală măsură să contribuie la 
dezvoltarea personală a elevilor.

Actualele documente cu caracter reglator pentru educaţia publică din 
România raportează conţinutul învăţării la finalităţile educaţiei religioase, 
fără însă a se confunda cu acestea. De asemenea, conţinutul învăţării la religie 
şi cunoaşterea sa nu trebuie confundat cu rezultatele procesului didactic, 
desfăşurat pe parcursul şcolarităţii (cultură religioasă, priceperi, deprinderi, 
capacităţi, competenţe etc.) şi nici cu sistemul de valori pe care le promovează 
domeniul religios, privite ca un întreg27. Conţinutul învăţării cunoaşte şi la 
religie un proces de selecţie, ordonare, sistematizare în cadrul documentelor 
oficiale – programe şi manuale şcolare – aşa încât să răspundă la finalităţile 
cu gradul cel mai înalt de generalitate. În cazul educaţiei religioase, atât 
principala finalitate – idealul educaţional –, cât şi conţinutul specific sunt în 
relaţie cu textul biblic.

După 1990, disciplina religie a cunoscut trei etape de elaborare a 
programelor şcolare, care însă au rămas în aceleaşi cadre conceptuale: (1) 
Programa analitică pentru predarea religiei în şcoală, care s-a constituit 
într-un document cu caracter aparte, elaborat doar pentru anul şcolar 
1990-1991 şi destinat claselor I – a XII-a; (2) Programele analitice pentru 
învăţământul obligatoriu, elaborate în perioada 1991-1999; (3) Programele 
şcolare elaborate pe modelul curricular impus de reforma învăţământului, 
după 199928. Problematica schimbării periodice a programelor şcolare de 
religie nu este deloc nouă. În perioada interbelică, Nae Ionescu atrăgea 
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atenţia asupra „nevoii de înnoire”29, de „actualizare” resimţită şi atunci de 
„anumite cercuri teologice”. Erau evidenţiate sensul şi limitele unei astfel de 
înnoiri – necesare după părerea pedagogilor, la anumite intervale de timp – 
sunt cele date de Sfânta Tradiţie a Bisericii. 

a. Teologie şi pedagogie în programele şcolare de religie din 
perioada 1990-2008

Analiza conţinuturilor învăţării din Programele şcolare de religie 
apărute după 1989 conduce spre concluzia că acestea propun elevilor o 
apropiere de zona ştiinţifică a teologiei, demers relevant pentru domeniul 
în cauză dar fără o legătură explicită cu viaţa reală şi cu experienţele de 
învăţare ale copiilor şi tinerilor. Principala cauză a situaţiei menţionate a 
fost, mai cu seamă în perioada începuturilor elaborării de programe şcolare 
în epoca postcomunistă, o evidentă lipsă de experienţă în domeniu, absenţa 
specialiştilor capabili de a trata adecvat finalităţilor domeniului cadrele 
teologiei, cantonarea relativ facilă în zona speculaţiei şi a teoretizărilor de 
specialitate. Trebuie spus aici faptul că nici modelele din perioada interbelică 
utilizate în primii ani de după 1990 şi nici experienţa europeană din perioada 
respectivă n-au fost de natură să sprijine un drum de mare noutate în selectarea 
şi valorificarea conţinuturilor învăţării, în favoarea interiorizării aspectelor 
studiate şi formării deprinderilor spirituale. În plus, dificultăţile respectivei 
perioade au fost sporite de dificultăţile formării corpului profesoral la religie, 
demers întrerupt în totalitate prin reforma învăţământului din august 194830.

Dominanta modelului curricular pe baza căruia au fost elaborate 
programele de religie între 1990 şi 1999, după modelul documentelor 
perioadei interbelice31, a constituit-o centrarea pe conţinuturi sau teme 
selectate din domeniile clasice ale teologiei: Vechiul Testament, Noul 
Testament, Liturgică, Morală creştină, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 
Istoria Bisericii Universale, Dogmatică. Programa avea forma unei succesiuni 
de teme preluate din unele sau altele dintre respectivele domenii şi ordonate 
după o anumită logică internă, atât a domeniilor, cât şi a conţinuturilor. Ca 
o excepţie de la structura anterior prezentată, la ciclul primar s-au regăsit 
conţinuturi ale învăţării din domeniile Morală creştină şi Liturgică, la toate 
cele patru clase. O atare structură a programei şcolare era facil de abordat 



ALMANAH BISERICESC 2014

438

pentru profesor, dat fiind faptul că prezentarea conţinutului îi este relativ 
accesibilă, din perioada studiilor teologice, constituindu-se aşadar într-un 
parcurs mai aproape de o linie catehetică, decât pentru disciplina şcolară 
religie32. Conţinuturile învăţării, reprezentate aşadar de concepte simbolice, 
abstracte, puţin adaptate explicit la vârsta şcolară, au condus spre o învăţare 
de tip reproductiv33.

Începând cu anul şcolar 1997-1998 s-a lansat în România cadrul de 
reformă a învăţământului care a inclus şi reforma curriculară. Principalul 
element de noutate era reprezentat de trecerea spre un învăţământ centrat 
pe finalităţi, fapt care a generat modificarea programelor şcolare de la toate 
clasele, formularea conţinuturilor învăţării cunoscând un prim proces de 
delimitare faţă de linia „canonică” din manualele teologice. La disciplina 
Religie, programele şcolare pentru clasele I-VIII au fost concepute în comisiile 
de specialitate ale cultelor, care au beneficiat de sprijinul experţilor din cadrul 
Consiliului Naţional pentru Curriculum şi publicate apoi în toamna lui 1999. 
Pentru clasele de liceu procesul respectiv a fost finalizat în anul 200034.

După apariţia noilor programe de religie, în lipsa unor formări 
continue relevante a profesorilor (nu doar de religie) pe problematica 
curriculumului şi în lipsa unor seturi de materiale didactice prin care să 
susţină atingerea finalităţilor în contexte educaţionale diferite, s-a impus 
practica limitării utilizării noilor programe şcolare prin prisma valorificării 
conţinuturilor învăţării, iar acest fapt a diminuat saltul calitativ pe care ar fi 
putut să-l aducă acest nou tip de abordare curriculară35.

Perioada amintită a fost marcată şi prin apariţia primelor manuale 
şcolare de religie, la clasele I – a IV-a. Frecventele modificări de programă, 
chiar deloc semnificative ca structură conceptuală, au generat o anumită 
lipsă de concordanţă între conţinuturile învăţării din programele şcolare şi 
conţinuturile din manualele ajunse anterior în şcoli. Manuale de religie au 
fost editate abia începând cu anul 1992. Primul dintre acestea a fost: Ioan 
Sauca, Abecedarul micuţului creştin, Bucureşti, Editura Institutului Biblic 
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1992; au apărut apoi: Tudor 
Demian, Ioan Sauca, Manual de religie. Clasa a II‑a, Bucureşti, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1993;  Ioan 
Sauca, Manual de religie. Clasa a III‑a, Bucureşti, Editura Institutului Biblic 
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1993, Ioan Sauca, Manual de 
religie. Clasa a IV‑a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1994. Abia 
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în anul şcolar 1998-1999 a fost editat manualul pentru clasa a V-a: Nicolae 
Dascălu, Maria Orzetic, Manual de religie. Clasa a V‑a, Bucureşti, Editura 
Aramis, 199836.

Problema editării de manuale şcolare de religie s-a dovedit una mai 
mult decât dificilă, principalele motive – lipsa finanţării, desele modificări ale 
programelor şcolare, întârzierea elaborării unor manuscrise corespunzătoare 
calitativ şi opoziţia unor demnitari ai statului român – regăsindu-se cu ponderi 
diferite în intervalul de timp la care facem referire. Aşa se face că, după mai 
bine de două decenii de educaţie religioasă realizată în şcoala, religia rămâne 
singura disciplină de studiu care nu are manuale valabile la clasele V-VIII, iar 
la celelalte clase acestea sunt doar parţial valabile. Una dintre consecinţele 
lipsei manualelor, mai ales pentru unii profesori debutanţi sau cu vechime 
mică în învăţământ, s-a regăsit în transferul mai mult decât dificil al valorilor 
din domeniul teologic în cel religios, cu caracter preponderent formativ-
educativ, necesar astfel încât noţiunile studiate să poată fi percepute şi 
asimilate de către elevi ca fiind esenţiale pentru propria devenire religioasă.

b. Spre un nou model conceptual al programelor şcolare de 
religie în România

 Semnalele primite din partea factorilor implicaţi în realizarea educaţiei 
religioase în şcoală şi chiar de la înalţi oficiali din ministerul educaţiei au făcut 
ca problema regândirii modelului de elaborare a curriculumului de religie 
să cunoască o atenţie suplimentară la nivelul decidenţilor din Patriarhia 
Română. Oficial, demersurile au fost iniţiate spre sfârşitul anului 2011, odată 
cu debutul lucrului la documentele oficiale pentru clasa pregătitoare, inclusă 
în ciclul primar prin legea educaţiei din 2011.

O primă etapă extrem de importantă, care a avut în prim plan descrierea 
mai precisă a unui parcurs al educaţiei religioase37, a constituit-o elaborarea 
pentru prima dată în România a unui set de teme majore care să orienteze 
etapele conceptuale şi utilizarea documentelor sau materialelor şcolare. 
Temele majore38, aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 
şedinţa din 16 februarie 2012, îşi propun în mod explicit să marcheze reperele 
pentru un urcuş în care elevii sunt invitaţi să cunoască diferite aspecte legate 
de propria credinţă şi au totodată şansa de a fi sprijiniţi în identificarea căilor 



ALMANAH BISERICESC 2014

440

de trăire în plan personal a acestora. Prima programă şcolară elaborată 
pornind de la temele majore a fost cea de la clasa pregătitoare39, urmată în 
prima parte a anului 2012 de programele pentru clasa I şi pentru clasa a II-a, 
iar în partea a doua a anului 2014 de finalizarea programelor şcolare pentru 
clasele a III-a şi a IV-a.

Introducerea studiului religiei, încă de la clasa pregătitoare, este 
motivată de intenţia de a se asigura o abordare continuă a domeniului pe întreg 
parcursul învăţământului preuniversitar – aşa cum se întâmplă în majoritatea 
sistemelor educaţionale care includ educaţia religioasă în curriculumul 
şcolilor publice. Elevii mici au posibilitatea de a cunoaşte unele aspecte 
legate de propria credinţă religioasă, precum şi modul în care aceasta îi poate 
ajuta, încă de la această vârstă40, în formarea de atitudini şi comportamente 
faţă de semeni sau faţă de sine41. În primul an de şcolaritate, studiul religiei 
constituie un context important de învăţare, ce-şi propune să valorifice în plan 
educativ într-o importantă măsură „marile întrebări” ale copiilor, experienţe 
de viaţă care nu sunt vizate în mod curent de celelalte discipline din planul de 
învăţământ, dar care au o importanţă majoră în dezvoltarea morală şi pentru 
exersarea deprinderilor de socializare ale acestora. Finalităţile disciplinei 
religie la clasa pregătitoare nu vizează cu preponderenţă o educaţie de tip 
confesional, ci urmăresc să contribuie la dezvoltarea morală a copiilor şi la 
formarea comportamentului prin valorificarea activă, în acord cu valorile 
moral-religioase, a diferitelor aspecte propuse de conţinuturile învăţării42. 
Sunt valorificate aspectele formative ale unor teme care încearcă să-l ajute pe 
copil să descopere lumea din jur şi să-şi modeleze primele structuri coerente 
privind relaţiile sociale, în urma implicării în analiza şi argumentarea 
unor aspecte legate de conţinuturi ale învăţării precum: „Sunt copilul lui 
Dumnezeu şi al părinţilor mei”, „Ce înseamnă să fiu creştin”, „Cum vorbesc 
cu cei din jur”, „Ce simt faţă de ceilalţi”, „Cum mă comport ca un creştin”, „O 
zi din viaţa mea de creştin”.

Concluzii

Religia constituie un domeniu de interes major pentru societatea 
românească, nu doar pentru că s-a constituit într-un spaţiu de rezistenţă 
personală şi colectivă împotriva modelului ateu de conducere politică din 
perioada comunistă a ţării, ci şi pentru că realităţile pe care le aduce într-
un ritm tot mai accelerat societatea contemporană îi plasează pe tineri în 
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postura de a-şi găsi cu greu un suport stabil cu ajutorul căruia să-şi formeze 
personalitatea. Educaţia religioasă desfăşurată în şcolile publice din România 
prin disciplina religie a reluat în anul 1990, după o întrerupere de aproape 
cinci decenii, efortul de a oferi tinerelor generaţii posibilitatea de a-şi 
cunoaşte valorile religios-morale. Dificultăţile parcursului disciplinei religie 
în noul context educaţional românesc au fost accentuate de permanentul 
marcaj al celor care au încercat să se opună reintroducerii orelor de educaţie 
religioasă. Nu mai puţin, dublul efort al cultelor recunoscute de statul 
român de a propune programe şcolare elaborate în concordanţă cu cele mai 
noi paradigme din ştiinţele educaţiei, dar şi dificultatea de a forma într-
un termen relativ scurt specialişti care să susţină prin cercetări teologice 
şi pedagogice activitatea didactică desfăşurată cu elevii au făcut mult mai 
dificilă obţinerea de rezultate la disciplina religie. Entuziasmul profesorilor 
care realizează educaţia religioasă în şcoală şi susţinerea deosebită a părinţilor 
elevilor, în numeroase cazuri şi a directorilor de şcoli sau a profesorilor de 
alte discipline, au suplinit în bună măsură absenţa unui program coerent de 
editare de manuale şi materiale didactice pentru elevi şi intrarea mai rapidă 
a programelor şcolare pe un drum cu accente preponderent formative. Acest 
din urmă aspect constituie în ultima perioadă o preocupare prioritară a 
decidenţilor de la nivel de culte sau din ministerul educaţiei, iar rezultatele 
înregistrate deja cu primele programe şcolare structurate pe un nou model 
oferă suportul pentru a continua acest important demers educaţional.

Note:
1 Dorin Opriş, Dimensiuni creştine ale pedagogiei moderne, ediţia a III-a, Bucureşti, 2012, 

p.28-34.
2 Irineu Mihălcescu, Teologia luptătoare, Roman, 1994, p.7.
3 Ene Branişte, Ecaterina Branişte, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase, 

Caransebeş, 2001, p.410.
4 O importantă analiză a semnificaţiei cuvântului Religie a fost realizată de preotul-

pedagog prof.univ.dr. Dumitru Călugăr: „Religia înseamnă o legătură sfântă. [...] Ea este 
o afirmare a legăturii, a dependenţei eului propriu faţă de Eul superior. Consecinţele 
acestei convingeri sunt devoţiunea sau dăruirea totală a eului în serviciul lui Dumnezeu, 
încrederea neclintită în bunătatea şi dreptatea Lui. Manifestarea externă a actului 
intern al convingerii – cuvintele rugăciunii, ţinuta demnă, lucrările simbolice, jertfa – 
este fenomen religios din punct de vedere psihologic, fireşte, numai în măsura în care 
are la temelie adevărata trăire religioasă” (Dumitru Călugăru, Catehetica, Bucureşti, 
1984, p.61, 65).



ALMANAH BISERICESC 2014

442

5 Sebastian Şebu, Monica Opriş, Dorin Opriş, Metodica predării religiei, Alba Iulia, 2000, 
p.17-19.

6 Vasile Timiş, Misiunea Bisericii şi educaţia. Atitudini, convergenţe, perspective, Cluj-
Napoca, 2004, p.28.

7  Monica Opriş, Religie, morală, educaţie. Perspective teologice şi pedagogice, Bucureşti, 
2011, p.80-85.

8  Detalierea acestor argumente a făcut obiectul mai multor lucrări realizate de pedagogi 
şi de teologi. Amintim lucrările: Irina Boca (Horga), „O pledoarie pentru educaţia 
religioasă”, în Filosofia educaţiei – imperative, căutări, orientări, Chişinău, 1997; Irina 
Horga, Educaţie şi religie. Puncte de vedere, Cluj-Napoca, 2013, p.25-30; Constantin 
Cucoş, Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice, Iaşi, 1999, p.13-15.

9  Modelele educaţionale bizantine au constituit de-a lungul timpului repere pentru 
realizarea educaţiei religioase în întreg spaţiul ortodox: „Independent de integrarea sa 
explicită sau implicită în curriculumul şcolar, educaţia religioasă realizată în perioada 
bizantină prezintă modele de realizare, în contexte culturale sau politice dintre cele mai 
complexe, deloc neglijabile în societatea actuală, românească, şi nu numai” (Ovidiu 
Panaite, „Modelul educaţional bizantin şi relevanţa sa pentru şcoala de azi”, în: Dorin 
Opriş, Monica Opriş (coord.), Religia şi şcoala. Cercetări pedagogice, studii, analize, 
Bucureşti, 2011, p.235).

10  Aspecte istorice şi juridice privind prezenţa religiei în sistemul de învăţământ românesc 
au fost abordate şi în lucrarea: Mircea Păcurariu, Două sute de ani de învăţământ teologic 
la Sibiu, 1786‑1986, Sibiu, 1987.

11  Ion Albulescu, Istoria gândirii şi practicii pedagogice româneşti, Cluj-Napoca, 2005, 
p.200.

12  Nu este astfel întâmplător locul de prim rang acordat religiei între disciplinele de 
învăţământ, exprimat şi prin plasarea acesteia pe prima poziţie în catalogul şcolar.

13  Irina Horga, „Educaţia religioasă în curriculum-ul şcolar. Modele şi tendinţe”, în: Vasile 
Chiş, Muşata Bocoş, Cristian Stan, Ion Albulescu (coord.), Educaţia 21, Cluj-Napoca, 
2005, p.127.

14  O analiză comparativă detaliată a statutului religiei în documentele curriculare ale 
sistemelor de învăţământ din Europa a fost realizată de cercetător ştiinţific dr. Irina 
Horga, de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti (I. Horga, Educaţie şi religie. 
Puncte de vedere..., p.127-128).

15  Monica Opriş, „Statutul religiei ca disciplină de învăţământ în şcoala românească”, 
în: Muşata Bocoş, Vasile Chiş, Ion Albulescu, Cristian Stan (coord.), Tradiţie, valori şi 
perspective în Ştiinţele educaţiei, Cluj-Napoca, 2009, p.235-238.

16  Ne referim aici la campania iniţiată în noiembrie 2006, în urma căreia Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a decis că prezenţa icoanelor şi simbolurilor 
religioase în şcolile de stat constituie o discriminare faţă de persoanele atee, agnostice 
sau de altă religie. Această decizie a fost contestată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
de Coaliţia pentru Respectarea Sentimentului Religios şi de 150 de organizaţii non-
guvernamentale. În final, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis în data de 12 iunie 
2008 faptul că prezenţa icoanelor în şcoli este legală, decizia fiind definitivă. În plus, 
documentele de politică educaţională din perioada interbelică susţin existenţa unei 
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tradiţii în ţara noastră privind prezenţa icoanelor şi a crucifixelor în spaţiul şcolar (Vezi 
studiul: Pantilimon Popovici, „1918-1948: Trei decenii de educaţie religioasă. Modele de 
bune practici instituţionale şi moral-creştine în şcoala românească”, în D. Opriş, M. Opriş 
(coord.), Religia şi şcoala. Cercetări pedagogice, studii, analize..., p.263-278.)

17  A se vedea şi cercetările realizate de Teofil Tia, „Preocupare pastorală prioritară şi 
constantă a Bisericii Romano-Catolice din Italia: predarea religiei în învăţământul public 
de stat”, în: D. Opriş, M. Opriş (coord.), Religia şi şcoala. Cercetări pedagogice, studii, 
analize...; Vasile Creţu, „Prezenţa icoanelor în şcolile publice româneşti. Aspecte ale 
unei controverse”, în: Virgil Mândâcanu, Ioan Scheau, Dorin Opriş (ed.), Educaţia din 
perspectiva valorilor. Idei, concepte, modele, Cluj-Napoca, 2012.

18  Pentru a completa argumentele prezentate de diferiţi specialişti în ştiinţele educaţiei 
şi teologie privind necesitatea păstrării religiei ca disciplină parte a trunchiului comun 
la toate nivelurile şi la toate clasele, menţionăm faptul că dobândirea acestui statut s-a 
realizat şi printr-o iniţiativă a Patriarhiei Române din 1996, susţinută prin semnăturile a 
peste un milion de credincioşi, al căror punct de vedere, exprimat în acest mod, nu a putut 
fi ignorat (M. Opriş, Religie, morală, educaţie. Perspective teologice şi pedagogice..., 
p.94-95).

19  Dorin Opriş, „Religia la liceu în şcoala contemporană românească. Argumente pentru o 
petiţie”, în: Monica Opriş (coord.), Demersuri investigative în educaţia religioasă, Alba 
Iulia, 2010, p.71-92.

20  Textul articolului „Marginalizarea Religiei în Proiectul Legii Învăţământului”, de D. Opriş 
şi M. Opriş, s-a constituit într-o petiţie, care a fost votată pe Internet de peste 20.000 
de oameni, care au exprimat diverse puncte de vedere suplimentare pentru menţinerea 
religiei în liceu. Textul amintit a fost citit ca declaraţie politică în Camera Deputaţilor din 
Parlamentul României, în data de 5 februarie 2008, de către Nicolae Popa, deputat PNL 
de Alba (http://m.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma ?ids=6432&idm=1,11&idl=2). 
Susţinerea religiei s-a realizat apoi şi prin implicarea Patriarhiei Române, personal 
a P.F. Patriarh Daniel, prin întâlniri cu ministrul educaţiei, Cristian Adomniţei, care 
însă şi-a menţinut poziţia. Ulterior, în urma întâlnirii conducătorilor cultelor religioase 
recunoscute în România (29 feb. 2008), s-a formulat un document comun de susţinere 
a religiei, acceptat şi de ministru. Campania Patriarhiei Române „Niciun liceu fără 
Dumnezeu”, promovată prin diferite surse media, s-a constituit într-un factor important 
de sprijin în favoarea religiei la liceu. Este meritorie susţinerea religiei şi a educaţiei 
religioase şi dinspre domeniul psiho-pedagogiei, în special prin prof.univ.dr. Constantin 
Cucoş, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, prof.univ.dr. Muşata Bocoş şi prof.
univ.dr. Călin Felezeu, la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, care, prin prezenţa 
şi intervenţiile pe care le-au avut în mass-media, au confirmat cu propria autoritate 
ştiinţifică demersurile iniţiate de teologi.

21  Protocolul încheiat între Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei (nr. 150052/11.09.1990) şi 
Secretariatul de Stat pentru Culte (nr. 7758/11.09.1990), art. 1-10, respectiv Comunicatul 
Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei (nr. 9176/1.02.1991) şi al Secretariatului de Stat 
pentru Culte (nr. 768/1.02.1991), art. 1.

22  Această nouă denumire a disciplinei a fost inclusă în programa analitică abia din anul 
1991.
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23  Adresa Ministerului Învăţământului, nr. 10398/17.08.1993, ca răspuns la adresa 
Patriarhiei Române nr. 4612/4.08.1993.

24  Legea Învăţământului nr. 84/1995, art.9, alin.1.
25  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/10.07.1997.
26  Legea Învăţământului nr. 84/1995, modificată prin Legea nr. 151/30.07.1999, privind 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 36/1997.
27  Vezi şi lucrarea: Ioan Nicola, Tratat de Pedagogie şcolară, Bucureşti, 1996, p.364-365.
28  În perioada 1999-2007, schimbările de programă nu au adus modificări semnificative. 

În 2007-2008 a existat o susţinută campanie de presă menită să acrediteze ideea 
că învăţământul românesc are nevoie de o amplă reformă, care să înceapă cu 
descongestionarea conţinuturilor învăţării, care au fost reduse cu 20-30%. Astfel, în anul 
2008 au fost modificate şi programele disciplinei religie, care au intrat apoi în vigoare în 
plan sincronic, ceea ce a condus la semnificative dificultăţi în menţinerea unui continuum 
educaţional.

29  Nae Ionescu, Roza vânturilor, culegere îngrijită de Mircea Eliade, Chişinău, 1993, p.62. 
30  M. Opriş, Religie, morală, educaţie. Perspective teologice şi pedagogice..., p.116-118.
31  Dumitru Călugăr, „Programa analitică a învăţământului religios: materialul împărţit pe 

trimestre, luni, săptămâni şi ore”, în Revista Teologică, anul XXIII, nr. 9-10, septembrie-
octombrie, 1933, p.353-366. Propuneri de modificare a acestei programe au fost făcute 
după cinci ani de către prof. Gheorghe Maior de la Şcoala Normală „Andrei Şaguna”. 
Vezi: „Spre alt duh în învăţământul nostru religios din şcoala primară. Altă programă 
analitică”, în Revista Teologică, anul XXVIII, nr. 1, 1938, p.22-23 şi în Revista Teologică, 
anul XXVIII, nr. 2, 1938, p.60-64.

32  Situaţia la nivel european era în perioada respectivă asemănătoare, presiunea pentru 
identificarea de linii mult mai formative fiind simţită mai serios după 1995.

33  *** Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Curriculum 
naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă, Bucureşti, 1998, p.32.

34  În paralel, s-a început procesul de elaborare de manuale şcolare, printr-o decizie a 
Patriarhiei Române, care a delegat responsabilitatea acestora Mitropoliei Moldovei 
şi Bucovinei (pentru manualele la clasele I-VIII), Arhiepiscopiei de Alba Iulia (pentru 
manualele la clasele IX-X, realizate de un colectiv de specialişti în teologie şi în ştiinţele 
educaţiei: Dorin Opriş, Monica Opriş, Irina Horga, Antoaneta-Firuţa Tacea şi apărute 
la Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002), respectiv Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi 
Clujului (pentru manualele la clasele XI-XII). După anul 2003, s-a trecut la sistemul 
manualelor alternative, iar oferta, mai ales la clasele a IX-a şi a X-a şi, ulterior, la clasa a 
III-a a cunoscut o anumită diversificare.

35  Vezi şi lucrarea: Gheorghe Holbea, Dorin Opriş, Monica Opriş, George Jambore, 
Apostolat educaţional. Ora de religie – cunoaştere şi devenire spirituală, Bucureşti, 2010, 
p.71-75.

36  În anul 1999 a fost editat de Editura Aramis un manual de religie pentru clasa a VI-a însă, 
la momentul apariţiei acestuia, programa după care a fost elaborat a ieşit din uz, motiv 
pentru care acesta a fost foarte puţin utilizat în procesul didactic.

37  Un sprijin important în elaborarea noilor documente şcolare la religie l-a constituit 
valorificarea în contextul şcolar românesc a cercetărilor întreprinse în proiectul Mitropoliei 
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Ortodoxe Române de la Paris privind educaţia în cadrul parohiilor din Occident a copiilor. 
A se vedea lucrarea: Dorin Opriş, Monica Opriş, Curriculum creştin ortodox pentru şcolile 
parohiale duminicale, Alba Iulia, 2010.

38  Formulările pentru temele majore sunt: clasa pregătitoare – Dumnezeu este cu noi 
prin descoperire şi iubire; clasa I – Omul este cu Dumnezeu prin credinţă şi rugăciune; 
clasa a II-a – Dumnezeu este Iubire; clasa a III-a – Dumnezeu este Viaţa, clasa a IV-a – 
Dumnezeu este Calea; clasa a V-a – Dumnezeu este Adevărul; clasa a VI-a – Dumnezeu 
este Lumina; clasa a VII-a – Dumnezeu Tatăl‑Creatorul şi lumea în Vechiul Testament; 
clasa a VIII-a – Iisus Hristos‑Mântuitorul, Dumnezeu întrupat şi om desăvârşit; clasa a 
IX-a – Duhul Sfânt, Sfinţitorul lumii prin Biserică; clasa a X-a – Creştinul ‑ ucenic al lui 
Hristos şi fiu spiritual al Bisericii; clasa a XI-a – Creştinul ‑ prietenul lui Iisus Hristos şi 
al tuturor sfinţilor; clasa a XII-a – Creştinul ‑ pelerin spre Împărăţia lui Dumnezeu.

39  Aprobată de ministrul educaţiei prin ordinul nr. 3656 / 29.03.2012.
40  Rolul religiei în perioada şcolarităţii mici, 6-7 ani, este recunoscut şi susţinut de majoritatea 

experţilor din domeniul educaţiei, care evidenţiază importanţa pe care educaţia religioasă 
o are pentru formarea propriei identităţi a elevilor, ca importantă premisă în formarea 
unei personalităţi armonioase. În acest sens, aspectele legate de credinţe şi convingeri se 
constituie într-un element important pentru respectivul demers.

41  Monica Opriş, Dorin Opriş, Irina Horga, Religia la clasa pregătitoare. Ghid pentru 
profesori, Bucureşti, 2012, p.10-13.

42  *** Programa şcolară pentru disciplina Religie, cultul ortodox, clasa pregătitoare, Nota 
de prezentare, http://programe.ise.ro/Programescolareaprobate.aspx# (accesat la 20 
feb. 2013).



ALMANAH BISERICESC 2014

446

CATEHEZA PAROHIALĂ – 
HRISTOS ÎN VIAŢA COPIILOR

Pr. Marius ENE 

I
maginea tinerilor este de cele mai multe ori asociată cu cea a rebe-
lului, confuz atât în gândurile şi actele sale, cât şi în felul în care se 
raporteală la lumea ce-l înconjoară. Această atitudine nu este nouă, 

ba chiar am putea spune că stă într-un fel în firea lor să se revolte, să caute, să 
întrebe. De fiecare dată Biserica a ieşit în întâmpinarea acestor nevoi încer-
când să răspundă dilemelor noii generaţii. 

Reactivarea catehezei parohiale reprezintă pentru noi un imperativ 
deosebit de actual şi, în acest context, programul catehetic ,,Hristos împărtăşit 
copiilor”, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, este un mod complementar de lucru, 
de care avem nevoie pentru a transmite copiilor, încă de la cele mai fragede 
vârste, învăţăturile biblice, ajutându-i astfel să ajungă maturitatea în credinţă. 
Această lucrare reprezintă o necesitate educativ-misionară pentru lucrarea 
Bisericii de transmitere a credinţei noii generaţii, fiind o nevoie constantă 
şi o datorie permanentă, o necesitate pastorală şi o investiţie spirituală pe 
termen lung. 

Catehizarea a fost, din cele mai vechi timpuri, o modalitate de a învăţa şi 
forma tineretul în sensul valorilor creştine autentice, pe care Biserica a aşezat-o 
la loc de cinste. Datorită acestui fapt, Episcopia Giurgiului implementează 
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proiectele Patriarhiei Române, desfăşurate în cadrul proiectului Hristos 
împărtăşit copiilor, prin care tinerii sunt angrenaţi în activităţi culturale şi 
filantropice menite să dezvolte şi să aplice virtuţile creştine în viaţa tinerilor 
ortodocşi români.

Episcopia noastră a fost prezentă la toate cele şapte congrese naţionale 
Hristos împărtăşit copiilor, în cadrul cărora s-au discutat şi s-au stabilit 
concursurile şi activităţile catehetice care au loc la nivel naţional şi la care 
copiii au fost răsplătiţi cu premii şi tabere, ceea ce face din ce în ce mai 
atractive aceste acţiuni.

Dintre activităţile importante în care am fost implicaţi, amintim 
proiectul Alege Şcoala, în cadrul căruia preoţii şi profesorii de religie au fost 
formaţi prin cursuri speciale care să îi ajute în implementarea activităţilor 
ce aveau să urmeze: tabere de creaţie şi concursuri, în urma cărora atât 
cateheţii, cât şi copiii au avut de câştigat. 

Concursurile naţionale, precum Botezul meu, Copilul învaţă iubirea 
lui Hristos, Bucuria de a fi creştin, concursurile de miniproiecte şi activităţi 
culturale au angrenat mai bine de 1000 de copii din Episcopia Giurgiului, care 
s-au dovedit, mai apoi, buni practicanţi şi sunt de mare ajutor în continuarea 
activităţilor parohiilor, devenind la rândul lor formatori ai celor mai mici, 
care urmează să le calce pe urme.

Un an fructuos în ceea ce priveşte rezultatele obţinute la nivel naţional 
a fost anul 2012, când am avut doi copii premiaţi de Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel, cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale din Bucureşti. 
Rezultatele au fost obţinute de grupul de cateheză de la Parohia Zboiu, 
coordonat de părintele Gabriel Flămânzeanu şi locul al treilea la secţiunea 
literară a  concursului naţional Alege şcoala, obţinut de  eleva  Andreea 
Cătălina Pop, de la Parohia Pietrişu. 

În Concursul naţional Bucuria de a fi creştin s-au implicat cei mai 
mulţi tineri, aproximativ 200 de copii în cele patru protoierii ale episcopiei 
noastre, câştigătorii celor trei secţiuni fiind: Bolborici Adriana – poezie, 
Parohia Obedeni, indrumata de Pr. Vali Anton, Mihai Iulia Andreea – muzică, 
Parohia Podul Doamnei, coordonator Pr. Mihai Taraţ  şi Rotărescu Marian – 
proză, Parohia Cosoba, coordonator Pr Gabriel Stanciu . 

Cateheza este, deci, vie şi lucrătoare, devenind imperativă în misiunea 
preoţilor pentru că ajută, prin angrenarea tinerilor, la păstrarea identităţii 
naţionale şi religioase a românilor ortodocşi.
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     Cel mai important rezultat îl reprezintă participarea tot mai mare 
a tinerilor la viaţa şi activităţile Bisericii. Prin intermediul programului de 
cateheză, copiii şi chiar familiile multora dintre ei au reuşit să se apropie de 
Biserică. 

Prin implementarea proiectului „Hristos împărtăşit copiilor”, Episcopia 
Giurgiului a sudat o serie de legături pastoral-misionare şi culturale cu diferite 
instituţii (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Spitalul Judeţean, diferite licee 
din întregul judeţ, Muzeul de Istorie „Teohari Antonescu”, Casa de Cultură 
„Ioan Vinea”, Biblioteca Judeţeană, etc.), care s-au implicat, la rândul lor, în 
activitatea catehetică.

La foarte multe dintre parohiile unde se desfăşoară programul de 
cateheză, s-au format grupuri bine închegate de tineri de toate vârstele, care 
participă la o serie de activităţi pastoral-misionare în cadrul comunităţii: 
formarea de grupuri ce participă activ la Sfânta Liturghie, activităţi 
filantropice, excursii tematice, tabere religioase, etc. 
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL RELIGIOS IERI ŞI AZI

Prof. Iuliana TĂNASE 

R
eligia a fost şi va rămâne un factor şi un mediu de formare a omului. 
Din totdeauna creştinismul a afirmat posibilitatea educării şi formă-
rii omului. Spiritualitatea creştină este un amplu proces pedagogic, 

un amplu proces de formare a omului. Specificul şi metodele de formare uti-
lizate de religia creştină nu se confundă cu metodele şi specificul celorlalţi 
factori educaţionali din societate.  Libertatea religioasă şi socială obţinută în 
România prin jertfa multor tineri în 1989 a rodit bucurie copiilor care învaţă 
astăzi în şcolile de stat, prin lucrarea sfântă şi misionară a multor profesori de 
Religie, clerici şi  mireni. Dacă ar fi să trecem în  revistă coordonatele majore 
ale spiritualităţii româneşti, atunci putem afirma cu tărie că în centrul ei se află 
persoana Mântuitorului Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat.

Vorbind despre învăţământul religios ne este imposibil să nu facem 
referire la începuturile sale, la eforturile depuse pentru a convinge pe părinţi 
să îşi aducă odraslele la şcoală, dar şi despre munca pe care Biserica împreună 
cu statul au dus-o pentru a susţine învăţământul la începuturile sale, atât cu 
personal cât şi cu spaţii şi material didactic.

În secolul XVII, Alexander Elladius, savant umanist grec, vorbind 
despre învăţământul românesc spunea : “Şcolile erau adăpostite în pridvorul 
bisericilor, în clădirile bisericeşti şi manăstireşti, sau în casele preoţilor … 
învăţătorii erau parohii, monahii sau alte persoane  sfinţite care duceau 
pretutindeni o viaţă de cea mai lăudată sfinţenie şi curăţenie a moravurilor”.
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Istoricul A. D. Xenopol spune că de la începuturile ţării Moldovei, 
până la Vasile Lupu au existat doar şcoli bisericeşti, în care copiii deprindeau 
cititul, socotitul dar şi religia, atâta timp cât dascălii erau clerici sau cântăreţi, 
care poartă până în zilele noastre numele de “ dascăli ”, iar cărţile după care 
învăţau literele erau bisericeşti.

Una dintre cele mai frumoase mărturii despre cum se făcea şcoală în 
cadrul bisericii şi despre cum aceasta era aplicată la slujbe, ne este dată de 
Ion Ghica : “ La şcoala noastră din Urdicani, şcoala sub albastrul cerului, 
pe prispa bisericii, când plouă, copiii se ghemuiau în odaia ţârcovnicului , 
jos pe cărămizi, sau în clopotniţă; citeau şi scriau pe genunchi şi pe brânci. 
Mahalagiii, când plecau la prăvălii îşi trimiteau copiii la dascălul Chiosea 
ca să nu ştrengăluiască pe uliţă şi ca să înveţe să ţină isonul cântăreţilor 
de strană, să citească Apostolul, să zică Tatăl Nostru şi Crezul şi să meargă 
deandăratelea cu sfeşnicul într-o mână şi cu cădelniţa în cealaltă dinaintea 
preotului când ieşea cu Sfintele Daruri”.  Această frumoasă mărturie ne 
înfăţişează locaşul de cult ca a doua casă a copiilor, ca locul în care învăţau 
şi aplicau cele învăţate dar mai mult decât atât ne arată cum părinţii 
conştientizau importanţa bisericii şi a învăţăturii în viaţa copiilor lor, într-o 
perioadă de început a şcolii româneşti.

Ştim că pentru mai bine de trei secole cărţile au fost publicate de către 
Biserică, chiar dacă, de cele mai multe ori, de achiziţionarea tiparniţelor 
se ocupau domnii sau boierii ţării, acestea erau date însă, în grija Bisericii, 
datorită numărului mare de învăţaţi pe care aceasta îi avea , mai ales din 
rândul monahilor, care îşi dedicau timpul traducerilor şi scrisului.  Astfel 
de exemple le regăsim la Mănăstirea Neamţ, Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi, 
Mănăstirea Snagov şi multe altele, unde cultura românească a luat fiinţă 
şi de unde, mai apoi, a fost oferită copiilor dornici să înveţe. Cărţile după 
care copiii învăţau erau, deci, cărţi de slujbă, lucru care ajută la învăţarea 
rugăciunilor, psalmilor şi rânduielilor.

În anul 1749, la Râmnic, a fost publicată o “ Bucoavnă “ ( Abecedar) 
intitulată : “Bucoavna pentru învăţătura pruncilor, întru care se cuprind 
buchele, slovele şi cele zece porunci cari au fost date de Dumnezeu lui Moise 
şi Simbolul Credinţei şi cele zece fericiri cu tălmăcirea lor pe scurt”. Iată dar,  
că  primul abecedar a fost publicat tot din grija Bisericii, iar conţinutul său era 
unul religios fapt ce susţinea şi sporea cunoştinţele religioase ale şcolarilor.
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Învăţământul religios în zilele noastre

Am vorbit despre şcoli, cărţi şi personal didactic în timpurile vechi, 
toate în strânsă legătură cu Biserica, pentru a arăta importanţa acesteia în 
culturalizarea poporului român, fapt care este amintit fugitiv în vremurile 
noastre din cauza unui alt mers al societăţii actuale, care consideră că religia 
îngrădeşte libertatea omului de a cerceta, idee contrazisă de cele amintite 
mai sus.

Apărând nenumăraţi oameni de cultură învăţământul a început, încetul 
cu încetul, să se laicizeze, să aparţină statului fără să mai implice prea mult 
Biserica, disciplina Religie a avut însă un loc aparte şi nu a dispărut niciodată 
din programele şcolare până în perioada comunistă. Din fericire însă, după 
anul 1989, religia şi-a reluat locul meritat între materiile de studiu, apărând 
programe şcolare, manuale şi profesori din ce în ce mai bine pregătiţi. 

Apar însă probleme cu care înaintaşii noştri nu se confruntau şi anume 
predicarea lui Hristos într-o lume parţial atee, indiferentă, rece, dezinteresată 
de partea spirituală, secularizată,  care mai are puţine în comun cu părinţii 
din vechime care îşi duceau copiii la biserică pentru a fi învăţaţi atât cititul 
cât şi rânduielile şi dogmele creştine. Vorbim despre asceza unor copii şi 
tineri cărora peste tot în jur li se spune că trebuie să producă şi să consume 
cât mai mult. Ce importanţă are postul într-o lume consumistă, şi din ce în 
ce mai dornică de lucruri materiale, trecătoare? Ce rol mai are abstinenţa 
când pe toate canalele de televiziune şi pe toate site-urile se „predică” atât 
de tare şi susţinut chiar violent, exprimarea liberă a dorinţelor de tot felul? 
Câtă nevoie am avea în munca noastră de acea mamă postitoare care să facă 
mâncare de post întregii familii, de acea mamă care reprezenta jertfa hristică 
în sânul familiei, de acea mamă rugătoare care îşi lua copiii de mână în zi 
de  sărbătoare şi  îi ducea la biserică?  În locul acelei mame avem însă mama 
modernă care, din cauza mersului actual al lumii, lucrează poate chiar mai 
mult de douăsprezece  ore  şi nu mai are timp să-şi educe copiii, nu mai are 
timp să le gătească, să-i sfătuiască etc. Astfel, copiii sunt crescuţi la creşe, 
la grădiniţe şi şcoli cu program prelungit unde, oricât şi-ar dori personalul 
angajat, nu poate substitui lipsa mamei sau a tatălui.

Cu acest copil trebuie să lucreze profesorul, un copil pentru care nu mai 
contează a fi, a deveni, a simţi iubirea, ci contează să aibă lucruri materiale, 
palpabile pe care să le folosească pentru un timp, apoi să le schimbe cu altele 
mai performante.
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La ce să mai fie importantă o lecţie  dacă  în jur copilul are destule 
exemple de colegi care primesc  tot ce îşi doresc indiferent dacă au învăţat 
sau nu, dacă au promovat sau nu? Astfel şi copiii silitori sunt influenţaţi 
negativ, pentru că studiul nu mai este o virtute, nu mai este un scop, nu te 
mai ajută la prea multe lucruri în viaţă ci, mai mult decât atât, te face să-ţi 
pierzi timpul degeaba. 

Din toate problemele de mai sus ne dăm seama că în vremuri atât 
de grele este nevoie de arme puternice, de profesori din ce în ce mai bine 
pregătiţi şi mai capabili,  care să poată convinge pe copil că doar prin  
muncă poţi evolua corect, orice evoluţie obţinută prin alte metode fiind una 
artificială, mincinoasă, care odată îl va trăda. Copilul este mult mai capricios 
decât un vârstnic. Dacă îi vorbeşti despre post chiar trebuie să posteşti, dacă 
îi vorbeşti despre smerenie, trebuie să fii smerit, dacă îi spui să vorbească 
frumos, vorbeşte frumos, dacă îi spui să fie atent la rugăciune, trebuie să fii , 
la rândul tău foarte atent la rugăciune etc.   

În concluzie, profesorul trebuie să-şi concentreze toate cunoştinţele şi 
toate puterile în demersul său de a face din copii membri activi ai Bisericii,  
care în viitor să lucreze cu acelaşi sârg la aducerea pe drumul cel bun a 
celorlalţi.  Şcoala vine să ofere un sprijin şi o posibilă soluţie pentru această 
acută dezorientare identitară, familia, de asemenea, poate contribui decisiv 
în rezolvarea ei. Efortul celor două instituţii fundamentale ale societăţii nu 
este însă suficient. Este nevoie de modele mult mai profunde, perene de la 
care tânărul, indiferent de societatea sau epoca în care trăieşte, să se inspire şi 
pe care se fundamenteze în conturarea propriei vieţi. Un astfel de model este 
oferit de către Biserică înţeleasă nu doar ca instituţie, ci mai ales ca spaţiu al 
mântuirii şi desăvârşirii umane, ca trup tainic al lui Hristos, ce ne înglobează 
pe fiecare dintre noi, deopotrivă distincţi şi legaţi în legătură inextricabilă cu 
semenii noştrii. 



VIAŢA  
EPARHIEI
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SFINŢIREA BISERICII 
DIN SATUL GHIONEA

Pr. Ionuţ NIŢĂ,

Parohia "Intrarea Maicii Domnului în Biserică" ‑ Ghionea 

S
finţirea sau resfinţirea unei biserici constituie una din cele mai im-
presionante şi mai emoţionante rânduieli bisericeşti, ce aduce pes-
te zidurile cele noi ori înnoite, dar şi peste credincioşi, harul sfânt şi 

sfinţitor, făcându-ne părtaşi unei negrăite bucurii duhovniceşti.
Dimineaţa, la revărsatul zorilor,  24 de slujitori ai Domnului au purces 

către sfântul locaş, purtând pe chipurile lor emoţia, dar şi bucuria de a lua 
parte la târnosire. Biserica, aidoma unei preafrumoase mirese, aştepta clipa 
îmbăierii în lumina şi harul sfinţitor al Sfântului Duh. Credincioşii, biserica 
cea vie, umpluseră deja curtea locaşului consacrat. Sfinţirea bisericii nu era 
doar evenimentul preoţilor, ci şi al lor, al tuturor celor ce iubesc frumuseţea 
Casei lui Dumnezeu. Flori, multe flori, aşezate cu dragoste spre a împodobi 
biserica, sporeau atmosfera de sărbătoare. Pe la ceasurile opt, clopotele bisericii 
,,Intrarea Maicii Domnului în biserică” şi ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” au 
vestit cetăţii începerea slujbei. Îndată a ajuns şi ierarhul nostru, Preasfinţitul 
Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului, întâmpinat de soborul de preoţi 
şi diaconi, dar şi de copiii satului, îmbrăcaţi în straie tradiţionale, purtând un 
colac frumos rumenit, închipuind curăţia sufletelor şi hărnicia celor ce trudeau 
aici, cler şi popor.
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Totul era pregătit! Chiriarhul nostru, cu o voce limpede şi caldă, a rostit 
binecuvântarea. Priveam în jur: nu găsesc cuvinte potrivite să redau ceea ce am 
văzut şi simţit. Un fior sfânt parcă străbătea văzduhul, pentru noi toţi. După 
citirile vechi testamentare, a început ritualul înconjurării bisericii, însoţit de 
citirea celor trei pericope evanghelice, apoi stropirea cu aghiazmă şi ungerea cu 
Sfântul şi Marele Mir a zidurilor exterioare ale sfântului locaş. După învăţăturile 
Sfintei noastre Biserici, astfel se arată delimitarea spaţiului sacru, ca alcătuind 
„Casa lui Dumnezeu” şi „poarta cerului” (Facere 28, 17). De aceea, episcopul 
a citit în faţa bisericii rugăciunea lui Solomon de la sfinţirea Templului din 
Ierusalim (III Regi 8, 22-31), în care se cere lui Dumnezeu: „să fie ochii Tăi 
deschişi ziua şi noaptea spre casa aceasta şi, oricâte vor cere în locul acesta, 
să asculţi din locul casei Tale celei din cer (…) şi milostiv să le fii lor”. Aşadar, 
Dumnezeu se află prezent pretutindeni, dar cu precădere El ascultă şi vede pe 
cei ce Îl cheamă în rugăciune.

Apoi, Preasfinţia Sa, purtând pe vrednicii săi umeri omofor scăldat 
în lumina harului dumnezeiesc, a rostit: „se târnoseşte biserica aceasta cu 
hramurile ,,Intrarea Maicii Domnului în biserică”, ,,Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe”, ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi ,,Sfântul Mucenic Ioan 
Valahul”, prin stropire cu apă sfinţită şi ungere cu Sfântul şi Marele Mir!”, 
ierarhul a înmuiat miruitorul mare în aromatele purtătoare de Duh Sfânt, 
însemnând în forma crucii zidurile cele primenite ale locaşului, lucru repetat 
după fiecare evanghelie citită.

Săvârşindu-se înconjurul, ierarhul nostru, urmat de soborul sfinţiţilor 
slujitori, a purces apoi la rânduiala sfinţirii altarului şi a Sfintei Mese, la care 
au asistat şi ctitorii şi oficialităţile locale alături de credincioşi. Toţi au trăit cu 
evlavie întreaga procesiune, având în centrul ei aşezarea în piciorul Sfintei Mese 
a unei părticele din moaştele unui sfânt mucenic, dar şi a hrisovului de sfinţire. 
Am observat lacrimi pe chipul ctitorilor şi credincioşilor, lacrimi de bucurie şi 
trăire duhovnicească. Cum să nu fii impresionat asistând la pregătirea sfântului 
prestol, unde Se va jertfi în chip nesângeros, de atâtea şi atâtea ori, Mântuitorul 
nostru?

După aşezarea sigiliului arhieresc şi înveşmântarea Sfintei Mese, a urmat 
sfinţirea bisericii în interior, tot cu apă sfinţită şi cu Sfântul şi Marele Mir. 
Cântarea ,,Această casă Tatăl a zidit; această casă Fiul a întărit; această casă 
Duhul Sfânt a înnoit, a luminat şi a sfinţit sufletele noastre”, ne face să înţelegem 
că o dată cu sfinţirea construcţiei văzute, are loc şi sfinţirea sufletelor noastre, 
statornicindu-se legătura dintre biserica de zid, care este reprezentarea vizuală, 
arhitectonică, a Bisericii vii, formate din preoţi şi enoriaşii unei parohii.
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După ce toate s-au încheiat în bună rânduială, soborul s-a îndreptat 
spre altarul de vară special amenajat în continuarea pridvorului bisericii, 
unde sărbătoarea a continuat cu săvârşirea Dumnezeieştii Liturghii arhiereşti. 
La finele ei, Ierarhul nostru a rostit un bogat şi frumos cuvânt de învăţătură, 
reliefând rolul şi rostul profeţilor în iconomia mântuirii neamului omenesc, dar 
şi nevoia cunoaşterii mai intense a cuvântului dumnezeiesc, spre a ne feri de 
falşii prooroci.

Totodată, Chiriarhul nostru a vorbit despre necesitatea credinţei în 
Dumnezeu, care este condiţia esenţială prin care primim harul divin, care ni 
se oferă prin Hristos pentru a conlucra cu el. Credinţa, a subliniat Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, este ea însăşi un dar al lui Dumnezeu, o virtute, atunci când 
este susţinută cu efort şi voinţă de desăvârşire, de trăire în şi cu Hristos.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Ambrozie a acordat 
distincţia de iconom stavrofor părintelui paroh pentru activitatea pastoral-
misionară şi administrativ-gosdpodărească desfăşurată. De asemenea, 
Domnului Alin Niculae, ctitorul sfântului locaş, Întâistătătorul eparhiei 
noastre, în semn de aleasă preţuire şi recunoştinţă, i-a oferit o icoană a Sfinţilor 
Împăraţi Constantin şi Elena şi un hrisov de ctitor. Totodată, Chiriarhul nostru 
a oferit diplome de vrednicie domnilor: Niculae Petre, Zarzăre Victor, Buzică 
Gabrilel, Buzică Dumitru, Costea Constantin şi Gerard Dinu, care au sprijinit 
activitatea pastoral-misionară desfăşurată în această parohie.

Sutele de credincioşi care au trecut prin Sfântul Altar şi au sărutat 
Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce, au primit din partea parohiei, 
târnoseală, icoane cu chipul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi al Sfântului 
Mucenic Ioan Valahul şi pachete special pregătite pentru acest moment.

Biserica din localitatea Ghionea a fost construită între anii 2010-2013, la 
iniţiativa fraţilor Gabriel şi Dumitru Buzică, cu sprijinul domnului Alin Niculae,  
fiind una dintre cele mai reprezentative din Eparhia noastră. Este construită 
după arhitectura brâncovenească, în formă de cruce, având lungimea la exterior 
de 19,40 m, lăţimea la abside de 12,20 m şi înălţimea de 21,50 m la turla de pe 
naos. Împodobită cu pictură în frescă stil neobizantin, catapeteasmă şi strane 
din lemn de stejar sculptat, candelabre, aplice şi candele cu email, iar pardoseala 
din marmură cu modele bizantine frumos lucrate. În curtea sfântului locaş a 
fost construit un turn clopotniţă în zona de acces a incintei, un lumânărar, o 
cancelarie parohială şi o trapeză. Clopotniţa cu o înălţime de 14 m, adăposteşte 
3 clopote în greutate de 1050 kg, executate în cunoscuta turnătorie Grassmayr 
din Austria, în anul 2011, purtând inscripţionat pe ele numele ctitorilor, spre 
pomenirea lor veşnică.



Premierea câştigătoriilor concursului „Lasaţi copiii să vină 
la Mine” ediţia a IV-a, organizat de Sectorul Învăţământ şi 

Activităţi cu Tineretul al Episcopiei Giurgiu -  foaierul Ateneului 
„Nicolae Bălănescu” din Giurgiu,  18 decembrie, 2013
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SFINŢIREA BISERICII  
"SF. M. MC. DIMITRIE  

IZVORÂTORUL DE MIR"  
ŞI "SF. CUV. TEODORA DE LA SIHLA" 
DIN LOCALITATEA CARAPANCEA

Pr. Mihail Dan MIHALE

S
finţirea unei biserici constituie un eveniment foarte important pentru 
comunitatea în mijlocul căreia este zidită aceasta. Este un moment de-
osebit prin care  se aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru tot ceea ce 

s-a realizat şi, în acelaşi timp, se cere ca această ofrandă a credincioşilor să fie 
sfinţită, prin harul Duhului Sfânt care pe toate le cercetează şi le sfinţeşte.

Ceremonia sfinţirii bisericii este impresionantă. Întreaga comunitate, 
avându-l în frunte pe ierarhul locului asumă sacramental noua clădire, 
sfinţind-o, aşezând-o pe temelia mucenicilor şi a mărturisitorilor dreptei 
credinţe şi pecetluind-o cu Sfântul şi Marele Mir, ca semn al pogorârii darurilor 
Duhului Sfânt. În timpul slujbei de sfinţire, credincioşii stau afară, nu în 
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La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Ambrozie a acordat 
distincţia de iconom stavrofor părintelui paroh Radu Cojocariu, pentru 
activitatea pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească desfăşurată. 

Biserica Parohiei Carapancea a fost ridicată între anii 2003-2008, cu 
sprijinul credincioşilor de pe aceste meleaguri, în timpul păstoririi preotului 
Daniel Popescu, fiind ridicată pe fundaţiile celei vechi, care ajunsese în stare 
de prăbuşire. Între anii 2011-2012, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, cu sprijinul financiar al Centrului Eparhial, al 
enoriaşilor din Carapancea şi al altor binecredincioşi, s-au efectuat lucrări de 
pictură din nou în tehnica tempera.

Începând cu anul 2012, odată cu numirea părintelui paroh Radu 
Cojocariu, sfântul locaş a fost infrumuseţat şi inzestrat cu toate obiectele de 
cult necesare slujirii.
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LUCRARE SOCIAL-FILANTROPICĂ 
ÎN EPISCOPIA GIURGIULUI

Pr. Valentin ŞTEFAN

I
ntreaga viaţă a Bisericii se uneşte sub semnul iubirii. Ea este cea care 
dă măsura faptelor noastre atât în relaţie cu Dumnezeu, cât şi cu se-
menii. Motivaţia iubirii aproapelui este prin execelenţă una de natură 

hristologică. Nicio altă raţiune nu poate determina conştiinţa să-l considere 
pe semenul său ca pe sine însuşi în chip total dezinteresat decât numai faptul 
că din iubire Hristos s-a dat pentru noi jertfă spre răscumpărare şi restaura-
re. Iubirea faţă de semenii noştrii este iubirea cu care răspundem în faţa dra-
gostei fără de margini a Tatălui, care, pentru mântuirea omului, nu pregetă să 
trimită pe Unicul Său Fiu ca jertfă. (In. 3, 16; Fil. 2, 1 – 11). Motivaţia iubirii 
aproapelui ţine aşadar de constituţia noastră. Noi suntem rodul iubirii atât 
prin creaţie cât şi prin înfiere.a

Fără îndoială, epoca în care trăim este o epocă a schimbărilor survenite 
nu doar la nivelul tehnicii, dar mai ales la nivelul relaţiilor sociale. Biserica este 
chemată să se implice activ în rezolvarea problemelor oamenilor şi societăţii, 
mai ales la nivel comunitar de pe poziţia şi cu mijloacele care îi sunt specifice 
în temeiul misiunii ontologice de slujire a aproapelui şi pe baza experienţei 
unice, pe care o deţine în asest sens. Realitatea sărăciei, a suferinţei umane şi 



EPISCOPIA GIURGIULUI

461

a celorlalte necesităţi au constituit dintotdeauna probleme de rezolvat pentru 
fiecare stat şi societate.

În Episcopia Giurgiului, activitatea social-filantropică este reprezentată 
de Asociaţia  Letca Nouă.  Înfiinţată în anul 2006, Asociaţia Letca Nouă are 
ca obiective principale ale programelor sociale iniţiate şi derulate înfiinţarea 
de noi instituţii sociale ca alternative la serviciile de asistenţă socială pentru 
persoanele defavorizate care nu sunt cuprinse în sistemul asistenţei sociale 
de stat, precum şi în scopul prevenirii instituţionalizării copiilor din familii 
cu risc social şi a bătrânilor singuri.

Între programele sociale complexe desfăşurate la nivelul întregii 
eparhii se numără: 

Programul „Solidari cu cei aflaţi în suferinţă” – desfăşurat în perioada 
15 ianuarie – 29 februarie. Beneficiarii acestuia au fost peste 1500 de persoane 
afectate de căderile masive de zăpadă din localităţile Cucuruzu, Carapancea, 
Walter Mărăcineanu, Stâlpu, Chirculeşti, Angheleşti, Petru Rareş, Gogoşari, 
Radu Vodă, Dimitrie Cantemir, Răsuceni, Cetăţuia şi Răleşti.

Programul „Cu Hristos în spital” – programul a fost derulat în perioada 
22 martie – 30 aprilie. Beneficiarii au fost 1200 de bolnavi internaţi în 
instituţiile medicale din întreg judeţul Giurgiu. Cu acest prilej, au fost vizitate: 
Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale, Spitalul de Neuropsihiatrie din localitatea 
Vadu Lat, Spitalul de Pneumoftiziologie „Izvoru” din comuna Vânătorii Mici.

Programul „Cu Hristos în temniţă”-  a fost desfăşurat în perioada 15 
mai – 29 iunie şi s-a adresat persoanelor private de libertate aflate în regim 
de detenţie în Penitenciarul de Maximă siguranţă din Giurgiu.

Programele  „Cu Hristos în Şcoală” şi „Alături de copiii instituţiona‑
lizaţi”- programele s-au derulat în perioada 1 iunie – 15 iulie, şi respectiv 13 
septembrie - 1 octombrie. Primul s-a adresat unui număr de 300 de copii 
aflaţi în Casele de tip familial din oraşul Giurgiu, iar beneficiarii celui de-al 
doilea au fost cei 115 copii cu dizabilităţi de la Şcoala specială din Giurgiu. 

Programul „Şi ei sunt ai noştri” – a fost desfăşurat în perioada 1 
octombrie - 15 noiembrie, beneficiarii acestui program fiind cele 200 de 
persoane vârstnice internate în Centrele socio-medicale din localităţile 
Singureni, Mironeşti şi Mogoşeşti.

Programul „Sprijin pentru Viaţă” – prin acest program, în perioada 15  
– 27 octombrie  Episcopia noastră a sprijinit cele 60 de persoane infestate cu 
virusul Hiv din jud. Giurgiu.

Cu prilejul fiecărei acţiuni cu caracter social – filantropic desfăşurate 
de Episcopia Giurgiului, în funcţie de persoanele cărora li se adresa acestea,  



ALMANAH BISERICESC 2014

462

au fost oferite îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente, dulciuri, fructe, 
medicamente, materiale  didactice,  jucării,  calculatoare,   obiecte de mobilier,  
icoane şi cărţi de rugăciune.  

Pe lângă aceste programe sociale complexe, Sectorul Social a organizat 
diverse acţiuni în perioadele premergătoare Praznicului Învierii Domnului 
şi al Naşterii Domnului numite sugestiv ,,Darul Sfântului Nicolae”,  ,,Iată, 
vine Moş Crăciun” , „Dar din dar se face Rai”.  În cadrul acestora, beneficiarii 
aşezămintelor sociale de copii, de bătrâni, de mame şi copii victime ale 
violenţei în familie, de familii sărace cu mulţi copii vizitate au primit daruri 
constând în special din îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente,dulciuri 
,fructe, materiale  didactice,  jucării, icoane şi cărţi de rugăciune.  

Acţiunile sociale au fost îndreptate şi către cei 50 de beneficiari din 
Aşezăminte sociale acreditate,  ale Episcopiei Giurgiului, „Grădina Maicii 
Domnului” de la Letca Nouă şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din 
localitatea Slobozia de Giurgiu.

Aşezământul Grădina Maicii Domnului, cuprinde un centru de 
primire în regim de urgenţă a persoanelor care sunt victime ale violenţei în 
familie, un centru maternal, un centru cu modul de tip familial.

Aşezământul din curtea bisericii cuprinde dormitoare, săli de educaţie 
şi studiu, locuri de joacă, şi unde sunt îngrijiţi 10 copii  proveniţi din familii 
sărace şi o mamă cu doi copii în impas social. Aşezământul are şi o locuinţă 
în care sînt găzduiţi pe timp nelimitat membrii unei familii nevoiaşe.. 

Aşezământul Social “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din 
Comuna Slobozia, cu binecuvantarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, a luat fiinţă în toamna anului 2009 si este destinat 
victimelor violenţei în familie. În cei 5 ani de existenţă, au beneficiat de 
serviciile sociale oferite de aşezământ aproximativ 200 de persoane,  mame 
şi copii.

În ziua de 23 aprilie 2010, aşezământul a primit binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a 
săvârşit slujba de sfinţire.

Perioada de găzduire în centrul de recuperare pentru mame şi copii, 
victime ale violenţei în familie, este de 90 de zile cu posibilitate de prelungire 
la 180 de zile, iar serviciile acordate constau în: primire şi găzduire temporară, 
asistenţă medicală şi îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică şi 
consiliere duhovnicească.  Obiectivul centrului  îl reprezintă reintegrarea 
socio-profesională a beneficiarilor.
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CABINETUL MEDICAL ,,SF. IOAN RUSUL”  
AL EPISCOPIEI GIURGIULUI

Dr.  Monahia Andreea DRAGOMIR

D
in perspectiva moralei creştine nu putem vorbi despre iubirea aproa-
pelui fără a vorbi în egală măsură despre milă, pentru că mila este 
expresia şi întruparea iubirii. Manifestarea ei vizează atât viaţa tru-

pească dar mai ales pe cea spirituală a aproapelui nostru. 
În şirul celor şapte fapte ale milei trupeşti, îngrijirea bolnavilor are o 

trăsătură profund socială. Bolnavii sunt cei care într-un fel sau altul îşi simt 
viaţa pusă în pericol din cauza neputinţelor fizice sau sufleteşti şi, în acelaşi 
timp, periclitează relaţia cu cei din jurul lor. În epoca Mântuitorului cei ce 
sufereau mai ales de boli contagioase erau îndepărtaţi din societate, erau 
alungaţi departe de comunităţile umane şi de multe ori erau părăsiţi. Prin 
pilda Bunului Samaritean se dă o admirabilă lecţie de dragoste frăţească şi 
de purtare de grijă faţă de bolnavi în faţa mentalităţii închise a eticii iudaice. 
„Îmbrăţişează pe cel căzut în suferinţă – spune Sf. Grigore de Nyssa – ca şi 
cum ai îndrăgi aurul. Iubeşte pe cel împovărat ca şi cum îţi iubeşti propria 
sănătate, ca şi cum îţi iubeşti sănătatea soţiei, a copiilor, a casnicilor şi a 
întregii tale familii. Cel lipsit şi bolnav este de două ori sărac; dacă îl ajută 
sănătatea, cel lipsit merge din uşă în uşă, îndreptându-se spre cei avuţi; 
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în schimb cei chinuiţi de boală te aşteaptă pe tine cel evlavios şi iubitor de 

săraci.”

Pentru a veni în sprijinul celor aflaţi în suferinţă, lipsiţi de posibilităţi 

financiare,  Episcopia Giurgiului, la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Episcop 

Ambrozie a  înfiinţat în anul 2010 Cabinetul medical „Sf. Ioan Rusul”.  

Cabinetul medical a fost inaugurat în ziua de 8 februarie, 2010, 

la împlinirea a patru ani de la alegerea Preasfinţitului Părinte Episcop 

Ambrozie în demnitatea de Episcop al Giurgiului.  Cu acest prilej, Preasfinţia 

Sa, înconjurat de părinţii consilieri de la Centrul Eparhal, a săvârşit slujba de 

sfinţire a acestei instituţii medicale. 

Amplasat într-un spaţiu modern, cu dotări de ultimă generaţie, 

Cabinetul Medical „Sf. Ioan Rusul” oferă servicii medicale clericilor şi 

credincioşilor din cuprinsul Eparhiei Giurgiului. Totodată, aici se asigură 

asistenţă medicală gratuită persoanelor defavorizate din punct de vedere 

social şi sunt oferite servicii atât persoanelor asigurate, cât şi persoanelor 

neasigurate şi fără posibilităţi materiale. Pentru a veni în sprijinul bolnavilor 

din jud. Giurgiu, cabinetul a fost dotat cu un electrocardiograf. 

Comunicarea dintre medic şi pacient are rol primordial în procesul 

de vindecare, întrucât calitatea acesteia determină gradul de cooperare, 

conducând la bunăstarea şi autonomia celui din urmă, în vederea dobândirii 

încrederii în cel care pronunţă diagnosticul şi pentru menţinerea sănătăţii în 

urma serviciilor medicale primite.

Există situaţii când medicul şi pacientul nu reuşesc să ajungă la 

,,un limbaj” comun, astfel încât se poate strecura neîncrederea în sufletul 

pacientului şi senzaţia de neputinţă în sufletul medicului. În aceste condiţii, 

procesul terapeutic este cel care va avea de suferit şi, implicit, pacientul.

În altă ordine de idei, pacientul are aşteptările lui faţă de medic. Aceste 

aşteptări sunt legate de personalitatea sa, de istoricul său, de perioada de 

viaţă pe care o traversează, dar, mai ales, de reprezentarea pe care pacientul 

o are despre boala şi cauzele ei (despre cum şi-o imaginează el în funcţie 

de cultura şi cunoştinţele sale). Astfel, siguranţa creată din înfăţişarea 

medicului şi claritatea explicaţiilor legate de afecţiune, precum şi tonalitatea 

împărtăşirii acestora, fac ca tratamentul să dea roade.
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Medicina zilelor noastre trebuie să ţină cont de trei elemente definitorii: 
tradiţie, modernitate (tehnologie) şi spiritualitate. La începuturile sale 
medicina şi-a făcut apariţia ,,pe meleagurile” Bisericii, primii medici fiind 
preoţii, ţinând cont că în credinţa creştină Iisus Hristos este numit “doctor al 
trupului şi al sufletului”.

Cheia profesiei medicale are la bază două principii: a şti (a avea 
cunoştinţe medicale) şi a fi (a avea compasiune şi devoţiune pentru pacient). 
Apariţia numeroaselor tehnologii au transformat bolnavul într-un obiect, iar 
pe medic într-un experimentator. Altfel spus, asistenţa medicală a început 
să facă abstracţie de latura spirituală, prin intermediul căreia survine, cu 
deosebire, vindecarea.

În Biserica răsăriteană, Sfântul Vasile Cel Mare este primul care a 
înfiinţat spitale (inclusiv pentru leproşi). Activitatea spitalicească în România 
este legată de mănăstirile în jurul cărora au apărut aşa zisele bolniţe, pentru 
ca ulterior să se construiască adevărate spitale (1704 – Spitalul Colţea; 1735-
1752, Spitalul Sfântul Pantelimon; 1757 – Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi). 
Apoi, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea se poate vorbi despre apariţia 
spitalelor întreţinute de marile mănăstiri – exemplul lucrărilor stareţului 
Paisie Velicicovshi de la Neamţ. 

Aşadar, un rol important al Bisericii constă în înfiinţarea şi susţinerea 
de unităţi medicale, prioritară fiind asistenţa spirituală a bolnavului din 
spital, întrucât actul medical are, pe lângă latura ştiinţifică, o însemnată 
latură psihologică. În lupta cu boala, participarea pacientului nu se reduce la 
o simplă colaborare terapeutică, de înţelegere a indicaţiilor medicului, ci la 
un act de voinţă, de încredere şi de credinţă. Efectele uneori surprinzătoare 
în boli considerate incurabile, precum şi efectele placebo, nu pot fi explicate 
decât prin intervenţia credinţei. 

Prezenţa preotului sau a oricărui alt referent spiritual în spitale devine 
astfel o necesitate şi un element esenţial în lupta cu boala, întrucât starea de 
sănătate nu se îmbunătăţeşte prin lucrarea omenească – aceasta din urmă 
reuşind doar să amelioreze, pentru o perioadă imprecisă – vindecarea bolii 
survenind prin unirea cu Dumnezeu. 

În timpul Sfintelor Liturghii sunt pomeniţi Sfinţii Doctori fără de arginţi, 
Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolaie, făcătorii de minuni. 
Aceşti sfinţi oferă exemple de iubire absolută, de relaţie indispensabilă 
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Medicină-Biserică, iar vindecările miraculoase nu sunt altceva decât puterea 

Celui de Sus.

Credinţa intervine ca formă  de răbdare, de gândire pozitivă, ceea ce 

diminuează factorul de stres, a căror implicaţii nu sunt benefice. Faptul că 

medicul nu poate promite o evoluţie favorabilă, pe care nu o poate anticipa, 

aduce pacientul în confruntarea cu două situaţii: fie cedează în faţa bolii – 

abandonând orice formă de tratament – fie continuă să spere,   alimentându-

şi voinţa prin intermediul credinţei, ceea ce dă timp organismului să-şi 

găsească resursele de reechilibrare, regenerare şi adaptare la schimbare. 

Intenţiile şi aspiraţiile celor implicaţi în proces vizează alinarea nevoilor 

medicale pentru un număr cât mai mare de bolnavi din municipiul Giurgiu 

şi, implicit, redarea stării naturale dăruită de Făuritorul existenţei noastre, 

precum şi bucuria pentru simplul fapt de a fi.

Având în vedere dificultatea zilelor noastre, nivelul de trai deficitar 

predominant şi firava nădejde de mai bine, cei aflaţi în situaţii vulnerabile 

îşi pot îndrepta speranţa doar spre cei mai ,,bine hrăniţi” spiritual. Cu alte 

cuvinte, ajutorul destinat aproapelui, în funcţie de mijloacele existente, este, 

înainte de toate, o datorie, iar dacă se oferă şi cu dragoste, rezultatele nu 

întârzie să apară. 

Desigur, în raport cu dimensiunile imense ale problemelor medicale 

cu care ne confruntăm în prezent, aceste intervenţii par asemeni picăturilor 

de apă revărsate într-un ocean. Cu toate acestea, oricât de modeste ar fi, ele 

dovedesc faptul că angajarea creştinilor, referenţilor spirituali şi instituţiilor 

religioase luate în ansamblu, este posibilă şi necesară, pentru binele societăţii 

şi pentru datoria faţă de Dumnezeu, pe care Îl slujim prin intermediul celor 

săraci şi năpăstuiţi, dar, mai ales, prin ,,cercetarea celor bolnavi”, luându-

ne în serios misiunea, aceea de a continua lucrarea Mântuitorului şi cea a 

Apostolilor Săi.

Sentimentul nobil al filantropiei şi milei este rodul unei calitative 

educaţii creştine, făcută cu tact şi cu iubire fără margini de către cei rânduiţi 

pentru aceasta, cât şi de cei a căror structură nu le permite să stea nepăsători 

în faţa suferinţei aproapelui. Astăzi, mai mult ca altădată, lumea predominată 

de tehnologie, are nevoie de umanizare, de milă şi iubire faţă de cei aflaţi în 

nevoi, indiferent de natura lor.



EDITURA 
EPARHIALĂ
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PREDICA ÎN BISERICA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ DIN MUNTENIA ÎN SECOLUL 
AL XX-LEA. ANALIZĂ ŞI EVALUARE

L
a Editura Episcopiei Giurgiului, cu binecuvântara Preasfinţitului Pă-
rinte Episcop Ambrozie, a văzut lumina tiparului cartea Predica în 
Biserica Ortodoxă Română din Muntenia în secolul al XX-

lea. Analiză şi evaluare. Conţinutul volumului de faţă reprezintă lucrarea 
de doctorat a părintelui lect. univ. dr. Nicuşor Beldiman, alcătuită sub coordo-
narea ştiinţifică a Pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti.  

Autorul îşi propune nu numai o privire de ansamblu asupra acestui 
gen de lucrare misionară, care este literatura omiletică, ci şi o încercare de 
a surprinde evoluţia predicii româneşti în secolul al XX-lea ca pe o operă 
de valorificare şi de continuare a începuturilor culturii noastre teologice, 
prefigurând, totodată, şi perspectivele acestui tip de operă în zorii secolului 
al XX-lea şi ai mileniului al treilea.

După Argument lucrarea dezvoltă în şase capitole o cercetare 
minuţioasă, mai întâi a începuturilor predicii româneşti din toate provinciile, 
până în secolul al XX-lea (capitolul I), respectiv de la Grigorie Ţamblac şi 
Neagoe Basarab, Coresi şi Varlaam, până la Antim Ivireanul, Samuil Micu, 
Petru Maior şi Eufrosin Poteca, Andrei Şaguna şi Zaharia Boiu.
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În capitolul al II‑lea apar reprezentanţii predicii româneşti din 
perioada 1900-1945, unde sunt menţionaţi şi surprinşi în ample medalioane 
bio-bibliografice, dar mai ales prin analiza operei lor omiletice, în total 
nouă autori: Patriarhul Miron Cristea (1868-1939), Patriarhul Nicodim 
Munteanu (1864-1948), Pr. dr. Marin C. Ionescu (1891-1965), Pr. Toma 
Chiricuţă (1887-1971), Pr. Em. Păsculescu‑Orlea (1901-1967), Prof. dr. 
Vasile Ispir (1886-1947), Arhim. dr. Vasile Vasilache (1909-2003), Pr. 
prof. dr. Mihail Bulacu (1898-1985), Pr. dr. Gheorghe Paschia (1905-1990), 
Arhim. dr. Iuliu Scriban (1878-1949).

În aceste prezentări unitar realizate sunt de remarcat încercarea 
de a descoperi trăsăturile specifice proprii fiecărui autor în parte, potrivit 
personalităţii sale teologice şi culturale, precum şi surprinderea acelei note 
distinctive a epocii în care aceste predici au fost elaborate, respectiv prima 
jumătate a secolului al XX-lea, perioadă când libertatea cuvântului şi, mai 
ales, dimensiunea religios-morală asigurau atingerea scopului esenţial al 
predicii şi anume misiunea ,,de a răspândi dreapta credinţă şi de a face ca 
învăţătura Mântuitorului să fie ascultată şi înfăptuită de cât mai mulţi, de e 
posibil de toată lumea”*.

În capitolul a III‑lea al lucrării 
sunt selectaţi pentru a fi prezentaţi, 
în acelaşi format al unor medalioane 
comentate, un număr de alţi nouă 
reprezentanţi ai predicii româneşti 
din Muntenia, în perioada 1945-1989 
şi anume: Pr. dr. Ştefan Slevoacă 
(1912-1998), Patriarhul Justinian 
Marina (1901-1977), Pr. prof. dr. Ioan 
G. Coman (1902-1987), Pr. prof. dr. 
Ene Branişte (1913-1984), Pr. prof. 
dr. Sebastian Chilea (1907-1990), 
Arhid. prof. dr. Nicolae Balcă (1903-
1983), Pr. prof. Anatolie Zarea (1920-
2000), Patriarhul Iustin Moisescu 
(1910-1986), Arhim. Veniamin Micle 

*   Prof. dr. Vasile Ispir, Misionarism, în vol. Biserica Activă. Predici la Radio, Editura Ion 
Creangă, Bucureşti, 1941, p. 12.
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biserică, deoarece, spune Sf. Simeon al Tesalonicului, sfinţirea bisericii, în care 

ulterior se sfinţesc oamenii, nu vine de la credincioşi, ci de la Hristos, închipuit 

de arhiereu, înconjurat de preoţi şi de diaconi, de moaştele sfinţilor mucenici 

şi, nu în ultimul rând, de îngerii prezenţi în chip nevăzut. După sfinţire, biserica 

devine „casa lui Dumnezeu”, şi „Poartă a cerului” (Fac. 28, 17).

Actul sfinţirii unei biserici ne arată semnificaţia şi rolul deosebit pe care 

Biserica îl are în viaţa credincioşilor, pentru sfinţirea şi mântuirea lor. Pentru 

creştinul ortodox, Biserica este mai presus de toate o realitate sacramentală 

în care structura ei vizibilă, ierarhia, normele canonice, cultul, învăţătura 

sunt mijloace ale actualizării şi prezentării înnoite a lui Hristos, în actele lui 

mântuitoare. 

Ziua de 15 septembrie 2013, a fost prilej de mare bucurie duhovnicească 

pentru credincioşii Parohiei Carapancea din Protopopiatul Mihăileşti, prilejuită 

de resfinţirea bisericii lor parohiale. Manifestările religiose dedicate acestui 

moment au debutat  sâmbătă, 14 septembrie cu săvârşirea slujbei de priveghere 

de către un sobor de preoţi şi diaconi.

Duminică dimineaţa, mulţime de credincioşi din localitatea Carapancea 

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 ocazie ca 

ocrotitori pe Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir” şi pe Sfânta Cuv. Teodora de 

la Sihla. După acest înălţător moment al sfinţirii, Chiriarhul nostru, înconjurat 

de un sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească la finalul 

căreia a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat credincioşilor prezenţi 

sensurile duhovniceşti desprinse din pericopa evanghelică. Astfel, în cuvântul 

Său, Chiriarhul nostru a vorbit despre „urmarea lui Hristos” care înseamnă 

asumarea adevăratului destin al vieţii noastre, destinul cel veşnic şi nu doar 

vremelnicia acestei vieţi atât de trecătoare, o urmare în suferinţă, în moarte şi 

în Înviere, în umilinţă şi în slavă. De asemenea, Preasfinţitul Părinte Ambrozie 

a vorbit şi despre valoarea sufletului omenesc şi despre îndatorirea noastră de a 

ne îngriji de mântuirea lui, pentru că este mai de preţ decât trupul, decât haina, 

decât lumea întreagă. Sufletul, a încheiat Preasfinţia Sa, este întipărirea vie a 

Sfintei Treimi şi chipul lui Dumnezeu în om, este darul lui Dumnezeu, creat să 

tindă spre slavă şi îndumnezeire.
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(n. 1939), Pr. prof. Nicolae Petrescu (1908-2001), Pr. prof. dr. Nicolae D. 
Necula (n. 1944). De această dată, ca o particularitate a contextului istoric şi 
politic nefavorabil, apare subliniată atmosfera vitregă în care Biserica a fost 
silită să se manifeste, mai ales sub latura cultului sau a săvârşirii slujbelor în 
lăcaşul de cult, sau chiar în casele credincioşilor, de multe ori fără o activitate 
sistematică de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu şi fără dreptul de 
a apăra credinţa creştină de atacurile, denigrările şi minciunile existente în 
cărţile de bază ale propagandei ateiste. În ciuda acestei tentative de intimidare 
şi anihilare a activităţii profund formatoare a preoţilor predicatori, Biserica 
Ortodoxă Română nu şi-a neglijat latura ei învăţătorească, salvând neamul 
de la o catastrofă spirituală, vreme de mai bine de patru decenii.

Capitolul al IV‑lea al lucrării este dedicat predicii româneşti de după 
anul 1989, cu referiri la activitatea sârguincioasă şi edificatoare a unui număr 
de alţi nouă reprezentanţi străluciţi ai omileticii româneşti şi anume: Arhid. 
prof. dr. Petru I. David (1938-2003), Pr. Petre Teodor (1924-?), Pr. Boris 
Răduleanu (1905-1990), Prof. dr. Teodor M. Popescu (1893-1973), Pr. prof. 
dr. Constantin  Galeriu (1918-2003), Patriarhul Teoctist Arăpaşu (1915-
2007), Pr. prof. dr. Leon Arion (n. 1940), Arhim. Sofian Boghiu (1912-2002), 
Pr. prof. dr. Vasile Gordon (n. 1954), Preafericitul Părinte Dr. Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (n. 1951).

Toţi cei nouă autori prezentaţi în această secţiune stau mărturie prin 
opera lor de vocaţie omiletică, în ceea ce priveşte originalitatea tâlcuirii 
fiecărei teme alese, precum şi a retoricii celei mai adecvate, în raport şi de 
personalitatea predicatorului, astfel încât acum se vorbeşte despre o stilistică 
personală a acestor cuvântări. 

Capitolele al V‑lea şi al VI‑lea au un conţinut analitic şi descriptiv, atent 
structurat şi laborios urmărit, în ceea ce priveşte genurile şi temele prioritare 
prezente în aceste predici, conform unei selecţii riguroase şi anume: teme 
morale, dogmatice, misionare, liturgice, biblice şi istorice (toate în capitolul 
al V-lea). Observaţiile asupra limbajului şi stilului în care sunt redactate 
predicile sunt de ordin general şi au, mai degrabă, caracterul unor definiţii 
date celor mai importante concepte care privesc realizarea şi redactarea 
omiletică, precum: limba vorbită – limba scrisă, calităţile generale şi cele 
particulare particulare ale stilului, stilul bisericesc în relaţie cu cel literar sau 
cu cel gramatical, precum şi rolul figurilor de stil, fie că e vorba de tropi sau 
de figuri de stil retorice.
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Studiile de caz realizate reprezintă o importantă contribuţie în analiza 
aprofundată a unor predici propuse ca adevărate modele, avându-se în 
vedere totodată şi reprezentarea adecvată a celor patru genuri omiletice, 
din perspectiva atât de complexă a conţinutului de idei, cât şi a formei 
stilistice adoptate de predicator. Pe ansamblu, sunt 12 predici supuse 
analizei şi studiului de caz, ceea ce reprezintă un bogat material ilustrativ 
oferit ca aplicaţie a ideilor generale formulate în prima parte a lucrării şi 
care demonstrează nu numai importanţa temei alese şi discutate în această 
lucrare, ci şi necesitatea extinderii studiului respectiv la alte perioade istorice 
şi la alte provincii româneşti. 

Concluziile care reiau şi clarifică atât ipotezele de lucru, cât şi etapele 
pe care le-a cunoscut elaborarea aceste prezentări, sunt urmate de o amplă 
Bibliografie generală (aprox. 335 titluri), precum şi de Anexa ce 
cuprinde 8 reprezentări grafice procesate pe computer, cu rolul de a explicita 
intenţiile şi aprecierile autorului acestei lucrări.

 Cartea reprezintă o fericită articulare la cea existentă de ani buni, a 
vrednicului de pomenire Episcop Grigorie Comşa (Istoria predicei la români, 
Bucureşti, 1921, 303 p.), precum şi o reală provocare pentru cercetarea 
ulterioară în domeniul omileticii active. Pe lângă valoarea ştiinţifică a lucrării 
se poate vorbi şi de o valoare practică a ei, fiind un adevărat ghid de lucru 
pentru predicatori.
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GNOSTICISMUL PRIMELOR TREI 
SECOLE CREŞTINE DIN PERSPECTIVA 

CERCETĂRILOR ACTUALE

G
nosticismul, privit în ansamblul său, se prezintă ca unul dintre cele 
mai versatile sisteme religioase, cu multiple posibilităţi de adaptare şi 
de transformare în forme dintre cele mai neaşteptate. Între gnosticii 

primelor trei secole creştine şi formele moderne de gnoză, precum aşa numită 
gnoză de la Princeton, nu par a fi, la prima vedere, prea multe similitudini, în 
afara numelui. Analizate în profunzime, el relevă însă o atitudine similară faţă 
de lume şi faţă de om, în care preeminenţa cunoaşterii reprezintă principalul 
criteriu al diferenţierii de tip dualist a realităţii. Tocmai de aceea, studiile mo-
derne asupra Gnosticismului s-au preocupat adesea de conturarea unei her-
meneutici, general acceptate, prin intermediul căreia să se poată surprinde nu 
doar esenţa doctrinară pe baza surselor existente, ci şi direcţiile în care aceas-
ta poate evolua. Odată cu descoperirea manuscriselor de la Nag Hammadi, în 
1945, cercetările asupra Gnosticismului au luat o amploare considerabilă, re-
dactându-se ediţii critice ale acestor texte, organizându-se colocvii, coordonân-
du-se monografii menite să ofere atât specialiştilor cât şi cititorilor mai puţin 
avizaţi o viziune de ansamblu asupra acestui fenomen religios. 

În spaţiul românesc, studierea gnosticismului s-a rezumat multă vreme 
fie la prezentarea fugară a rezultatelor obţinute de către o cercetătorii străini, fie 
la prezentarea acestuia doar din perspectiva oferită de către Părinţii Bisericii, 
fără a se întreprinde o analiză sintetică şi critică asupra acestuia. Un punct de 
cotitură în abordarea acestor cercetări îl vor reprezenta cele două monografii 
ale lui Ioan Petru Culianu, Gnozele dualiste ale Occidentului ( 1990, în fapt 
punerea în tipar a tezei sale de doctorat, susţinută la Sorbona, în 1987, sub 
îndrumarea lui Michel Meslin) şi Arborele gnozei (1993, ediţia mult revizuită 
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din punct de vedere metodologic a tezei doctorale). Odată cu descoperirea lui 
Culianu şi cu accesul la documentele bibliotecilor de specialitate, cercetătorii 
români au început să se aplece tot mai mult asupra Gnosticismului, analizându-l 
atât din perspectiva istoriei religiilor, cât şi din cea a creştinismului primar 
sau chiar din cea a sociologiei. După 1990 încep să apară în spaţiul teologic 
românesc primele lucrări sintetice, precum cea a părintelui Stelian Manolache, 
despre Dualismul gnostic şi maniheic din perspectivă teologică, publicată în 
1995, sau cea a domnului Lucian Grozea, intitulată Gnoza – jocurile fiinţei în 
gnoza valentiniană orientală, apărută în 2001. De asemenea, trebuie amintit 
efortul filologilor clasici, precum domnul Cristian Bădiliţă, autorul traducerii 
unui număr considerabil de texte apocrife, absolut indispensabile pentru cel 
ce doreşte să aprofundeze subiectul atât de delicat al Creştinismului primar. 

Fără a-şi propune să se înscrie în continuarea lucrărilor mai sus amintite, 
cartea părintelui Adrian Cazacu încearcă să ofere o viziune sintetică, în care 
îmbină atât poziţia istoricului-religiilor cât şi pe cea a teologului, în vederea 
obţinerii unei radiografii cât mai clare a gnosticismului primelor trei secole 
şi a perspectivelor de analiză asupra acestuia. Rigoarea analizei istorico-
filologice, percutanţa interpretării filosofice şi echilibrul analizei teologice 
sunt puse în slujba unui demers menit să ofere într-o manieră originală o 
viziune de ansamblu asupra fenomenului gnostic. 

Ca notă finală, părintele Adrian Cazacu concluzionează că gnosticismul, 
în ansamblul său, rămâne un fenomen pe cât de interesant, pe atât de 
contradictoriu în ceea ce priveşte percepţiile 
asupra lui. Cercetările întreprinse asupra 
acestuia nu au reuşit încă să îl încadreze în mod 
definitiv în sfera religiosului. El precizează încă 
că „nu trebuie să scăpăm din vedere, învăţătura 
Bisericii, potrivit căreia gnosticismul a fost şi 
a rămas una dintre cele mai versatile erezii 
cu care aceasta s-a confruntat. La fel de 
important este însă faptul că poziţia eclezială 
nu se fundamentează doar de datele obţinute 
în urma analizei ştiinţifice, ci şi pe tradiţia 
sa dogmatică, istorică şi duhovnicească. Din 
această perspectivă, atitudinea sa intransigentă 
nu poate fi nici condamnată, nici înlocuită cu o 
poziţie mai mult sau mai puţin tolerantă”. 
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ORTODOXIA ŞI PROTESTANTISMUL

L
a Editura Episcopiei Giurgiului, cu binecuvântarea Preasfinţitului 
Părinte Episcop Ambrozie, a apărut Cartea „Protestantismul şi Or-
todoxia” ce-l are ca autor pe  arhimandritul Ambrozie Iuraşov. Lucra-

re este de fapt  o sectologie succintă, un mic manual de îndrumări misionare 
pe care ar trebui să-l aibă fiecare creştin în biblioteca lui personală. 

Autorul acestei cărţi este cunoscut în Rusia, în Moldova şi în România 
ca un bun povăţuitor de suflete, un urmaş al duhovnicilor ruşi din secolul 
trecut cunoscuţi prin trăirile, scrierile şi faptele lor.

 S-a născut în anul 1938 la 8 septembrie în satul Ogni din ţinutul Altai, 
într-o familie creştină cu mulţi copii, primind la botez numele de Alexandru. 
Părinţii lui erau oameni credincioşi. Tatăl său – Ignatie a murit pe front chiar 
în primele zile ale celui de-al II-lea război mondial. Mama a trăit o viaţă 
lungă, primind înainte de moarte schima cea mare.

Următorii 10 ani, din 1965 până în 1976 – i-a petrecut în Lavra 
Sfintei Treimi din Sergheev Posad (Moscova): acolo a absolvit şi Seminarul 
Duhovnicesc, şi apoi Academia; chiar din primele zile de după admiterea 
la seminar, Alexandru s-a numărat în rândul fraţilor din Lavră. În această 
mănăstire a fost tuns în monahism, tot aici a fost hirotonit în treapta 
de ierodiacon, iar mai târziu de ieromonah. Academia Duhovnicească a 
absolvit-o cu gradul de candidat în teologie susţinându-şi teza «Baptismul în 
Rusia: istoria şi analiza învăţăturii baptiste».

În anul 1976 s-a transferat în Lavra din Pociaev, fiind ridicat aici în 
treapta de egumen.
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Timp de cinci ani s-a numărat în rândul fraţilor din Pociaev, a 
mărturisit, a predicat, a desfăşurat excursii, dar au urmat ani grei pentru 
întreaga Lavră – autorităţile comuniste ameninţau obştea cu închiderea 
mănăstirii, cu deportarea fraţilor, şi atunci cu binecuvântrea duhovnicului 
său egumenul Ambrozie s-a retras pentru o vreme în munţii din Caucaz.

În luna august a anului 1983 a fost primit de episcopul Ambrozie de 
Ivanovo şi Kineşma în eparhia de Ivanovo. Prima sa parohie a fost satul 
Jarki, un sat mic îndepărtat de lume - din numai cinci case, în care  s-a născut 
«Radonejul». În Jarki părintele era vizitat de fii şi fiicele sale duhovniceşti 
de la Moscova, care îşi petreceau aici adeseori timpul liber încărcându-se cu 
noi puteri, aprinzându-şi inima de dorul de a-I sluji lui Dumnezeu, şi care 
au primit în cele din urmă binecuvântare de la sfinţia sa pentru a înfiinţa la 
Moscova un post de radio şi un gimnaziu ortodox.

După un timp Arhimandritul Ambrozie a fost numit paroh în 
altă comunitate – în satul Krasnoe, aproape de Paleh, fiind duhovnicul 
iconografilor palehieni; după aceasta a slujit în calitate de arhimandrit în 
catedrala „Schimbarea la Faţă” din oraşul Ivanovo.

În acele vremuri în centrul oraşului Ivanovo se afla o biserică veche 
cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” folosită ani la rând ca 

arhivă de stat. Creştinii au suferit mult 
pentru situaţia în care se afla atunci 
biserica, dar nu puteau schimba nimic. 
După un timp arhimandritul Ambrozie 
luase binecuvântare de la episcopul 
locului şi încercase să recâştige dreptul 
Bisericii asupra sfântului locaş. S-a dus 
o adevărată luptă care a durat foarte 
mult timp: prin instanţe, prin scrisori, 
prin cereri, - dar totul fusese zădarnic. 
Atunci a fost luată decizia desfăşurării 
unui protest paşnic prin greva foamei: 
patru femei – membre ale comunităţii 
parohiale şaisprezece zile n-au mâncat 
nimic. Greva foamei din Ivanovo a atras 
atenţia întregii lumi pentru că atunci 
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era un fenomen necunoscut în Rusia; dar numai aşa a fost posibil ca biserica 
să fie retrocedată creştinilor.

Primul paroh al bisericii a fost arhimandritul Ambrozie. La început 
sfântul locaş a avut statut de parohie, dar numai pentru câteva luni – mai 
puţin de un an de zile, timp în care în jurul părintelui s-au adunat o obşte 
mică constituită din numărul fiilor săi duhovniceşti prin care s-a şi întemeiat 
actuala mănăstire de maici. 

Pe data de 27 martie 1991 Patriarhul Alexei al II-lea al Moscovei şi al 
Întregii Rusii a semnat ordinul de înfiinţare a mănăstirii de maici Sviato-
Vedenski. Din 1991 până în 2006 arhimandritul Ambrozie a fost stareţ al 
acestei mănăstiri, iar după aceastа duhovnic al obştii monahale. În acest 
timp, noua mănăstire a ajuns pe locul doi în lista mănăstirilor din Rusia după 
numărul de maici.

În timpul adunării eparhiale a clericilor eparhiei de Ivanovo-
Voznesensk de la începutul anului 2006, a fost numit eclesiarh al catedralei 
„Înălţarea Domnului” din Ivanovo aflate atunci în construcţie. Pe lângă 
aceasta şi-a continuat slujirea şi ca şef al departamentului misionar pentru 
asistenţă religioasă în penitenciare şi de preşedinte al comisiei eparhiale 
pentru canonizarea sfinţilor din cadrul aceleiaşi eparhii. Astăzi arhimandritul 
Ambrozie este şi duhovnicul  holdingului media “Radonej” .



ALMANAH BISERICESC 2014

478

Cuprins
CUVÂNT ÎNAINTE ...........................................................................................................................5

I. Pastoraţie şi misiune
Pastorală la Învierea Domnului ......................................................................................................10
Pastorală la Naşterea Domnului .....................................................................................................29
Expunerea activităţii pastoral-misionare  
din Eparhia Giurgiului pe anul 2013 .............................................................................................. 51

II. Teologie şi Cultură
„Anii neştiuţi” din viaţa Mântuitorului ...........................................................................................58

Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin PREDA
Contribuţia Sfântului Vasile cel Mare  
în ceea ce priveşte organizarea bisericească .................................................................................. 82

Pr. Daniel Mihai NECULA
Har şi libertate la fericitul Augustin înainte de criza pelagiană ....................................................95

Pr. Drd. Adrian CRISTESCU
Dimensiunea ortodoxă a Tainei Sfintei Euharistii .......................................................................109

Pr. Silvică‑Ionuţ BUCŞĂNEANU
Sfânta taină a spovedaniei ca eliberatoare a omului din păcat  
şi îndreptare a acestuia .................................................................................................................125

Pr. Prof. Gheorghe NICA
Euharistia - fiinţa ierarhiei............................................................................................................138

Diac. Drd. Lucian IACOB
Relaţia dintre mila şi dreptatea dumnezeiască în Sfintele Evanghelii ........................................149

Prof. George Florin BOTGROS
Caracterul nemuritor al sufletului şi sensul acestuia ...................................................................166

Prof. Radu VASILE

III. Istorie şi Tradiţie creştină
Ideologia cruciadei şi a Războiului Sfânt .....................................................................................182

Pr. Prof. Univ. Dr. Emanoil BĂBUŞ
Constantin Vodă Brâncoveanu si Cantacuzinii ............................................................................198

Prof. Univ. Dr. Radu Ştefan VERGATTI
Paraclisul cantacuzin Sf. Spiridon şi Eftimie al Mănăstirii Comana .......................................... 222

Arhim. Dr. Mihail MUSCARIU
Afirmarea Ţării Româneşti pe plan internaţional prin sprijinirea Ortodoxiei -  
debut şi dezvoltare - (secolele XIV-XVI) ......................................................................................231

Protos. Dr. Teodor ŞERBAN
Localitatea Dobreni, participantă la răscoala ţărănească de la 1888 ......................................... 262

Pr. Prof. Adrian DIMA
Din neamul Cantacuzinilor: domnul martir Constantin Brâncoveanu .......................................272

Dr. Ştefania DINU
Unul dintre cele mai vechi colinde româneşti,  
închinat Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu ..................................................... 285

Pr. Ion Andrei ŢÂRLESCU
Monahul Filotei de la Sf. Munte Athos - un cărturar din epoca lui Constantin Brâncoveanu .. 308

Prof. Emil PĂUNESCU
Legislaţia din mesopotamia în epoca lui Hammurabi .................................................................316

Prof. Niculaie MELEACĂ



EPISCOPIA GIURGIULUI

479

IV. Biserica în societatea contemporană

Arhid. Prof. Dr. Petru I. David - profesor ataşat de studenţi şi propovăduitor harnic .............. 328
Pr. Lect. Univ. Dr. Nicuşor BELDIMAN

Preotul academician Nicolae M. Popescu (1881-1963) - iniţiator al cercetării operei  
şi personalităţii lui Macarie Ieromonahul ................................................................................... 338

Pr. Lect. Univ. Dr. Matei ZAHARIA

Familia creştină în slujirea Bisericii .............................................................................................351
Pr. Prof. Dr. Nicolae Edmond POPA

Nuanţe şi exigenţe pastorale .........................................................................................................361
Pr. Prof. Dr. Lucian PETCU

Părintele Arsenie Papacioc - portret în condei  ........................................................................... 388
Pr. Petrişor PITULICE

Rolul preotesei în pastoraţia preotului .........................................................................................395
Prof. Marioara‑Daniela PETCU

Rolul contabilităţii în activitatea administrativă a parohiei ....................................................... 403
Ec. Drd. Valentina STROE‑TUDORICĂ

V. Biserica şi şcoala

Predarea Religiei în şcoli: o problemă cu multe necunoscute şi nicio rezolvare ........................412
Pr. Dr. Adrian CAZACU

Modele şi perspective ale educaţiei religioase din şcoala românească ....................................... 428
Prof. Dr. Monica OPRIŞ, Pr. Lect. Univ. Dr. Dorin OPRIŞ

Cateheza Parohială – Hristos în viaţa copiilor ............................................................................ 446
Pr. Marius ENE

Învăţământul religios ieri şi azi.................................................................................................... 449
Prof. Iuliana TĂNASE

VI. Viaţa Eparhiei

Sfinţirea bisericii din satul Ghionea .............................................................................................454
Pr. Ionuţ NIŢĂ

Sfinţirea bisericii "Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir"  
şi "Sf. Cuv. Teodora de la Sihla" din localitatea Carapancea ...................................................... 458

Pr. Mihail Dan MIHALE

Lucrare social-filantropică în Episcopia Giurgiului .................................................................... 460
Pr. Valentin ŞTEFAN

Cabinetul medical ,,Sf. Ioan Rusul” al Episcopiei Giurgiului ..................................................... 463
Dr.  Monahia Andreea DRAGOMIR

VII. Editura Eparhială

Predica în Biserica Ortodoxă Română din Muntenia  
în secolul al xx-lea. Analiză şi evaluare ........................................................................................ 468

Gnosticismul primelor trei secole creştine din perspectiva cercetărilor actuale ........................473

Ortodoxia şi Protestantismul ........................................................................................................476



ALMANAH BISERICESC 2014

480

Coperta 1: Icoana Sf. Voievod Constantin Brâncoveanu în care sunt 
încadrate părticele din moaştele domnitorului 

COLEGIUL REDACŢIONAL

PREŞEDINTE: 
Preasfinţitul Părinte Dr. AMBROZIE, 

EPISCOPUL GIURGIULUI

MEMBRI:
Pr. Ioan Emanuel STUPARU – Vicar Administrativ
Pr. Gabriel CHIRCULEANU – Consilier Cultural
Protos. Dr. Teodor ŞERBAN – Secretar Eparhial

Pr. Lect. Univ. Dr. Nicuşor BELDIMAN
Pr. Prof. Dr. Adrian CAZACU
Pr. Prof. Dr. Răzvan PETCU

Acest Almanah Bisericesc apare cu sprijinul  
Domnului Ing. Lazăr POPESCU, membru în Adunarea Eparhială  
a Episcopiei Giurgiului - Ctitorul bisericii „Sf. Treime, Sf. Lazăr  

şi Sf. Ier. Meletie” din localitatea Tântava, com. Grădinari, jud. Giurgiu

Episcopia Giurgiului, Str. Episcopiei Nr. 13, cod 080015

Tel.: 0246/214079; Fax: 0246/214081

Web: www.episcopiagiurgiului.ro

E-mail: episcopia.giurgiului@yahoo.com

© Toate drepturile rezervate Editurii Episcopiei Giurgiului

ISSN 1843-9829

Tipărit la Dinasty Books PRO Editură şi Tipografie

0722.218.626


