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C
ând zic Dumnezeu, înţeleg Tatăl, Fiul 
și Sfântul Duh”, scrie Sfântul Grigorie 
de Nazianz. Departe de a �  o formă de 

speculaţie abstractă, învăţătura despre Sfânta Treime 
a fost întotdeauna pentru tradiţia patristică greacă 
o chestiune de trăire religioasă-liturgică, mistică și, 
adeseori, poetică: „Îndată ce cuget la Cel Unul, mă 
și învăluie strălucirea Celor Trei; îndată ce Îi deose-
besc, sunt trimis înapoi la Cel Unul. Când gândesc la 
vreunul dintre Cei Trei, mă gândesc la El că Întreg, 
iar ochii mei se umplu (de lacrimi de bucurie). Și cea 
mai mare parte din ceea ce gândesc îmi scapă.”

Baza acestei teologii trinitare, formulate de 
Părinţii capadocieni în secolul al IV-lea, la sfârșitul 
controverselor ariene - teologie care a rămas nor-
mativă în toată perioada bizantină, se a� ă în soteri-
ologie. De fapt, Părinţii erau preocupaţi nu de spe-
culaţie, ci de mântuirea omului. Învăţătura niceeană 
despre deo� inţime a însemnat „mărturisirea depli-
nătăţii Dumnezeirii în Hristos și a� rma că Întrupa-
rea a fost esenţială pentru actul răscumpărător al lui 
Hristos”. Ea susţinea, la fel, că dacă „Duhul nu este 
Dumnezeu desăvârșit, El nu poate conferi s� nţire”.

În sine, învăţătura capadociană despre Tre-
ime rămâne total lipsită de sens dacă nu ne amintim 
că ea are ca scop să susţină premisele hristologice 
și pnevmatologice: Logosul întrupat și Duhul Sfânt 
se întâmpină și se experiază întâi ca lucrători dum-
nezeiești ai mântuirii, iar numai după aceea sunt Ei 
descoperiţi ca, în esenţă, � ind un singur Dumnezeu.

Unime și Treime
Părinţii capadocieni au adoptat următoarea 

formulare, care avea să rămână criteriul teologiei 
ortodoxe trinitare din Răsărit: Dumnezeu este o 
singură � inţă în trei ipostasuri. Această statornicire 
capadociană, date � ind circumstanţele din secolul al 
IV-lea, n-a pretins niciodată că ar �  ceva mai mult 
decât cea mai bună descriere posibilă a tainei dum-
nezeiești, iar nu soluţia unui proces � loso� c, asemă-
nător „trinităţii de ipostase” plotiniene.

Părinţii au afirmat întotdeauna că noi nu 
putem cunoaște ce este Dumnezeu, ci doar că El 
există, deoarece El S-a revelat  în istoria mântuirii ca 
Tată, Fiu și Duh. Dumnezeu este Treime, „iar acest 
fapt nu poate �  dedus din niciun principiu, nici nu 
poate �  explicat prin vreo raţiune su� cientă, deoarece 
nu există principii și nici cauze anterioare Treimii”.

Atunci de ce această descriere și aceasta ter-
minologie sunt preferate altora? Îndeosebi deoa-
rece toate opţiunile de care dispuneau atunci păreau 
nepotrivite din capul locului. Formulă: „o singură 
� inţă, trei persoane”, de exemplu, n-a fost în stare 
să excludă o Trinitate modalistă, deoarece termenul 
„prosopon”, cu toate că se folosea în mod obișnuit 
pentru a desemna „persoană”, mai putea să însemne 
și „mască” sau „arătare”.

Pe de altă parte, Părinţii capadocieni voiau 
să a� rme totodată că Dumnezeu este unul și trei, 
că atât unitatea cât și trinitatea Sa constituie reali-
tăţi desăvârșite. „Când vorbesc despre Dumnezeu - 
scrie Sfântul Grigorie de Nazianz -, tu trebuie să � i 

Unime şi Treime în Dumnezeu
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iluminat pe dată de o singură fulgerare de lumină și 
de trei fulgerări. Trei în ipostasuri sau Persoane, dacă 
preferă unii să le numească astfel, căci noi nu ne vom 
certa cu privire la nume, atâta timp cât silabele dau 
același sens; dar cu privire la ousia, adică la Dumne-
zeire, vorbim despre unime (unul).”

Nu avem pretenţii aici de tratare � losotica, 
deși se face un efort pentru utilizarea termenilor 
� loso� ei în vogă. Sensul ultim al termenilor însă 
este clar deosebit de sensul lor din � loso� a greacă, 
iar nepotrivirea lor este 
recunoscută cinstit. 
Acest lucru este deose-
bit de adevărat cu pri-
vire la ipostas - un ter-
men crucial în teologia 
trinitară și în hristolo-
gie. Nici în aristotelism, 
nici în neoplatonism nu 
s-a intenţionat ca ter-
menul să desemneze o 
persoană în sens creștin 
(și modern), un agent, 
„posedând” propria-i 
natură și „lucrând” în 
consecinţă, un subiect 
unic, a cărui identi-
tate absolută nu poate 
fi reprodusă în niciun 
chip. Împotriva „vechi-
lor niceeni”, Părinţii 
capadocieni doreau să 
evidenţieze că terme-
nul niceean homoousion („de-o � inţă”) nu-L iden-
ti� ca pe Fiul cu Tatăl la nivelul personal, ci doar 
la nivelul � inţei (al ousiei). „Nici nu este Fiul Tată, 
căci Tatăl este unul, ci El este ceea ce este Tatăl; nici 
Duhul nu este Fiu căci El este din Dumnezeu, � indcă 
Cel Unul-Născut este unul singur: dar El (Duhul) este 
ceea ce este Fiul.” Astfel, în Dumnezeu, „ce” este unul, 
dar cele trei ipostasuri sunt identităţi personale, ire-
ductibile una la cealaltă în � inţa lor personală. Ele 
„posedă dumnezeirea”, iar dumnezeirea se a� ă „în 
ipostasuri”.

„Recunoaștem caracterul ipostatic (al Duhu-
lui) prin faptul că El (Duhul) Se revelează după Fiul 
și cu Fiul, și prin faptul că Își primește subzistenţa 
de la Tatăl. Iar Fiul, Care Îl revelează în Sine și cu 
Sine, pe Duhul, Care purcede de la Tatăl, strălucește 
singur împreună cu lumina cea nenăscută și nu are 
nimic în comun cu Tatăl și cu Duhul în identitatea 

particularităţilor Sale, ci este revelat doar în însușirile 
proprii ipostasului Său. Iar Tatăl posedă caracterul 
ipostatic deosebit, de a �  Tată și de a �  independent 
de orice cauzalitate.”

Același accent personalist apare în insistenţa 
Părinţilor greci asupra „monarhiei” Tatălui. Contrar 
concepţiei care a prevalat în Apusul post-augusti-
nian și în scolasticismul latin, teologia greacă atri-
buie ipostasului Tatălui începutul „subzistenţei” 
ipostatice, iar nu � inţei comune. Tatăl este „cauza” 

și „principiul” naturii 
dumnezeiești, care este 
în Fiul și în Duhul Slant. 
Și mai frapant este faptul 
că această „monarhie” 
a Tatălui este constant 
utilizată de către Părinţii 
capadocieni împotriva 
acelora care îi acuză de 
„triteism”: „Dumnezeu 
este unul - scrie Sfântul 
Vasile cel Mare - deoa-
rece Tatăl este unul.” 
Aceeași gândire se a� ă 
și la Sfântul Grigorie de 
Nazianz: „Dumnezeu 
este � rea comună celor 
Trei, dar Tatăl este uni-
rea Lor.” Pseudo-Dio-
nisie vorbește de ase-
menea de Tatăl ca de 
„izvorul Dumnezeirii”, 
iar Sfântul Ioan Damas-

chin, în a sa Expunere exactă, a credinţei ortodoxe 
(Dogmatica), a� rma de asemenea dependenţa � in-
ţială a Fiului și a Duhului de Persoana Tatălui: „Orice 
are Fiul de la Tatăl, are și Duhul, inclusiv � inţă Sa 
însăși. Iar dacă Tatăl nu există, atunci nu există nici 
Fiul și nici Duhul; iar dacă Tatăl nu are ceva, atunci 
nu are nici Fiul, nici Duhul. Mai mult, din cauza 
Tatălui, adică deoarece Tatăl există, există Fiul și 
Duhul; iar din pricina Tatălui, Fiul și Duhul au tot 
ceea ce au.”

Acceptând Niceea (hotărârile doctrinare de la 
Sinodul I Ecumenic, 325), Părinţii capadocieni au 
eliminat subordinaţianismul lui Origen și al lui Arie, 
dar au păstrat într-adevăr - împreună cu înţelege-
rea proprie a vieţii ipostatice - un subordinaţianism 
biblic și ortodox, susţinând identitatea personală a 
Tatălui că originea supremă a întregii � inţe și lucrări 
dumnezeiești: „Cei Trei sunt un singur Dumnezeu 
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când sunt contemplaţi laolaltă; � ecare este Dumne-
zeu din pricina monarhiei Tatălui.”

Dezvoltându-și binecunoscuta sa învăţătură 
despre chipul lui Dumnezeu în om, Sfântul Grigorie 
de Nyssa de� nește un aspect al existenţei personale 
umane clar deosebite de aceea a lui Dumnezeu: � e-
care persoană umană posedă puterea de a se repro-
duce pe sine, în timp ce în Dumnezeu există numai 
„una și aceeași Persoană din care se naște Fiul și pur-
cede Duhul”. Astfel, neamul omenesc se a� a într-un 
proces continuu de fragmentare, putând să-și redo-
bândească unitatea numai prin adoptarea sa de către 
Tatăl în Hristos - adică devenind copii ai ipostasului 
unic care dă naștere fără fragmentare sau multipli-
care. Origine a unităţii din Treime, Tatăl restaurează 
unitatea creaţiei prin adoptarea umanităţii în Fiul 
Său, Noul Adam, în care omenirea este „recapitu-
lată” prin lucrarea Duhului.

Ne� ind speculaţie intelectuală abstractă, învă-
ţătura despre Sfânta Treime se a� ă chiar în inima trăi-
rii religioase bizantine: Trinitatea imanenţa se mani-
festă ca Treime „iconomică”, adică drept revelarea 
mântuitoare a lui Dumnezeu în istorie. Faptul se evi-
denţiază deosebit de clar și în Sfânta Liturghie, înde-
osebi în canonul euharistic. Că rugăciune solemnă 
adresată Tatălui de către comunitatea umană adop-
tată - unită în Fiul întrupat și invocându-L pe Duhul 
Sfânt -, Euharistia este cu adevărat Taina unită-
ţii dumnezeiești, � ind revărsată asupra oamenilor. 
Aceeași realitate trinitară este exprimată în nenu-
mărate cântări, presărate prin perioadele liturgice 
bizantine. Iată o cântare solemnă de la Cincizecime, 
atribuită împăratului poet Leon al VI-lea (886-912) 
și constituind o prelucrare a celebrului Trisaghion:

„Veniţi, popoare, să ne închinăm Dumnezeirii 
trei ipostatice,
Fiul în Tatăl, cu Duhul Sfânt.
Că mai înainte de timp Tatăl a născut pe Fiul, 
împărtășindu-I Lui veșnicia Sa și Tronul Său;
Iar Duhul Sfânt era în Tatăl, împreună slăvit cu 
Fiul.
O Putere, O Fiinţă, O Dumnezeire pe care toţi o 
cinstim și zicem:
S� nte Dumnezeule, Cel ce ai făcut toate prin Fiul, 
cu împreună lucrarea Duhului Sfânt;
S� nte Tare, prin Care L-am cunoscut pe Tatăl și pe 
Duhul Sfânt sălășluit în lume;
S� nte fără de moarte, Duhule Mângâietor, Cel ce 
purcezi din Tatăl și locuiești în Fiul.
Treime Sfântă, mărire Ţie.”

În învăţătura trinitară latină clasică, „Tatăl, 
Fiul și Duhul Sfânt Se deosebesc doar în mod „relaţi-
onal”. Oricare ar �  interpretarea dată ideii de „rela-
ţie” inclusă în această declaraţie, este clar că gândirea 
occidentală a recunoscut primatul ontologic al uni-
tăţii � inţiale faţă de diversitatea personală la Dum-
nezeu. Adică, Dumnezeu este unul în � inţă, mai 
puţin în Persoanele dumnezeiești, Care sunt de� nite 
în termeni de relaţii.

În gândirea bizantină însă - ca să facem uz de 
o expresie luată de la Sfântul Maxim Mărturisitorul 
- „Dumnezeu este tot atât unime cât și treime”, și pro-
babil că există o tendinţă atât în cult cât și în formu-
lările � loso� ce - distincte de declaraţiile doctrinare 
- să se acorde o anumită întâietate diversităţii per-
sonale asupra unităţii de � inţă. Referirea la „deo� in-
ţimea” (omoousianitatea) niceeană a constituit răs-
punsul bizantin la acuzaţia de „triteism”.

Însă această referire nu putea �  hotărâtoare în 
ea însăși, pentru simplul motiv că gândirea patris-
tică greacă - și îndeosebi aceea a capadocienilor - a 
presupus întotdeauna ca punct de plecare teologia 
apofatică: anume, că � inţa lui Dumnezeu și, prin 
urmare, sensul suprem al raporturilor (relaţiilor) 
ipostatice s-au înţeles ca � ind total mai presus de 
înţelegere, de� nire sau demonstrare.

Chiar noţiunea că Dumnezeu este atât Unime 
cât și Treime era o revelaţie ce ilustra această incom-
prehensibilitate. Căci nicio realitate, accesibilă min-
ţii, n-ar putea �  atât „una” cât și „trei”. După cum 
spune Vladimir Lossky: „Incomprehensibilul Se reve-
lează pe Sine în însuși faptul de a �  incomprehensi-
bil, căci incomprehensibilitatea Sa este înrădăcinată 
în faptul că Dumnezeu este nu numai Fire, ci și Trei 
Persoane.”

Cunoașterea lui Dumnezeu este posibilă, 
prin urmare, numai într-atât cât El Se revelează pe 
Sine, că Treime imanentă, în „iconomia” mântuirii, 
într-atât cât transcendentul lucrează la nivelul ima-
nent. În unitatea fundamentală a acestor „acte” sau 
„energii” ale lui Dumnezeu Părinţii greci, îndeosebi 
S� nţii Vasile cel Mare și Grigorie de Nyssa, desco-
peră semnul decisiv și existenţial al unităţii � inţei 
lui Dumnezeu.

Binecunoscutul argument al Sfântului Vasile în 
favoarea dumnezeirii Duhului Sfânt constă în faptul 
că Duhul posedă aceeași „energie” ca și Tatăl și Fiul. 
La fel, Sfântul Grigorie de Nyssa demonstrează uni-
tatea � inţială a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt din 
unitatea lucrării Lor. Acest argument, de asemenea, 
se integrează în contextul polemicii capadocienilor 
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împotriva lui Eunomiu, care afirmă posibilitatea 
cunoașterii � inţei lui Dumnezeu. Nicio cunoaștere 
referitoare la Dumnezeu nu este cu putinţă - a� rmau 
capadocienii - fără numai din „energiile” Lui. Treimea 
„iconomică”, revelată în lucrarea lui Dumnezeu din 
lume este, deci, singura bază posibilă pentru a a� rma 
că Dumnezeu este, într-adevăr - paradoxal și incom-
prehensibil - Treime transcendentă și imanentă.

Învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa des-
pre „energii” este bine descrisă de G.L. Presage: „La 
oameni, în ciuda solidarităţii întregii specii, � ecare 
individ acţionează separat, astfel încât este cuvenit 
să-i privim ca mulţi. Nu este tot așa în privinţa lui 
Dumnezeu. Tatăl niciodată nu lucrează indepen-
dent de Fiul, nici Fiul independent de Duhul. Lucra-
rea dumnezeiască începe totdeauna de la Tatăl, con-
tinua prin Fiul și se desăvârșește în Duhul Sfaut; nu 
există lucrare individuală separată a vreuneia dintre 
Persoane; energia trece invariabil prin Cei Trei, deși 
rezultatul nu înseamnă trei lucrări, ci una singură”.

În realitate, principiul aristotelic potrivit căruia 
� ecare „natură” își are propria sa „energie” - adică o 
manifestare perceptibilă existenţial -, asigură fun-
dalul terminologic pentru conceptul patristic de 
„energie”. (Găsim această terminologie utilizată și în 
hristologie, unde Sfântul Maxim Mărturisitoiul, de 
pildă, va susţine că cele două � ri din Hristos presu-
pun două „energii” sau voinţe). Totuși, semni� cativ, 
diada aristotelică: natura-energie (� re-lucrare) n-a 
fost socotită su� cientă în sine când s-a aplicat lui 
Dumnezeu, � indcă în � rea lui Dumnezeu factorul 
lucrător (activ) decisiv este ipostatic.

Din acastă cauză, „energia” dumnezeiască 
re� ectă viaţa comună a celor trei Persoane. Aspec-
tele personale ale subzistenţei dumnezeiești nu 

dispar într-o singură „lucrare”, și într-adevăr, numai 
viaţa treimică a lui Dumnezeu se comunică și se 
împărtășește în „energie”: prin „energie”, deci, ipos-
tasurile dumnezeiești se arătă în întrepătrunderea 
lor”: „Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine” (Ioan 
14, 11). Persoanele umane, deși de asemenea sunt de 
o � re și de o � inţă, ele acţionează dezunit și adesea în 
con� ict unele cu altele. Dar în Dumnezeu, perihoreza 
exprimă dragostea desăvârșită și, prin urmare, uni-
tatea desăvârșită a „energiei”, a celor trei ipostasuri, 
însă fără vreo amestecare sau contopire. „Energia”, 
deoarece este întotdeauna treimică, este mereu expre-
sie și împărtășire a dragostei: „Precum M-a iubit pe 
Mine Tatăl, așa v-am iubit și Eu pe voi: rămâneţi în 
dragostea Mea” (Ioan 15,9).

Probabil că numai în contextul învăţăturii des-
pre perihoreză trebuie să înţelegem singurul pasaj 
din opera Sfântului Grigorie Palama, unde pare că el 
s-ar �  inspirat din imaginea „psihologică” augustini-
ană a S� ntei Treimi. Sf Grigorie Palama scrie: „Acest 
Duh de sus al Cuvântului este că iubirea tainică a 
Tatălui către Cuvântul tainic născut; El este dragostea 
ce o are Cuvântul, Fiul iubit, faţă de Tatăl Care L-a 
născut. Fiul face aceasta întrucât El vine de la Tatăl 
împreună cu această dragoste, iar această dragoste 
rămâne � resc asupra Lui.”

Deoarece întreaga atitudine faţă de Sfânta Tre-
ime este diferită la Palama, de aceea a Fericitului 
Augustin, desigur, datorită acestei interpretări per-
sonaliste ce se poate da chipului „psihologic” este 
folosită aici pentru a sugera taina treimică: dragostea 
unește cele trei ipostasuri dumnezeiești și, prin pro-
pria lor „energie” sau „lucrare” comună, dragostea 
lor se revărsa asupra celor vrednici să o primească.

John Meyendorff
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Dimensiunea 
hristologică 
a iconomiei mântuirii

U
nul din eforturile serioase pe care 
teologia de azi le întreprinde este 
acela de a înţelege întruparea Fiului 

lui Dumnezeu în toată întinderea și plenitudinea ei. 
Hristologia mai nouă vrea să înţeleagă în mod inte-
gral și deodată atât persoana lui Iisus Hristos, în rea-
litatea ei ontologică, teandrică, ipostatică, precum și 
slujirea lui Hristos, în con� guraţia ei mesianică, ico-
nomică, istorică. În spatele acestui efort se contu-
rează două mari orientări:

1. Împreună cu creaţia și s� nţirea sau trans� -
gurarea, întruparea lui Dumnezeu este un element 
component esenţial al iconomiei dumnezeiești, întru-
parea nu poate � , deci, desprinsă ca un eveniment 
izolat. Ea face parte din unitatea iconomiei, care este 
o lucrare comună a S� ntei Treimi. De aici, caracte-
rul trinitar al iconomiei mântuirii. Desigur, Cuvân-
tul lui Dumnezeu, a doua persoană a S� ntei Treimi, 
este subiectul activ al întrupării, prin asumarea � rii 
umane, dar Același Cuvânt este angajat în întreaga 
iconomie, care cuprinde creaţia, întruparea răscum-
părătoare și s� nţirea. Cel care ,,S-a făcut trup” (Ioan 
I, 14), ,,de la Duhul Sfânt și din Fecioară Maria”, deve-
nind „Omul cel nou”, „Iisus Hristos” (Sf. Ignatie, Către 
Efeseni, XX, 1), este însuși Cuvântul lui Dumnezeu, 
prin Care lumea a fost creată (Ioan I, 10). Sfântul Ata-
nasie vede o relaţie strânsă între creaţie și mântuire, 
deoarece înnoirea creaţiei a fost săvârșită de Același 
Cuvânt, care a creat-o la început (Despre Întruparea 

Cuvântului I, 1). De aici, caracterul hristologic al ico-
nomiei mântuirii.

Același lucru se poate spune și despre relaţia 
dintre întrupare și trimiterea Duhului. Rămânerea 
Duhului peste Iisus Hristos este proprie slujirii Sale 
mesianice (Isaia XI, 2 ; Ioan I, 33). În același timp 
Duhul este trimis de Fiul (Ioan XV, 26; XVI, 13-15) și, 
așa cum Fiul a proslăvit pe Tatăl (Ioan XVII, 4), tot așa 
Fiul va �  proslăvit de Duhul Sfânt (Ioan XVI, 4). Mai 
mult, Fiul este „împărat” - cu toate că împărăţia Sa 
eshatologică nu este din lumea aceasta (Ioan XVIII, 
36-37) - sub forma împărăţiei Duhului, Care este tri-
mis să Se odihnească în cei s� nţi și cei fericiţi (Rom. 
VIII, 10-11). S� nţirea sau trans� gurarea în Duhul 
Sfânt nu este decât un alt termen pentru „împărăţia” 
lui Hristos, care este înăuntrul nostru (Luca XVII, 
21). Astfel, întruparea este reașezată în unitatea orga-
nică a iconomiei trinitare, � ind inseparabilă de creaţie 
și s� nţire: 

„Care este iconomia întrupării lui Dumnezeu 
Cuvântul vestit în toată dumnezeiasca Scriptură și citit 
de noi, dar nepătruns? Nu e decât acela că, împărtă-
șindu-se de ale noastre, să ne facă pe noi părtași de ale 
Sale. Căci Fiul lui Dumnezeu de aceea S-a făcut Fiu al 
Omului, ca să ne facă pe noi, oamenii, � i ai lui Dumne-
zeu, ridicând după har neamul nostru la ceea ce este El 
după � re, născându-ne de sus în Duhul Sfânt și intro-
ducându-ne îndată în împărăţia cerurilor; mai bine 
zis, dăruindu-ne să o avem pe această înăuntrul nostru 
(Luca XVII, 21), ca să nu avem numai nădejdea de a 
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intra în ea, ci având-o încă de acum, să strigăm: Viaţa 
noastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” (Col. III, 
3). (Simeon Noul Teolog, Capete teologice și practice, 
94, în Filoc. rom., vol. 6, p. 93-94).

Astfel, iconomia mântuirii are un caracter trini-
tar, dar ea comportă o dimensiune hristologică, bine 
de� nită și nu hristomonistă.

2. În al doilea rând, întruparea nu trebuie să fi e 
înţeleasă nici în termeni restrictivi, cronologici, adică 
redusă la „nașterea după trup”, și nici în termeni gene-
rali. Întruparea cuprinde întreaga lucrare în lume, 
pentru care Fiul a fost trimis de Tatăl, și aceasta, în 
manifestarea ei concretă, speci� că, evidentă. În faptul 
întrupării, nu cronologia evenimentelor este impor-
tantă, ci dinamica internă a acestor evenimente, moti-
vul lor de bază, adică voia Celui ce L-a trimis: „Iisus 
le-a zis: mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a tri-
mis” (Ioan, IV, 34). Așadar, dincolo de întrupare este 
bună-plăcere a Tatălui (Ioan, VIII, 29). Iar jertfă de 
răscumpărare, actul în care Iisus Hristos a iubit lumea 
până la capăt (Ioan XIII, 1) nu este un moment izolat, 
ci se înlănţuie într-o iconomie care cuprinde propo-
văduirea, botezul, iertarea păcatelor, instituirea Euha-
ristiei, alegerea apostolilor, coborârea la iad, Crucea, 
trimiterea Duhului. Toate acestea formează un întreg.

În ultimele decenii, teologia ortodoxă s-a con-
centrat asupra aspectului ontologic al întrupării, mai 
cu seamă asupra îndumnezeirii omului, ca efect al 
asumării � rii lui în subiectul divin al Fiului. În ace-
lași sens au fost interpretate și Jertfa și Învierea, con-
siderate ca etape în care se face urcarea � rii omenești, 
de la starea de chenoză, la starea de slavă. Mai mult, 
se poate spune că, după perioada Sinoadelor ecume-
nice, unirea ipostatică a devenit cheia întregii hristo-
logii ortodoxe. Într-adevăr, cel mai important aspect 
al hristologiei patristice este unirea ipostatică, cu con-
secinţele ei, printre care comunicarea însușirilor sau 
proprietăţilor (idiomată), sau, cu alte cuvinte, recipro-
citatea dintre � rea divină și cea umană, cu toate că 
asimetria dintre � re și ipostas se păstrează. Sinodul al 
IV-lea ecumenic (Calcedon, 451), pe baza hristologiei 
dezvoltate de Părinţii capadocieni, precizează această 
doctrină complexă în care unitatea subiectului, dua-
litatea � rilor și în același timp dublă consubstanţiali-
tate a lui Hristos, trebuie să � e a� rmate deodată. Per-
soana (ipostasul) în care sunt unite cele două � ri este 
persoana Cuvântului, existentă înainte de întrupare. 
Ipostaza nu este echivalentă cu conștiinţa, aceasta 
� ind o proprietate a � rii umane. Firea Sa umană nu 
are subiectul ei propriu uman, ci este impersonală, e 
asumată personal, e ipostaziată, în persoana divină a 

Fiului lui Dumnezeu cel veșnic. Acest lucru este posi-
bil deoarece, așa cum a arătat Leontiu de Bizanţ, o 
persoană (sau un ipostas) nu implică neapărat o sin-
gură � re (sau natură). Ca om, El Și-a asumat trup care 
suferă, nu a luat un ipostas uman, ci o � re ipostaziată 
în El. El Și-a însușit proprietăţile � rii umane, pasiu-
nile ei naturale și incoruptibile. Iisus Hristos are un 
trup capabil de îndumnezeire, fără păcatul � rii, dar și 
în mod liber. Libertatea Sa este totală. Aceasta hristo-
logie subliniază mai ales faptul că trupul lui Hristos a 
devenit receptacolul dumnezeirii. În El locuiește toată 
plinătatea dumnezeirii (Col. II, 9), deoarece Dumne-
zeu nu dă Duhul cu măsură (Ioan III, 34).

Unirea ipostatică a fost formula care traduce 
unitatea persoanei Fiului lui Dumnezeu întrupat, 
Dumnezeu adevărat și om adevărat, opunând-o unor 
tendinţe extreme, mono� zite sau nestoriene. Cu toate 
acestea, ea nu pretindea să dea un răspuns și celor 
care se întrebau în ce fel Fiul este Cel ce ridică păca-
tele lumii (Ioan I, 29), nu numai în jertfă personală, 
� zică, de pe Cruce, ci și în jertfă sacramentală, litur-
gică a Bisericii. Deja formula „Unul din Treime a sufe-
rit” a provocat multe discuţii. Până la urmă ea a fost 
acceptată pentru că în ea se recunoaște nu numai că 
Iisus Hristos a asumat în mod real � rea umană, fără 
păcat - dar cu consecinţele naturale, adică în condiţia 
în care Adam a lăsat-o - ci și că suferinţa a fost reală, 
� zică, � indcă numai astfel a eliberat � rea de păcat.

Apoi, în secolele XIV-XV se dezvoltă o hristo-
logie care, pornind de la experienţa euharistică, litur-
gică a Bisericii, se întoarce la slujirea de preot a lui 
Hristos. În secolele următoare se fac eforturi seri-
oase pentru a ţine un echilibru între ceea ce este Iisus 
Hristos în Sine - Cuvântul lui Dumnezeu cunoscut 
în două � ri și într-o singură persoană - și slujirea Sa 
răscumpărătoare prin care El este „mântuirea” lumii.

În cele ce urmează vom stărui asupra caracte-
rului dinamic al întrupării și Jertfei lui Iisus Hristos. 
După părerea noastră, acest caracter nu poate �  dez-
văluit decât dacă ordinea ontologică este contemplată 
ca ordine a iubirii. O interpretare dinamică a întru-
pării, în toată întinderea ei, presupune o legătură per-
fectă între ordinea ontologică - în contextul căreia o 
oarecare terminologie statică nu poate �  evitată - și 
ordinea iubirii. Ele trebuie să � e înţelese împreună, 
concomitent.

Iconomia - înţelegând prin aceasta lucrarea „în 
afară”, nedespărţită de � inţă, dar deosebită de aceasta, 
adică creaţia, pronia, întruparea, răscumpărarea, 
s� nţirea - este proprie lui Dumnezeu, așa cum este 
proprie lui Dumnezeu � inţa Sa mai presus de orice 
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nume, subzistentă în ipostasuri, cu totul de neîmpăr-
ţit și întru totul de nedespărţit. Dumnezeu nu este o 
abstracţie meta� zică, o supra� inţă imobilă, închisă în 
Sine, neipostatică, ci o � inţă personală care „iese în 
afară”, care se pune în raport cu altceva, ca subiect 
personal creator de comuniune. El este însăși viaţa 
care se dăruiește, adică iubire. Lucrarea Sa iconomică 
ţine de această ordine a iubirii, care face ca Dumne-
zeu să Se depășească pe Sine, să iasă din � inţa Sa, în 
existenţă. „Nu noi am fost cei care ne-am mișcat spre 
Dumnezeu sau am urcat spre El, ci El este Cel care a 
venit la noi și S-a pogorât la noi. El nu ne-a mișcat de 
aici, ci ne-a făcut cerești, rămânând pe pământ; ne-a 
împărtășit viaţa cerească fără să ne urce la cer, ci încli-
nând cerul către noi și aducându-l jos. Așa cum zice 
profetul: „El a plecat cerurile și s-a pogorât” (Ps. XVII, 
11). (Nicolae Cabasilas, Viaţa în Hristos, I, 6).

Dumnezeu este viaţa: Eu sunt Cel ce sunt (Ies. 
III, 14). Dumnezeirea este viaţa nu numai în � inţa în 
Sine a S� ntei Treimi, ci și în lucrarea „în afară”, ipos-
tatică, iconomică, comună a S� ntei Treimi. Fiul lui 
Dumnezeu Se identi� că cu Calea, Adevărul și Viaţa 
(Ioan XIV, 6), iar Duhul Sfânt este „dătătorul de viaţă” 
(Ioan VI, 63). Or, viaţa constituie o temă care, la un 
moment dat, împărţea lumea în două, căci prin păcat 
� inţa umană - asupra căreia Dumnezeu însuși a su� at 
un duh de viaţă, făcând-o existenţă vie (Fac. II, 7) - a 
fost deposedată de viaţă. Un nou proces s-a declanșat 
prin păcatul lui Adam: mersul omului și al lumii spre 
distrugere și moarte. „Su� etul care păcătuiește, acela 
va muri” (Iez. XVIII, 20). Actul personal de neascul-
tare al lui Adam a introdus � inţa umană într-o reţea a 
morţii, într-un vârtej al inexistenţei.

Dumnezeu vrea însă să inverseze acest proces 
care ducea la nimicirea creaţiei. Una din însușirile lui 
Dumnezeu, pe care profeţii Vechiului Testament le 
subliniază cu mare insistenţă, este hotărârea cu care 
El urmărește ca � inţa umană să recapete viaţa. Pre-
cum este adevărat că Eu sunt viu, tot așa este adevărat 
că Eu nu voiesc moartea păcătosului, ci, ca păcătosul 
să se întoarcă de la calea sa și să � e viu (Iez. XXXIII, 
11). Profetul Iezechiel reia această a� rmaţie în repe-
tate rânduri. „Căci nu voiesc moartea păcătosului, zice 
Domnul Dumnezeu; întoarceţi-vă deci și trăiţi” (Iez. 
XVIII, 32 , cf. XVIII, 23). Noul Testament reia această 
imagine a hotărârii lui Dumnezeu de a opri acest 
mecanism al morţii. Nu este vrere înaintea Tatălui 
vostru, Cel din ceruri, ca să piară vreunul dintr-aceș-
tia mici (Matei XVIII, 14). Dumnezeu „nu voiește să 
piară cineva, ci toţi să vină la pocăinţă” (II Petru III, 9). 
Ei voiește ca toţi să se mântuiască (I Tim. II, 4).

„Viaţa și moartea” - ca tema care împarte lumea 
- se vede, de asemenea, în spiritualitatea Vechiului 
Testament. Dumnezeu vrea ca omul să iasă din ciclul 
morţii și să reintre în ordinea vieţii; nu a celei bio-
logice, ci a celei supranaturale. „Am pus înaintea ta 
viaţa și moartea, binecuvântarea și blestemul; de aceea 
alege viaţa” (Deut. XXX, 19). „Alege viaţa”, care nu 
se referă la sferă biologică, solicită efortul deliberat 
de a schimba modul de viaţă, de a opune rezistenţă 
morţii. „Alege viaţa” presupune hotărârea de a ieși din 
starea de păcat. De aceea, dreptul din Vechiul Testa-
ment poate spune: „Certând m-a certat Domnul, dar 
morţii nu m-a dat” (Ps. 117, 18). Efortul acesta poate 
�  împins până la extremă, adică la jertfă. Dumnezeu 
cere lui Avraam să sacrifi ce pe fi ul său (Fac. XXII, 2, 
9-10), dar îl oprește după ce acesta a consimţit. Schim-
bul de viaţă între Dumnezeu și om nu se putea face în 
acest mod: „Chiar dacă am suferi zeci de mii de morţi 
pentru Hristos, tot n-am împlini ceea ce suntem datori, 
căci altul e sângele lui Dumnezeu și altul sângele robi-
lor; negreșit, după vrednicie, și nu după � inţă” (Sf. Ioan 
Scărarul, Scară, XXII, 20, Filoc. rom., vol. 9, p. 282).

În procesul acestui schimb se angajează însuși 
Dumnezeu, în persoana Fiului Său. El vrea să inver-
seze procesul trecerii spre moarte. El intră în proce-
sul declanșat prin păcatul lui Adam, pentru a răsturna 
acest proces. Slujirea lui Iisus Hristos că mântuitor se 
poate reduce la ceea ce teologia liturgică numește tre-
cerea de la moarte la viaţă. „Că din moarte la viaţă și 
de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe 
noi” (Canonul Învierii). „Eu pentru aceea am venit, 
pentru că oamenii să aibă viaţa, și s-o aibă din belșug” 
(Ioan X, 10). El nu a venit pentru că face demonstra-
ţie cu puterea Lui dumnezeiască, ci pentru a opune 
rezistenţă morţii, în totală ascultare de voia Tatălui și 
în totală iubire faţă de � inţă umană.

Iisus intră în acest proces ca preot și jertfă, adică 
S-a dat pe Sine însuși pentru alţii, ca singurul fără de 
păcat (I Petru II, 22). Scopul jertfei nu este acela de a 
șterge păcatele în sens legalist, ci de a restitui viaţa cea 
veșnică și adevărată ca o nouă relaţie cu Dumnezeu. A 
�  „în păcat” înseamnă a �  în stare de victimă, în stare 
de dominare și de alienare. Pentru a reposeda viaţa 
pentru alţii, El însuși ridică păcatul lumii (Ioan, I, 29), 
sfărâmând legăturile morţii, rupând zidul despărţitor 
(Efes. II, 14). El iniţiază și conduce această trecere 
de la moarte la viaţă, atât ca arhiereu care a străbătut 
cerurile (Evr. IV, 14), cât și că Mielul lui Dumnezeu 
(Ioan I, 36): „Această turmă, de neam omenesc, pe care 
diavolul a făcut-o captivă pentru a sa pieire, Hristos a 
dobândit-o în înţeles opus și a fost readusă de la moarte 
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la viaţă” (Origen, Omilii la cartea Numeri, XVIII, 4). 
Iar Sfântul Simeon Noul Teolog spune: „Pentru că 
și Adam, mâncând din pomul din care Dumnezeu îi 
poruncise să nu mănânce, îndată a trebuit să suporte, 
din neascultare, moartea su� etului, dar moartea tru-
pului numai la mulţi ani după aceea. De aceea a înviat 
și a readus la viaţa întâi su� etul îndumnezeit, care a 
primit pedeapsa morţii, și apoi trupul. Căci Dumnezeu 
rânduise ca acesta, potrivit hotărârii de odinioară, să se 
întoarcă prin moarte în pământ, iar prin înviere să-și 
recapete nestricăciunea. În afară de aceasta, coborând 
în iad, Hristos a eliberat din legăturile veșnice su� etele 
s� nţilor ţinuţi acolo și le-a înviat, așezându-le în loc de 
odihnă și de lumină neînserată, dar trupurile lor încă 
nu, ci le-a lăsat în morminte până la învierea de obște” 
(întâia cuvântare morală, 3, în Filoc. rom., vol. 6, p. 
133).

Iisus Hristos este preotul care ne antrenează în 
pedagogia jertfei Sale, care este pedagogia vieţii celei 
noi. Iisus nu a murit forţat de împrejurări, ca punere 
în fapt a unei sentinţe judiciare sau religioase. El a 
acceptat jertfa deoarece viaţa lumii mergea mână în 
mână cu moartea Sa. El nu S-a distrat cu moartea 
și nici nu a simulat-o, ci a suferit în mod real. Jertfa 
nu este pentru El ceva exterior. După cum a arătat 
Origen, în Vechiul Testament, lumea a fost învăţată 
să caute iertarea păcatelor prin mijlocirea diferitelor 
jertfe, numărul victimelor � ind în raport cu gravitatea 
păcatelor (Omilii la cartea Numeri, XXIV, 1). Aceasta, 
potrivit principiului că urmările păcatului impun o 
ispășire, iar ispășirea nu se împlinește decât printr-o 
victimă, care se oferă în locul păcatului. Comentând 
gestul lui Avraam, Origen spune că Dumnezeu l-a 
oprit pe acesta să-și jertfească � ul său, deoarece i s-a 
socotit gestul în sine ca preţ de încercare a dragostei 
și credinţei lui. Numai ceea ce oferim lui Dumnezeu 
ne rămâne, se întoarce ca dar al lui Dumnezeu. Fiul 
oferit rămâne Tatălui. Jertfa se întoarce în dar. În cazul 
lui Iisus Hristos, noi oferim lui Dumnezeu nu ceea ce 
depinde de noi, ci ceea ce depinde de Dumnezeu.

Într-adevăr, Iisus Hristos S-a dat pe Sine. În 
jertfa Sa există un element care vine de la El însuși. El 
însuși este conţinutul acestei jertfe. El ne-a dăruit un 
element nou, viaţa Sa dumnezeiască: „Din plinătatea 
Lui noi toţi am primit, și har peste har” (Ioan I, 16). El 
ne-a transferat puterea de a deveni copiii lui Dumne-
zeu, născuţi din Dumnezeu (Ioan I, 12-13). Jertfa și 
Învierea aduc în istorie o nouă realitate, care trans-
formă creștinii în icoane ale lui Hristos, făcându-i 
martori efectivi ai Săi nu numai în această viaţă, ci și 
în viaţa veacului care va să vină.

Repunerea omului în posesia vieţii celei noi, 
aceasta este � nalitatea pedagogiei jertfei lui Iisus. Viaţa 
lumii merge mână în mână cu moartea Lui: „Cine își 
iubește viaţa, o va pierde, iar cine își urăște viaţa în 
lumea aceasta, o va păstra pentru viaţa veșnică” (Ioan 
XII, 25). El Și-a oferit viaţa (Ioan X, 18) pentru noi și 
împreună cu noi, iar „dacă am murit împreună cu El, 
vom și învia împreună cu El” (II Tim. II, 11 ; cf. Col. 
II, 20 ; Rom. VI, 8). E o moarte care iartă (Luca XXIII, 
34), pentru că El n-a făcut rău nimănui (Luca XXIII, 
41 ; Fapte X, 38).

Iisus este singurul fără de păcat și singurul care 
nu a săvârșit păcat (I Pt. II, 22), căci Duhul a rămas 
în El își rămâne în El. De aceea El a avut o libertate 
totală și tocmai de aceea El nu putea trece pe lângă 
om fără să atingă realitatea lăuntrică a acestuia, în 
care păcatul domina persoana și existenţa umană. 
Iisus Hristos dă cea mai mare importanţă iertării 
păcatelor. „Fiule, păcatele îţi sunt iertate” (Matei IX, 
2; Marcu II, 5; Luca V, 20). El „dezleagă” de păcate 
înainte de a vindeca suferinţa fi zică (Matei IX, 2- 7), 
� indcă păcatul înseamnă stare de victimă. A ierta și 
dezlega înseamnă a scoate de sub apăsarea și contro-
lul păcatului. Iisus preface victimele păcatului în per-
soane libere.

Prin jertfa și învierea lui Iisus Hristos, ceva radi-
cal s-a produs în starea și istoria umanităţii - a apărut 
puterea învierii și vieţii, de care nu sunt capabile pute-
rile morţii: „Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce 
este în lume” (I Ioan IV, 4). Umanitatea a fost eliberată, 
� ind scoasă din starea de victimă în care era ţinută cu 
silă de păcat, dezbrăcând domniile și puterile, biru-
indu-le prin cruce (Col. II, 15). Stăpânitorul acestei 
lumi a fost detronat (Ioan XII, 31). El a surpat pute-
rile iadului. El a blocat de� nitiv calea morţii. „Vrăj-
mașul cel din urmă, care va �  nimicit, este moartea” 
(I Cor. XV, 26): „Acum s-a făcut mântuirea, puterea 
și împărăţia Dumnezeului nostru și stăpânirea Hris-
tosului Său, căci aruncat a fost pârâșul fraţilor noștri” 
(Apoc. XII, 10).

Prin jertfa și învierea Sa, Iisus Hristos ne-a 
introdus nu numai într-un nou mod de viaţă, ci și 
într-un nou ciclu de existenţă, ciclul împărăţiei lui 
Dumnezeu. În mișcarea istoriei mântuirii apare o 
altă mișcare, aceea a împărăţiei viitoare. De aceea 
Învierea, și de fapt și Întruparea, au nu numai o 
rezonanţă de memorial, de amintire a evenimente-
lor din trecut, ci și o rezonanţă de anunţare a vii-
torului, de pre� gurare și de pregătire a împărăţiei. 
Cu învierea lui Hristos, viaţa este orientată spre 
împărăţie, care, într-o formă deja anticipată, este în 
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mijlocul nostru, aici și acum, ca împărăţie a Duhu-
lui, care călăuzește Biserica în tainele vieţii viitoare 
până la a doua venire a Fiului, Care L-a trimis (Ioan 
XVI, 13-15).

Dacă sensul iconomiei întrupării lui Iisus Hris-
tos este reposedarea vieţii în Dumnezeu într-o formă 
nouă, care sunt atunci mijloacele de care dispune 
comunitatea creștină și � ecare creștin în parte, pen-
tru a face această experienţă în mod istoric, existenţial 
și liturgic?

Mai întâi, Biserica este chemată să reintre în ico-
nomia Întrupării - Răscumpărării prin „amintirea” 
morţii lui Iisus Hristos. Ea mediază și actualizează 
jerfa lui Hristos, prin celebrarea Euharistiei, care este 
însăși proclamarea morţii Domnului până ce El va 
veni (I Cor. XI, 26). Această mediere și actualizare are 
un caracter sacramental, deoarece însăși Biserica în 
� inţă și slujirea ei în lume, în acest veac, constituie 
„sacramentul” vieţii în Hristos. Sensul preoţiei sacra-
mentale în Noul Testament depinde de sensul resti-
tuirii sau retrăirii morţii și învierii lui Hristos. Preoţia 
sacramentală este doar instrumentul e� cace al preo-
ţiei lui Hristos. Iisus Hristos este Cel care dă puterea 
acestei actualizări, a trecerii de la moarte la viaţă, folo-
sind preotul ca instrumentul Său și martorul Său con-
sacrat. Preotul nu este doar săvârșitorul unui ritual 
de anamneză sau de comemorare, ci este, prin Taina 
hirotoniei, trimisul lui Hristos (Ioan XX, 21) ca să dea 
mărturie despre El (Fapte I, 8). Actualizarea Jertfei în 
Taina Euharistiei este un act de mărturie efectivă des-
pre Hristos. Desigur, actualizarea nu înseamnă repe-
tarea Jertfei lui Hristos - deoarece nimeni nu poate 
muri cum a murit El - ci are un caracter nesângeros: 
„Deci taina aceasta nu s-a săvârșit numai cu Hristos, în 
chipul amintit, ci pentru toată lumea, și cu � ecare din 
s� nţii de odinioară și se săvârșește fără încetare până 
acum. Căci primind Duhul Stăpânului și Dumnezeu-
lui nostru, ne facem părtași de dumnezeirea și de � inţa 
Lui. Și mâncând atotneprihănitul Lui trup, adică dum-
nezeieștile Taine, ne facem cu adevărat în chip deplin 
co-trupești și înrudiţi cu El, cum spune și dumnezeies-
cul Pavel însuși: „Suntem os din oasele Lui și carne 
din carnea Lui” (Efes. V, 30). (Sf. Simeon Noul Teo-
log, întâia cuvântare morală, 3, Filoc. rom., vol. 6, p. 
133-134).

Există însă „două altare”, altarul cel „din afară” și 
altarul „cel dinăuntru”. La altarul cel din afară slujește 
preotul, care dă o mărturie concretă, văzută, publică, 
așa cum Hristos a dat acea „mărturie frumoasă” în 
faţa lui Ponţiu Pilat (I Tim. VI, 13), și apoi pe cruce, în 
mijlocul mulţimii care-l acuza pe nedrept. Pe altarul 

cel dinăuntru slujește � ecare credincios, preparând 
jertfa sa personală în ritmul Jertfei lui Hristos: a muri 
pentru a învia.

Preoţia credincioșilor reia pe planul vieţii per-
sonale ceea ce preoţia sacramentală face pe planul 
mărturiei liturgice, comunitare. Aceasta este „preo-
ţia” la care este chemat � ecare creștin. Aceasta preo-
ţie presupune nu numai o identitate nouă - care este 
de fapt efectul botezului -, ci o slujire nouă: aceea de 
a reconstitui în mod liturgic sau spiritual preoţia lui 
Hristos: „Voi sunteţi neam sfânt, preoţie împărătească” 
(I Pt. II, 9). Creștinul este „preot” la altarul cel dină-
untru numai prin raportarea la „preotul” de la alta-
rul cel din afară, care la rândul său este instrumen-
tul „Marelui nostru Arhiereu”, Iisus Hristos (Evr. III, 
1). Preoţia lăuntrică comportă toate momentele și 
elementele jertfei liturgice, care nu urmăresc altceva 
decât să refacă pe plan sacramental, comunitar, pro-
cesul trecerii de la moarte la viaţă în Iisus Hristos. Mai 
mult, această preoţie interioară, personală, implică nu 
numai un mod de a �  și de a trăi, ci și un mod de 
a muri, de a apune: „Că bun lucru este a apune din 
lume spre Dumnezeu, pentru a răsări în Dumnezeu” 
(Sf. Ignatie, Către Romani, II, 2).

Preoţia lui Hristos s-a manifestat nu numai pe 
cruce, ci în tot timpul petrecerii Sale pe pământ, mai 
ales în faptul iertării păcatelor. Dezlegând oamenii de 
păcat, El a voit să construiască o comunitate umană 
autentică. Noi mai avem încă o concepţie incom-
pletă despre păcat și despre iertarea păcatelor, ceea 
ce se re� ectă mai ales în practica Tainei mărturisirii 
păcatelor. Păcatul înseamnă a ţine în stare de restric-
ţie, de condamnare, de acuzaţie, de victimă. Or, Iisus 
nu are un mesaj de condamnare și de respingere pen-
tru păcătoși, ci un cuvânt de eliberare. El s-a adresat 
femeii acuzată de impostori: „Femeie, unde sunt pârâ-
șii tăi? Nu te-a osândit nici unul? Iar ea a zis: Nici unul, 
Doamne. Și Iisus i-a zis: Nu te osândesc nici Eu. Mergi, 
de acum să nu mai păcătuiești” (Ioan VIII, 10-11). 
Ţine de esenţa preoţiei sacramentale liturgice, cum și 
de cea a celei interioare, de a lega și dezlega. Identita-
tea nouă, viaţă nouă, în aria persoanei și în aria comu-
nităţii, este rezultatul eliberării reciproce din tensiune 
și con� ict. Pentru ca Biserica să devină o comunitate 
umană autentică, ea trebuie să � e un mediu de ușu-
rare și eliberare: „Mărturisiţi-vă unii altora păcatele” 
(Iac. V, 16). Un mijloc de a testa preoţia credincioși-
lor este acela de a vedea cum se „leagă” și se „dezleagă” 
creștinii între ei, în ce fel se includ și se exclud, cum 
se blamează și se eliberează, într-un cuvânt, cum se 
tratează unii pe alţii.
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„Alege viaţa” (Deut. XXX, 15-19). Aceasta este 
alternativa crucială pusă înaintea creștinului: hotărâ-
rea de a schimba modul de viaţă, de a muri și de a 
învia. „Noi nu mai suntem niște copii ai necesităţii și 
ignoranţei, ci copii ai iniţiativei și libertăţii”, zice Sfântul 
Iustin Martirul (Apologia I, 61). Viaţa este un dar al lui 
Dumnezeu, însă acest dar nu intră în posesia noastră 
decât prin tenacitatea de a trăi cu adevărat, de a ieși din 
lumea păcatului și de a cuceri lumea harului (I Tim. 
VI, 12). Acest efort de convertire este așa de important 
încât Dumnezeu îl ia ca propria Lui sărbătoare:

„Dar să vedem înţelesul cuvintelor: Ce-Mi veţi 
aduce la sărbătorile Mele? (Num. XXVIII, 1-3). Așa-
dar Dumnezeu are sărbătorile Sale? Da, are. O mare 
sărbătoare a Lui este mântuirea neamului omenesc. 
Cred că orice credincios, orice om care se convertește 
la credinţa în Dumnezeu, sau care înaintează în cre-
dinţă, dă naștere unei sărbători a Domnului.

Câtă bucurie încearcă El, aș zice, când cel care a 
fost un cinic devine imaculat și cel care a fost nedrept 
preţuiește dreptatea, cel care a fost necredincios, 
devine pios. Toate aceste convertiri personale prile-
juiesc sărbători pentru Dumnezeu. Fără îndoială că 
Domnul nostru Iisus Hristos, Care Și-a vărsat sângele 
pentru a noastră mântuire, prăznuiește cea mai mare 
dintre toate sărbătorile atunci când vede că nu în 
zadar „S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând și ascul-
tător făcându-Se până la moarte” (Filip. II, 7-8) (Ori-
gen, Omilii la cartea Numeri, XXIII, 2).

Este adevărat că, în acest veac, noi mâncăm Paș-
tile cu „ierburi amare”, căci în orice moment de sărbă-
toare este o clipă de tristeţe. De fapt, bucuria Învierii 
este nedespărţită de amintirea morţii lui Hristos, așa 

cum se observă în ritualul Liturghiei: „Aducându-ne 
aminte, așadar, de această poruncă mântuitoare și de 
toate cele ce s-au făcut pentru noi: de cruce, de mor-
mânt”. Există și un alt fel de tristeţe, care ţine de natura 
comuniunii s� nţilor. Comuniunea s� nţilor înseamnă 
convieţuire, adică împărtășirea aceleiași vieţi - de 
aceea nu există bucurie deplină câtă vreme sunt unii 
care nu aleg adevărata viaţă: „Cei ce s-au învrednicit 
să se facă � i ai lui Dumnezeu și au pe Hristos strălu-
cind în ei, sunt călăuziţi în diferite chipuri de Duhul 
și sunt încălziţi în ascunsul inimii de har. 

Nu strică să aducem și unele din desfătările 
văzute ale lumii spre pilduirea stărilor dumnezeiești 
născute de har în su� et. Căci uneori parcă sunt la o 
cină împărătească unde se bucură și se veselesc cu 
o bucurie nepovestită și negrăită. Acum se bucură 
duhovnicește ca mireasă de mire, acum își simt trupul 
atât de ușor, încât socot că nici nu mai au trup ca niște 
îngeri netrupești. Uneori se veselesc ca de o băutură și 
se îmbată, ca de o beţie negrăită, de tainele Duhului. 
Alteori îi cuprinde plânsul și suspinarea, rugându-se 
pentru mântuirea oamenilor; căci arzând de dumne-
zeiasca dragoste a Duhului pentru toţi oamenii, iau 
asupra lor tot plânsul întregului Adam. Uneori sunt 
aprinși de Duhul spre o atât de mare dragoste împre-
ună cu o bucurie negrăită, încât, dacă ar �  cu putinţă, 
ar lua în sânul lor pe � ecare om, nedeosebind nicide-
cum pe cel rău de cel bun. Alteori, atâta se smeresc 
încât li se pare că nu e nimeni mai prejos decât ei, ci 
se socotesc cei mai de pe urmă dintre toţi (Simeon 
Metafrastul, Parafraza la Macarie Egipteanul, 89, în 
Filoc. rom., vol. 5, p. 347).

Pr. Prof. Dr. Ion Bria
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P
ornind de la evidenţele scripturistice, 
în special nou-testamentare, Tradi-
ţia Bisericii a dezvoltat o adevărată 

„teologie a libertăţii” fundamentată, pe de-o parte, 
pe statutul de „chip” (eikon) al omului, și pe de alta, 
pe relaţia existentă între acesta și Creatorul său, 
Dumnezeu în Treime. Aspectele libertăţii, așa cum 
au fost stabilite de învăţătura creștină, sunt multi-
ple, extrem de complexe, de o importanţă covârși-
toare pentru viaţa credinciosului. În egală măsură, 
pe lângă această aspectualizare, Biserica Ortodoxă 
a legat totdeauna libertatea cu ideea de responsabi-
litate. În acest fel elimină orice tentaţie de a susţine 
o posibilă predestinaţie sau relativizare, atât de obiș-
nuită în lumea veche, greco-romană, dar și în spaţiul 
creștin occidental. Omul nu este doar liber în actele 
sale, ci și responsabil pentru ele. Efectele lor poartă 
amprenta celui ce le săvârșește, astfel încât caracterul 
lor pozitiv sau negativ se răsfrânge fără echivoc asu-
pra persoanei acestuia. Din punct de vedere moral, 
am putea chiar a� rma că imaginea unei persoane 
este constituită în esenţă din imaginea faptelor sale. 

Este de la sine înţeles că astfel de implicaţii au 
dat naștere unei literaturi extrem de bogate încă din 
primele veacuri creștine, literatură încununată mai 
ales prin sentinţele duhovnicești care constituie cor-
pusul ascetic al Patericului și Filocaliei. Această evo-
luţie este cu atât mai interesantă, cu cât niciodată în 
Răsăritul Ortodox nu s-au pus în chip expres pro-
bleme cum sunt cele ale relaţiei har–libertate, liber-
tate–predestinaţie sau libertate–liber arbitru. A� r-
mând în continuu deplina libertate a � inţei umane, 
teologia ortodoxă și-a structurat în permanenţă dis-
cursul pe acest adevăr, ba, mai mult, întreaga viaţă 
duhovnicească este centrată în jurul libertăţii. Poate 
că de aceea nu asistăm în Răsărit la forme atât de pesi-
miste și stranii de spiritualitate, așa cum se întâmplă 
în Occident. Fără a demoniza acest spaţiu, nu putem 
totuși să nu remarcăm implicaţiile profunde pe care 

teologia Fericitului Augustin și  urmașilor săi până 
la Reformă le-au avut în viaţa de zi cu zi a crești-
nului. Nu cred că mai este cazul să amintim despre 
teoria celebrului frâu de aur al harului sau de atât 
de mult discutata și disputata teorie a predestinării, 
sub diferitele ei aspecte. Au curs deja râuri de cer-
neală pe această temă fără a putea �  rezolvată, însă, 
în vreun fel. Ceea ce trebuie însă remarcat este efec-
tul sau, mai bine zis, efectele pe care aceste speculaţii 
teologice ridicate la rang de dogme le-au produs în 
rândul creștinilor simpli. Contorizarea lor ar � , fără 
îndoială, sortită eșecului, fapt pentru care nici nu ne 
propune un astfel de lucru. În altă ordine de idei, nu 
putem totuși neglija importanţa acestor discuţii, mai 
ales că societatea europeană unită spre care tindem 
este structurată pe criterii aproape în exclusivitate 
apusene, � e că ne place sau nu. 

Pentru că am intitulat acest capitol libertate și 
responsabilitate în Tradiţia Bisericii se impun câteva 
precizări ce ţin de metoda pe care intenţionăm să o 
abordăm. În primul rând, prin termenii Tradiţia Bise-
ricii nu trebuie să ne limităm doar la spaţiul răsări-
tean. Acest demers aparţine unei teologii neproduc-
tive care anii de-a rândul a împiedicat desfășurarea 
unui dialog real între Orient și Occident, fără a pune 
ceva în loc. Așadar, vom face referire la principalele 
„momente” teologice care au marcat Biserica Creș-
tină, indiferent de spaţiu, încercând o comparaţie nu 
doar la nivelul rezultatelor, ci și la acela al premiselor 
care au dat naștere unor asemenea discuţii. Sursele 
principale le vor constitui scrierile S� nţilor Părinţi și 
ale scriitorilor bisericești, cele mai în măsură să sur-
prindă realitatea în integritatea ei. 

După discutarea principalelor coordonate teo-
logice, ne vom opri la cele două probleme mari cu 
privire la libertate, anume la raportul dintre aceasta 
și liberul arbitru și la teoria predestinării sau, mai 
bine zis la raportul dintre libertate și harul dumne-
zeiesc. Ţinta pe care o vizăm nu este o prezentare 

Libertatea şi responsabilitatea 
în Tradiţia Bisericii
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exhaustivă a problemei, ci surprinderea efecte-
lor care, din punct de vedere moral, au marcat sau 
continuă să marcheze societatea umană. Și mai 
interesantă este maniera în care teologii ortodocși 
din secolul trecut au receptat aceste discuţii. Men-
ţionarea lor este cu atât mai indicată, cu cât ei au 
(re)pus bazele unui dialog autentic între cele două 
lumi, răsăriteană și apuseană. Voci cum sunt cele ale 
părinților George Florovsky, Pavel Florensky, Dumi-
tru Stăniloae și Justin Popovici, ale teologilor laici 
din diaspora rusă ca Vladimir Lossky, Paul Evdo-
kimov, Alexander Schmemann și Boris Bobrinskoi, 
sau cele din teologia grecească actuală, ca cea a lui 
Panagiotis Nellas, Christos Yannaras sau a mitro-
politului Ioannis Zizioulas au marcat și continuă să 
marcheze decisiv teologia ortodoxă, atât prin mani-
era de abordare, cât și prin concluziile extrem de 
pertinente la care ajung.

Doar prin această syntesis, așezare împreună a 
vechiului și noului, se poate obţine un răspuns veri-
tabil și viabil în egală măsură la provocările societă-
ţii actuale și, cu atât mai mult, la această problemă 
perenă a libertăţii care a provocat și continuă să pro-
voace civilizaţia umană din toate timpurile, indife-
rent de spaţiu sau de apartenenţa confesională.

Apologia primelor secole şi 
fundamentele libertăţii creştine

Niciuna dintre perioadele istoriei creștine nu a 
suscitat mai multe întrebări și dileme ca epoca prime-
lor încercări doctrinare, perioada de maximă efer-
vescenţă a creștinismului în raport, pe de-o parte, cu 
provocările iudaismului și ale lumii greco-romane, 
iar pe de alta, determinat de stabilirea propriei iden-
tităţi doctrinare. Enigmatică atât prin distanţa ce ne 
separă de ea, cât și prin cunoașterea insu� cientă asu-
pra contextului general al vremii, epoca apologeţilor 
este în egală măsură esenţială pentru cunoașterea 
începuturilor teologiei creștine și pentru stabilirea 
unei identităţi proprii a creștinismului. 

Apologia creștină trebuie privită ca un corp 
unitar, foarte bine de� nit, atât din perspectiva teh-
nicii redactării, cât și din perspectiva ideilor vehi-
culate. Pe un ton în egală măsură onest și combativ, 
ea încearcă să demonstreze nevinovăţia creștinilor 
în faţa unor acuzaţii de cele mai multe ori aberante 
și să stabilească principalele coordonate ale „tinerei 
credinţe” atât pentru adversari, cât și pentru Bise-
rică. Prima apologie se pare că a aparţinut lui Qua-
dratus, scrisă probabil în jurul anului 129 și adre-
sată împăratului Hadrian. Despre conţinutul ei nu 
știm prea multe, singurul fragment � indu-ne păstrat 

de Eusebiu de Cezareea.1 Nume precum acelea ale 
Sfântului Justin Martirul și Filosoful, Teo� l al Anti-
ohiei, Athenagora Atenianul, Origen, Tetulian au 
marcat, de asemenea, literatura apologetică, ei � ind 
primii la care se poate observa o încercare de siste-
matizare a teologiei creștine. În ceea ce privește felul 
în care aceștia și-au conceput și organizat scrierile, 
putem distinge următoarele coordonate:

1. Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mesia pro-
povăduit de proorocii Vechiului Testament, care s-a 
întrupat pentru răscumpărarea neamului omenesc;

2. Morala creștină este o morală a iubirii ce nu 
intră în con� ict cu morala lumii antice;

3. Acuzele aduse de adversarii creștinilor sunt 
nefondate și pline de răutate;

4. Creștinismul nu este o religie a sclavilor, 
o structură simplistă și retrogradă, ci adevărata 
învăţătură.

În ceea ce privește libertatea, ideea fundamen-
tală de la care aceștia pornesc este aceea că omul a 
fost creat liber, spre deosebire de celelalte făpturi, nu 
doar pentru a se diferenţia de acestea, ci mai ales 
pentru a se bucura în chip conștient de Creatorul 
său. Raţionalitate umană reprezintă în scrierile apo-
logeţilor un leit–motiv, ce a contribuit decisiv la evo-
luţia ulterioară a antropologiei creștine, dând, tot-
odată, un răspuns � loso� ei vremii în cadrul căreia 
se identi� cau două tendinţe majore: una conform 
căreia omul este rezultatul sincretic al unirii acci-
dentale a două planuri, cel divin și cel uman, de unde 
rezultă că raţiunea este doar o palidă umbră a lumii 
noetice în contradicţie radicală cu lumea � zică; iar 
cea de-a doua idee, formulată în special de � loso� a 
stoică, conform căreia omul, ca și întreaga lume, se 
bucură de o anumită raţionalitate, ce se diferenţiază 
doar în felul de manifestare al acesteia. Sfântul Justin 
Martirul, în prima sa apologie, a� rmă că:

Dumnezeu nu a făcut pe om ca pe celelalte 
făpturi, bunăoară ca arborii și ca patrupedele, care 
nu pot săvârși nimic cu voinţa lor liberă; deoarece 
nu ar mai �  fost vrednic nici de răsplată și nici de 
laudă, în cazul când el nu ar mai �  ales cu de la 
sine putere binele și nici, dacă ar �  fost rău, nu ar �  
putut primi pe bună dreptate pedeapsa, ne� ind de 
la sine așa și neputând �  altceva decât ceea ce este.2

Libertatea este parte constitutivă din ceea ce 
reprezintă chipul lui Dumnezeu în om, este lian-
tul care face ca toate celelalte virtuţi să se exercite 
cu real folos spre dobândirea asemănării. Limbajul 
Sfântului Justin este cât se poate de precis în acest 
sens, vizând atât sublinierea voinţei libere a natu-
rii umane, cât și faptul că aceasta reprezintă un tot, 
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trup și su� et, ce se manifestă în armonie desăvârșită. 
Voinţa este cea care imprimă actelor umane raţio-
nalitatea de care au nevoie pentru a putea �  accep-
tate ca manifestări cu valoare morală, atât din per-
spectiva răsplăţii, cât și a pedepsei. Destinul, valoare 
absolută pentru lumea antică, nu are nicio semni-
� caţie în ochii apologetului, dimpotrivă, el elimină 
orice posibilitate a � rii umane de a-și revendica fap-
tele, de a le imprima o anumită direcţie și de a ajunge 
la o anumită � nalitate. Prin destin, omul nu poate �  
răspunzător de faptele sale și, implicit, nu poate �  
condamnat sau răsplătit. Principala dovadă a eșuă-
rii concepţiei antice despre destin o reprezintă chiar 
maniera de a acţiona a omului, care nu ezită să treacă 
de la o extremitate la alta, de la săvârșirea faptelor 
bune la cea  a faptelor rele, fără a �  oprit de nimic. 
Din perspectiva destinului, aceste schimbări sunt, 
teoretic vorbind, neutre sub aspect moral, practic, 
însă, există nenumărate mărturii despre oameni vir-
tuoși sau oameni de cea mai îndoielnică moralitate. 
În concluzie, acceptarea destinului ca principalul 
motor al vieţii umane este un nonsens.

Căci dacă de la destin ar �  cineva bun și 
cineva rău, atunci nici cel dintâi nu ar �  demn de 
laudă, nici cel din urmă nu ar �  demn de blam. Și, 
iarăși, dacă neamul omenesc nu ar avea puterea de 
a fugi de cele rușinoase și de a alege cele bune prin 
propria sa alegere liberă, atunci el ar �  nevinovat 
de faptele pe care le face oricum ar �  acestea.3 

Pe lângă consideraţiile de ordin general ale 
Sfântului Justin, la Atenagora Atenianul a� ăm o pre-
cizare extrem de importantă. Raţionalitatea, cu alte 
cuvinte, libertatea voii, este legată în egală măsură 
de legea pe care Dumnezeu i-a dat-o prin creaţie și 
de scopul către care tinde, Împărăţia lui Dumnezeu. 
Postulând aceeași unitate indisolubilă între trup și 
su� et, se merge pe � rul demonstraţiei la realitatea 
Învierii, cheia către Împărăţie, ţintă și cale în același 
timp spre îndumnezeire.

Potrivit sfatului Său, atunci când l-a adus pe 
om la viaţă, Creatorul i-a dat su� et nemuritor și un 
trup sensibil, dându-i raţiune și insu� ându-i o lege, 
prin care ar vrea să apere și să păstreze toate darurile 
de care l-a învrednicit și care să-i asigure o viaţă raţio-
nală și o existenţă conștientă...Creatorul lumii întregi 
cu acea destinaţie a creat pe om, ca el să se bucure de 
o existenţă raţională, încât, privind întruna la mări-
rea dumnezeiască și la înţelepciunea Lui cea mai pre-
sus de toate, să supravieţuiască desfătându-se încon-
tinuu de darul creaţiei, după sfatul Celui ce l-a zidit, 
și potrivit cu � rea pe care a primit-o. Scopul creării 
omului con� rmă, deci, dăinuirea lui pentru veșnicie, 

iar în această dăinuire e implicată și Învierea, fără de 
care omul n-ar putea supravieţui.4 

Pe lângă a� rmarea clară a prezenţei libertăţii 
încă de la creaţia omului, două expresii trebuie să ne 
reţină atenţia: după sfatul Celui ce l-a zidit și potri-
vit cu � rea pe care a primit-o. Sfatul Creatorului nu 
se reduce doar la imperativul creșteţi și vă înmulţiţi, 
ci la responsabilitatea pe care El a sădit-o în su� etul 
omului, responsabilitate manifestată atât faţă de sine, 
cât și faţă de creaţie, ca maximă expresie a realită-
ţii existenţei. În om se re� ectă întreaga creaţie, după 
cum întreaga creaţie este mediu transparent al dum-
nezeirii pentru � rea umană. Cele două elemente for-
mează un tot al descoperirii lui Dumnezeu în creaţia 
sa, obiectivând și subiectivând în egală măsură � ecare 
manifestare, dându-i adevărata dimensiune a căii spre 
îndumnezeire.5 Tocmai de aceea, discursul lui Ate-
nagora Atenianul este unul extrem de incisiv. El este 
conștient de valoarea omului, de ţelul său, mai mult, 
are mărturia apostolilor și a ucenicilor acestuia, mulţi 
dintre ei martirizaţi pentru credinţa cea adevărată în 
Hristos. Acuzele lumii păgâne vin, prin urmare, � e 
din răutate, � e din incapacitatea acestora de a înţelege 
și accepta realitatea supralogică a morţii și a învierii. 
Din această realitate își extrage, de fapt, seva întreaga 
învăţătură și viaţă creștină. Omul este liber în ceea ce 
privește faptele sale, dar, în același timp, responsabil 
pentru ele, fără putinţa de a-și deroga această obligaţie. 
Putem spune, chiar, că singura obligaţie a � rii umane 
este aceea a responsabilităţii. 

Dintre părinţii primelor secole creștine, nici 
unul nu atinge profunzimea și originalitatea lui Ori-
gen. Deși condamnat de sinodul al V-lea ecumenic, 
in� uenţa teologiei sale străbate asemenea unui � r 
roșu întreaga gândire creștină, pornind de la părin-
ţii capadocieni, trecând prin corpusul scrierilor are-
opagitice și mergând până în teologia contemporană, 
unde se poate asista la o veritabilă încercare de resta-
urare a imaginii și operei părintelui alexandrin. În 
ceea ce privește ideea de libertate, Origen este primul 
care depășește spaţiul așa numitei raţionalităţi, ele-
mentul esenţial pentru argumentarea voinţei libere a 
omului, așa cum am văzut la Sfântul Iustin Martirul și 
Filosoful și la Atenagora, postulând ideea unei părtă-
șii a întregii creaturi la Logosul dumnezeiesc. Inten-
ţia sa era, pe de-o parte, aceea de a răspunde � loso� ei 
eleniste unde Logosul juca un rol extrem de impor-
tant în actul creaţiei, iar pe de altă parte, asistăm la 
prima încercare de sistematizare a învăţăturii creș-
tine despre Sfânta Treime. Versiunea latină a scrierii 
origeniene, Peri Arhon, tradusă de Ru� n cu titlul De 
Principiis, ne oferă o serie de pasaje sugestive pentru 
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gândirea creștină din secolul al III-lea, în general, și 
pentru gândirea lui Origen, în special. Logosul (ver-
bum) este identi� cat cu persoana lui Hristos, cel care 
participă real la crearea lumii.

Că lucrarea Tatălui și a Fiului se exercită atât 
asupra s� nţilor, cât și asupra păcătoșilor, reiese 
din faptul că toate � inţele cugetătore au părtășie 
comună cu Logosul dumnezeiesc sau Raţiunea 
Lui, de aceea poartă în ele, așa zicând, seminţele 
Înţelepciunii și ale Dreptăţii, sub care, în ultimă 
instanţă, înţelegem tot pe Hristos. De la Cel care 
există cu adevărat, așa cum a vorbit prin Moise – 
Eu sunt cel ce Sunt – își trag părtășia toate � inţele. 
Această părtășie a Tatălui se dă tuturor, drepţilor 
și păcătoșilor, � inţelor cugetătoare și necugetătoare, 
tuturor, în orice stare ar � .6 

Folosind o terminologie proprie � loso� ei sto-
ice, Origen încearcă să vadă în raţiunile seminale 
dovada părtășiei creaţiei la dumnezeirea Creatoru-
lui Său. Pe același � lon stoic, el nu face distincţie în 
răspândirea acestor raţiuni (a părtășiei) după crite-
riile morale ale legii și fărădelegii, ale binelui și rău-
lui, ale păcatului și ale faptei virtuoase. Omul și cre-
aţia se bucură în egală măsură de aceste daruri, însă 
depinde de el și numai de el cu se va raporta la ele. În 
același capitol, dezvoltându-și ideea, pornește de la 
textul evangheliei ioaneice (15. 22) – De n-aș fi  venit 
și nu le-aș �  vorbit, păcat nu ar avea; dar acum n-au 
cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. Comen-
tând acest text, Origen revine la ideea legăturii din-
tre raţionalitate și săvârșirea păcatului, dar adaugă la 
aceasta părtășia cu Creatorul, părtășie care în viziu-
nea lui, s-a manifestat mai întâi prin prooroci, apoi, 
la plinirea vremii, prin însuși întruparea Fiului lui 
Dumnezeu și prin Revelaţia adusă de Acesta: 

E ușor de înţeles, pentru cei ce știu explica, 
până la ce moment omul nu are păcat și de la ce 
vârstă devine supus păcatului, întrucât păcatul 
omenesc se săvârșește după măsura în care face uz 
de raţiune, adică din clipa în care suntem în stare să 
judecăm și să cunoaștem și de când judecata sădită 
în lăuntrul nostru face în mod conștient deosebire 
între bine și rău; iar dacă, odată ce am început să 
știm ce este rău, noi totuși îl săvârșim, atunci sun-
tem învinuiţi de păcat. Acest lucru voiau să-l evi-
denţieze cuvintele „acum nu mai au dezvinovăţire 
pentru păcatul lor”, întrucât Cuvântul dumneze-
iesc le-a arătat, odată în cugetul lor, în ce constă 
deosebirea dintre bine și rău, așa încât ar trebui să 
fugă și să se îndepărteze de rău.7

Raţionalitatea reprezintă, așadar, unul din 
principalele criterii pentru aprecierea morală a fap-
telor omului, dar, în același timp, ea este imperfectă 
dacă nu este legată de Raţionalitatea Supremă, de 
Logos, cel care dă nu doar criteriile judecăţii morale, 
ci și dimensiunile acesteia. Omul poate cunoaște 
ceea ce este bine și rău, dar este responsabil pentru 
faptele sale numai pentru că acest lucru i-a fost ară-
tat de Cuvântul dumnezeiesc. 

Legătura indisolubilă ce există între fapta omu-
lui și revelaţia Logosului, are încă o implicaţie extrem 
de importantă pentru studiul nostru: nici binele, nici 
răul nu sunt impuse � inţelor create, nu reprezintă un 
dat ontologic al acestora. Prin urmare, nu există � inţe 
exclusiv bune și � inţe exclusiv rele, ci doar voinţa 
liberă prin care � ecare își pune în aplicare intenţiile. 
Putem identi� ca în gândirea origeniană un răspuns 
dat diferitelor curente gnostice, care postulau exis-
tenţa unui dualism intrinsec la nivelul global al crea-
ţiei, dualism exprimat într-o serie de opoziţii binare, 
pornind de la raportul bine / rău și continuând până 
la cele mai simple elemente ale lumii. 

Potrivit părerilor noastre, nu există niciun 
fel de făptură cugetătoare care să nu � e în stare să 
săvârșească atât binele, cât și răul. Și când spunem 
că o � inţă este capabilă să facă rele, prin aceasta nu 
susţinem că � inţa respectivă a primit într-adevăr 
răul în sinea ei, adică a devenit numai rea...Și dim-
potrivă, nu există � inţă care să nu aibă capacita-
tea de a-și da consimţământul faţă de bine, fără ca 
prin aceasta să spunem că toate � inţele au și con-
simţit realmente la bine. Căci, după părerea noas-
tră, nici diavolul însuși nu a fost lipsit de putinţa de 
a face binele, dar din faptul că avea capacitatea de 
a-l săvârși nu urmează că a și vrut să-l săvârșească 
sau că ar �  și făcut-o.8

Importanţa acestor distincţii este covârșitoare 
pentru morala creștină. Chiar dacă această înclinaţie 
spre bine, l-a determinat pe Origen să susţină teoria 
apocatastazei, a restaurării complete a întregii � inţe, 
inclusiv a diavolului, nu putem să nu apreciem fap-
tul că într-o manieră cât se poate de logică, părintele 
alexandrin, arată care este adevărata dinamică a � rii 
create, dinamică ce este condiţionată de voinţa liberă 
și de raportarea sa la Creator. Mai mult, diversitatea 
de voinţă este cea care creează și diversitate în rela-
ţia pe care o avem cu Fiul lui Dumnezeu întrupat. 
Legitimitatea întrupării este dată de realitatea acestei 
varietăţi, pe de-o parte, iar pe de alta, de faptul că � e-
care dintre noi suntem uniţi cu Cuvântul lui Dum-
nezeu, încă de la creaţie prin faptul că suntem cre-
aţi după chipul Său.9 Diversitatea provine, însă, din 
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neînţelegerea darurilor pe care Dumnezeu ni le-a 
făcut prin creaţie. Autonomizarea abuzivă a propri-
ilor puteri, ne îndepărtează din ce în ce  mai mult 
de sursa adevăratei libertăţii, dându-ne iluzia pute-
rii, dar afundându-ne, în realitate, într-o robie din ce 
în ce mai apăsătoare. Armoniei primordiale, omul îi 
opune prin căderea în păcat, o diversitate care poate 
� e evolua prin îndreptare, la starea de unde s-a por-
nit, � e poate degenera într-o depărtare tot mai acută 
de Dumnezeu.10 Libertatea, chiar dacă se manifestă 
încă de la începutul creaţiei, nu este � inţial umană, 
sau, mai bine zis, nu omul singur se naște cu această 
libertate, ci o primește ca dar de la Dumnezeu pen-
tru a putea să se bucure în mod conștient de comu-
niunea cu Cel ce l-a creat. 

Însușirea pe care o au, de a exista, nu era deci 
ceva propriu � rii lor și nici ceva veșnic, ci era un 
dar al lui Dumnezeu. Căci ele nu au existat tot-
deauna și ceea ce se dă, aceea poate �  și luat înapoi 
sau poate să dispară. Și pricina dispariţiei depinde 
de El, dacă hotărârea cugetelor nu se face în mod 
convenabil și drept. Căci Creatorul a hărăzit � inţe-
lor înţelegătoare, pe care le-a creat, posibilitatea de 
a se mișca voluntar și liber, pentru ca în felul acesta 
ele să-și dobândească un bun cu adevărat propriu, 
atunci când îl păstrează prin voinţa lor proprie.11 

Păcatul constă, așadar, în desconsiderarea aces-
tui dar și a supralicitării propriei persoane umane în 
raport cu Dumnezeu. De aceea, Origen, în cartea a 
III-a a lucrării sale, face o veritabilă apologie a raţi-
onalităţii și libertăţii umane, ţintind atât provocările 
venite din partea � loso� ei elenistice cât și din partea 
curentelor gnostice. 

Responsabilitatea umanităţii pentru faptele 
sale este una internă, derivând din libertatea cu care 
a fost înzestrată. A face o derogare de la aceasta, con-
siderând că ispitele vin din exterior și nu au nimic 
de-a face cu � rea noastră, echivalează cu o anulare a 
libertăţii de voinţă, trecându-ne în lumea animalelor 
fără raţiune.

A pune vina pe ispitele ce vin din exterior și a 
ne ţine liberi de orice responsabilitate declarând că 
noi suntem ca niște lemne sau ca niște pietre, care 
pot �  mutate dintr-un loc în altul prin agenţi veniţi 
din afară, nu este nici de crezut, dar nici cinstit, căci 
cel care ar spune așa ceva ar însemna să des� inţeze 
cu totul conceptul de libertate a voinţei.12

De asemenea, vina pentru faptele pe care le 
săvârșim nu trebuie pusă pe seama propriei � ri. Ori-
gen este un susţinător înfocat al posibilităţii îndrep-
tării omului prin perseverenţa în educaţie. Concluzia 

sa este extrem de clară, a� rmând că depinde doar de 
propria noastră voinţă să ducem o viaţă cinstită și 
bineplăcută lui Dumnezeu. Argumentul exteriorită-
ţii ispitei, al destinului, al � rii invariabil pervertită 
nu fac decât să se depărteze de adevărul revelat.13 

În teologia origeniană, accentul nu cade, însă, 
exclusiv pe libertatea și voinţa umană, ci și pe pre-
știinţa lui Dumnezeu. Preștiinţa și libertatea sunt 
complementare, cea din urmă neputând exista fără 
prima, după cum preștiinţa nu se exercită în sensul 
unei impuneri absolute, fără replică a voinţei dum-
nezeiești. Din această perspectivă, accentul cade pe 
colaborarea dintre cele două, aceasta � ind, de altfel, 
și singura cale prin care omul se poate îndrepta. 
Poate că nu întâmplător, Origen așează aceste consi-
deraţii ca o concluzie la cuprinsul cărţii a treia, carte 
destinată în exclusivitate libertăţii.

Nici voinţa noastră liberă nu poate exista 
fără preștiinţa lui Dumnezeu, dar nici preștiinţa 
lui Dumnezeu nu ne silește să devenim mai buni 
dacă nu colaborăm și noi la bine. Dar fără prești-
inţa lui Dumnezeu nici voinţa noastră liberă și nici 
capacitatea de a folosi cum se cuvine libertatea nu 
pot destina pe cineva la cinste sau la necinste, după 
cum nici puterea lui Dumnezeu de a dispune sin-
gură nu poate să destineze pe cineva la cinste ori 
la necinste dacă nu are, ca să zicem așa, ca temei 
de pronunţare a deciziei hotărârea noastră morală, 
care înclină � e spre rău, � e spre bine. Cam atât des-
pre libertatea voii omenești.14 

Prin această a� rmaţie, Origen se distanţează 
de toate sistemele etice ale antichităţii, introducând 
un concept și o relaţie cu totul noi, preștiinţa dum-
nezeiască și legătura sa cu libertatea omului. Astfel, 
el pune în umbră vechea imaginea a infailibilităţii 
destinului, atât de pregnantă în antichitatea clasică și 
elimină, de asemenea, pretenţia unei libertăţi umane 
absolute, așa cum fusese ea promulgată în special de 
discipolii lui Epicur. Apologetică și teoretizantă, în 
același timp, opera lui Origen poate �  considerată 
principalul punct de reper în analiza teologiei pri-
melor trei secole. 

Am păstrat pentru � nalul acestui capitol teo-
logia Sfântului Irineu de Lyon, chiar dacă, din punct 
de vedere cronologic, ar �  trebuit să-l situăm înain-
tea Sfântului Iustin Martirul și Filosoful. Alegerea 
noastră vine, pe de-o parte, din maniera distinctă de 
teologhisire a acestui Sfânt Părinte, iar pe de alta din 
faptul că, alături de Origen, el reprezintă una dintre 
principalele surse ale teologiei ulterioare. Spre deo-
sebire de apologeţi, el apare ca reprezentant al unui 
tip mult mai vechi de propovăduire și teologhisire. 
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El nu vine din afara creștinismului spre Biserică, cu 
anumite întrebări și așteptări, ci el este crescut în tra-
diţia eclezială, apostolică pe care dorește să o slu-
jească asemeni învăţătorilor săi. Chiar dacă opera sa 
nu are structura � loso� că a scrierilor Sfântului Iustin 
Martirul, nu trebuie să ne îndoim de faptul că atunci 
când situaţia a cerut-o, nu s-a s� it să folosească ast-
fel de argumente pentru a răspunde oponenţilor săi. 
Centru de greutate al interesului său nu se a� a în 
apologie, așa cum i-o dovedesc stilul discursului și 
întreaga sa manieră de a gândi. „Sfântul Irineu are 
tipul de exprimare al unui predicator eclezial experi-
mentat, nu al unui � losof sau misionar care vrea să 
facă prozeliţi: amplu, patern, edi� cator, uneori chiar 
brutal și coleric, e un scriitor care, atunci când vrea să 
pară erudit sau spiritual, n-are noroc, dar, pe de altă 
parte, câștigă totuși prin căldură, profunzime și prin 
seriozitatea concepţiei sale religioase esenţiale, pe care 
o dezvoltă cu un zel convins și în același timp convin-
gător. Irineu este astfel pentru epoca sa prototipul păs-
torului de su� ete conștiincios și al apărătorului neobo-
sit al învăţăturilor Bisericii.”15 Din scrierile sale ni s-au 
păstrat doar cele cinci cărţi ce constituie așa numita 
Adversus Haereses (Împotriva ereziilor) într-o tra-
ducere latină apărută la scurtă vreme după redac-
tarea originalului în limba greacă și Demonstraţia 
propovăduirii apostolice, păstrată într-un manuscris 
armean, una dintre primele prezentări ale învăţăturii 
creștine, caracterizată atât prin claritatea prezentării, 
cât și prin maniera în care înţelege să teologhisească.

Spre deosebire de apologeţi unde accentul cade 
pe legătura dintre raţionalitate și libertate, la Sfântul 
Irineu, aceasta din urmă este legată de porunca ede-
nică a stăpânirii pământului. Viziunea sa este, astfel, 
mult mai apropiată de tradiţia apostolică, așa cum o 
regăsim nu doar în scrierile nou-testamentare, ci și 
în lucrări așa cum sunt Scrisoarea lui Barnaba sau în 
epistolele S� nţilor Ignatie al Antiohiei și Policarp al 
Smirnei. Raţionalitatea este, în acest caz, trecută în 
plan secundar, punând în lumină legătura intimă ce 
există între Dumnezeu și primul om.

Cât despre om, El l-a creat cu propriile Sale 
mâini...El i-a dat făpturii chipul Său, pentru ca și 
cele vizibile să aibă chip dumnezeiesc, și ca să poată 
trăi, i-a su� at în faţă su� ul vieţii, ca atât prin su� a-
rea sa, cât și prin creaţia sa, omul să poată �  ase-
menea lui Dumnezeu. Însă omul a fost liber și inde-
pendent, deoarece așa a fost creat de Dumnezeu, 
pentru a putea stăpâni peste toate lucrurile care 
sunt pe pământ.16 

Di� cultatea textului este dublă: pe de-o parte 
sintagma i-a dat făpturii chipul Său pentru ca și 

cele vizibile să aibă chip dumnezeiesc pare stranie și 
inexplicabilă pentru contextul în care episcopul de 
Lyon își desfășoară activitatea, iar pe de altă parte se 
observă o oarecare separaţie între chipul lui Dumne-
zeu și libertate, marcată prin trecerea propoziţiei cu 
privire la libertate într-un regim adversativ. În pri-
mul caz prin cele vizibile trebuie să înţelegem atât 
omul, ca � inţă distinctă de celelalte creaturi, cât și 
lumea întreagă. Chipul lui Dumnezeu se re� ectă în 
� ecare persoană în parte, fără a o anula pe aceasta 
creând premisele unei unităţi nediferenţiate de indi-
vizi; în altă ordine de idei, întreaga creaţie este pur-
tătoare a peceţii dumnezeiești, astfel că omul, chip 
al Creatorului său este capabil ca prin contempla-
rea celor create să vadă chipul Celui ce le-a cugetat 
și le-a făcut. Chipul lui Dumnezeu ne face pe toţi 
fraţi, în virtutea originii noastre comune și, în același 
timp, ne dă posibilitatea de a vedea dincolo de crea-
tură pe Dumnezeu. O astfel de a� rmaţie din partea 
Sfântului Irineu ne apare perfect valabilă, mai ales 
dacă ţinem cont de continua luptă pe care acesta a 
dus-o cu diferitele grupări gnostice care, � e mini-
malizau importanţa lui Dumnezeu în actul creaţiei, 
susţinând ideea unui demiurg de cele mai multe ori 
prezentat ca personaj negativ, � e augmentau rolul 
creaţiei, acordându-i o importanţă de multe ori 
vecină cu idolatria, mai ales pentru oamenii simpli. 

Ce-a de-a doua problemă, cea a aparentei sepa-
rări dintre chip și libertate, trebuie pusă în legătură 
cu un alt pasaj din aceeași scriere a Sfântului Irineu. 
În capitolul 12 ni se spune că omul, deși așezat în 
rai și pus stăpân peste întreaga creatură, era aseme-
nea unui copil, având totul în potenţă, dar nu în act. 
Libertatea cu care era înzestrat avea tocmai menirea 
de a face această trecere, de a contribui la evoluţia 
de� nitivă a omului întru stăpânirea lumii create. 

Apoi făcându-l pe om stăpân peste pământ 
și peste tot ceea ce este în el, în mod tainic El l-a 
numit stăpân peste cei care erau slujitori în el (pe 
pământ). Însă ei erau în plinătate, pe când stăpâ-
nul, adică omul, era mic, asemenea unui copil. A 
fost deci necesar și s-a cuvenit ca el, în timp ce creș-
tea, să ajungă la desăvârșire.17 

Din această perspectivă omul nu este impus ca 
stăpân, ci el are libertatea de a-și asuma acest statut. 
Chipul lui Dumnezeu pe care-l poartă nu este dis-
tinct de voinţa liberă și de independenţa de acţiune 
a � inţei umane, ci complementar acestora. Omul este 
liber întrucât este creat după chipul și spre asemăna-
rea cu Dumnezeu; la fel, omul, � ind creat după chi-
pul lui Dumnezeu, este în mod logic liber în acţiunile 
sale. Metafora lui Adam – copil este și ea extrem de 
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sugestivă: omul nu este creat nedesăvârșit, un simplu 
instrument al voii divine, cum ar �  spus gnosticii, ci 
vas al dumnezeirii, capabil să sporească în desăvârșire, 
așa cum un copil crește și sporește în cunoaștere odată 
cu vârsta. De aceea Sfântul Irineu nu punea problema 
raţionalităţii, fără a o minimaliza totuși. Starea de copil 
pe care o avea Adam presupunea o puterea mult mai 
mică de judecată, fără ca prin aceasta libertatea să nu 
mai � e prezentă, dimpotrivă. Omul, mic � ind, este 
liber, însă nu este totdeauna conștient de acest dar. 
De aceea, nu poate �  stăpân cu adevărat, decât atunci 
când va �  pe deplin conștient de libertatea pe care o are 
și va ști să o călăuzească spre săvârșirea binelui, după 
modelul creator al lui Dumnezeu. Cu alte cuvine, creș-
terea „copilului Adam” ar �  trebuie să se � nalizeze cu 
aceeași expresie care revine după � ecare act creator al 
Tatălui: și a văzut că toate erau bune foarte.

Trecerea în revistă a teologiei Apologeţilor cu 
privire la ideea de libertate și responsabilitate din 
perspectivă creștină, ne obligă să rezumăm princi-
palele idei ale acestora:

1. Libertatea este un dar dumnezeiesc dat 
omului prin creaţie;

2. Libertatea este legată de raţionalitatea intrin-
secă a � rii umane, fapt care dă tuturor faptelor noas-
tre o conotaţie morală, pozitivă sau negativă;

3. Libertatea creștină presupune responsabi-
litate, distanţându-se astfel de principalele teorii ale 
antichităţii și epocii elenistice: fatalismul și libertinajul;

4. Libertatea este complementară preștiinţei 
dumnezeiești, fără ca una sau alta să-și impună pre-
eminenţa în sensul pe care îl va da mai târziu pelagi-
anismul sau teoriile cu privire la predestinaţie;

5. Libertatea este cea care ne diferenţiază de cele-
lalte � inţe și ne dă, în același timp, posibilitatea de a 
stăpâni asupra lor, călăuzindu-le spre sporirea în bine.

Toate aceste idei își vor găsi profunde ecouri în 
teologia secolelor ulterioare, chiar dacă dezvoltarea 
ideii creștine de libertatea va lua o direcţie diferită 
în Răsărit și Apus. Faptul că ea apare, însă, încă din 
primele scrieri creștine reprezintă o dovadă su� ci-
entă pentru importanţa de care s-a bucurat în dez-
voltarea teologiei creștine. Mai mult, scrierile apo-
logeţilor ne arată implicaţiile morale pe care această 
înţelegere a libertăţii le poate avea într-o societate 
plină de provocări și primejdii, în mare măsură ase-
mănătoare societăţii în care trăim. Nu virulenţa sau 
tonul acid au impus teologia creștină, ci argumenta-
rea serioasă dublată de blândeţe și înţelegere, toate 
fundamentate pe credinţa nestrămutată că Hristos 
este Fiul lui Dumnezeu întrupat, Mântuitorul lumii. 

Pr. Gabriel Chirculeanu,
Consilier Cultural
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Î
n perioada 28 aprilie – 5 mai, cu bine-
cuvântarea Întâistătătorului epar-
hiei noastre, Biroul de pelerinaje al 

Episcopiei Giurgiului a organizat un pelerinaj la 
Sf. Munte Athos. Pe lângă vizitarea mănăstirilor 
din Sf. Munte, delegaţia episcopiei noastre con-
dusă de Preas� nţitul Părinte Ambrozie a vizitat 
și câteva biserici și vestigii istorice din Tesalonic. 
Orașul, cunoscut și sub numele de Salonic, este al 
doilea ca mărime din Grecia, � ind un important 
centru industrial, comercial și naval. Numele său 
este dat după � essalonica, soţie a lui Cassander 
și soră a lui Alexandru cel Mare, fondatoarea ora-
șului. Aici, în primele două zile, delegaţia Episco-
piei Giurgiului a vizitat biserica „Sf. M. Mc. Dimi-
trie”, unde se a� ă moaștele Sf. Dimitrie Izvorâtorul 
de Mir,biserică ce datează din secolul IV d.Hr. Un 
secol mai târziu, Episcopul Leontios a extins sfân-
tul locaș și l-a transformat intr-unul impunător, 
cu 5 naosuri. Biserica este faimoasă pentru cele 
6 mozaicuri ce datează din secolul VI, înainte 
de perioada iconoclastă. Acestea îl înfăţișează pe 

Pelerinaj la bisericile 
şi vestigiile istorice din oraşul 

Tesalonic - Grecia



21

Sfântul Dumitru împreună cu fondatorii Bisericii 
sau cu copiii, � ind singura reprezentare artistică ce 
a supravieţuit din perioada Epocii întunecate, care 
a urmat după moartea Împăratului Iustinian. De 
asemenea, au mai fost vizitate Catedrala Mitropo-
litană, unde se găsesc moaștele Sf. Grigorie Palama; 
Biserica Sfânta Teodora, care păstrează moaștele 
S� ntei Teodora și ale Sfântului Cuvios David; Bise-
rica Sfânta So� a, în care se păstrează moaștele Sf. 
Vasile cel Nou, nu este doar cea mai mare bise-
rică bizantină din Tesalonic, ci și cea mai renu-
mită. Data ridicării bisericii nu este cunoscută cu 
exactitate, unii istorici apreciind că a fost constru-
ită înaintea bisericii cu același nume din Istanbul 
(sec. VI), iar alţii o situează în secolul VIII, posi-
bil în timpul domniei lui Leon al III-lea. De ase-
menea, a mai fost vizitată și Biserica Sf. Gheorghe 

- Rotonda (construită pe temelia mausoleului cir-
cular ridicat în sec. IV). Biserica a fost construită 
de către împăratul roman Galerius ( 305-311), ca 
parte a unui impunător palat în Tesalonic. Deși se 
pare că a fost gândită ca și mausoleu pentru împă-
rat, nu a fost folosită în acest scop. Aceasta a fost 
transformată în biserică creștină la sfârșitul seco-
lului IV sau jumătatea secolului V.

Ca mărturie a istoriei tumultoase a orașului 
Tesalonic stau numeroasele construcţii și turnuri 
majestuoase, cum ar �  Arcul lui Galerius sau Tur-
nul Alb, ultimul vizitat de către membri delega-
ţiei episcopiei noastre. Construit imediat după ce 
Imperiul Otoman a acaparat orașul, în 1430, turnul 
a fost pe rând fortăreaţă (în sec. XVIII), sau închi-
soare (în secolul XIX). Situat pe faleza de la malul 
mării, a devenit simbolul orașului Tesalonic.
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Pelerini în Muntele Athos – 
Grădina Maicii Domnului

S
âmbătă, 1 mai, delegaţia Episcopiei 
Giurgiului a ajuns în portul Dafne, 
după 2 ore de călătorie cu vaporul, apoi 

la Careia, capitala Sfântului Munte. Aici, Preas� nțitul 
Părinte Ambrozie, însoţit de membrii delegaţiei, a 
vizitat Biserica Protaton. Sfântul locaș se a� ă în capi-
tala administrativă a Sfântului Munte Athos, Careia 
- Karyes. Biserica, aleasă drept reședinţă adminis-
trativă athonită încă din secolul al X-lea, a fost con-
struită și a funcţionat iniţial ca schit, mai târziu, însă, 
avându-se în vedere locul unde se a� ă, cu sfatul între-
gului Sfânt Munte, s-a hotărât a �  socotită Catedrala 

orașului Careia. În Biserica Protaton s-au ţinut mai 
toate sinoadele și dezbaterile athonite. Astfel, Sino-
dul Sfântului Munte se adună aici, anual, la data de 
15 august, o dată cu prăznuirea Adormirii Maicii 
Domnului. După vizitarea Bisericii Protaton, delega-
ţia eparhiei noastre, condusă de Preas� nţitul Părinte 
Ambrozie, a fost primită de membrii Epistasei – orga-
nism executiv de conducere a Sfântului Munte, prilej 
cu care Preas� nţitul Părinte a mulţumit pentru primi-
rea deosebită făcută. Muntele Athos se conduce după 
un regulament monastic, elaborat de Comunitatea 
celor 20 de stareţi numită „Chinotita” și recunoscut 
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de Patriarhia Ecumenică și de Guvernul de la Atena. 
Regulamentul stabilește regulile de vieţuire, dreptu-
rile și datoriile mănăstirilor și călugărilor, precum și 
condiţiile de vizitare a Sf. Munte. Dintre cele 20 de 
mănăstiri, 17 sunt grecești, una rusească, una sârbă și 
una bulgară. Noi, românii, avem două schituri: Pro-
dromul și Lacu. 

Pelerinajul duhovnicesc în Sfântul Munte Athos 
a continuat cu vizitarea chiliei „Sfântul Gheorghe” de 
la Capsala, veche așezare românească, unde dele-
gaţia eparhiei noastre a fost întâmpinată de părin-
tele egumen Petroniu. Cu acest prilej, Întâistătătorul 
eparhiei noastre a săvârșit o slujbă de pomenire pen-
tru monahul Meletie Ifrim, fostul egumen al chiliei 
românești „Sfântul Gheorghe” - Capsala din Muntele 
Athos, și pentru părintele Arsenie Boca, trimis aici în 
anul 1937de către mitropolitul Nicolae Bălan „pen-
tru a deprinde călugăria” din Sfântul Munte. Muntele 
Athos, locul marilor nevoinţe, cetatea rugăciunilor 
neadormite, continuatorul tradiţiei bizantine și înaltă 
școală a pocăinţei, rămâne un loc negrăit, către care 
privim cu smerenia cuvenită. După chilia Sf. Ghe-
orghe Capsala, pelerinii din Episcopia Giurgiului au 
vizitat Schitul „Sf. Ilie”, întemeiat în anul 1757 sau 
1759. Catapeteasma bisericii, cu o greutate de apro-
ximativ două tone, este în întregime acoperită cu aur 
și găzduiește o mulţime de icoane. Schitul Sfântul Ilie 
mai păstrează și două icoane minunate: Maica Dom-
nului Tânguitoarea și Maica Domnului Hrănitoarea, 
ambele făcătoare de minuni; Mănăstirea Iviron a fost 
următoarea vatră monahală vizitată. Aceasta a fost cti-
torită de Ioan Iviritul, prieten al Sf. Atanasie cel Mare 
venit din provincia Caucazului, care se numea Ivirica, 
pe la anul 980. Biserica mănăstirii deţine numeroase 
odoare scumpe: vase, veșminte, salbe de galbeni de 
aur, una dăruită de Petru cel Mare, ţarul Rusiei, pe 
care n-o poate ridica o persoană. Pe unul din pereţi 
este zugrăvit chipul lui Mihai Viteazul (1593-1601), 
ctitor domnitor. În paraclisul de la poartă se află 
Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, numită 
„Portăriţa” care a venit pe mare de la Bizanţ.

Ziua s-a încheiat cu vizitarea Schitului Lacu, 
unul din cele mai vechi vetre monastice românești 
din Sfântul Munte. Are hramul Sfântul Mare Muce-
nic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. În cadrul sistemului 
de organizare athonit, așezarea aceasta călugărească 
este un schit, care e dependent de Mănăstirea Sfân-
tul Pavel, una din cele douăzeci de mari mănăstiri 
care guvernează în mod tradiţional Sfântul Munte. 
Numele nu provine de la vreun lac din împrejurimi, 
ci de la termenul grec lako, care înseamnă groapă. 
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Data când a fost întemeiat acest schit nu se cunoaște 
cu exactitate, dar în secolul al XVIII-lea (1754),aici 
vieţuiau 30 de călugări, pentru care ieromonahul 
Daniil de la Mănăstirea Neamţ, care construiește în 
anul 1760 o biserică de lemn în cinstea Sfântului Mare 
Mucenic Dimitrie.

Pentru cei mai mulţi dintre pelerini, slujba utre-
niei, săvârșită începând cu ora 3 dimineaţa, rămâne 
una dintre experienţele cele mai copleșitoare trăite pe 
parcursul vizitei în Muntele Sfânt.

Într-o atmosferă încărcată de misticism, gene-
rată, în penumbra din interiorul bisericii, de incan-
taţia tulburătoare venită parcă de dincolo de spaţiu 
și timp, ampli� cată de mirosul dulceag de mir din 
aer, Preas� nţitul Părinte Ambrozie, alături de un ales 
sobor de preoţi și diaconi, a săvârșit Sfânta Litur-
ghie Arhierească, ocazie cu care a rostit și un cuvânt 
de învăţătură în care a subliniat frumuseţea duhov-
nicească a vieţii monahale din Sfântul Munte. Aici, 
monahii se adună în biserică știind că nu sunt singuri, 
ci împreună cu toţi îngerii și s� nţii, slăvind pe Dum-
nezeu. Prin Dumnezeiasca Euharistie și prin toate 
slujbele divine se împărtășesc de El tainic printr-o 
lucrare dumnezeiască, a încheiat Preas� nţia Sa. 

Duminică, 2 mai, pelerinii din Episcopia Giur-
giului au vizitat Mănăstirea Marea Lavră care este 
cea dintâi așezare chinovială din Athos și prima din 
eparhia Sfântului Munte. Această mănăstire atho-
nită a fost întemeiată pe la anul 963, prin osârdia 
pustnicului Atanasie din Trapezunda, și cu ajutoare 
bănești date de către împăraţii bizantini, Nichifor 
Focas (963-959) și Ioan Tzimisca (Ioannis Tzimi-
kes: 969-973). Mănăstirea a crescut, practic, prin 
grija Sfântului Atanasie Athonitul, a cărui viaţă se 
împletește inseparabil cu începuturile mănăstirii. 
De asemenea, un moment foarte important al pele-
rinajului l-a constituit prezenţa la Schitul românesc 
Prodromu. Este situat între Kavsokalyvia și Marea 
Lavră, pe un deal stâncos, la mică altitudine. În 
1857 a fost cumpărat de către 2 călugări români, 
cu numele monahal Nectarie și Nifon, după care 
a fost amenajat și recunoscut drept schit. Călu-
gări de origine română care vieţuiesc aici urmează 
principiul cenobitic al vieţii monastice ortodoxe. 
La Schitul Prodromu, delegaţia Episcopiei Giurgi-
ului, condusă de Întâistătătorul eparhiei noastre, a 
fost întâmpinată de părintele stareţ Petroniu Tănase 
și de întreaga obște a schitului care și-a manifes-
tat bucuria de a primi pelerini români în mijlocul 
lor. Cu acest prilej, Preas� nţitul Părinte a trans-
mis binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh 
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Daniel către toţi vieţuitorii Schitului Sfântul Ioan 
Botezătorul. Totodată, Chiriarhul nostru, înconju-
rat de un ales sobor de preoţi și diaconi, a săvâr-
șit Sfânta Liturghie în biserica schitului. La � nal, a 
rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit des-
pre frumuseţea așezărilor monahale românești de 
la Sfântul Munte, care constituie o moștenire cultu-
rală deosebită a poporului nostru. Părinţii înduhov-
niciţi sunt îndrumători adevăraţi spre Hristos. Este 
important să apreciem ceea ce avem și, totodată, să 
nu uităm niciodată de aceste vetre monahale vechi, 
care păstrează întocmai poruncile evanghelice, a 
încheiat Preas� nţitul Părinte. Cu această ocazie, 
delegaţia Episcopiei Giurgiului a vizitat și Biblio-
teca Schitului Prodromu care adăpostește un bogat 
fond de carte ce dă mărturie despre preocupările 
cărturărești ale vieţuitorilor acestui așezământ în 
cele două secole de funcţionare. Un loc aparte îl 
ocupă manuscrisele de o valoare deosebită, printre 
care amintim Istoria Sfântului Munte, în mai multe 
volume, scrisă de ieromonahul Irinarh Șișman, la 
sfârșitul secolului al XIX-lea și în primele decenii 
din secolul al XX-lea. De asemenea, a fost vizitată și 
peștera Sfântului Atanasie care se găsește în apropi-
erea schitului. Vizita la Schitul românesc Prodromu 
nu s-a încheiat decât după ce pelerinii din Episcopia 
Giurgiului au vizitat muzeul schitului și s-au bucu-
rat de frumuseţea cuvintelor pline de înţelepciune 
ale părintelui arhim. Petroniu Tănase, stareţul schi-
tului Prodromu. 

Pelerinajul în Sfântul munte Athos s-a încheiat 
cu vizitarea Schitului Sf. Andrei. Aici, în 1830, doi 
sihaștri ruși, Visarion și Varsanu� e, au construit o 
chilie; în 1874 s-a ridicat o biserică mare cu 3 altare, 
19 paraclise și 30 de clopote. Sfântul locaș adăpos-
tește într-o raclă capul Sfântului Apostol Andrei, 
părticele de la Sfântul Alex Nevski și Sfânta Maria 
Magdalena.
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Meteora - scara ascetică între cer 
şi pământ a urcării duhovniceşti
D

upă vizitarea Mănăstirilor din Sfântul 
Munte Athos, a bisericilor și a vesti-
giilor istorice din Tesalonic, delega-

ţia Episcopiei Giurgiului, condusă de Preas� nţitul 
Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, și-a înche-
iat pelerinajul, vizitând Sfânta Meteora, așezare 
monastică ce constituie cel mai mare și mai impor-
tant Centru Monastic Ortodox al teritoriului gre-
cesc, după Sfântul Munte Athos. Meteora oferă pri-
veliști nemaivăzute. Mănăstirile construite pe vârful 
stâncilor deosebit de abrupte erau, până acum opt 
decenii, accesibile doar călugărilor trași de funie; 
astăzi, turiștii le pot vizita urcând cele câteva zeci 
de trepte săpate în munte. De aceea și stâncile, care 
se găsesc între cer și pământ, oferind scara ascetică 
a urcării duhovnicești, au fost numite „Meteora” de 
către cuviosul Atanasie Meteoritul (ctitor al Marii 
Mănăstiri Meteor) în sec. XIV.

Astfel, pelerinii din eparhia noastră și-au înce-
put călătoria duhovnicească aici vizitând, mai întâi, 
Sfânta Mănăstire Roussanos care a luat fiinţă în 
anul 1529, pe ruinele unor așezări mai vechi, având 
drept ctitori pe fraţii ieromonahi Cuvioșii Ioasaf și 
Masain din Ioanina. Frescele, care acoperă tot nao-
sul și pronaosul, aparţin Școlii Cretane. Deși naosul 

este închinat Schimbării la Faţă a Mântuitorului, cu 
o deosebită evlavie se cinstește și Sfânta Varvara. 

Sfânta Mănăstire Varlaam a fost ce-a de a doua 
oprire a delegaţiei noastre. Impozantă, dar destul de 
mică, foarte aproape de cealaltă mare stâncă, Mănăs-
tirea Varlaam – a Tuturor S� nţilor a fost locuită pen-
tru prima dată de Cuviosul Varlaam, care a sihăstrit, 
în jurul anului 1350, pe vârful acestei stânci uriașe. 
Până acum câteva decenii și la Mănăstirea Varlaam 
se urca cu ajutorul plasei acţionate manual. În anul 
1518, doi fraţi din Ianina, Nectarios și � eofanis, 
dintr-o familie conducătoare a Epirului, s-au călugă-
rit aici și au zidit, pe vechile ruine, o mică biserică cu 
hramul S� nţii Trei Ierarhi. Puţin mai târziu au zidit 
o măreaţă biserică închinată Tuturor S� nţilor, pre-
cum și trapeza (azi, muzeu). Printre documentele 
acestei mănăstiri se păstrează și unele românești, 
primite ca danie, alături de un epitaf brodat cu � r de 
aur pe catifea verde, din 1609, icoane portabile de 
epocă, un tron domnesc cu decoraţie de � ldeș, cruci 
de lemn încrustat și multe altele. 

Mănăstirea Sfânta Treime a impresionat pele-
rinii eparhiei noastre prin așezarea ei grandioasă, 
impunătoare și abruptă. Potrivit tradiţiei, mănăsti-
rea a fost zidită pentru prima dată în anul 1438 de 
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către monahul Demetrie. Paraclisul, un mic naos 
circular cu cupolă, cioplit în stâncă, este închinat 
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, � ind ridicat aici 
în anul 1862. De asemenea, pelerinii au fost impresi-
onaţi de Muzeul de Artă populară al mănăstirii, care 
dispune de o bogată colecţie de ţesături foarte vechi, 
de vase, unelte și obiecte ale artei populare.

Ultimul popas duhovnicesc a fost Mănăsti-
rea Sfântul Ștefan cu o numeroasă și activă obște de 

monahii care desfășoară o bogată operă duhovni-
cească și � lantropică aici. Începutul vieţii monastice 
de aici se afl ă în anul 1192. Ctitori ai mănăstirii sunt 
cinstiţi Cuvioșii Antonie (prima jumătate a sec. XV) 
și Filotei (mijlocul sec. XVI). Biserica mănăstirii a 
fost construită în anul 1350, iar în anul 1545, aceasta 
a fost mărită, restaurându-se în mare parte și pic-
tura. La Mănăstirea Sfântul Ștefan se păstrează spre 
mare cinstire și capul Sfântului Haralambie.
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Şedinţa de lucru a Sinodului 
Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei

Ierarhii din Mitropolia Munteniei și Dobro-
gei s-au întâlnit joi, 20 mai, la București, în cadrul 
Sinodului Mitropolitan. Ședinţa de lucru la care a 
participat și Preas� nţitul Părinte Ambrozie, Epi-
scopul Giurgiului, a avut loc în Sala Sinodală din 
Reședinţa patriarhală, sub președinţia Preafericitu-
lui Părinte Patriarh Daniel. 

„În anul acesta al Autocefaliei Românești este 
necesar să subliniem faptul că în Biserică cu cât 
avem mai multă libertate cu atât este mai mare res-
ponsabilitatea pentru că nu putem da vina pe alţii 
dacă lucrurile nu s-au făcut când trebuie și cum tre-
buie în folosul Bisericii. Pe de altă parte sinodali-
tatea este și o expresie a faptului că noi credem în 
Sfânta Treime cea Una, Deo� inţă și Nedespărţită 
în care persoanele sunt libere, sunt distincte, dar 
nu lucrează în mod separat sau contrar. Deci, un 
sinod este cel dintâi martor al prezenţei S� ntei Tre-
imi în Biserică. Deci Ortodoxia are o eclesiologie 
trinitară, ea nu este nici monarhică teocrată și nici 
republicană ci eclesiologia ortodoxă este trinitară. 
Persoanele sunt distincte, libere dar nedespărţite în 
lucrarea lor în Sfânta Treime. Deci Crezul Orto-
dox, pentru că serbăm anul acesta anul omagial 

al Crezului Ortodox și al Autocefaliei Române, ne 
îndeamnă la lucrare în libertate și comuniune”, a 
spus Preafericitul Părinte Patriarh, ne informează 
patriarhia.ro. 

În cuvântul de deschidere Preafericirea Sa a 
mulţumit ierarhilor prezenţi pentru susţinerea Cen-
trului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române: 
„Ţinem mai înainte să mulţumim tuturor ierarhi-
lor din sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munte-
niei și Dobrogei care sprijină activităţile Patriarhiei 
Române, mai ales în ceea ce privește lucrarea misi-
onară mediatică a Centrului de presă BASILICA”. 
Printre temele de actualitate bisericească a� ate pe 
ordinea de zi s-a a� at analiza textelor pentru slujba 
Acatistului Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul 
Ţării Românești (sărbătorit la 28 octombrie), pre-
cum și pentru slujbele vecerniei și utreniei Sfântului 
Ierarh Bretanion al Tomisului (25 ianuarie) și Sfân-
tului Ierarh Teotim al Tomisului (20 aprilie). 

A fost analizată, de asemenea, și propunerea 
Arhiepiscopiei Dunării de Jos de în� inţare a mănăs-
tirii de călugăriţe cu hramurile „Sfântul Ioan Gură 
de Aur” și „Sfânta Cuvioasă Macrina” în municipiul 
Galaţi. 

Tot în cadrul Sinodului, dintre propunerile 
făcute de Adunările Eparhiale recent constituite ale 
Eparhiilor sufragane Mitropoliei, au fost desem-
naţi membrii clerici în Consistoriul mitropolitan. 
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Î
n Aula Magna Teoctist Patriarhul, 
joi, 20 mai, laureaţii concursului de 
oratorie creștină „Crezul meu”, în 

prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și 
a membrilor sinodului Mitropolitan al Mitropoliei 
Munteniei și Dobrogei, însoţiţi de preoţii care i-au 
îndrumat, au vizionat un � lm produs de TRINI-
TAS TV, în cadrul căruia au fost re� ectate cele mai 
importante momente ale competiţiei, de la � ecare 
Eparhie din Patriarhia Română. Cu binecuvânta-
rea Preas� nţitului Părinte Ambrozie, eparhia Giur-
giului a fost reprezentată de eleva Roman Romina 
Marinela, clasa a VIII-a de la Școala Generală din 
Bolintin Deal, a� ată sub îndrumarea părintelui Niţă 
Ionuţ.

La � nal, 
Preafericitul 
Părinte Patri-
arh a mul-
ţumit Prea-
s� ntei Treimi 
pentru daru-
rile revărsate 
prin Botez în 
acești copii, 
în „� orile cre-
dinţei Biseri-
cii noastre”și 
a arătat în 
cuvântul său 
care este importanţa programelor de catehizare: 
„Suntem foarte bucuroși să constatăm că daru-
rile de la Botez, dacă sunt cultivate devin lumini 
ale credinţei, ale bucuriei, ale comuniunii în Bise-
rică. Acești copiii și tineri, crescuţi în credinţă de 
familii credincioase, dar și cultivaţi în credinţă 
de către profesori, de către preoţi, au fost angajaţi 
într-o lucrare deosebită de mărturisire a credinţei’. 
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat 
că acest concurs este o formă deosebită de omagi-
ere a Mărturisirii de Credinţă Ortodoxe: „Concursul 

de oratorie creștină, „Crezul meu”, este una dintre 
cele mai frumoase forme de omagiere a Simbolului 
de Credinţă în anul omagial al Crezului Ortodox și 
al Autocefaliei Românești. Ne bucurăm că programul 
naţional al Patriarhiei Române – „Hristos Împărtă-
șit copiilor” are în acest an o prospeţime, o noutate, o 
creativitate deosebită”, informează patriarhia.ro.

De asemenea, Patriarhul României a subliniat 
faptul că Mărturisirea de credinţă are ca bază cre-
dinţa în Dumnezeu Iubire, în Preasfânta Treime: 
„Ceea ce trebuie să reţinem în mod deosebit este că 
Dumnezeu este iubire � indcă este Treime. Sfântul Chi-
ril al Alexandriei a spus că dacă Dumnezeu este Unul 
singur, ca Persoană singură, este o singurătate eternă 

și nu poate � i 
iubire. Toc-
mai pentru 
că Dumne-
zeu este Tre-
ime este Iubire 
eternă și ne 
cheamă pe 
noi oamenii, 
prin Botez, 
să intrăm în 
această taină 
a Vieţii și 
Iubirii eterne 
a Preasfintei 
Treimi. Cre-

zul Ortodox are ca și centru credinţa în Dumnezeu 
Iubire, în Preasfânta Treime. În Sfânta Treime este un 
singur izvor al Fiinţei și al Vieţi – Dumnezeu Tatăl, de 
aceea nu avem trei dumnezei ci Unul singur”. 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit și 
câteva explicaţii dogmatice referitoare la învăţătura 
despre Sfânta Treime pe care ne-o prezintă, neîntre-
ruptă și nemodi� cată de XVII secole, Crezul Orto-
dox: „Copiii, tinerii și în general creștinii astăzi tre-
buie să vadă în Sfânta Treime nu doar o unitate de 
� inţă, ci taina cea mai mare a unităţii în libertate și 

Câştigătorii concursului de oratorie creştină intitulat 
„Crezul meu” au fost premiaţi de Patriarhul României
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a libertăţii în unitate sau în comuniune. Cu cât omul 
iubește mai mult pe Dumnezeu și pe semenii săi cu atât 
este mai liber. Când el se distanţează de Dumnezeu și 
de semenii săi atunci el se înrobește prin înstrăinare. 
Deci, libertatea ca distanţare și izolare este o robie a 
înstrăinării de Dumnezeu, de semeni și de noi înșine 
ca � inţe create după chipul S� ntei Treimi. Deci taina 
S� ntei Treimi nu este o simplă mărturisire abstractă a 
credinţei, este lumina întregii existenţe. Însuși univer-
sul material este marcat de amprentele S� ntei Treimi 
în înţelesul că totul este interrelaţional în existenţă”. 
Vineri, 21 mai, la sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi 
Constantin și Elena, micii oratori au participat la 
slujba hramului Catedralei patriarhale. 

După Sfânta Liturghie o� ciată la Catedrala 
Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel 

a premiat câștigătorii Con-
cursului de oratorie creș-
tină intitulat „Crezul meu”. 
Aceștia au primit din par-
tea Patriarhului României 
diploma „Sfinţii Împăraţi 
Constantin și Elena”, insigna 
„Crucea Patriarhală” (emisă 
cu prilejul împlinirii a 125 
de ani de la recunoașterea 
o� cială a autocefaliei Biseri-
cii Ortodoxe Române și a 85 
de ani de la ridicarea la ran-
gul de Patriarhie), volumul 
„Simbolul de credinţă creștin 
ortodox”, precum și Revista 
Patriarhiei pentru copii și 
familia creștină „Chemarea 

Credinţei”, ne informează patriarhia.ro. 
Tinerii câștigători au fost chemaţi apoi 

de Patriarhul României care le-a acordat pre-
miile și diploma Sfinţii Împăraţi Constan-
tin și Elena, diplomă tipărită special pen-
tru ei, pentru participare cu merite deosebite 
la Concursul de Oratorie creștină „Crezul 
meu” din Proiectul catehetic „Hristos împăr-
tășit copiilor” al Patriarhiei Române, orga-
nizat cu prilejul Anului Omagial al Crezului 
Ortodox și al Autocefaliei Românești 2010’. 
Concursul de oratorie creștină „Crezul meu” a 
fost organizat de Sectorul teologic-educaţional 
al Patriarhiei Române, fiind prima competiţie 
de acest fel organizată la nivel naţional.
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Latura simbolică a bătăilor de toacă
R

ânduiala liturghiei ortodoxe este 
astfel întocmită încît simbolizează 
întreaga iconomie a mântuirii ome-

nirii. Scopul acestui simbolism liturgic este efectul 
binefăcător psihologic, purificator, care din per-
spectiva mistică duce la iluminare. Simbolul dezvă-
luie viaţa divină, dă semnul pentru trecerea energiei 
divine în viaţa acestei lumi naturale, dar în același 
timp acoperă in� nitul tainic al vieţii divine, a� rmă 
incomparabilitatea lumii cu viaţa spirituală (Dumi-
tru Stăniloaie).

Simbolismul toacei derivă din simbolismul 
liturgic, � ind extins la 
întreaga viaţă duhov-
nicească. Toaca ce 
„cheamă credincioșii la 
Biserică” simbolizează 
Cuvântul, ca ziditor 
spiritual. Semnificaţia 
toacei se nuanţează și 
se adâncește în funcţie 
de momentele ciclu-
lui liturgic anual și zil-
nic. La procesiuni toaca 
joacă rol înainte-mer-
gător. La înmormântă-
rile călugărilor, toaca 
merge înaintea defunc-
tului în semn de bucurie, căci moartea călugăru-
lui este de fapt nunta duhului său cu Hristos. După 
Înviere, în Săptămîna Luminată, toaca simbolizează 
Cuvântul, în dublă ipostază: răspândirea cuvântului 
lui Dumnezeu și cuvântul omenesc de preamărire 
a lui Dumnezeu, exprimat prin bătaia simultană de 
toace și clopote. Bătaia toacei marchează intrarea în 
Împărăţia Luminii.

În mistică ,,Lumina este însuși Dumnezeu, 
dar e și puterea coborâtă din ascunsul supra � inţial 
până la noi’’ putere îndumnezeitoare, de-� inţă-făcă-
toare, de-viaţă-pricinuitoare, de-înţelepciune-dătă-
toare. Lumina ca stare corespunde contemplaţiei în 

rugăciune. La miezul nopţii toaca aprinde lumina în 
candelă și de la candelă se aprinde lumina în su� etul 
celui ce se roagă.

Toaca este deci un înainte-mergător în toate 
etapele esenţiale ale urcușului spiritual al momen-
tului spre Dumnezeu, care este Lumina, Viaţa, Per-
fecţiunea, Puritatea. Toaca este simbolul jertfei, al 
cruci� cării Mântuitorului Iisus Hristos, ca moment 
de profundă semni� caţie teologică și doctrinară în 
istoria și în iconomia mântuirii omenirii. Argumen-
tarea acestui simbol se găsește în: interpretarea teo-
logică a simbolisticii toacei și a clopotelor în funcţie 

de momentele cele mai 
importante ale anului 
bisericesc, în special 
de perioada Paștelui și 
de ciclul liturgic zilnic.

În Săptămîna 
Patimilor, se bate toaca 
rar, se bate mai ales la 
ceasurile Împărtești, 
se bate de câteva ori 
și numai toaca, ceea 
ce semni� că faptul că 
suntem în plină peri-
oadă, în plin memorial 
de transpunere isto-
rică și de trăire spiri-

tuală în același timp a evenimentului răstignirii care 
domină și cu care culminează, Săptămîna Patimilor. 
Fiecare zi din Săptămîna Patimilor are o importanţă 
fundamentală, capitală în istoria mântuirii noastre. 
În Vinerea patimilor toaca se bate foarte rar, fără o 
anumită armonie, deci îi transmite creștinului nos-
tru starea de durere, de participare, nu un asistent 
oarecare, ci un participant efectiv alături de Iisus.

În Săptămâna Luminată toaca se bate din nou, 
elementul de jertfă, de durere din Săptămîna Pati-
milor se transformă în bucurie, ca o unitate, ca o 
legătură de nedespărţit între ceea ce s-a întîmplat 
în Vinerea Patimilor și ceea ce se va întâmpla în 
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noapea Învierii și bucuria care continuă în Săptă-
mâna Luminată și în tot restul anului. Putem spune 
că prin bătaia de toacă și clopot, prin rezonanţa lor, 
fac să unească elementele teologice fundamentale 
prin care Iisus ne-a mântuit pe noi : patimă, moarte, 
înviere.

Un alt simbol îl formează poziţia tocașului cu 
toaca în timpul semnalizării și simbolurile realizate 
de mâna dreaptă. Ţinuta  în mâna stîngă, în drep-
tul inimii, privit din depărtare, formează cu corpul 
o cruce. Aceeași poziţie și formă de cruce se reali-
zeaza și la toaca cu două mâini. Deci acest element 
de tradiţie păstrat în Biserica noastră cuprinde în el 
acea valenţă tradiţională arătând că Iisus a fost răs-
tignit pe o cruce și nu pe un stălp așa cum apare la 
alte confesiuni religioase.

Reprezentarea simbolică cu care tocașii își aso-
ciază bătaia și în special � orile au și ele o dimensi-
une mistagogică deosebită. Simbolurile realizate de 
mâna dreaptă în timpul bătăii, crucea, triunghiul și 
cercul. Mișcarea circulară este simbolul eternităţii 
prin unitatea sa dar și simbolul dragostei creștine. 
Cercul auriu este simbol al luminii, � ind un semn al 
s� nţilor. Crucea în cerc închipuie persoanele S� ntei 
Treimi. Toate aceste simboluri ale cercului decurg 
din numele divine. Dumnezeu este nemărginit, 
etern, este Cuvîntul, Iubirea, Lumina, Calea Adevă-
rul, Frumosul, Binele etc. Mișcarea în linie dreaptă 
este după Sfîntul Dionisie Areopagitul mișcarea 
minţilor, cînd ele înaintează ca să îngrijească de cele 
inferioare. Mișcarea în formă de spirală reprezintă 
mișcarea su� etului , ori de cîte ori este luminat, după 
puterile sale, de conștiinţe divine nu în chip intuitiv și 
unitar, ci prin procesul rațiunii discursive ca pe niște 
lucrări mixte și alternative (Sf. Dionisie Areopagitul).

Bătaia în triunghi reprezintă simbolul triun-
ghiului echilateral, cel al autoștiinţei și al providen-
ţei dumnezeiești. De asemenea, ne duce cu gândul 
la simbolistica creștină a numărului trei. Bătaia în 
cruce este cea mai frecventă. Crucea este scutul bise-
ricilor și steagul de biruinţă al creștinilor. Cele patru 
braţe ale crucii închipuie cele patru virtuţii creș-
tine: iubirea, răbdarea, ascultarea și iertarea păcate-
lor. Crucea este simbolul scării raiului, este legătura 
noastră cu Dumnezeu, este scara pe care urcă rugă-
ciunea noastră la cer, este biruinţa asupra morţii. 
Semnul crucii este rugăciune, simbolul verticalităţii, 
unind locurile centrale ale omului: mintea, inima și 
umerii.

Simbolica gesturilor tocașilor dezvăluie cre-
dinţa și aspritatea mântuirii prin cruce. Nu întâm-
plător rânduiala monahală prevede ca monahul 
care bate toaca de mână împrejurul bisericii să � e 
îmbrăcat în ţinută monahală completă (ca și ostașul 
echipat cu toate armele sale pentru război). Semna-
lul de toacă, � ind chemare la rugăciune, se plasează 
la temelia corabiei mântuirii, marcând intrarea în 
Împărăţia lui Dumnezeu, în Împărăţia Luminii.

Bătutul toacei este un act liturgic, iar semnele 
schiţate pe instrument atât în construcţie cât mai 
ales în timpul momentelor liturgice re� ectă dina-
mica stărilor su� etești în drumul anevoios al deveni-
rii duhovnicești a omului, anume toate stările, toate 
mișcările, cele ale minţilor, cele ale su� etelor, cele ale 
trupurilor (Sf. Dionisie Areopagitul). Toaca simbo-
lizează Cuvântul lui Dumnezeu care cheamă credin-
cioșii la jertfă pentru a intra în Împărăţia Luminii.

Prof. Maria Băiatu
Seminarul Teologic „Teoctist Patriarhul” 

- Giurgiu
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Parteneriat social între 
Episcopia Giurgiului și Episcopia 

de Chiavari - Italia

Î n perioada 3 – 7 mai. , o delegaţie compusă 
din directorii centrelor sociale „Villaggio 

del Ragazzo”, „Centro Benedetto Acquarone”, 
„Centro di San Salvatore di Cogorne” din cadrul 

Episcopiei de Chiavari – Italia s-au deplasat la 
Giurgiu în vederea iniţierii unui proiect social în 
parteneriat cu Episcopia Giurgiului.

Delegaţia din Italia a vizitat Așezământul 
Social Grădina Maicii Domnului și Casa Protejată 
Nifon Mitropolitul de la Letca Nouă, Așezământul 
Social Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil din Localita-
tea Slobozia și Cabinetul Medical Sf. Ioan Rusu al 
Episcopiei Giurgiului. 

Proiectul social european ce se dorește a �  
implementat vizează asistenţa socială a persoane-
lor vârstnice precum și pregătirea de personal spe-
cializat în furnizarea de servicii sociale și se des-
fășoară în colaborare cu Episcopia Giurgiului și 
Consiliul Judeţean Giurgiu.

Parteneriatul social iniţiat de cele două epi-
scopii are ca grup ţintă persoane vârstnice defavo-
rizate din cuprinsul judeţului Giurgiu.

În acest sens, în perioada imediat următoare, 
Episcopia Giurgiului intenţionează să în� inţeze un 
Centru Social pentru persoane vârstnice la Mănăs-
tirea Delta Neajlovului, care să funcţioneze în cola-
borare și după modelul Centrelor sociale ale Epi-
scopiei Catolice de Chiavari.

Expoziţia de icoane 
„Lăsaţi copiii să vina la mine”

Episcopia Giurgiu prin Sectorul Învăţământ 
și Activităţi cu Tineretul a organizat expoziţia de 
icoane ale elevilor de la ciclul primar, gimnazial și 
liceal din Municipiul Giurgiu cu titlul „Lăsaţi copiii 
să vină la Mine „

Această manifestare a avut ca scop eviden-
ţierea credinţei creștine , tradiţiilor și obiceiurilor 
strămoșești ale Sărbătorii S� ntelor Paști, Sfântul 
Gheorghe și Înălţarea Domnului Iisus Hristos, sti-
mularea aptitudinilor artistice ale elevilor, promo-
varea și descoperirea noilor talente din orașul nos-
tru în domeniul picturii.

Lucrările celor 145 de elevi, îndrumaţi 
de 29 de profesori, au fost depuse la Centru 

Actualitatea eparhială
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Eparhial pentru Copii și Tineret „Sfântul Ioan 
Valahul” al Episcopiei Giurgiu in perioada 13- 
29 aprilie 2010. La vernisarea expoziţiei ce a 
avut loc în data de 4 mai, la care au luat parte 
peste 300 de elevi.

Prin purtarea de grijă a Preas� nţitului Părinte 
Ambrozie, cele mai bune lucrări au fost premiate, 
iar profesorii și ceilalţi elevii, au primit diplome de 
participare, iconiţe și cărţi de rugăciune.

Prăznuirea Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe 
în orașul Ruse – Bulgaria

B ucurându-se de mare iubire în toată 
lumea creștină, joi, 6 mai, Sfântul Mare 

Mucenic Gheorghe a fost sărbătorit cu deosebită 
cinste și în Biserica Ortodoxă a Bulgariei. Având 
în vedere strânsa legătură dintre cele două orașe 
dunărene, Giurgiu și Ruse, la invitaţia Înaltprea-
s� nţitului Părinte Neo� t Mitropolit de Ruse, Prea-
s� nţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, 
împreună cu un sobor de preoţi a luat parte la 
săvârșirea S� ntei Liturghii în Biserica Sfântul Ghe-
orghe din Ruse. 

La sfârșitul S� ntei Liturghii, Înaltpreas� nţia 
Sa a mulţumit oaspeţilor pentru prezenţa la acest 
moment de bucurie creștină și a felicitat pe cei ce 

poartă numele Sf. M. Mc. Gheorghe. La rândul său, 
Preas� nţitul Părinte Ambrozie, în cuvântul de mul-
ţumire a arătat că deși folosim calendare diferite, 
suntem uniţi în slujire și cinstim împreună pe s� n-
ţii care prin jertfa lor au păstrat unitatea credinţei 
în Hristos. Tot în această zi se sărbătorește și Ziua 
Armatei și de aceea de la Biserica Sf. Gheorghe 
soborul preoţilor a plecat însoţit de fanfara mili-
tară până la monumentul eroilor luptei din 1885 
unde, după săvârșirea slujbei de pomenire a eroilor, 
au fost depuse coroane de � ori de către o� cialităţi 
și oaspeţi.

De asemenea, mai trebuie cunoscut faptul că 
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este protectorul 
agricultorilor, din această zi începând anul agricol. 
Acum se adunau oamenii pentru muncile agricole 
și lucrau până la Sf. Dumitru când primeau plata 
pentru această perioadă.
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Întâlnirea tinerilor ortodocși din 
Europa de Nord la Oslo, Norvegia

Î n Duminica a VI-a după Paști (a Orbului 
din naștere), cu binecuvântarea Preaferi-

citului Părinte Patriarh Daniel, Pras� nţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, alături de Prea-
sfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de 
Nord și de Preas� nţitul Părinte Emilian Loviștea-
nul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, 
a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în biserica 
Parohiei Ortodoxe Române din Oslo, Învierea 
Domnului şi Sfi nţii Mucenici Ioan Valahul şi Hal-
vard Norvegianul, cu prilejul hramului acesteia. 
Astfel, cei doi martiri, ocrotitori ai comunităţii 
parohiale române din capitala Regatului Norve-
giei au fost sărbătoriţi în duminica premergătoare 
pomenirii lor în calendarul creștin ortodox. 

Totodată, în contextul proclamării anului 
2010 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române ca „Anul omagial al Crezului Ortodox și 
al Autocefaliei românești”, după săvârșirea S� ntei 
Liturghii a avut loc și întâlnirea tinerilor ortodocși 
români din Oslo-Norvegia, care a avut ca temă 
Crezul Bisericii şi sensul vieţii noastre. Evenimen-
tul a fost organizat de Centrul de tineret Sfântul 
Voievod Ştefan cel Mare din Episcopia Ortodoxă 
Română a Europei de Nord. 

Cu prilejul întâlnirii, Ierarhii au purtat 
un dialog cu tinerii ortodocși români și de alte 

naţionalităţi din Suedia, Danemarca și Norvegia 
prezenţi la această manifestare duhovnicească, iar 
după agapa frăţească oferită de parohia ortodoxă 
română din Oslo, a fost organizat un pelerinaj la 
moaștele Sfântului Rege Martir Olav, creștinăto-
rul Norvegiei, păstrate în biserica romano-catolică 
„Sfântul Olav” din Oslo.

„Ziua porţilor deschise” 
- întâlnirea românilor 
din regatul Norvegiei

Î n data de 10 mai, la invitaţia Preas� nţi-
tului Părinte Macarie, Episcopul Episco-

piei Ortodoxe Române a Europei de Nord, Prea-
s� nţitul Părinte Ambrozie a participat alături de 
Preasfinţitul Părinte Emilian Lovișteanul, Epi-
scop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului la sediul 

Întâlnirea tinerilor ortodocși din 
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Ambasadei României din Oslo, la întâlnirea româ-
nilor din Regatul Norvegiei, intitulată „Ziua Porţi-
lor Deschise”. 

În cadrul întâlnirii, Excelenţa Sa, Dr. Cris-
tian Istrate, Ambasadorul României în Norvegia, 
a făcut o prezentare a principalelor evenimente, 
acţiuni culturale și de diplomaţie publică între-
prinse cu contribuţia sau la iniţiativa românilor 
din această ţară, precum și a proiectelor pentru 
diaspora realizate de Ambasadă în ultimii patru 
ani. Cu acest prilej, pianista de origine română, 
Monica Tomescu Rhode, a susţinut un mic con-
cert, urmat de vizionarea a două emisiuni din ciclul 
TVRi „Lumea și noi” realizate de Irina Luca în 2008 
și, respectiv, Daniela Mitache în 2009 despre româ-
nii din Norvegia.

Etapa pe eparhie 
a Concursului naţional 

de oratorie creștină „Crezul meu” 
în Episcopia Giurgiului

M arţi, 11 mai, în contextul proclamă-
rii anului 2010 de către Sfântul Sinod 

al Bisericii Ortodoxe Române ca „Anul omagial al 
Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești”, cu 
binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie, 
în Episcopia Giurgiului a avut loc etapa pe eparhie 

a Concursului Naţional de oratorie creștină „Crezul 
meu”. La evenimentul care a avut loc la Centrul epar-
hial pentru copii și tineret „Sf. Ioan Valahul” au par-
ticipat copii din cuprinsul eparhiei noastre din cele 
patru protopopiate. Concursul a constat în susţine-
rea unui eseu intitulat „Crezul meu!”, în care tinerii 
participanţi și-au exprimat modalitatea lor de tră-
ire a Crezului mărturisit de Sfânta Biserică la � ecare 
Sfântă Liturghie. Mărturisirea de credinţă sau Cre-
zul, așa cum este îndeobște cunoscut de către credin-
cioși, ocupă un loc aparte în viaţa Bisericii Ortodoxe. 
Formularea lui, introducerea în cadrul S� ntei Litur-
ghii, interpretarea și apărarea lui reprezintă puncte 
fundamentale în înţelegerea și trăirea Ortodoxiei. 

După analizarea lucrărilor și a prestaţiei oratorice a 
tinerilor concurenţi, comisia de examinare a stabilit 
clasamentul � nal al acestei competiţii desfășurate la 
nivelul eparhiei noastre. Astfel, eleva Roman Romina 
Marinela, clasa a VIII-a de la Școala Generală din 
Bolintin Deal, a� ată sub îndrumarea părintelui Niţă 
Ionuţ, a fost desemnată să participe la etapa � nală, 
care va avea loc în zilele de 20-21 mai la București, cu 
prilejul sărbătoririi S� nţilor Împăraţi Constantin și 
Elena, ocrotitorii Catedralei Patriarhale.

Manifestări religios-culturale 
închinate „Sf. Mc. Ioan Valahul”

Î n ajunul sărbătoririi Sfântului Mucenic 
Ioan Valahul, la Centrul Eparhial pentru 

copii și tineret „Sf. Mc. Ioan Valahul”, cu binecu-
vântarea Preas� nţitului Părinte Ambrozie, Episco-
pul Giurgiului, un sobor ales de preoţi, a săvârșit 
Slujba Vecerniei unită cu Litia, în prezenta unui 
grup de elevi de la Liceul „Tudor Vianu”, de la 
Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” și de la Semina-
rul Teologic „Teoctist Patriarhul” din Mun. Giurgiu. 
De asemenea, la eveniment au participat și grupuri 
de elevi de la școlile Nr.10 și Nr.1 „Sf. Gheorghe”, 
din Giurgiu.
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La slujba Vecerniei, au participat și coordo-
natorul Centrului Eparhial, doamna profesor Vale-
rica Mi� ode și doamna director a Școlii de muzică 
și arte plastice „Victor Karpis”.

La � nalul slujbei, părintele Tudor Georgian 
Bogdan, Secretar eparhial, a rostit un cuvânt de 
învăţătură în care a evidenţiat viaţa pilduitoare a 
Sfântului Ioan Valahul, care trebuie să � e pentru 
tinerii de astăzi model desăvârșit de s� nţenie. 

Manifestările religios-culturale închinate „Sf. 
Mc. Ioan Valahul” vor continua și mâine, când, 
tot la Centrul Eparhial pentru copii și tineret din 
incinta sediului administrativ al eparhiei noastre, 
91 de copii din 11 case de tip familial din mun. 
Giurgiu, alături de coordonatorii acestora, vor 
asista la un mic spectacol oferit de elevii voluntari 
de la Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”.

Seminarul teologic 
„Teoctist Patriarhul” din Giurgiu 

și-a sărbătorit ocrotitorul

C a în fi ecare an, la data de 12 mai, profeso-
rii și elevii Seminarului Teologic „Teoctist 

Patriarhul” din Giurgiu îl cinstesc pe ocrotitorul lor 
spiritual, Sfântul Ioan Valahul. Ceremoniile prile-
juite de acest moment au început cu Sfânta și Dum-
nezeiasca Liturghie, săvârșită de către un ales sobor 

de preoţi și diaconi. În cuvântul de învăţătură rostit 
cu acest prilej s-a insistat asupra modelului de viaţă 
creștină oferit de Sfântul Ioan Valahul și mai ales 
asupra nevoii de mărturisire pe care tinerii teologi 
se cuvine să o facă în această lume plină de provo-
cări și tentaţii.

La � nalul S� ntei Liturghii s-a săvârșit slujba 
de parastas pentru vrednicul de pomenire Părinte 
Patriarh Teoctist, ctitorul spiritual al acestei școli 
teologice care, începând din data de 12 mai 2008, 
cu Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte 
DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a 
primit numele „TEOCTIST PATRIARHUL”. 

Festivităţile au continuat cu Festivalul naţi-
onal „Ritmuri de toacă”, destinat elevilor semina-
riști din întreaga ţară, organizat de către Seminarul 
Teologic Giurgiu în colaborare cu Episcopia Giur-
giului, avându-i ca organizatori pe Pc. Pr. Prof. 
Marius Constantin Jica și pe doamna Profesor 
Maria Băiatu. La � nal toţi participanţii au primit 
premii și au participat la agapa frăţească organizată 
cu acest prilej.
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Centrul eparhial pentru copii 
și tineret „Sf. Ioan Valahul” – 

un an de la inaugurare

M iercuri, 12 mai, la Centrul eparhial 
pentru copii și tineret „Sf. Ioan Vala-

hul” din incinta sediului administrativ al Episco-
piei Giurgiului, cu binecuvântarea Preas� nţitului 
Părinte Ambrozie, un ales sobor de preoţi a săvâr-
șit Sfânta Liturghie cu prilejul împlinirii unui an 
de la inaugurarea centrului. La eveniment au luat 
parte tineri din instituţiile de învăţământ ale mun. 
Giurgiu care, la momentul potrivit, s-au împărtă-
șit cu Trupul și Sângele Domnului. După săvârși-
rea S� ntei Liturghii, 91 de copii din 11 case de tip 
familial împreună cu coordonatorii lor au asistat 
la un mic spectacol oferit de elevii voluntari de la 
Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”. De asemenea, 
părintele Popa Edmond Nicolae, consilier social, 
a adus bucurie în su� etele copiilor interpretând 
câteva cântece la chitară. După spectacol copiii au 
vizitat Muzeul Eparhial, unde părintele Balaban 
Mihail, consilier patrimoniu, le-a prezentat valo-
roasele exponate precum și cele două săli tematice 
intitulate „Gospodăria de Vlașca”. La � nal, cei 91 de 
copii din cele 11 case de tip familial au primit din 
partea Episcopiei Giurgiului și a tinerilor voluntari 

daruri care au constat în: fructe, sucuri, prăjituri, 
haine, cărţi și jucării.

La eveniment au luat parte și reprezentanţi ai 
unor instituţii judeţene: Poliţia de Frontieră, Direc-
ţia Judeţeană pentru Tineret, Inspectoratul Școlar 
Judeţean, Direcţia Judeţeană pentru Sport, Clubul 
Sportiv Școlar, Direcţia Generală pentru Asistenţa 
Socială și Protecţia Copilului, Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură.

Biserica „Înălţarea Domnului” 
din municipiul Giurgiu 
și-a sărbătorit hramul

J oi, 13 mai, în ziua slăvitului Praznic al 
Înălţării Domnului la biserica „Înălţa-

rea Domnului” din mun. Giurgiu, Sfânta Liturghie 
a fost săvârșită de Întâistătătorul eparhiei noastre, 
înconjurat de un ales sobor de preoţi și diaconi și 
în prezenţa a sute de credincioși. În cuvântul de 
învăţătură rostit cu acest prilej, Chiriarhul nostru 
a vorbit despre semni� caţia duhovnicească a praz-
nicului Înălţării Domnului care reprezintă un act 
împărătesc și de proslăvire sau de ridicare la slava 
pe care a avut-o înainte de a �  lumea. Înălţarea 
Domnului a încheiat Preas� nţitul Părinte Ambro-
zie, este în același timp și începătură și garanţia 
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înălţării noastre, a celor credincioși. După săvârși-
rea S� ntei Liturghii, un numeros sobor de preoţi și 
diaconi, în frunte cu ierarhul locului, Preas� nţitul 
Părinte Ambrozie, au săvârșit o slujbă de pomenire 
pentru eroii români căzuţi de-a lungul veacurilor 
pe toate câmpurile de luptă pentru credinţă, liber-
tate, dreptate, apărarea ţării și întregirea neamului. 
Slujba parastasului a fost precedată de o ceremonie 
de depunere de coroane și jerbe de � ori la Mauso-
leul Eroilor din curtea bisericii.

La eveniment au luat parte o� cialităţi centrale 
și locale, precum și reprezentanţi ai veteranilor 
de război și ai partidelor politice, ai Jandarmeriei 
Române, IPJ, SRI și șe�  ai instituţiilor descentrali-
zate ale statului.

Ședinţa de constituire a Adunării 
Eparhiale a Episcopiei Giurgiului

L a Mănăstirea Sf. M. Mc. Gheorghe din 
Giurgiu, a avut loc joi, 13 mai, Ședinţa de 

constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Giur-
giului, pentru mandatul 2010-2014. Evenimen-
tul a debutat cu o slujbă de Te Deum, o� ciată de 
către Întâistătătorul eparhiei noastre, în prezenţa 



40

membrilor Adunării. Ședinţa a fost deschisă de Prea-
s� nţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, în 
calitate de președinte, prilej cu care Preas� nţia Sa a 
evidenţiat importanţa acestui moment, făcând tot-
odată o prezentare a tuturor realizărilor din timpul 
mandatului precedentei Adunări eparhiale, precum 
și a necesităţilor pastoral-misionare, culturale și soci-
ale ale Episcopiei Giurgiului pentru următorii patru 
ani. De asemenea, în cadrul ședinţei, au fost validate 
mandatele membrilor aleși în cele zece circumscripţii 
electorale, constituite în mod regulamentar pe terito-
riul episcopiei noastre. Totodată, s-a aprobat compo-
nenţa comisiilor de lucru și a secretariatului Adună-
rii, � ind în același timp desemnaţi și reprezentanţii 
Episcopiei Giurgiului în Adunarea Naţională Bise-
ricească, membrii Consiliului Eparhial, ai Consisto-
riului, precum și delegaţii în Consistoriile Mitropoli-
tane. Alegerile pentru legislatura 2010-2014 au avut 
loc joi, 15 aprilie 2010. Pentru legislatura 2010-1014 
s-au ales următoarele comisii: Comisia adminis-
trativ-bisericească; Comisia culturală-educaţio-
nală; Comisia economică, bugetară și patrimonială; 
Comisia social-� lantropică; Comisia organizatorică, 
juridică și de validare. Adunarea Eparhială este orga-
nul eparhial deliberativ, ce are în componenţă 30 de 
membrii (10 clerici și 20 mireni), împărţiţi pe cinci 
comisii de lucru: administrativ-bisericească; cultu-
ral-educaţională; economică, bugetară și patrimo-
nială; social-� lantropică și organizatorică; juridică 
și de validare. Adunarea Eparhială analizează dările 
de seamă anuale ale � ecărui sector al Episcopiei și 
aprobă proiectele ce urmează să � e desfășurate.

Acţiunea de ecologizare: 
„Un colţ de rai”

L a data de 15 mai 2010, Episcopia Giur-
giului, cu binecuvântarea Preas� nţitu-

lui Părinte Ambrozie, prin Centrul Eparhial pen-
tru Copii și Tineret „Sfântul Ioan Valahul”, Garda 

Naţională de Mediu, Inspectoratul Școlar al Jude-
ţului Giurgiu, , Organizaţia Naţională „Cercetașii 
României” și Consiliul Judeţean al Elevilor Giur-
giu a organizat acţiunea de ecologizare: „Un colţ 
de rai”.

Aceasta s-a desfășurat în pădurea ce apar-
ţine Mănăstirii „Sf. Ioan Rusu” din comuna Slo-
bozia, a avut ca scop educarea tinerei generaţii 
in spiritul respectului pentru natură și viaţă prin 
implicarea elevilor liceelor giurgiuvene în acţiuni 
de protecţie a mediului înconjurător.

Acţiunea parteneriat, a reunit aproximativ 
80 de elevi din liceele orașului: Seminarul Teo-
logic „Teoctist Patriarhul”, Ion Maiorescu, Tudor 
Vianu, Gr. Șc. Adm. Ion Barbu, Gr. Șc. Viceami-
ral Ioan Balanescu și Gr. Șc. Miron Nicolescu 
care alături de un grup de cercetași au dat o 
mana de ajutor la pregătirea Mănăstirii pentru 
hram.

De asemenea, elevii prezenţi au participat 
la jocuri recreative care să le dezvolte imagina-
ţia, creativitatea și plăcerea de a petrece mai mult 
timp în aer liber.

Prin purtarea de grijă a Întâistătătorului 
eparhiei Giurgiului, cei mai harnici dintre parti-
cipanţi au fost recompensaţi cu premii ce au con-
stat în tricouri, cărţi de rugăciune, almanahul 
bisericesc pe anul 2010 ș.a..
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Slujire arhierească 
în Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” 

din localitatea Vânătorii Mari

Î n ziua de 16 mai, Biserica Ortodoxă s-a 
a� at în Duminica a VII-a după Paști, a 

S� nţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, prilej cu 
care în biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” din localita-
tea Vânătorii Mari, Sfânta Liturghie a fost săvârșită 
de Preas� nţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giur-
giului. În cadrul S� ntei Liturghii Arhierești, Întâi-
stătăorul eparhiei noastre a hirotonit întru preot 
pe părintele diacon Popescu Alin pe seama Paro-
hiei Mârșa, Protoieria Bolintin și a hirotesit întru 
duhovnic pe părintele Limostin George, preot II 
la Parohia Vânătorii Mari . De asemenea, pentru 
activitatea deosebită desfășurată în parohie în plan 
administrativ- gospodăresc și social- � lantropic , 
în semn de preţuire, Preas� nţitul Părinte a dăruit 
o icoană a Sfântului M. Mc. Gheorghe și o cruce 
pectorală părintelui Zotea Dumitru Călin, parohul 
bisericii din localitatea Vânătorii Mari. În cuvân-
tul de învăţătură rostit numeroșilor credincioși 
prezenţi, Chiriarhul nostru a vorbit despre impor-
tanţa dreptei credinţe în iconomia mântuirii noas-
tre, subliniind totodată, aportul deosebit pe care 
l-au avut în formularea explicită a credinţei despre 
Sfânta Treime, cei 318 părinţi participanţi la Sino-
dul I Ecumenic de la Niceea din anul 325.

„S� nţii prietenii copiilor „

C u Binecuvântarea Preas� nţitului Părinte 
Ambrozie, în data de 21 mai 2010, prin 

intermediul Sectorului Învăţământ și Activităţi cu 
Tineretul, la Centru Eparhial pentru Copii și Tine-
ret „Sfântul Ioan Valahul”, Episcopia Giurgiu a 
organizat Concursul „S� nţii Prietenii Copiilor „ ,un 
concurs dedicat elevilor de la ciclul primar, gimna-
zial și liceal din Municipiul Giurgiu .

Această manifestare a avut în vedere punerea 
în lumină a credinţei creștine și stimularea apti-
tudinilor artistice ale elevilor. La sfârșitul activită-
ţii, elevii participanţi la concursul închinat S� nţi-
lor Împăraţi Constantin și mama sa Elena au fost 
capabili: să povestească aspecte semni� cative din 
viaţa S� nţilor Împăraţi, să precizeze modalităţile 
prin care Împăratul Constantin a sprijinit și ocro-
tit creștinii să identi� ce virtuţile S� nţilor Împăraţi, 
să descrie contribuţia Împărătesei Elena în viaţa 
Bisericii creștine din primele veacuri, să desprindă 
din viaţa S� nţilor Împăraţi învăţături folositoare 
progresului vieţii spirituale, să explice sintagmele 
„cei întocmai cu Apostolii” și „părinţii creștinătăţii”, 
atribuite S� nţilor Împăraţi Constantin și Elena, să 
enumere modalităţi de cinstire a S� nţilor Împăraţi .

La concurs au participat peste 30 de tinerii 
din clasele V-VIII ai școlii nr. 8 din Giurgiu, îndru-
maţi de doamna profesoara Tănase Iuliana.

Juriul, format din profesori de specialitate, 
a desemnat câștigătorii, iar prin purtarea de grijă 
a Preas� nţiei Sale, s-au acordat diplome de parti-
cipare tuturor concurenţilor și cadrelor didactice 
îndrumătoare iar cei mai buni tineri au fost recom-
pensaţi cu premii.

Pogorârea Sfântului Duh 
- prăznuită în biserica 

parohiei Herești

Î n ziua slăvitului praznic al Pogorârii Sfân-
tului Duh Preas� nţitul Părinte Ambrozie, 

Episcopul Giurgiului alături de Preas� nţitul Părinte 
Mihail al Episcopiei Ortodoxe Române a Austra-
liei și Noii Zeelande au săvârșit Sfânta Liturghie 
Arhierească în biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” 
și „Pogorârea Sfântului Duh” din com. Herești, jud. 
Giurgiu. În cuvântul de învăţătură adresat sute-
lor de credincioși prezenţi, Preas� nţitul Părinte 
Ambrozie a vorbit despre evenimentul deosebit 
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din ziua Cincizecimii care nu întemeiază doar Bise-
rica, ci și revelează însușirile fundamentale ale ei: 
revelaţia plenară a S� ntei Treimi, prezenţa lui Hris-
tos în Duhul Sfânt, universalismul predicii aposto-
lice către toate neamurile și unitatea lor în Biserică. 
Cincizecimea este denumită „capătul sărbătorilor”, 
adică evenimentul cu care se încheie istoria mântu-
irii realizată de Hristos, tocmai pentru că „turnarea” 
Duhului peste umanitate, sau botezul cu Duhul Sfânt 
este una din slujirile lui Mesia. Cu toate că Duhul a 
lucrat și înainte de Cincizecime, totuși acum s-a ară-
tat în ipostas propriu, pentru a aduce la desăvârșire 
istoria mântuirii. Acum începe propriu-zis „icono-
mia” Duhului Sfânt ca unul care adună poporul lui 
Dumnezeu în trupul lui Hristos, a încheiat Prea-
s� nţitul Părinte. Totodată, Preas� nţia Sa a mulţumit 
Preas� nţitului Părinte Episcop Mihail al Episcopiei 
Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande pen-
tru bucuria făcută prin împreună-slujire. Totodată, 

după săvârșirea S� ntei Liturghii cei doi ierarhi au o� -
ciat și o slujbă specială, numită vecernia Rusaliilor, în 
cadrul căreia au fost rostite opt rugăciuni, dintre care 
șapte cu voce tare și a opta în taină, � ind binecuvân-
tate frunzele de nuc.

De asemenea, în cadrul vizitei pastorale în 
Parohia Herești, Preas� nţitul Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, împreună cu Preas� nţitul 
Părinte Mihail al Episcopiei Ortodoxe Române a 
Australiei și Noii Zeelande au vizitat și „Casa de pia-
tră Udriște Năsturel” a� ată în apropiere bisericii din 
localitatea Herești. Atât biserica, cât și „Casa de Pia-
tră” au fost ctitorite de familia Năsturel în perioada 
epocii lui Matei Basarab, formând unul din cele 
mai însemnate ansambluri ce ne parvin din această 
perioadă. Biserica, este zidită din temelie, pe locul 
unei biserici mai mici de lemn, de principesa Elina, 
soţia domnitorului Matei Basarab, cu sprijinul fra-
ţilor săi, Cazan și Udriște Năsturel, pe pământul 
familiei acestora, în anul 1644. Casa, construită de 
fraţii Udriște și Cazan Năsturel în anul 1642, este 
considerată de Paul de Alep, în călătoriile sale, „un 
palat fără egal în lume”, având înfăţișarea palatelor 
vieneze, cu elemente speci� ce stilului baroc. 

Slujire arhierească în biserica 
parohiei Poiana Lui Stângă 

din com. Vânătorii Mici, 
protopopiatul Bolintin

L uni, 24 mai, în ziua prăznuirii Sfintei 
Treimi, Întâistătătorul eparhiei Giurgi-

ului, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, 
a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în biserica 
„Sfânta Treime” din comuna Vânătorii Mici, Pro-
toieria Bolintin, cu prilejul hramului acesteia. În 
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cuvântul de învăţătură adresat numeroșilor credin-
cioși prezenţi, Preas� nţitul Părinte Ambrozie a ară-
tat însemnătatea învăţăturii despre Sfânta Treime 
pentru viaţa duhovnicească a tuturor credincioși-
lor. Căci, așa cum Persoanele S� ntei Treimi există 
una în alta, într-o unitate perihoretică � inţială, tot 
așa și creștinii formează o comunitate spirituală de 
credinţă, nădejde și iubire în Dumnezeu. Astfel, a 
încheiat Preas� nţitul Părinte, Biserica este o unitate 
de � inţă și o comuniune de viaţă după chipul S� n-
tei Treimi, iar mărturisirea de credinţă treimică a 
Bisericii regăsește întreaga plenitudine a laudei și a 
rugăciunii de mulţumire a Bisericii către Dumne-
zeiasca Treime, pentru mântuirea lumii.

După săvârșirea S� ntei Liturghii, Chiriarhul 
nostru a o� ciat slujba de s� nţire a altarului de vară 
și a unei troiţe construite în curtea bisericii paro-
hiale. La eveniment, pe lângă sutele de credincioși 
prezenţi, au luat parte și o� cialităţi locale, care au 
ţinut să � e prezente la aceste momente importante 
din viaţa parohiei.

La � nal, Preas� nţia Sa a apreciat activitatea 
deosebită din punct de vedere pastoral-misionar și 
administrativ–gospodăresc desfășurată de părin-
tele Stelian Marian Mihăiţă, parohul bisericii, sub-
liniind, totodată, importanţa activităţii misionare 
a preotului care trebuie să urmărească refacerea 
dimensiunii comunitare a parohiei în jurul spaţiu-
lui sacru al Bisericii.

Mănăstirea Sfântul Ioan Rusu
 din localitatea Slobozia, 

jud. Giurgiu, și-a sărbătorit 
ocrotitorul

J oi, 27 mai, Mănăstirea Sf. Ioan Rusu din 
localitatea Slobozia de Giurgiu și-a săr-

bătorit ocrotitorul. Cu acest prilej, Sfânta Litur-
ghie Arhierească a fost săvârșită de Întâistătătorul 
eparhiei Giurgiului, înconjurat de un ales sobor de 
preoţi și diaconi. În cuvântul de învăţătură rostit  
sutelor de credincioși prezenţi, Preas� nţitul Părinte 
a vorbit despre modelul autentic de viaţă creștină 
oferit de către Sfântul Ioan Rusu. De asemenea,  
Chiriarhul nostru a vorbit despre importanţa cin-
stirii s� nţilor  în care Biserica recunoaște prezenţa 
lui Hristos și lucrarea Sfântului Duh în ei. „Cinsti-
rea s� nţilor nu este o știrbire a cinstirii lui Dumne-
zeu, ci dimpotrivă, este o preamărire a iubirii Sale 
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pentru oameni  și a lucrării Lui de înălţare a omu-
lui spre frumuseţea și viaţa veșnică a lui Dumnezeu. 
S� nţenia este așadar, plinătate în Duhul Sfânt, este 
umplere a persoanei umane cu Duhul Sfânt”. La 
� nal,  în semn de preţuire pentru lucrarea deosebită 
săvârșită spre folosul Bisericii, Chiriarhul nostru a 
acordat Diploma de onoare „Sf. Ioan Rusu” binefă-
cătorilor s� ntei mănăstiri. Totodată,  pe lângă auto-
rităţi centrale, judeţene și locale, la eveniment au 
luat parte și un număr foarte mare de credincioși. 
Biserica Mănăstirii „Sf. Ioan Rusu” adăpostește, 
părticele din moaștele sfântului, pe care Preas� nţi-
tul Părinte Ambrozie le-a primit în dar de la paro-
hul bisericii din insula Evvia, unde se a� ă racla cu 
moaștele Sf. Ioan Rusu.

Așezământul monahal din localitatea Slobo-
zia a fost ridicat pe temeliile unei foste baze militare 

a Poliţiei de Frontieră, al cărui teren a fost dat, prin 
bunăvoinţa Guvernului României, în folosinţa 
S� ntei Episcopii a Giurgiului. Astfel,  cu ostene-
lile preacuviosului părinte stareţ Macarie Șotârcă, 
sprijinit de Centrul Eparhial precum și de nume-
roși dreptmăritori creștini, s-a ridicat în scurt timp 
o biserică închinată Sfântului Ioan Rusu, un corp 
de chilii și o trapeză care să adăpostească atât vie-
ţuitorii mănăstirii cât și pelerinii dornici de liniște 
duhovnicească.

Lucrările conferinţei pastoral–
misionare a preoţilor din 

protopopiatele Giurgiu și Herești

Î n ziua de 27 mai, la Mănăstirea Sf. Ioan 
Rusu din localitatea Slobozia de Giur-

giu s-au desfășurat Lucrările Conferinţei pasto-
ral-misionare de primăvară  cu tema: „2010 - Anul 
omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei româ-
nești”. Lucrările conferinţei, prezidate de Preas� nţi-
tul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, au fost 
precedate de săvârșirea S� ntei Liturghii și a slujbei 
de Te-Deum în biserica Mănăstirii Sf. Ioan Rusu de 
către Întâistătăorul eparhiei noastre, înconjurat de 
părinţii consilieri de la centrul eparhial. 

În cadrul conferinţei la care au participat  
preoţii din protopopiatele Giurgiu și Herești, au 
fost prezentate referate având ca temă Crezul Orto-
dox, subliniindu-se locul aparte pe care îl ocupă 
Mărturisirea de credinţă sau Crezul, în viaţa Bise-
ricii Ortodoxe. Formularea lui, introducerea în 
cadrul S� ntei Liturghii, interpretarea și apărarea 
lui reprezintă puncte fundamentale în înţelegerea 
și trăirea Ortodoxiei. Născut din nevoia � rească a 
legitimării primilor creștini ca mărturisitori ai lui 
Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu întrupat, Cre-
zul a primit de-a lungul timpului diferite forme, 
menite să răspundă atât cerinţelor Bisericii cât și 
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provocărilor venite din sfera antichităţii târzii și a 
� loso� ei elenistice. 

Tot în cadrul lucrărilor, au fost abordate și 
probleme curente ale activităţii pastoral-misionare 
și administrative cu care se confruntă parohiile 
din cuprinsul Episcopiei Giurgiului, insistându-se 
asupra intensi� cării activităţii social � lantropice și  
culturale la nivelul � ecărei parohii. 

La � nal, preoţii participanţi au primit ca dar 
din partea Preas� nţitului Părinte Ambrozie, Alma-
nahul bisericesc, cărţi de rugăciuni și icoane cu 
chipul Sf. Ioan Rusu iar pe verso Crezul ortodox.

În Duminica Tuturor S� nţilor, 
Preas� nţitul Părinte Ambrozie, 

Episcopul Giurgiului 
a participat la slujba de târnosire 

a bisericii parohiei Văleni II, 
protopopiatul Caracal

Î n Duminica I după Rusalii (a Tutu-
ror S� nţilor), la invitaţia Preas� nţitului 

Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Roma-
naţilor, Preas� nţitul Părinte Ambrozie, Episco-
pul Giurgiului, a participat la slujba de târnosire 
a bisericii � lie a Parohiei Văleni II, Protopopia-
tul Caracal. După slujba de târnosire a sfântului 
locaș, cei doi ierarhi, înconjuraţi de un impresio-
nant sobor de preoţi și diaconi și de sute de cre-
dincioși au săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească. 
La � nal, Întâistătătorul eparhiei noastre a rostit 
un cuvânt de învăţătură în care a explicat celor 
prezenţi sensurile duhovnicești ale pericopei 
evanghelice, subliniind faptul că „S� nţii Părinţi 
au rânduit ca în această primă duminică după 
Pogorârea Sfântului Duh, să � e cinstiţi toţi s� n-
ţii de la începutul lumii și până în prezent, pen-
tru a arăta sensul venirii Sfântului Duh, și anume 

s� nţirea oamenilor”. Cu acest prilej, Preas� nţitul 
Părinte a vorbit și despre valoarea duhovnicească 
a s� nţeniei, „care reprezintă procesul de trans� -
gurare subiectivă a credinciosului prin participare 
nemijlocită la viaţa în Hristos. S� nţenia este un 
atribut, o însușire a lui Dumnezeu cel în Treime, 
din care El împărtășește și pe credincioși”.

Totodată, Preas� nţitul Părinte Ambrozie a 
mulţumit Preas� nţitului Părinte Sebastian pen-
tru invitaţia de a �  fost împreună slujitori la un 
asemenea moment important din viaţa biseri-
cii � lie a Parohiei Văleni II, adresând în același 
timp felicitări slujitorilor și tuturor ostenitorilor 
care au contribuit la restaurarea și înfrumuse-
ţarea sfântului locaș. De asemenea, Preas� nţia 
Sa a explicat și importanţa zidirii sau restaurării 
unei biserici care cere multă jertfă materială și 
spirituală. „Dacă prin vieţuirea lor și, mai ales, 
prin jertfa lor, mucenicii s-au asemănat lui Hris-
tos, cei ce zidesc sau restaurează o biserică, jert-
� nd și jert� ndu-se pentru aceasta, se aseamănă, 
prin jertfa lor, mucenicilor”, a încheiat Chiriar-
hul nostru.
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Joi, 6 mai – Preasfinţitul Părinte 
Ambrozie, Episcopul Giurgiului,  la invi-
taţia Înaltpreas� nţitului Părinte Neo� t, 
Mitropolit de Ruse, împreună cu un sobor 
de preoţi a luat parte la săvârșirea S� ntei 
Liturghii în Biserica Sfântul Gheorghe 
din Ruse, cu prilejul prăznuirii Sfântului 
Mare Mucenic Gheorghe în orașul Ruse 
– Bulgaria.

În perioada 8-12 mai – Cu binecu-
vântarea Prefericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
a luat parte împreună cu Preasfinţi-

tul Părinte Emilian Lovișteanul, Epi-
scop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicu-
lui la Întâlnirea tinerilor ortodocși din 
Europa de Nord la Oslo, Norvegia.

Joi, 13 mai - A săvârșit Sfânta Litur-
ghie Arhierească în Biserica „Înălţarea 
Domnului” din mun. Giurgiu, cu prilejul 
hramului acesteia. De asemenea, a prezi-
dat și Ședinţa de constituire a Adunării 
Eparhiale a Episcopiei Giurgiului, desfă-
șurată la Mănăstirea Sf. M. Mc. Gheorghe 
din Giurgiu.

Duminică, 16 mai – A săvârșit 
Sfânta Liturghie în biserica „Sf. M. Mc. 
Gheorghe” din localitatea Vânătorii Mari. 
În cadrul Sfintei Liturghii Arhierești, 
Întâistătătorul eparhiei noastre a hirotonit 

întru preot pe părintele diacon Popescu 
Alin pe seama Parohiei Mârșa, Protoie-
ria Bolintin și a hirotesit întru duhovnic 
pe părintele Limostin George, preot II la 
Parohia Vânătorii Mari.

Luni, 17mai  - A prezidat ședinţa 
permanenţei Consiliului Eparhial.

Marţi, 18 mai - A avut program 
administrativ și a rezolvat o serie de pro-
bleme administrative împreună cu Prea-
cucernicii părinţi consilieri.

Joi, 20 mai – A participat la Ședinţa 
de lucru a Sinodului Mitropolitan al 

Munteniei și Dobrogei, prezidată de Prea-
fericitul Părinte Patriarh Daniel;

Vineri, 21 mai – A participat la 
Sfânta Liturghie  săvârșită de Preafericitul 

Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul  hra-
mului Catedralei Patriarhale.

Duminică, 23 mai - Preasfinţitul 
Părinte Ambrozie, alături de Preasfinţi-
tul Părinte Mihail al Episcopiei Ortodoxe 
Române a Australiei și Noii Zeelande au 
săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în 
biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” și „Sf. 
Treime” din com. Herești, jud. Giurgiu, pri-
lej cu care a rostit și un cuvânt de învăţătură.

Luni, 24 mai - În ziua prăznuirii S� n-
tei Treimi, Preas� nţia Sa, înconjurat de un 
sobor de preoţi și diaconi, a săvârșit Sfânta 
Liturghie Arhierească în biserica „Sfânta 
Treime” din comuna Vânătorii Mici, Proto-
ieria Bolintin, cu prilejul hramului acesteia. 
În cuvântul de învăţătură adresat numeroși-

lor credincioși prezenţi, Preas� nţitul Părinte 
Ambrozie a arătat însemnătatea învăţăturii 
despre Sfânta Treime pentru viaţa duhovni-
cească a tuturor credincioșilor.

Marţi, 25 mai – A participat la exa-
menul de atestat  desfășurat la Seminarului 
Teologic „Teoctist Patriarhul” din Giurgiu.

Miercuri, 26 mai - A avut program 
administrativ și a rezolvat o serie de pro-
bleme administrative împreună cu Prea-
cucernicii părinţi consilieri.

Joi, 27 mai – A săvârșit Sfânta Litur-
ghie Arhierească în biserica Mănăstirii 
„Sf. Ioan Rusu” din localitatea Slobozia de 

Giurgiu, cu prilejul hramului mănăstirii. 
de asemenea, a prezidat și lucrările con-
ferinţei pastoral-misionare de primăvară, 
desfășurate în incinta mănăstirii.

Vineri, 28 mai - A primit în audienţă 
preoţi și credincioși din eparhie.

Agenda de lucru a Preasfinţitului Părinte Dr. Ambrozie
pe luna mai
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Mănăstirea Sfântul Ioan Rusu – Giurgiu
M

ănăstirea Sfântul Ioan Rusul a luat 
fi inţă la sfârșitul anului 2008 pe rui-
nele unei foste unităţi militare a Poli-

ţiei de Frontieră Giurgiu. Este situată la marginea loca-
lităţii Slobozia, comună a� ată la doar câţiva pași de 
Duntre. În apropiere, se a� a o pădure de stejari secu-
lari - astăzi în posesia mănăstirii nou în� inţate.

În� inţarea locașului de cult se leagă de o dorinţă 
mai veche a Preas� nţitului Părinte Ambrozie, Episco-
pul Giurgiului, care s-a implicat foarte mult ca aici, 
la marginea unei păduri frumoase, să � e ridicată o 
mănăstire care să devină pentru aceste locuri o oază 
de lumină spirituală pen-
tru toţi cei ce vor păși pra-
gul sfântului locaș. Astfel, 
cu ajutorul lui Dumnezeu 
și cu sprijinul unor creș-
tini adevăraţi, la începutul 
lunii octombrie a anului 
2008, o Hotărâre de Guvern 
a transmis din administra-
rea Ministerului Internelor 
și Reformei Administrative 
- Inspectoratul judeţean al 
Poliţiei de Frontieră Giur-
giu, în administrarea Minis-
terului Culturii și Cultelor 
pentru EPISCOPIA GIUR-
GIULUI, imobilul Slobo-
zia, proprietatea statului, 
în vederea amenajării unui 
așezământ monahal. Așa a 
luat � inţă Mănăstirea „Sân-
tul Ioan Rusu”.

Crescut în obștea Schi-
tului Dârvari din București, 
cu binecuvântarea Preas� nţitului Părinte Ambrozie, 
Episcopul Giurgiului, Protosinghelul Macarie Șotârcă, 
primul stareţ al Mănăstiri Sfântul Ioan Rusu, a pur-
ces la demararea, în dată de 20 noiembrie 2008, a pri-
melor lucrări de construcţie ale locașului monahal.  În 
aproximativ o lună de zile, lucrând cu șase echipe de 
meșteri veniţi de la Piatra Neamţ și Suceava, s-a reu-
șit amenajarea unui paraclis, închinat Sfântului Ioan 
Rusul, și a unui corp de clădire, ce are la parter o sală 
de mese pentru 40 persoane, cu bucătărie, iar la etaj, 6 
chilii, � ecare cu baia ei. 

Paraclisul respectă întru-totul tradiţiile ctitori-
ilor moldovenești din timpul Sf. Voievod Ștefan cel 
Mare. Catapeteasma este sculptată, din lemn de ste-
jar, lucrată manual la Piatra Neamţ, ne� ind, totuși, 
terminată. Icoanele existente sunt destul de vechi - 
din sec. XVIII, și au fost aduse de la vechea biserică 
a Mănăstirii Căscioarele, situată pe malul drept al 
Argeșului, pe drumul ce coboară de la Târgoviște la 
Giurgiu, în satul cu același nume. Pe pereţii văruiţi în 
alb strălucitor impresionează în mod deosebit două 
icoane împărătești, primite de la mănăstirea amin-
tită mai sus.

În ziua de 29 august 
2008, când Biserica Orto-
doxă sărbătorea Tăierea 
Capului Sfântului Prooroc 
Ioan Botezătorul, Întâistă-
tătorul Episcopiei Giur-
giului, asistând la Sfânta 
Liturghie săvârșită în bise-
rica „Sfântul Ioan Rusu” din 
localitatea Evvia - Grecia, 
avea să primească în dar din 
partea gazdelor o icoană 
din argint a Sfântului Ioan 
Rusu, precum și o părticică 
din moaștele sfântului.

Moaștele au fost dăru-
ite, mai apoi, de către Prea-
sfinţia Sa, nou înfiinţa-
tei Mănăstirii Sfântul Ioan 
Rusu, din judeţul Giurgiu. 
Mănăstirea mai are, de ase-
menea, părticele din moaș-
tele s� nţilor: Ioan Gură de 
Aur, Elefterie, Haralam-

bie, Nicolae, Siluan Athonitul, Gherasim de la Ior-
dan, Macarie de la Pecerska, Mucenici Prov, Tarah, 
Andronic, cei 14 mii de prunci uciși de Irod, Poli-
carp al Smirnei, o părticică din Sfânta Cruce, S� n-
ţii Cuvioși uciși în Mănăstirile Sfântul Sava, Sinai 
și Sfântul Teodosie, Pietre din Golgota, Mormântul 
Mântuitorului, stâlpul � agelării.

Mănăstirea este prima din ţara construită în 
cinstea Sfântului Ioan Rusul. Fiind soldat, sfântul 
și-a ales ca locaș, iată, o fostă unitate militară, sălăș-
luindu-se între ostașii lui Hristos.
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