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STUDII 
 

Autoritate şi slujire în Trupul tainic al Domnului  
după învăţătura ortodoxă 

 
 

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

 
Cuvinte cheie: autoritate, slujire, Biserică, Trupul tainic, Sfintele Taine, 

Sfinţii Părinţi 
Keywords: authority, diakonia, Church, the Mysterious Body, the Holy 

Mysteries, the Holy Fathers 
 
După învăţătura Sfinţilor Părinţi, Biserica este de origine divină, avându-şi 
obârşia în gândirea lui Dumnezeu din veşnicie. Din punct de vedere istoric 
ea este „venerabila Doamnă” întemeiată de Fiul lui Dumnezeu prin 
Întruparea, Jertfa de pe Cruce, Învierea şi Înălţarea Sa la Ceruri. Vizibil, 
Trupul tainic al Domnului a fost inaugurat la Cincizecime prin Pogorârea 
Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli şi ucenicii adunaţi la rugăciune. Deci, 
Hristos, Mântuitorul nostru, este Piatra de temelie a Bisericii ca fundament 
al acesteia şi totodată El este Piatra cea din capul unghiului care uneşte într-o 
conştiinţă nouă şi unitară toate cele dezbinate, surpând „peretele din mijloc 
al despărţiturii”,2 pe care păcatul l-a adus în umanitate.  

Biserica, deci, a fost întemeiată în mod obiectiv de către Cuvântul 
Tatălui înomenit prin iconomia venirii Sale în Trup, iar în chip concret, ca o 
comunitate văzută, aflată în comuniune cu Dumnezeu, se întemeiază în 
istorie la Cincizecime. Reprezentând iconic viaţa de comuniune Trinitară, 
Trupul tainic al Domnului este o expresie vie a unităţii în diversitate ce se 
manifestă în lume într-un mod de exprimare menit să transceandă lumea şi 
să îndumnezeiască pe oameni prin harul Sfântului Duh împărtăşit prin 
Sfintele Taine. În acest sens, ea se evidenţiază ca „imanentul care are în ea 
transcendentul, comunitatea treimică de Persoane plină de o nesfârşită 
iubire faţă de lume”.3 Ca atare, Mântuitorul Iisus Hristos, prin asumarea 
umanităţii şi prin îndumnezeirea firii Sale umane din Ipostasul Său 
dumnezeiesc, face ca Trupul Său tainic să se extindă în lume prin lucrarea 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Efeseni 2, 14. 
3 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, ediţia a IV-a, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2010, p. 214. 
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harică a Duhului Sfânt. În acest context, întreaga lucrare dumnezeiască se 
realizează de la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt, pentru a readuce umanitatea 
şi întreaga creaţie ca organism viu şi lucrător la Izvorul existenţei care este 
Preasfânta Treime. Aşadar, prin constituţia sa teandrică sau divino-umană, 
Biserica reprezintă cea mai adâncă formă de pogorământ şi iubire jertfelnică 
a Preasfintei Treimi în raportul dialogic cu lumea şi în special cu omul.  

Dar Trupul tainic al Domnului, zidit de Fiul lui Dumnezeu în 
Ipostasul Său, dăruieşte membrilor ei posibilitatea de a creşte şi a se 
desăvârşi prin puterea harului, Domnul slavei fiind „aluatul care dospeşte 
toată frământătura”.4 Astfel că, prin Biserică omenirea nu se rezumă la o 
subzistenţă exclusiv biologică, ci doreşte să privească existenţial dincolo de 
zarea acestei lumi pe care are posibilitatea să o depăşească prin belşugul de 
viaţă dăruit de Mântuitorul Hristos. În atare caz, Biserica este dialogul 
iubirii şi al împărtăşirii dintre Preasfânta Treime şi umanitate, sau spaţiul de 
întâlnire şi întrepătrundere în chip distinct şi neconfundat dintre divinitate şi 
umanitate. Ca Trup tainic al Mântuitorului Hristos, deplin pnevmatizat de 
prezenţa Duhului Sfânt, Biserica pregăteşte pe oameni pentru Împărăţia 
cerurilor, ca toţi să „ne împărtăşim în Fiul şi în Duhul Sfânt de izvorul ultim 
şi absolut al existenţei care este Tatăl, dar nu după natură ca Fiul şi Duhul 
Sfânt, ci după har. Ne împărtăşim de acest izvor ultim prin amândouă 
razele ce provin din El şi care sunt unite între ele, pentru a ne împărtăşi de 
acest izvor în ambele forme de revelare şi de comunicare a Lui”.5 Doar în 
Biserica lui Hristos, prin Întruparea Acestuia şi Pogorârea Duhului Sfânt, 
modul de viaţă perihoretic al Sfintei Treimi se întâlneşte cu aspiraţia după 
transcendent a umanităţii, comunicându-i-se acesteia în mod real. 

 
Autoritatea şi slujirea în Sfânta Scriptură şi la Sfinţii Părinţi 
Conceptul de autoritate în Noul Testament, preluat şi transpus în 
eclesiologia ortodoxă, este definit prin termenii greceşti ἐξουσία şi δηναμις.6 
Aceste cuvinte au două înţelesuri  majore: de autoritate şi putere.7 Aparent 

                         
4 I Corinteni 5, 6. 
5 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, în Revista 
„Ortodoxia”, nr. 4/1964, p. 521. 
6 MAURICE CARREZ, FRANÇOIS MOREL, Dicţionar grec-român al Noului Testament, 
trad. de Gheorghe Badea, Bucureşti, 1999, p. 108. Termenul este un compus format din 
prepoziţia ἐκ, care desemnează în general ieşirea din (interiorul unui obiect) şi verbul εἰμί, 
care înseamnă a fi, a exista, din care derivă substantivul ουσία. Acesta are atât un sens 
juridic (cu semnificaţia avere, bogăţie), cât şi unul filozofic, desemnând substanţa, existenţa 
ca atare, sau chiar fiinţa în limbajul lui Aristotel (FRANCIS E. PETERS, Termenii filozofiei 
greceşti, trad de Dragan Stoianovici, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 214-215). 
7 Matei 9, 8; 28, 18; Marcu 3, 15. 



9 
 

opozantul acestuia este termenul διακονία care înseamnă slujire.8 
Echivalentul ebraic al termenului redat în Septuaginta este memshalah, care 
înseamnă atât regulă, regulament conform unei proceduri (unor detalii 
specifice) sau puterea şi autoritatea de a dirija şi controla a unuia peste mai 
mulţi.9 Pasajul cel mai relevant al Vechiului Testament pentru accepţiunea 
termenului exousia ca autoritate/putere citat de Însuşi Mântuitorul Hristos 
este cel din profeţia proorocului Daniel.10 Profetul spune că Fiul Omului „a 
înaintat până la Cel vechi de zile şi Lui I s-a dat stăpânirea (ἐξουσία), slava 
şi împărăţia, şi toate popoarele, neamurile şi limbile îi slujeau Lui. 
Stăpânirea Lui este veşnică (ἡ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος ἥτις), 
stăpânire care nu va trece, iar împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată”. 
După Învierea din morţi, Domnul nostru Iisus Hristos repetă cuvintele 
profetului, astfel: „Datu-Mi-s-a toată puterea (ἐξουσία) în cer şi pe pământ, 
drept aceea, mergând învăţaţi toate neamurile (...), Eu voi fi cu voi în toate 
zilele, până la sfârşitul veacului”.11  

În concepţia Vechiului Legământ, aşa cum este redată de 
Septuaginta, exousia implică o autoritate, o putere de la Dumnezeu, de 
exemplu a regelui peste popor, cel care deţine puterea şi autoritatea 
supremă. În virtutea acestui fapt, exousia exprimă „suveranitatea 
nelimitată” din care cineva primeşte un mandat peste ceva.12 În Noul 
Testament însă, Mântuitorul Iisus Hristos spune că a primit exousia, atât în 
cer cât şi pe pământ de la Tatăl. Tot de la Dumnezeu Tatăl El a primit să 
realizeze întreaga lucrare de mântuire a neamului omenesc. Viziunea 
Sfinţilor Evanghelişti despre acest termen arată că Domnul îndeplineşte 
mandatul de ἐξουσία al lui Dumnezeu Tatăl învăţând cu autoritate,13 iertând 
păcatele sau vindecând14 sau stăpânind peste natura dezlănţuită15 şi peste 
legea lui Moise - ziua sabatului,16 poruncind demonilor,17 situaţii care fac pe 
căpeteniile evreilor să se întrebe: cu ce putere (ἐξουσία) faci acestea? Şi cine 
Ţi-a dat puterea aceasta?18 Răspunsul la preocupările poporului este dat de 
                         
8 Marcu 10, 40-45; Luca 22, 26; Ioan 13, 14; I Tesaloniceni 2, 6-10. 
9 New Testament Greek to Hebrew Dictionary, p. 49. 
10 Daniel 7, 13-14. 
11 Matei 28, 18-20. 
12 GERHARD KITTEL, GERHARD FRIEDRICH, Theological Dictionary of the New 
Testament, Abridged in one volume by Geoffrey W. Bromiley, William B. Eerdmans 
Publishing Company and The Paternoster Press, Michigan, 1985, p. 211. 
13 Matei 7, 29. 
14 Matei 9, 6; 8, 8. 
15 Luca 8, 24; Marcu 4, 41. 
16 Marcu 2, 28. 
17 Matei 12, 28. 
18 Matei 21, 28. 
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Mântuitorul Iisus Hristos abia după Învierea Sa din morţi. Acest eveniment 
unic în istoria lumii certifică şi legitimează activitatea Sa de până atunci.19 
În atare caz, autoritatea şi puterea Sa nu sunt luate cu de la sine putere, ci 
„I-au fost date” de către Dumnezeu Tatăl şi ele se exercită plenar „în cer şi 
pe pământ”, adică în toată creaţia şi implicit peste tot neamul omenesc.20  

Deci, semnificaţia termenului ἐξουσία defineşte trecerea de la 
transcendent la imanent, de la fiinţă - ον şi substanţă - ουσια la lucrare şi 
putere.21 Am putea spune că εκ-ουσια desemnează ceva ce iese din 
interiorul substanţei, al fiinţei, nu este de aceeaşi natură sau calitate cu 
aceasta, dar este într-un anume fel plină de aceasta şi peste care ipostasul are 
putere sau stăpânire deplină, iar acest ceva poartă în sine autoritatea 
ipostasului. Cu alte cuvinte, atunci când Mântuitorul spune: „Datu-Mi-s-a 
toată puterea în cer şi pe pământ” înseamnă de fapt că toate s-au făcut de 
către Tatăl prin εκ-ουσια Fiului, prin ieşirea Sa în afară prin Fiul. În virtutea 
acestui fapt, Mântuitorul rosteşte aceste cuvinte pentru a explica Învierea, 
vrând să sublinieze că evenimentul respectiv este parte integrantă a ex-ousiei 
divine, similar creaţiei care a însemnat tot o aducere în-viaţă a lumii. Deci, 
dacă ουσια divină este viaţă pură în ea însăşi, în-vierea este un fapt al ex-ousiei 
divine care se adresează creaţiei şi omului, o întoarcere în interiorul ousiei, o 
en-ousia. La elucidarea acestui termen şi la stabilirea semnificaţiei lui am 
putea aduce mărturia Sfântului Apostol Pavel care foloseşte termenul cu 
trimitere la creaţie, actul primordial al ex-ousiei lui Iahve în iudaism şi, mai 
apoi al celei trinitare în creştinism: „oare făptura va zice Celui ce a făcut-o: 
de ce m-ai făcut aşa? Sau nu are olarul putere (ἐξουσία) peste lutul lui?”.22 
Este clar că şi în concepţia iudaică primul raport de autoritate este stabilit la 
creaţie, când Dumnezeu Îşi manifestă personal ex-ousia în afara fiinţei Sale, 
iar omul va primi de la El puterea stăpânirii asupra lumii create.23 Mai 
târziu, acelaşi Sfânt Apostol, în Epistola către Coloseni, va arăta că această 
lucrare de la creaţie a Fiului, realizată din încredinţarea Tatălui, va fi 
asociată, nu întâmplător, cu cea eclesială, cea dintâi decurgând şi continuând 
                         
19 Dincolo de sensul de putere legitimă, reală şi neîmpiedicată de a acţiona sau a poseda, a 
controla sau a stăpâni ceva sau pe cineva, exousia înseamnă putere care este, într-un sens, 
legală sau legitimă. Termenul pune accentul pe legitimitatea puterii deţinute sau pe 
realitatea puterii deţinute în mod legitim. 
20 Matei 28, 18. 
21 Aristotel este convins că problema pusă de metafizică şi în fond de întreaga filozofie şi 
anume ce este fiinţa? (ον), se reduce de fapt la ce este fiinţa ουσια, pentru că fiinţa este 
înainte de toate, substanţă (FRANCIS E. PETERS, Termenii filozofiei greceşti, p. 214). 
22 Romani 9, 20-21. 
23 Facere 1, 28. Sfântul Apostol Pavel consemnează faptul că, dacă „orice autoritate vine de 
la Dumnezeu” (Romani 13, 1) este de la sine înţeles că autoritatea are la bază un principiu 
constant presupus în Vechiul Testament. 
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firesc în cea de-a doua, ambele găsindu-şi un scop unic – împlinirea în 
Persoana Fiului lui Dumnezeu înomenit.24 

Să ne întoarcem acum la termenul slujire - διακονία, folosit de 
Sfinţii Evanghelişti pentru a desemna tot noţiunea de autoritate.25 
Contradicţia aparentă dintre exousia ca autoritate şi ca putere este rezolvată 
de Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos Care aduce în prim-plan exousia ca 
slujire. Domnul slavei îi învaţă pe ucenicii Săi că exercitarea acestei puteri 
este în realitate o slujire, când le zice: „Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori 
ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc (κατ ἐξουσιά ζουσιν), dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie 
mare între voi, să fie slujitor (διάκονος) al vostru şi care va vrea să fie întâi 
între voi, să fie tuturor slugă (δοῡλος). Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I 
se slujească, ci ca El să slujească (διακονῆσαι) şi să-Şi dea sufletul 
răscumpărare pentru mulţi”.26 Contextul în care Mântuitorul Iisus Hristos a 
pronunţat aceste cuvinte este cel euharistic. Fiind la finalul Cinei de taină, 
aşa cum ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul,27 Mântuitorul a dat ucenicilor 
un exemplu de smerenie desăvârşită - spălarea picioarelor. Similar acestui 
moment, Sfântul Evanghelist Luca spune că, după Cină, Mântuitorul nostru 
inversează paradigma exousiei (autorităţii şi/sau puterii) politice şi o 
expulzează ab initio din conţinutul noii vieţi inaugurată de El, zicând: „Regii 
neamurilor domnesc peste ele şi le stăpânesc (ἐξουσιά ζοντες) şi se numesc 
binefăcători, dar între voi să nu fie astfel, ci cel mai mare dintre voi să fie 
cel mai tânăr şi căpetenia ca acela care slujeşte (διάκονῶν). Căci cine este 
mai mare: cel ce stă la masă, sau cel care slujeşte? Oare, nu cel ce stă la 
masă? Iar Eu, în mijlocul vostru, sunt ca unul ce slujeşte (διάκονῶν)”.28  
Deducem din aceste cuvinte, demne de smerenia Fiului lui Dumnezeu 
înomenit şi greu de înţeles pentru ucenici, că Apostolii trebuiau să facă o 
distincţie între doi indicatori sociali, total opuşi şi la extremitatea scării 

                         
24 În Epistola către Coloseni, Sfântul Apostol Pavel spune că: „Acesta este chipul lui 
Dumnezeu Celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura. Pentru că întru El au fost 
făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute... Toate s-au 
făcut prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate şi toate prin El sunt aşezate. Şi El 
este Capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul-născut din morţi, ca să fie El Cel 
dintâi întru toate. Căci în El a binevoit Dumnezeu să sălăşluiască toată plinirea” (Coloseni 
1, 15-19). A se vedea şi GERHARD KITTEL, GERHARD FRIEDRICH, Theological 
Dictionary of the New Testament, p. 212. 
25 Mai târziu, acest sens va fi preluat de Sfinţii Apostoli când vor trebui să explice 
dimensiunea tainică şi comunitară a apostolatului lor. 
26 Marcu 10, 42-45; Matei 20, 25-28. 
27 Ioan 13, 4-16. 
28 Luca 22, 24-27. 
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sociale a timpului: βασιλευς sau μεγάλοι şi diakonia.29 În timpul 
Mântuitorului Hristos şi al Sfinţilor Apostoli, Βασιλευς sau μεγάλοι  stăteau 
la baza dreptului politic, secular. Diferit de aceşti termeni, διακονος va 
deveni în Trupul tainic al Domnului izvorul dreptului creştin eclesiastic. 
Această trecere şi deplasare de accent a autorităţii de la exousia la diakonia, 
pe care Sfinţii Evanghelişti o operează în textele lor, face referire directă la 
Fiul Omului, exact ca în profeţia Sfântului Prooroc Daniel. Referirea nu 
priveşte pe Fiul lui Dumnezeu, desigur, pentru care exousia însăşi este un 
act de slujire, de ieşire în afara Preasfintei Treimi, prin luarea firii omeneşti 
în Ipostasul Său. Acest chip al exousiei dumnezeieşti este arătat de către Fiul 
Omului şi de cei cărora le va încredinţa mandatul Său. Astfel, diakonia va fi 
interfaţa către cei care le vor fi încredinţaţi spre păstorire oile Sale. Evident, 
acest lucru se va realiza prin actul de „conducere” sau prezidare a Sfintei 
Euharistii, lucrare anticipată de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de 
taină. Deci, atât prin actul slujirii săvârşit de Domnul, cât şi prin cuvintele 
explicate mai sus, sunt aşezate în mod real premizele diaconiei în folosul 
turmei încredinţate de Domnul Iisus Hristos ucenicilor şi urmaşilor acestora. 

În afară de cele spuse mai sus mai trebuie să precizăm că acest sens 
al exousiei dumnezeieşti, ca autoritate slujitoare, ca diakonie, este în primul 
rând relevat de Fiul lui Dumnezeu prin Înomenirea Sa şi prin actul suprem 
al jertfei Sale pe cruce, ca vârf al chenozei Sale. În consens cu această 
iconomie, Sfântul Evanghelist Marcu redă cuvintele Domnului Hristos, 
astfel: „Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească 
(διακονῆσαι) şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi”.30 Deci, 
Sfântul Evanghelist Marcu, prin aceste cuvinte, arată că Mântuitorul Hristos 
Se revelează ca adevăratul Diakonos (Slujitorul) prin excelenţă al lui 
Dumnezeu Tatăl trimis către oameni pentru mântuirea lor. În consecinţă, El 
este izvorul oricărui tip de slujire eclesială care se va dezvolta în jurul jertfei 
euharistice şi va fi încredinţată lumii prin intermediul Sfinţilor Apostoli şi al 
urmaşilor lor, episcopii.31 Faptul că Sfinţii Apostoli au înţeles exousia 
încredinţată de Domnul nostru Iisus Hristos în sensul diakoniei, este relevat 
chiar din zorii organizării noii Biserici, imediat după pogorârea Duhului 

                         
29 Luca 22, 25; Marcu 10, 42. 
30 Marcu 10, 45. 
31 Mitropolitul IOAN ZIZIOULAS sublinia faptul că: „prin cultul său şi, mai ales, prin 
Euharistie, Biserica primară a trăit sub influenţa unei teocraţii absolute. În consecinţă, 
toată autoritatea din Biserică este concentrată în persoana Mântuitorului Iisus Hristos”. 
Pentru aceasta „Domnul Hristos concentrează în Sine toate formele de slujire ce există în 
Biserică” (Unitatea Bisericii în dumnezeiasca Euharistie şi Episcop, trad. de pr. dr. Ioan 
Valentin Istrati şi Geanina Chiriac, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2009, 
p. 69-70). 
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Sfânt. Atunci Sfinţii Apostoli au luat prima decizie care vizează împlinirea 
corespunzătoare a diakoniei încredinţate lor de Domnul şi Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos. Această hotărâre se împlineşte imediat după refacerea 
profetică a „colegiului” celor Doisprezece, aşa că cel pe care Dumnezeu îl 
va alege ca martor al lucrării Lui nu va face decât să „ia locul acestei slujiri  
(διακονίας) şi al apostoliei din care a căzut Iuda”.32 
 
Cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, de la finalul Cinei celei de taină, 
privind autoritatea şi slujirea ucenicilor Săi 
Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de taină a învăţat pe ucenicii Săi cum 
trebuie să se comporte în noua viaţă inaugurată de El prin cruce şi Înviere. 
Aceste cuvinte au avut un impact puternic în rândul primei comunităţi 
creştine. Ele au fost clar interpretate iniţial ad literam, Sfinţii Apostoli fiind 
primii traşi la răspundere de către convertiţii elenişti pe tema distribuirii 
imparţiale a bunurilor comune zilnice către nevoiaşi. Acest fapt n-a rămas 
fără ecou în sufletele Sfinţilor Apostoli, dimpotrivă i-a determinat imediat să 
consacre şapte diaconi ca să slujească la mese.33 Semnificativ pentru 
înţelegerea apostoliei diakonice a misiunii celor Doisprezece este 
delimitarea pe care ei o fac între diakonia socială (slujirea la mese) şi 
diakonia cuvântului (predicarea Evangheliei ca slujire). Prima slujire este 
importantă, dar nu trebuie să restrângă activitatea Apostolilor, aşa că au 
hotărât că o pot îndeplini alţi reprezentanţi aleşi de comunitate şi cu mandat 
din partea lor, iar a doua este esenţială pentru viaţa Bisericii şi trebuie 
îndeplinită de ei. Fireşte, aceasta din urmă le revenea Sfinţilor ucenici 
exclusiv tocmai pentru că ei erau investiţi direct de Mântuitorul Iisus Hristos 
şi că ei erau cu adevărat martorii direcţi ai Domnului: „nu este drept ca noi, 
lăsând de-o parte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese (διακονεῑν 
τραπέζαις), noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului (διακονία 
του λόγου)”.34 Cum constatăm, din cele prezentate de Sfântul Luca în 
Faptele Apostolilor, există clar o ierarhizare a diakoniilor, cea a cuvântului 
(evanghelizării) fiind fără excepţie menţionată înaintea tuturor celorlalte şi 
primând în faţa celei sociale (împărţirii bunurilor comune), aspect care va 
determina introducerea dimensiunii exousiei (a autorităţii) în slujirea 
Trupului tainic al Domnului. 

Un alt text important despre conştiinţa diakonică primordială a 
Sfinţilor Apostoli şi nu cea exousiacă autoritativă este discursul de rămas 

                         
32 Faptele Apostolilor 1, 25. 
33 Faptele Apostolilor 6, 3-6. 
34 Faptele Apostolilor 6, 2-4. 
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bun al Sfântului Apostol Pavel rostit în Milet.35 În acest cuvânt Marele 
Pavel explică presbiterilor (episcopilor) din Efes termenul şi condiţiile 
misiunii sale apostolice primite de la Domnul Hristos – διακονία sa. Această 
lucrare a fost verificată în prigoniri şi lanţuri, concretizată în „mărturisirea 
Evangheliei harului lui Dumnezeu”. Din discurs nu reiese că misiunea ar fi 
înţeleasă de Sfântul Apostol ca o stăpânire sau putere asupra credinţei unei 
persoane sau a unei comunităţi. Deşi această misiune este inerent inclusă în 
activitatea sa apostolică, în virtutea deţinerii ei pentru încreştinarea acestora, 
totuşi el „înţelege autoritatea sa apostolică în sens de răspundere pastorală 
şi misionară”.36 Mai mult, fiind o împreună-lucrare a Apostolului cu cei 
cărora le este adresat cuvântul pentru mântuirea lor, Sfântul Pavel 
precizează: „nu doar că avem stăpânire peste credinţa voastră, dar suntem 
împreună-lucrători ai bucuriei voastre”.37 Se înţelege de aici că, slujirea 
apostolică a Sfântului Apostol Pavel şi a celor Doisprezece şi mai apoi a 
episcopilor instituiţi de aceştia se va bucura de multă apreciere, atât a 
iudeilor, cât şi a păgânilor convertiţi, tocmai pentru că este lipsită de o 
autoritate lumească. Deci, Sfinţii Apostoli şi urmaşii lor, episcopii, sunt 
investiţi cu exousia, autoritatea şi puterea Mântuitorului Iisus Hristos, Cel 
Care i-a trimis în lume să slujească şi să vestească Evanghelia păcii. De 
asemenea, atât Apostolii şi episcopii, precum şi credincioşii primelor 
comunităţi creştine sunt convinşi că orice autoritate instituită în Trupul 
tainic al Domnului îşi trage originea de la Dumnezeu.38 Treptat, necesităţile 
de organizare şi de păstrare a mesajului nealterat al credinţei celor 
Doisprezece Apostoli au condus la accentuarea primatului autorităţii în 
defavoarea slujirii, al exousiei faţă de diakonia, şi la ierarhizarea diakoniilor 
care se vor alinia după cea a Apostolilor. Acest lucru a fost posibil întrucât 
                         
35 Faptele Apostolilor 20, 17. 
36 Pr. prof. dr. ION BRIA, Dicţionar de Teologie Ortodoxă. A-Z., ediţia a II-a revizuită şi 
completată, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 46. 
37 II Corinteni 1, 24. 
38 În Noul Testament, Biserica „îşi derivă autoritatea sa de la Mântuitorul Iisus Hristos” 
(GERHARD KITTEL, GERHARD FRIEDRICH, Theological Dictionary of the New 
Testament, p. 211). Şi precum El, Domnul slavei, spune părintele Stăniloae, „este Capul 
trupului, care este Biserica, se înţelege că ea se împărtăşeşte de aceeaşi autoritate  pe care 
o are El” (Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Autoritatea Bisericii, în Revista „Studii 
Teologice” (ST), nr. 3-4/1964, p. 188). Mai adăugăm la aceasta faptul că treapta de Apostol 
„nu a fost înţeleasă în Biserica primară ca o autoritate existând în paralel cu autoritatea 
Mântuitorului Hristos, ci ca însăşi autoritatea Domnului. Într-un mod asemănător, 
episcopul era perceput ca «ocupând locul lui Dumnezeu»”, ca şi „chip al lui Dumnezeu”. În 
acest fel, Domnul nostru Iisus Hristos rămâne singurul slujitor şi singurul care deţine 
autoritatea în Trupul Său tainic. Prin urmare, slujitorii Domnului nu aveau altă autoritate 
decât cea a chipului şi a faptului de a fi reprezentanţii Mântuitorului Hristos pe pământ, 
cum subliniază Mitropolitul Ioan Zizioulas (IOAN ZIZIOULAS, Unitatea Bisericii, p. 71). 
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în primele veacuri creştine Apostolii şi, mai apoi, episcopii, succesorii lor, 
au fost percepuţi ca fiind chipuri ale Persoanelor Preasfintei Treimi, cum 
vom vedea în scrierile Sfântului Iganatie Teoforul. Căci, aşa cum Tatăl, Fiul 
şi Sfântul Duh au aceeaşi slujire (diakonia) şi reflectă aceeaşi autoritate 
(exousia), aşa şi episcopii sunt îndemnaţi să se silească să împlinească toate 
în unire cu Dumnezeu Treime. Aşadar, episcopul este, după Sfântul Ignatie 
Teoforul, întâistătătorul, cel ce este în locul lui Dumnezeu, iar preoţii sunt în 
locul soborului Apostolilor.39 Pe aceştia toţi trebuiau să-i respecte: „pe 
episcop, care este chip al Tatălui, iar pe preoţi ca pe sobor al lui Dumnezeu 
şi adunare a Apostolilor. Fără de aceştia nu se poate vorbi de Biserică”.40 
Deci, cum se poate constata la Sfântul Igantie, relaţia de diakonie dintre 
Mântuitorul Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl este reflectată de cea dintre 
diaconi, treapta de jos a ierarhiei sacerdotale şi episcop, treapta cea mai 
înaltă a preoţiei. Fiul lui Dumnezeu înomenit a fost trimis de Dumnezeu 
Tatăl, Apostolii au fost trimişi de Domnul Iisus Hristos, iar aceştia, la rândul 
lor, i-au pus pe episcopi şi diaconi.41 Această diakonie sacramentală 
ierarhică este de origine dumnezeiască şi nu poate fi răsturnată prin 
iniţiative omeneşti: „socotim deci că nu e drept să fie izgoniţi din slujirea 
lor (λειτουργία) cei care au fost puşi episcopi de Apostoli”.42 În atare caz, 
Apostolii au primit harul de la Mântuitorul Iisus Hristos şi l-au încredinţat 
mai departe succesorilor lor, episcopii, prin intermediul hirotoniei în folosul 
membrilor Bisericii, care sunt, la rândul lor, posesorii preoţiei universale. 
Totul se produce în interiorul unei ordini (taxis) dumnezeieşti, transpusă în 
ordinea eclesială, diferenţiere care produce ierarhia în Biserică, privită mai 

                         
39 SFÂNTUL IGNATIE TEOFORUL, Către Magnezieni VI, 1, PSB, 1, trad., note şi indici 
de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 166. 
40 IDEM, Către Tralieni III, 1, vol. cit., p. 171. În felul acesta se certifică clar că rânduiala 
Trupului tainic al Domnului este reprezentată tipologic în Euharistia de pe pământ, iar 
autoritatea Domnului Hristos este reflectată în slujitorii acestui organism. 
41 SFÂNTUL CLEMENT ROMANUL, Epistola către Corinteni XLII, 1-4, trad., note şi 
indici de Pr. D. Fecioru, PSB, 1, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 67-68; SFÂNTUL 
IGNATIE AL ANTIOHIEI, Către Tralieni VII, 1, p. 172. 
42 Textul Sfântului Clement este relevant pentru evoluţia conştiinţei diakoniei apostolice la 
urmaşii direcţi ai acestora, părinţii apostolici şi episcopii, fiind evidenţiată prin termenul 
λειτουργία, care relevă simultan natura cultică a slujirii episcopului (diakonia cuvântului, în 
fidelitate apostolică) şi autoritatea sa în conducerea adunării cultice (exousia), care avea în 
centru taina Cuvântului şi taina Euharistiei (Epistola către Corinteni XLIV, 3). Λειτουργία, 
termenul va desemna atât în limbajul neotestamentar, cât şi în cel patristic, slujire 
publică cu caracter cultic, religios (G.W.H. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon, 
Oxford, 1961, p. 795). 
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întâi ca ierarhie slujitoare şi mai apoi ca autoritate ierarhică.43 În acest sens 
autoritatea devine capacitatea de a exercita puterea (dynamis) sau harul 
(haris) primit în Sfintele Taine şi în special în Taina hirotoniei. Din acest 
unghi de vedere, potrivit tradiţiei ortodoxe, orice autoritate are un caracter 
harismatic, eclesiologic şi sinodal, în sensul că ea este legată de 
administrarea harului primit de la Duhul Sfânt în Biserică şi pentru Biserică. 
Aceasta dovedeşte cu prisosinţă că „în Biserică nu există şi nici nu va putea 
exista o autoritate externă, căci autoritatea nu poate fi un izvor de viaţă 
spirituală. Aceasta înseamnă că autoritatea creştină face apel la libertate 
care trebuie să convingă, nu să constrângă”,44 cum afirmă părintele 
Florovsky. Prin urmare, orice concept şi exercitare a autorităţii în Trupul 
tainic al Domnului nu poate avea ca izvor decât pe Însuşi Mântuitorul 
Hristos, Capul său, şi pe Duhul Sfânt, Viaţa sa. În atare caz, scopul principal 
al autorităţii este cuprins în slujirea cuvântului lui Dumnezeu şi trăirea lui în 
Sfintele Taine, pentru mântuirea membrelor Trupului tainic al Domnului şi 
mădulare ale Duhului Sfânt.  

Dar Biserica, având o dimensiune obiectivă în slujirea harului 
Duhului Sfânt, este şi ferită de un subiectivism relativist în ceea ce priveşte 
relaţia cu Dumnezeu şi trăirea harului Său. Dimensiunea sacerdotală 
obiectivă a slujirii în şi pentru Biserică este fixată în slujirea Apostolilor şi a 
succesorilor lor, episcopii, care întruchipează slujirea obiectivă a harului 
dumnezeiesc.45 Sfântul Irineu de Lyon afirma, în secolul al doilea, că în 

                         
43 Mitropolitul IOAN ZIZIOULAS sublinia într-unul din studiile sale că „ierarhia este un 
efect esenţial al hirotoniei şi în această lumină trebuie să plasăm distincţia între clerici şi 
laici” (Fiinţa Eclesială, trad. de Pr. dr. Aurel Nae, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2007, p. 231). 
44 Cele expuse ne duc la concluzia că, prin definirea creştină a conceptelor de exousia şi 
diakonia, ne aflăm în faţa unui efort inedit de inculturare, de atribuire a unui conţinut 
creştin unui termen al filozofiei antice. Hristos a trebuit să justifice evreilor cu a cui 
autoritate face ceea ce face, iar Apostolii au trebuit să justifice lumii păgâne cu a cui 
autoritate fac ceea ce fac. Iisus Hristos activează cu autoritatea primită de la Tatăl, aşa cum 
a profeţit Daniel, Apostolii fac ceea ce fac din încredinţarea şi cu autoritatea lui Hristos, iar 
episcopii fac ceea ce fac din încredinţarea şi cu autoritatea primite de la Apostoli, deci de la 
Biserica întreagă.  Deci, autoritatea este de ordin spiritual, ea se referă exclusiv la 
conducerea Bisericii. Avem de-a face aici cu o noutate importantă: spre deosebire de 
cetăţile antichităţii, de data aceasta distincţia dintre spiritual şi politic este efectivă 
(GEORGES FLOROVSKY, Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, 
Belmont, Massachusetts, 1972, p. 54). 
45 Mitropolitul IOAN ZIZIOULAS consideră că episcopul reprezintă o „verigă între 
Hristos şi Biserică şi constituie elementul cu rol decisiv, şi poate normativ, al unui proces 
istoric” (Fiinţa Eclesială, trad. de Pr. dr. Aurel Nae, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2007, p. 183). 
În acest context, Mântuitorul Iisus Hristos nu poate în niciun chip să lase Trupul Său tainic 
să se scufunde într-o idolatrie „hristologică” şi „harismatică”, de „hristoşi” fără de Hristos 
sau de „hristoşi” care se pretind mai „hristoşi” decât alţi „hristoşi” şi de „harismatici” fără 
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Biserica creştină „predania vine de la Apostoli şi se păstrează în Biserici 
prin succesiunile prezbiterilor”. Această slujire „poate fi văzută în orice 
Biserică de cei care vor să vadă adevărul şi putem să-i numărăm pe cei 
care au fost aşezaţi de Apostoli episcopi în Biserici şi pe urmaşii lor până la 
noi şi care ne-au învăţat”.46 Fără îndoială că „slujirile Bisericii nu sunt 
percepute ca existând în paralel cu autoritatea Mântuitorului Iisus Hristos, 
ci ca exprimând însăşi autoritatea Lui, aşa cum Unul Domn şi conducător 
al Bisericii nu domneşte în paralel cu o administraţie eclesială de pe 
pământ, ci prin ea şi în ea”,47 cum afirmă Mitropolitul Zizioulas.  

Desigur, acest aspect este subliniat, cum am văzut mai sus, în textele 
Sfântului Ignatie, unde succesiunea apostolică nu se referă în fapt numai la 
succesiunea episcopală, ci are ca purtător întreaga comunitate a Bisericii, iar 
ca organ de exprimare şi manifestare episcopatul. Acest lucru prezintă un 
context mult mai larg unde succesiunea apostolică este elementul identitar şi 
obiectival esenţial.48 Ea prezintă garanţia că viaţa în Trupul tainic al 
Domnului este conformă celei a Mântuitorului Hristos, aşa cum Apostolii 
înşişi au văzut-o, au primit-o şi au transmis-o mai departe, fără să fie o 
închipuire a subiectivităţii credincioşilor.49 Totodată, succesiunea apostolică 
include şi misiunea tuturor stărilor Trupului tainic al Domnului, aşa cum le 
regăsim în prima comunitate apostolică. Ca atare şi credincioşii sunt părtaşi 
la succesiunea vieţii apostolice, prin personalismul trăirii vieţii în Domnul 
nostru Iisus Hristos şi în Duhul Sfânt. Ei sunt cuprinşi în reperul obiectiv al 
Evangheliei şi harului Tainelor Bisericii care lucrează prin intermediul 
ierarhiei bisericeşti. Astfel, toţi, cler şi credincioşi, sunt incluşi în slujirea 
(diakonia) Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi au slujirea lor inclusă în 
slujirea Domnului. Încă din vremea Bisericii primare, Tertulian, apologetul 
din Cartagina, vorbea deja despre o succesiune a Bisericilor apostolice, nu a 
episcopilor apostolici. După el, Bisericile apostolice au succesiunea întregii 
vieţi, în care episcopatul este unul dintre elementele esenţiale. „Apostolii au 
întemeiat în fiecare oraş Biserici, zice Tertulian, de la care şi celelalte 
Biserici au împrumutat butaşii credinţei şi sămânţa învăţăturii. Pentru 
                                                               
Biserică. Aceasta a făcut-o încredinţând slujirea apostoliei şi a episcopatului unor persoane 
alese, consacrate în succesiunea Apostolilor, care se fac instrumentele obiectivării harului 
dumnezeiesc care se dezvoltă subiectiv în fiecare creştin. 
46 SFÂNTUL IRINEU DE LYON, Adv. Haer. III, II, 2. 
47 IOAN ZIZIOULAS, Unitatea Bisericii, p. 70-71. 
48 Părintele Florovsky susţine că succesiunea apostolică nu este atât temelia canonică şi mistică a 
unităţii Bisericii. Ea este ceva diferit de salvarea continuităţii istorice sau decât o coeziune 
administrativă. Este un ultim mijloc de a păstra identitatea mistică a trupului pe parcursul 
veacurilor (GEORGES FLOROVSKY, The Church: Her Nature and Task, p. 66-67). 
49 Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe ascultătorii săi, zicând: „Fiţi mie următori, precum şi 
eu sunt lui Hristos” (I Corinteni 4, 16). 
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aceasta şi ele sunt socotite apostolice, ca vlăstare ale Bisericilor apostolice. 
De aceea, atât de multe şi atât de mari Biserici sunt una şi aceeaşi Biserică 
de la Apostoli, din care sunt toate. Astfel, toate sunt primare şi toate 
apostolice, pentru că toate sunt una. Ele dovedesc unitatea lor în 
comunicarea păcii, apelativul fraternităţii şi schimbările ospitalităţii, 
drepturi pe care nu le guvernează nicio altă raţiune decât unica predanie a 
aceleiaşi sfinte taine”.50 Scriitorul latin spune clar că nu este vorba numai 
despre o continuitate istorică, ci şi de una de substanţă, harică, de viaţă în 
Domnul nostru Iisus Hristos. Cum constatăm, toate se derulează la un nivel 
comunitar, nu individual, având unica predanie a Bisericii, fraternitatea 
credincioşilor, comuniunea păcii şi faptele milosteniei creştine. Astfel, 
succesiunea autorităţii şi a harului apostolic se referă la „continuitatea şi 
identitatea realităţii eclesiale”,51 unde Trupul tainic al Domnului stă pe 
temelia „Apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind 
Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos”.52 Aşadar, putem vorbi de „o ecleziologie 
sacramentală care implică succesiunea tocmai în virtutea identităţii 
obiective ce trebuie să existe între adunarea creştină din vremea apostolilor 
şi cea existentă în secolul XXI, numai că această succesiune nu poate fi 
concepută deasupra sau în afara comunităţii euharistice care constituie 
Biserica”,53 cum afirmă Meyendorff. De aici, succesiunea apostolică trebuie 
considerată atât ca lanţ neîntrerupt de acte de hirotonie, cât şi ca o 
transmitere a puterii şi a adevărurilor apostolice de la care Biserica nu s-a 
abătut niciodată şi nici n-a adăugat ceva. Privită în acest mod, succesiunea 
este într-adevăr un semn şi o expresie a „continuităţii vieţii istorice a 
Bisericii în ansamblul său”,54 aşa cum era ea înţeleasă şi realizată în fiecare 
comunitate.   

În Trupul tainic al Domnului, cum constatăm, Mântuitorul Iisus 
Hristos este Cel a Cărui arhierie se reflectă în slujirea acestui organism, iar 

                         
50 TERTULIAN, „Despre prescrierea ereticilor XX, 5-9”, în vol. Diac. IOAN I. ICĂ jr., 
Canonul Ortodoxiei. I. Canonul Apostolic al Primelor Secole, Ed. Deisis/Stavropoleos, 
Sibiu, 2008, p. 523-524. 
51 Prof. dr. GREGORIOS LARENTZAKIS, Biserica cea una şi unitatea sa. Consideraţii 
din perspectiva Teologiei ortodoxe, trad. de Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Moşoiu, în 
„Revista Teologică”, nr. 3/2007, p. 102. 
52 Efeseni 2, 20. 
53 JOHN MEYENDORFF, Ortodoxie şi Catolicitate, trad. de Călin Popescu, Ed. Sophia, 
Bucureşti, 2003, p. 15. 
54 IOAN ZIZIOULAS, Fiinţa Eclesială, p. 177. Părintele Meyendorff este şi mai tranşant 
decât Zizioulas: „Biserica nu a socotit niciodată succesiunea apostolică ca pe o realitate 
magică, independentă de viaţa bisericească în ansamblul ei şi de comunitatea în mijlocul 
căreia slujirea episcopală se împlineşte” (JOHN MEYENDORFF, Ortodoxie şi 
Catolicitate, p. 29). 
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Duhul Sfânt este Cel Ce face din această slujire o realitate personală. Rolul 
Paracletului este acela de a face ca slujirea personală a Domnului nostru 
Iisus Hristos să fie o permanenţă a vieţii creştine întrucât Domnul slavei este 
acelaşi, ieri, azi şi în veac. În virtutea acestui fapt, cum spune Mitropolitul 
Zizioulas, „orice slujire are un caracter sacerdotal, în măsura în care 
reflectă slujirea personală a Mântuitorului Iisus Hristos”.55 Prin această 
diakonie se arată precis atât nevoia continuă a credincioşilor de lucrarea 
mântuitoare a Domnului slavei, pe care numai El o poate oferi celor 
încorporaţi în El, cât şi necesitatea cuprinderii noastre tot mai profundă în 
acest organism al mântuirii. Deci, Domnul şi Mântuitorul nostru lucrează 
concret în Duhul Sfânt în acest Trup, atât în mod obiectiv, cât şi suveran, 
prin Sfintele Taine săvârşite de episcopii care au succesiune apostolică. El 
acţionează în Duhul Sfânt şi subiectiv şi personal în Biserică, prin ajutorul 
dat credincioşilor pentru însuşirea şi împroprierea harului dumnezeiesc ce se 
revarsă de la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Mai mult, Trupul tainic al 
Domnului este antrenat prin Capul Trupului şi rămâne în tensiune epectatică 
spre unirea desăvârşită a credincioşilor cu Preasfânta Treime. În acest 
context, Biserica a avut şi are nevoie de a mijloci continuu la Tatăl ceresc în 
Duhul Sfânt, prin Fiul înomenit, pentru a obţine de la El şi apoi a dărui lumii 
bunătatea şi harul mântuitor ce se revarsă continuu prin umanitatea Sa 
înviată şi îndumnezeită.56 

Din cele arătate mai sus rezultă că autoritatea în Biserică are la bază, 
în plan istoric, hirotonia, care stă la originea sistemului ierarhic de 
organizare, creând trepte speciale în interiorul comunităţii eclesiale. Dacă 
Apostolii au „aşezat episcopi şi diaconi prin cetăţi pentru cei ce aveau să 
creadă”,57 cum spune Sfântul Clement Romanul, atunci cei ce vor crede nu 
au dreptul să inverseze ordinea harică instituită de aceştia din „porunca” 
Domnului nostru Iisus Hristos. Această obligaţie este legată concret de 
faptul că „nu este drept să fie izgoniţi din slujirea lor cei care au fost puşi 
episcopi de Apostoli sau, între timp, de alţi bărbaţi vrednici, cu aprobarea 

                         
55 IOAN ZIZIOULAS, Comunitatea Euharistică şi Catolicitatea Bisericii, p. 230-233. 
56 Aşa cum arată izvoarele scripturistice şi patristice, prin actul concret şi obiectiv al 
hirotonirii, s-a transmis mai departe autoritatea slujirii harului Domnului Iisus Hristos şi 
Duhului Sfânt, sens în care putem vorbi despre o slujirea harică în Biserică, cu subsecventul 
implicat al autorităţii harice. Deci, cum spune Mitropolitul Zizioulas, „Biserica a fost foarte 
devreme organizată în stări şi hirotonirea era actul care instaura şi menţinea aceste stări, 
mai ales pe cele două fundamentale: a clericilor şi a laicilor” (IOAN ZIZIOULAS, 
Comunitatea Euharistică şi Catolicitatea Bisericii, p. 226, 230). 
57 CLEMENT ROMANUL, Către Corinteni, XLII, 4, p. 68. 
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întregii Biserici”.58 Aceste reguli precizează concret rolul episcopului în 
păstrarea şi transmiterea vieţii şi învăţăturii Mântuitorului Iisus Hristos în 
Trupul tainic al Domnului. Datorită acestui fapt carcaterul personal conferit 
prin hirotonie episcopului face din fiecare sfinţire un act unic prin care este 
introdusă în Biserică noţiunea de slujire cu o specificaţie strictă, cum 
precizează Sfântul Apostol Pavel: „Oare toţi suntem apostoli? Toţi profeţi? 
Toţi doctori?”.59 Cu alte cuvinte, în Trupul tainic al Domnului Hristos, 
numai Domnul slavei este „totul în toate”, iar mădularele Trupului Său sunt 
„unse” pentru o slujire specifică şi concretă.60 De bună seamă, trebuie să 
subliniem aici şi faptul că slujirea care conferă autoritate harică episcopului 
nu poate fi conferită şi exercitată decât în şi pentru Biserică. Ea este 
complementară celorlalte slujiri ale Bisericii,61 care se primesc prin Sfintele 
Taine, fiind filtrul prin care Duhul Sfânt conferă putere acelor slujiri,62 cum 
afirmă părintele Stăniloae. Mai adăugăm la aceasta şi faptul că slujirea sau 
autoritatea harică nu produce o relaţie juridică între Apostoli şi episcopat, pe 
de o parte, şi comunităţile creştine înfiinţate sau încredinţate spre păstorire, 
pe de altă parte. Aceasta se petrece tocmai datorită faptului că în Trupul 
tainic al Domnului autoritatea harică nu înseamnă stăpânire asupra credinţei 
cuiva sau asupra harului şi nici o abordare arbitrară a administrării harului, 
ci o relaţie eclesială de constituire şi consolidare permanentă a celorlalte 
slujiri sau diaconii care există în acest organism. Deci, toate împreună sunt 
slujiri de întărire a mădularelor prin mijlocirea harului împărtăşit din belşug 
de Capul acestui trup, Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu 
înomenit. 

Dar, slujirea harică are ca efect autoritatea harică şi în sensul de 
semn şi chip al obiectivării harului lucrării Mântuitorului Iisus Hristos în 
succesiunea apostolică. Ea este efectiv un mandat hristic şi duhovnicesc 
împărtăşit în Duhul Sfânt în Biserică şi pentru Biserică. Ea nu are o valoare 
în sine şi pentru sine, ci este chipul iconomiei Mântuitorului Iisus Hristos, 

                         
58 Sfântul Clement Romanul este unul dintre Părinţii apostolici care a arătat modul de 
înţelegere a autorităţii în comunităţile creştine de la origine, acesta fiind conform cu 
scuccesiunea apostolică: slujire – autoritate – liturghisire (IBIDEM, XLIV, 3, p. 69). 
59 I Corinteni 12, 29. 
60 IOAN ZIZIOULAS, Comunitatea Euharistică şi Catolicitatea Bisericii, p. 230. 
61 Mitropolitul Zizioulas precizează că: „Rolul episcopului este tocmai acela de a 
transcende, în părtăşia comunităţii sale, toate divizările ce pot surveni datorită mulţimii 
slujirilor. Episcopul este, aşadar, cel care menţine unitatea trupului în multitudinea 
slujirilor şi darurilor bisericeşti” (IBIDEM, p. 231). 
62 Pr. prof. D. STĂNILOAE, Temeiurile teologice ale ierarhiei şi ale sinodalităţii, în ST, 
nr. 3-4/1970, p. 177. 
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Care S-a dat pe Sine pentru ca lumea viaţă să aibă şi viaţă din belşug.63 
Căci, aşa cum lucrarea de mântuire a neamului omenesc săvârşită de Fiul lui 
Dumnezeu înomenit este pentru şi în natura Sa omenească, căreia îi oferă 
harul Duhului Sfânt prin jertfa Sa în care Se arată în acelaşi timp Mare 
Preot, Arhiereu, tot aşa şi slujirea sacerdotală a episcopilor este dată de El 
pentru şi în Biserică în scopul primirii şi oferirii continue a harului Său 
pentru poporul credincios. În acest sens, părintele Florovsky afirma pe drept 
cuvânt că autoritatea harică a episcopilor în Biserică asigură perpetuarea 
până în eshaton a Cincizecimii harice. Iată deci cum „Cincizecimea este 
continuată şi permanentizată în Biserică prin mijloacele Succesiunii 
Apostolice. Nu este doar, putem spune, scheletul canonic al Bisericii. 
Preoţia (sau «ierarhia») în sine este în primul rând un principiu harismatic, 
o «preoţie a tainelor» sau a «iconomiei dumnezeieşti».64 Din acest unghi de 
vedere înţelegem lămurit ce dorea să fixeze ca normă Sfântul Ignatie al 
Antiohiei, unul dintre episcopii care au succedat Apostolilor, că fără episcop 
„nu se poate vorbi de Biserică” sau că „nimeni să nu facă nimic fără 
episcop ceva din cele ce aparţin Bisericii”.65 Aşadar, numai acea Euharistie 
să fie socotită bună care este făcută de episcop sau de cel căruia episcopul 
i-a îngăduit.66 Ca atare, episcopul, investit cu autoritatea harică în 
comunitatea pe care o păstoreşte, devine un mediu duhovnicesc şi 
transparent prin care membrii Bisericii experiază puterea dumnezeiască. În 
consecinţă, „în persoana membrilor ierarhiei se îmbină reprezentarea 

                         
63 Ioan 10,10. Mitropolitul Zizioulas subliniază că: „hirotonia nu poate da naştere 
autorităţii unei funcţii ca atare, ci unui raport existenţial pe care această funcţie sau 
exerciţiul ei îl poate avea cu comunitatea. Un episcop, de exemplu, reprezintă o autoritate 
nu din cauza titlului sau a unei funcţii particulare pe care o deţine graţie hirotoniei, ci din 
pricina relaţiei acestei funcţii cu comunitatea” (IOAN ZIZIOULAS, Comunitatea 
Euharistică şi Catolicitatea Bisericii, p. 232). 
64 GEORGES FLOROVSKY, Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, 
Belmont, Massachusetts, 1972, p. 65. 
65 Către Tralieni III, 1, PSB, vol. 1, p. 171. 
66 Către Smirneni VIII, 1, p. 184. Afirmaţiile Sfântului Ignatie sunt uşor de înţeles în 
măsura în care episcopul este înţeles ca chip al Tatălui sau al Mântuitorului Iisus Hristos, 
iar preoţii sunt chip al Apostolilor. Acest lucru nu trebuie perceput în sens simbolic sau 
metaforic, ci într-un realism de lucrare şi de situaţie. Prin urmare, fără prezenţa slujirii 
obiective a harului în Biserică, prin Apostoli şi succesorii lor, nu se poate vorbi despre 
Biserică. Căci, după cum fără Mântuitorul Iisus Hristos nu se poate vorbi de Biserică şi fără 
de Cap nu se poate vorbi despre Trup, tot aşa fără episcop nu se poate vorbi despre 
comunitate. Deci, afirmă Zizioulas: „hirotonia îl leagă atât de profund şi atât de existenţial 
pe slujitorul rânduit de o comunitate, încât în noua stare în care se găseşte după hirotonie, 
nu poate fi nimic conceput în el însuşi: el a devenit o entitate relaţională” (IOAN 
ZIZIOULAS, Comunitatea Euharistică şi Catolicitatea Bisericii, p. 228). 
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transcendenţei divine şi reprezentarea poporului bisericesc”,67 adevăr 
păstrat cu sfinţenie în viaţa cultică a Bisericii noastre, unde orice hirotonie 
episcopală este condiţionată de menţionarea specială a numelui comunităţii 
de care noul episcop este legat.68 

 
Autoritatea episcopului în deplinătatea slujirii Bisericii sale locale 
Aşa cum se desprinde din cărţile Noului Testament, în special în Faptele 
Apostolilor, epistolele pauline şi Apocalipsa, primele comunităţi creştine 
s-au format ca Biserici locale aflate într-un loc anume.69 Ele erau alcătuite 
din credincioşii care mărturiseau credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos ca 
Domn şi Dumnezeu şi se botezau în numele Preasfintei Treimi. Totodată, 
aceste comunităţi erau conduse de un Apostol sau un episcop ca succesor al 
acestuia. Întâistătătorul prezida ritualul Sfintei Euharisti în o astfel de 
Biserică locală, constituită ca Trup comunional şi euharistic al Domnului.70 
De asemenea, proestosul supraveghea şi aplicarea legii evanghelice a 
Domnului nostru Iisus Hristos, cu scopul ca toţi să dobândească mântuire şi 
viaţa veşnică. Iniţial, Biserica locală era „legată geografic de un anume loc, 
iar pe de altă parte că ea îi cuprindea pe toţi creştinii din acel loc, 

                         
67 Cum constatăm, Sfântul Ignatie foloseşte, pentru a descrie această relaţie, noţiunile de tip 
şi de chip, care leagă fiinţial pe episcop de Biserica slujirii sale (Pr. prof. D. STĂNILOAE, 
Temeiurile teologice ale ierarhiei, p. 177-178). 
68 Atunci când se hirotoneşte un episcop se citeşte următoarea rugăciune: „Dumnezeiescul 
Har, Cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte, 
prohiriseşte pe preaiubitul de Dumnezeu, N, episcop al de Dumnezeu păzitei Episcopii 
(numele bisericii locale încredinţate), să ne rugăm dar pentru dânsul, ca să vină peste el, 
harul întru tot Sfântului Duh” (Arhieraticon, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993, p. 97). De 
subliniat că formula de la hirotonia episcopului este similară cu cea de la hirotonia preotului 
cu o singură deosebire că în cea a preotului nu se mai face referire la numele parohiei. 
Această diferenţă se datorează faptului că preotul este doar delegatul episcopului în parohia 
încredinţată. 
69 Mitropolitul Zizioulas consideră că „un studiu al epistolelor pauline în particular ne-ar 
face să constatăm că termenul «εκκλησια» este, aproape fără excepţie, folosit la singular 
atunci când este aplicat unei cetăţi şi totdeauna la plural când se vorbeşte de un teritoriu 
mai mare decât cetatea” (IOAN ZIZIOULAS, Biserica locală în perspectiva euharistică, 
p. 236). 
70 Biserica locală a avut în vedere şi o anumită etnie, altfel n-am putea înţelege cum Sfântul 
Apostol Pavel săvârşea Euharistia simultan în mai multe limbi. Evident, acesta nu este un 
criteriu pur eclesial, ci unul natural, aparţinând naturii căzute. În aceasta constă de fapt 
misiunea Bisericii, de a depăşi diferenţele de ordin natural şi social pentru a le preface în 
valori eclesiale. Deci, „trebuie să recunoaştem că Biserica primară, chiar dacă a desfiinţat 
în sânul ei ierarhizările şi opoziţiile existente firesc între membrii ei de diferite etnii, s-a 
constituit totuşi în Biserici locale legate de grupuri etnice, unite printr-o aceeaşi cultură şi 
limbă” (JEAN-CLAUDE LARCHET, Biserica, Trupul lui Hristos, trad. de Marinela Bojin, 
Ed. Sofia, Bucureşti, 2014, p. 131). 
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indiferent de vârstă, sex, condiţie socială, origine etnică”.71 În felul acesta, 
„comunitatea euharistică avea în componenţa sa o comunitate catholică în 
sensul că depăşea nu numai divizările sociale, ci chiar şi pe cele naturale, 
aşa cum se va realiza în Împărăţia lui Dumnezeu, a cărei revelaţie şi semn 
real era comunitatea locală”.72 Desigur că, în momentul constituirii 
primelor comunităţi creştine locale,73 elementele teologice şi cele 
organizatorice s-au îmbinat armonios, contribuind la formarea noţiunilor de 
autocefalie şi autonomie. Fireşte, de aceste posibilităţi s-au bucurat toate 
Biserici locale şi, odată cu ele, episcopul locului, ca nimic să nu lipsească 
deplinătăţii (pleromei) sau catholicităţii lor.74 Astfel, cum precizează 
părintele Liviu Stan: „unităţile bisericeşti episcopale, deci comunităţile în 
fruntea cărora se găsea câte un episcop, se cârmuiau în mod independent 
unele de altele, adică erau autocefale, aşa încât episcopii din vremea aceea 
puteau fi numiţi pe bună dreptate episcopi autocefali”.75 Deci, fiecare 
Apostol şi urmaş al său, în misiunea încredinţată de Duhul Sfânt, era în 
comuniune cu ceilalţi slujitori ai tainelor lui Dumnezeu, lucrând în aceleaşi 
condiţii eclesiologice: independenţă şi comuniune, autonomie şi 
sinodalitate.76 La început Sfinţii Apostoli desemnau şi hirotoneau pe unii din 
ucenicii lor ca să fie episcopi în anumite cetăţi. Mai târziu aceştia erau aleşi 
de credincioşi şi hirotoniţi de minim alţi doi episcopi pentru o episcopie 
anume.77 Acest fapt arată că episcopul respectiv este hirotonit pentru o 
comunitate anume, nu pentru sine sau pentru perpetuarea corpului episcopal. 
Pe de altă parte, epicopul nu avea puterea episcopatului de la sine, ci primită 

                         
71 JEAN-CLAUDE LARCHET, Biserica, Trupul lui Hristos, p. 124; vezi şi IOAN 
ZIZIOULAS, Comunitatea Euharistică şi Catolicitatea Bisericii, p. 158-159. 
72 IOAN ZIZIOULAS, Comunitatea Euharistică şi Catolicitatea Bisericii, p. 159. 
73 Ierusalim, Antiohia, Roma, Corint, Efes, Cipru etc., aşa cum sunt prezentate de epistolele 
Sfântului Apostol Pavel, Apocalipsa Sfântului Ioan Evanghelistul, Scrierile Părinţilor 
Apostolici: Ignatie al Antiohiei, Clement Romanul, Policarp, Irineu de Lyon. 
74 În canonul 8 al Sinodului I Ecumenic Sfinţii Părinţi consideră că nu e bine „să fie doi 
episcopi într-o cetate” (Arhid. prof. dr. IOAN N. FLOCA, Canoanele Bisericii Ortodoxe, 
(CBO) Sibiu, 2005, p. 61). 
75 Pr. prof. LIVIU STAN, Despre autocefalie, în „Ortodoxia”, nr. 3/1956, p. 373. 
76 SFÂNTUL CIPRIAN, la începutul secolului al III-lea, afirmă că „atâta vreme cât 
legătura păcii nu e ruptă şi taina Bisericii catholice rămâne neştirbită, fiecare episcop e 
liber să rânduiască singur ce are de făcut şi cum îşi gospodăreşte eparhia, neavând a da 
socoteală altcuiva decât Domnului” (Epistola ad Corneliam papam IV,  PL 3, 712). 
77 SFÂNTUL IPOLIT al Romei, la începutul secolului al III-lea, aminteşte vechea tradiţie a 
Bisericii romane: „să fie hirotonit episcop cel ales de întreg poporul şi ireproşabil. Când va 
fi numit şi va fi plăcut de toţi, poporul să se adune împreună cu prezbiteriul şi episcopii 
prezenţi într-o zi de duminică. După care unul din episcopii de faţă, rugat de toţi, să-şi 
pună mâna peste cel care se hirotoneşte episcop…” (Tradiţia Apostolică, Canonul 
Ortodoxiei, Ed. Deisis/Stavropoleos, Sibiu, 2008, p. 573). 
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de la alţii cu care el era în mod natural în comuniune. Faptul că episcopul 
era uneori ales de cler şi credincioşi, aceasta nu însemna în niciun fel că el 
era delegatul credincioşilor în eparhia sa. Dimpotrivă, prin hirotonie, 
episcopul devenea pentru totdeauna chipul Mântuitorului Iisus Hristos şi 
succesorul Apostolilor în exercitarea celor trei misiuni sau slujiri hristice. 
Totodată, el era şi chipul Bisericii sale locale, în privinţa vieţii bisericeşti 
curate pe care aceasta o ducea.78 Fără îndoială că deplinătatea slujirii nu era 
în contradicţie cu comuniunea Trupului tainic al Domnului, ci se alimenta 
din ea, întucât făcea parte fiinţial din ea. Astfel, o Biserică locală era deplină 
sau catholică tocmai pentru că era în comuniune cu celelalte Biserici locale. 
Deci, făcând parte şi contribuind la comuniunea Bisericii universale a 
Mântuitorului Hristos, ecleziologia primară se baza pe deplinătatea catholică 
prezentă în fiecare Biserică locală, fără vreo atomizare a organismului 
eclezial.79 Iarăşi, întrucât episcopul era hirotonit de cel puţin alţi doi 
episcopi din vecinătatea sa, ne arată că în slujirea episcopală era în mod 
esenţial imprimată dimensiunea comunională sinodală.80 Se înţelege de aici 
că, „colegialitatea episcopală nu reprezintă o unitate colectivă, ci o unitate 
în identitate, o unitate organică. Ea este identitatea fiecărei comunităţi cu 
Trupul lui Hristos, exprimată în termenii istoricităţii prin continuitatea 
prezenţei apostolice în acel «locus apostolicus» al fiecărei comunităţi 
episcopale”.81  Deci, episcopul nu primea hirotonia nici de la sine, nici de la 
o comunitate izolată, ci de la Biserica Mântuitorului Hristos prin episcopii 
care şi ei au primit-o de la alţi episcopi în succesiunea apostolică. În virtutea 
acestui fapt, pe de o parte, episcopul devenea el însuşi succesor apostolic 
într-o Biserică apostolică, iar autoritatea lui în Biserica sa locală întărea 
sinodalitatea în provincia mitropolitană din care făcea parte.82 Pe de altă 

                         
78 Aceste principii eclesiologice ale Bisericii primare au fost păstrate şi aplicate fidel în 
Biserica Ortodoxă până astăzi. În ele se afirmă cu tărie deplinătatea sau catholicitatea 
Bisericii locale (a episcopiei de astăzi), fiind lesne de înţeles că fără deplinătatea Bisericii 
pe care o păstoreşte, dintr-un loc anume, autoritatea episcopului nu are cum să fie deplină. 
79 JOHN MEYENDORFF, Ortodoxie şi Catolicitate, p. 14. 
80 Părintele Stăniloae spune că „dat fiind faptul că deasupra episcopului nu mai este o 
treaptă de hirotonie superioară, el e hirotonit de doi sau mai mulţi episcopi, care 
reprezintă sinodalitatea episcopală dintr-o Biserică locală sau autocefală, cea mai înaltă 
comuniune în Biserica locală” (Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Temeiurile teologice 
ale ierarhiei şi ale sinodalităţii, în ST, nr. 3-4/1970, p. 170). 
81 IOAN ZIZIOULAS, Comunitatea Euharistică şi Catolicitatea Bisericii, p. 178. 
82 Este semnificativ faptul că fiecare episcop în Biserica primară se considera succesor al 
tuturor apostolilor, nu al unuia singur, cum se intitulează şi azi papa de la Roma. Aceasta 
făcea ca fiecare Biserică episcopală să fie deplin apostolică şi fiecare episcop să ocupe 
Catedra Petri. Importanţa acestui fapt arăta că „succesiunea apostolică nu poate fi niciodată 
rezultatul însumării diverselor succesiuni apostolice” (IBIDEM, p. 178). 
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parte, includerea lui şi a diocezei sale în sistemul mitropolitan sau patriarhal 
nu-l punea în niciun fel într-un raport de inferioritate cu sinodul în care era 
inclus. El poseda ca toţi episcopii Bisericii Universale, sacramental şi 
ontologic, harul episcopal.83 Aşadar, „dat fiind că principiul egalităţii 
esenţiale a tuturor episcopilor între ei este un element fundamental al 
dreptului canonic ortodox, niciun mitropolit, niciun patriarh nu ocupă 
poziţia de şef al unei unităţi eclesiale particulare, reprezentând structuri 
deasupra sau alături de dioceza episcopală”.84 

 
Autoritate învăţătorească a episcopului în Trupul tainic al Domnului 
Din Sfânta Scriptură şi din Sfânta Tradiţie învăţăm că Sfinţii Apostoli au 
delimitat de la început conţinutul trimiterii lor de către Mântuitorul Iisus 
Hristos în lume: anume propovăduirea învăţăturii evanghelice şi săvârşirea 
Botezului celor care aveau să creadă în Domnul slavei.85 Acest fapt a dus la 
aşezarea ucenicilor în fruntea tuturor slujirilor şi autorităţilor din Trupul 
tainic al Domnului.86 Deci, διακονια του λογου, completată de la început cu 
transpunerea ei practică, prezidarea Cinei Domnului, constituie esenţa 
misiunii apostolice transmisă mai departe episcopilor. De aici, Biserica a 
întemeiat autoritatea acestora ca poruncă directă dată de Mântuitorul Iisus 
Hristos în păstrarea şi transmiterea cu fidelitate neclintită a învăţăturii 
(kerigma) şi practicii apostolice. După trecerea la Domnul a Sfinţilor 
Apostoli, autoritatea învăţătorească a episcopilor va creşte imediat în 
virtutea succesiunii apostolice. De acum ierarhii Domnului vor fi 
recunoscuţi de Biserică ca supraveghetori (episkopos) ai Bisericilor locale 

                         
83 Evident, putem vorbi cel mult despre o superioritate de exprimare în act a catholicităţii 
Bisericii, nu una ontologică, pentru că ontologic Biserica este mereu catholică, în sensul 
exercitării concrete a sobornicităţii de către un număr mai mare de Biserici locale care 
compun acea mitropolie sau patriarhie. De asemenea, sinoadele mitropolitane sau 
patriarhale au un conţinut ontologic eclesial datorită episcopilor întruniţi în el şi nu prin 
sine, ca şi cum ar fi un for eclesial în sine, superior ontologic, episcopatului. Apoi, trebuie 
să subliniem faptul că mitropoliile sau patriarhiile nu au fost şi nu sunt structuri eclesiale 
superioare unei Biserici locale, pentru că ele nu au o substanţă eclesială proprie, 
independentă şi superioară, ci substanţa lor eclesială este dată de Bisericile locale care o 
compun. 
84 Potrivit învăţăturii şi practicii, există în Biserica Ortodoxă sinoade permanente, dar ele nu 
sunt niciodată considerate „corpuri” eclesiale separate care s-ar putea numi „Biserici 
locale” (IOAN ZIZIOULAS, Biserica locală în perspectiva euharistică, p. 240-241). 
85 Marcu 16, 15-16: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura. 
Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi”. 
86 În Faptele Apostolilor este de înţeles reacţia primilor creştini în contextul disputei 
diakoniilor. Ca atare, nu este drept ca apostolii, lăsând de-o parte cuvântul lui Dumnezeu, 
să slujească la mese (διακονεῑν τραπέζαις). Deci ei trebuie să stăruiască în rugăciune şi în 
slujirea cuvântului (διακονία του λόγου) (Faptele Apostolilor 6, 2-4). 
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prin punerea mâinilor de către Sfinţii Apostoli şi, apoi, de către Părinţii 
Apostolici.87 Ca unul ce a fost următor Părinţilor Apostolici, Sfântul Irineu 
de Lyon vorbeşte de cele două elemente care definesc slujirea învăţătorească 
a episcopului în Biserică, din care derivă autoritatea acestuia în materie de 
credinţă. Iată ce spune Sfântul Ierarh: „credinţa noastră este în conformitate 
cu Euharistia şi iarăşi Euharistia confirmă credinţa noastră”.88 De aici se 
înţelege că „este nevoie să ne plecăm prezbiterilor care sunt în Biserică, 
adică celor care au succesiunea de la Apostoli, adică celor care, împreună 
cu succesiunea episcopatului au primit şi darul adevărului (charisma 
veritatis certum) după buna plăcere a Tatălui”.89 Din cele subliniate de 
Sfântul Irineu rezultă că obiectul învăţăturii creştine nu poate fi decât 
lucrarea celor trei Persoane ale Preasfintei Treimi, cum am văzut de fapt şi 
la Sfântul Igantie Teoforul, mentorul său. Acest conţinut constituie, desigur, 
ceea ce Sfântul Irineu numeşte „canonul adevărului (regulam veritatis)”.90 
De precizat că această regulă este ţinută de Biserica creştină, în contradicţie 
cu ereticii, ea fiind verificată prin actul de cult al jertfei Euharistice.  

Prin urmare, după Sfântul Irineu şi Sfântul Ignatie, succesiunea 
apostolică are ca rezultat slujirea episcopatului în Biserică şi ca efect 
transmiterea harismelor apostolice de păstrare şi transmitere nealterată a 
învăţăturilor acestora, pe care trebuie să le aplice neîntrerupt. Această 
lucrare arhierească implică, din partea credincioşilor,  ascultare şi supunere 
faţă de această autoritatea harică şi învăţătorească a episcopului.91 Cei care 
ies din această relaţie cu episcopul lor, alegând o altă cale (erezie), sunt în 
afara învăţăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Aceştia se îndepărtează de la 
adevărul mântuitor, creându-şi idei şi păreri proprii despre învăţătura 
Domnului şi a Apostolilor Săi. Rătăcirea acestora, în atare caz, este o formă 

                         
87 Mai adăugăm la aceasta şi fenomenul controverselor cu ereziile şi mişcările schismatice 
ale primelor secole, cum precizează Mitropolitul Zizioulas. Deci, afirmă mitropolitul: „la 
începutul secolului al II-lea, sub presiunea exercitată de erezie, unitatea în dumnezeiasca 
Euharistie este îmbinată cu unitatea în ortodoxie, în timp ce episcopul, prin hirotonire este 
făcut, în mod evident, succesorul Apostolilor atât în săvârşirea Euharistiei, cât şi în 
păstrarea ortodoxiei” (IOAN ZIZIOULAS, Unitatea Bisericii, p. 145-150). 
88 Sfântul Irineu afirmă: „Nostra autem consonans est sententia eucharistia, et eucharistia 
rursus confirmat sententiam nostram” (Adv. Haer. IV, XVIII, 5, PG 7, 1028). 
89 Adv. Haer. IV, 26, 2, PG 7, 1053. 
90 Adv. Haer. I, 22, 1, PG 7, 669. 
91 Mitropolitul ZIZIOULAS afirmă că „potrivit Sfântului Irineu, episcopul este învăţătorul 
învestit cu autoritate nu doar în virtutea succesiunii apostolice, ci şi prin hirotonirea sa. 
Acest element, care apare acum în izvoare pentru prima dată serveşte la îmbinarea 
autorităţii doctrinare cu cea harismatică în general, în episcop. Spre deosebire de ereticii 
care ţin adunări particulare, «presbiterii» Bisericii nu erau simpli învăţători ca aceştia, ci 
aveau «harisma» infailibilă a adevărului” (Unitatea Bisericii, p. 145). 
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de idolatrie sau egolatrie care duce la pierzare, izolare şi osândă veşnică.92 
Fireşte, această autoritate de a învăţa a episcopului se referă evident la 
„capacitatea de cunoaştere a adevărului dumnezeiesc şi de păzire a lui fără 
greşeală, lucru care e legat de capacitatea de interpretare autentică a 
Sfintei Scripturi şi Tradiţii”,93 cum subliniază părintele Stăniloae. 

Harisma adevărului (charisma veritatis certum) exercitată de episcop 
în actul slujirii învăţătoreşti este de bună seamă o lucrare a Duhului Sfânt în 
Trupul tainic al Domnului. Pentru întărirea acestui adevăr, Sfântul Irineu 
spunea: „căci Bisericii i-a fost încredinţat darul lui Dumnezeu, cum a fost 
încredinţat făpturii plăsmuite suflarea lui Dumnezeu, ca toate membrele ei 
care se împărtăşesc de ea să fie făcute vii, fiindcă în ea a fost aşezată 
comuniunea Domnului Hristos, adică Duhul Sfânt. Fiindcă acolo unde e 
Biserica, acolo e şi Duhul lui Dumnezeu şi unde este Duhul lui Dumnezeu, 
acolo e Biserica şi orice harismă, iar Duhul este adevărul”.94 Prin aceste 
cuvinte, Sfântul Irineu afirmă clar că virtutea credinţei este un dar dat de 
Dumnezeu oamenilor prin Duhul Sfânt în Trupul Său tainic. Acest har se 
adresează tuturor mădularelor, fiind la fel de important ca suflarea de viaţă 
cu care Dumnezeu a însufleţit întreg neamul omenesc la crearea lumii. Apoi, 
acest dar este păstrat numai în Biserică, prin lucrarea Duhului Sfânt.95 Deci, 
în ambianţa comuniunii oamenilor cu Duhul Mântuitorului Hristos, Biserica 
primeşte şi transmite mai departe harisma adevărului şi infailibilităţii 
învăţăturii Domnului. Fără îndoială că aceste calităţi se exprimă într-un mod 
adecvat şi sigur numai prin slujirea episcopului care are autoritatea 
apostolică şi este în comuniune sinodală cu toţi episcopii Bisericii 
universale.96  

Deşi Sfântul Irineu consideră, cum am văzut mai sus, că aceste 
daruri sunt încredinţate Trupului tainic al Domnului, totuşi autoritatea 

                         
92 Părintele Stăniloae observă că „Biserica adevărată, fiind trupul lui Hristos, are o 
capacitate de a cunoaşte adevărul revelat şi de a-l păstra şi de aceea o autoritate în 
această privinţă, pe care nu o are nicio formaţie religioasă care s-a rupt din ea sau niciun  
individ” (Pr. D. STĂNILOAE, Autoritatea Bisericii, p. 189). 
93 IDEM, Autoritatea Bisericii, p. 188. 
94 Adv. Haer. III, 24, 1, PG 7, col. 966. 
95 Este intersant de subliniat faptul că Sfântul Irineu cuprinde dintr-o dată mai multe 
elemente în această definiţie: „să păzim deci credinţa pe care am primit-o de la Biserică, 
căci sub înrâurirea lucrării Duhului lui Dumnezeu ca o comoară de preţ într-un vas frumos 
se întinereşte şi face să întinerească însuşi vasul în care este. Căci Bisericii i-a fost 
încredinţat darul lui Dumnezeu” (IBIDEM III, 24). 
96 Părintele Stăniloae subliniază acest adevăr considerând că Biserica, „având în calitate de 
trup al lui Hristos, sălăşluit în ea, pe Duhul Sfânt, e singura în stare să cunoască pe 
Mântuitorul Hristos şi toată lucrarea lui mântuitoare” (Pr. D. STĂNILOAE, Autoritatea 
Bisericii, p. 189). 
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învăţătorească nu se separă niciodată de lucrare Duhului Sfânt, Care singur 
cunoaşte „adâncurile lui Dumnezeu” şi „cele ale lui Dumnezeu”. În atare 
caz, izvorul harului şi al învăţăturii este Preasfânta Treime, nu Biserica sau 
episcopul. Desigur, Biserica este împărtăşită şi luminată de Duhul Domnului 
nostru Iisus Hristos şi are conştiinţa că e călăuzită de El, primind darurile 
din adâncul dumnezeirii Lui, care o pătrunde. Se înţelege de aici că 
autoritatea ei în materie de adevăr de credinţă nu e autoritatea ultimului 
izvor, a unei suveranităţi absolute şi nu e bazată pe conştiinţa că ea scoate 
adevărul de credinţă din sine, cum subliniază părintele Stăniloae.97 Deci, 
există o limitare a autorităţii Bisericii şi a episcopului, ca organ de 
manifestare a harismei adevărului şi al infailibilităţii învăţăturii, în ceea ce 
priveşte expunerea adevărului de credinţă.98 Ca atare, revelaţia, odată ce a 
fost dată de Fiul lui Dumnezeu înomenit, apare cumva anterioară şi 
exterioară Bisericii instituţionale, iar cuvântul lui Dumnezeu, prin vestirea şi 
receptarea lui, este un element fundamental al constituirii Trupului tainic al 
Domnului. Aceasta semnifică faptul că ea trebuie să se întoarcă mereu la 
Evanghelie nu ca şi când ar veni de la ea, pentru că Evanghelia vine 
primordial de la Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aşadar, numai 
Mântuitorul nostru dă cuvântul Său Trupului Său tainic şi abia apoi acesta 
vine de la el, după ce şi-l face propriu prin trăirea lui în Sfânta Euharistie. 
Desigur că Evanghelia, în care este cuprins cuvântul vieţii veşnice şi este dat 
ei de către El, devine şi interioară şi intimă Trupului Domnului, fiind cel 
care-l deţine, îl păzeşte şi-l propovăduieşte aşa cum l-a primit. În consecinţă, 
harisma adevărului pe care episcopul o întrupează în Biserică, în redarea 
învăţăturii Domnului nostru Iisus Hristos, „nu se referă la o infailibilitate 
personală, ci e doar constatarea faptului că, în Biserică, totul se petrece în 
cadrul sacramental al Adunării euharistice, al cărei preşedinte este chip al 
Domnului Însuşi”,99 cum subliniază părintele Meyendorff. 

În concluzie, episcopul reprezintă chipul autorităţii învăţătoreşti a 
Mântuitorului Iisus Hristos Însuşi. Această slujire este legată în primul rând 
de răspândirea cuvântului Evangheliei, potrivit poruncii dată de Domnul şi 
Mântuitorul nostru Sfinţilor Apostoli: „Mergând, învăţaţi toate 
neamurile!”.100 În virtutea acestui mandat, episcopul trebuie să fie un 
învăţător iscusit care să vorbească turmei celei cuvântătoare pentru a o 
pregăti pentru unirea desăvârşită cu Preasfânta Treime.101 Fireşte, această 
slujire se împlineşte de către episcop cu ajutorul harului şi al lucrării 
                         
97 IBIDEM, p. 189-190. 
98 IBIDEM, p. 190-191. 
99 JOHN MEYENDORFF, Organizarea bisericească în istoria Ortodoxiei, p. 28-29. 
100 Matei 28, 19-20. 
101 GEORGES FLOROVSKY, The Catholicity of The Church, p. 53-54. 
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Duhului Sfânt, aşa cum spune Sfântul Apostol Pavel că „nimeni nu poate să 
zică: Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt”.102 Aşa că, întrucât episcopul 
este chipul sau tipul lui Dumnezeu Tatăl şi al Mântuitorului Iisus Hristos în 
Biserică, cum afirmă Sfântul Ignatie al Antiohiei, atunci şi slujirea lui 
învăţătorească o reflectă pe aceea a Mântuitorului Hristos, iar învăţătura sa 
este identică cu a Lui.103 Sfântul Irineu al Lyonului, vorbind despre faptul 
că, prin hirotonie, episcopul primeşte harisma veritatis certum, adică 
harisma adevărului neîndoielnic, confirmă că el primeşte un dar al Duhului 
Sfânt pentru a învăţa şi conduce pe credincioşi la mântuire. Aceasta nu 
înseamnă că episcopul însuşi, ca persoană, este infailibil, ci cuvântul 
Domnului nostru Iisus Hristos pe care el îl vesteşte este infailibil şi are un 
caracter eminamente mântuitor.104 Deci, autoritatea învăţătorească a 
episcopului este de fapt o slujire, de a păstra învăţătura de credinţă aşa cum 
a primit-o de la înaintaşii săi şi de a o transmite nealterată păstoriţilor săi.105  

Pentru această lucrare episcopul primeşte dumnezeiescul har, la fel 
de prezent în toate Bisericile locale, şi acelaşi adevăr apostolic.106 Astfel, 
                         
102 I Corinteni 12, 3. 
103 Fără îndoială, un episcop nu poate învăţa în Biserica sa locală un alt cuvânt decât pe cel 
al Domnului Iisus Hristos şi o altă învăţătură decât pe cea a Bisericii Lui. 
104 Prin aceasta se adevereşte clar cum că episcopul nu primeşte această harismă decât prin 
rugăciune de la Izvorul ei – Duhul Sfânt, Duhul adevărului. Din acest motiv, infailibilitatea 
învăţăturii nu vine de la el, în mod particular, fie el şi cel al Romei, şi nici prin exercitarea 
în act sau ex cathedra a episcopatului, ci de la Duhul Sfânt. Deci nu putem vorbi despre o 
harismă „episcopală” verificată prin criterii externe, ci numai în şi de către Biserică. 
Aşadar, chiar dacă prin hirotonie episcopul este înzestrat cu „harisma adevărului”, potrivit 
expresiei Sfântului Irineu, el nu este ca persoană infailibil (JEAN-CLAUDE LARCHET, 
Biserica, Trupul lui Hristos I, p. 128). Părintele JOHN MEYENDORFF prezintă şi mai 
bine acest aspect, când zice: „niciun criteriu instituţional, în afara Duhului însuşi, nu poate 
defini tradiţia apostolică şi «harisma adevărului», pe care fiecare episcop o are în Biserica 
sa. Totuşi acordul reciproc al Bisericii este un semn pe care Dumnezeu îl arată, mai 
devreme sau mai târziu, uneori după lupte dogmatice destul de îndelungate, în favoarea 
Bisericii Sale” (Organizarea bisericească în istoria Ortodoxiei, p. 30). 
105 Cât priveşte cathedra Petri este cathedra oricărui Apostol şi este de fapt cathedra Jesus 
Christi, şi orice episcop deţine cathedra în mod eclesial, nu patrimonial ca moştenire 
unilaterală cu dedicaţie de la un anumit Apostol, care ar putea deţine o învăţătură superioară 
celorlalţi Apostoli sau ca o exercitare specială a episcopatului care ar fi de factură petrină 
sau paulină. 
106 În rânduiala hirotonirii episcopului, în Biserica noastră Ortodoxă, după ce mai întâi 
candidatul mărturiseşte în amănunt în faţa episcopilor prezenţi credinţa Bisericii, ca semn 
liturgic al misiunii care-i revine viitorului episcop de slujire a cuvântului lui Dumnezeu în 
Biserica locală căreia îi va fi părinte şi învăţător, episcopul protos, după ce pune mâna 
dreaptă pe capul candidatului la arhierie, aşază apoi Sfânta Evanghelie deschisă cu faţa în 
jos şi aşa citeşte rugăciunea de hirotonire a acestuia în treapta de episcop al unei Biserici 
locale nominalizată expres. Semnificaţia gestului liturgic este explicată în rugăciunea care 
urmează hirotonirii, prin cuvintele: „Însuţi Stăpâne al tuturor, şi pe acesta, care s-a 
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slujirea lui învăţătorească este în conformitate cu Sfânta Scriptură şi cu 
Sfânta Tradiţie, una şi aceeaşi cu ale Bisericii universale. Datorită acestei 
uniformităţi învăţătura sa se verifică cu experienţa şi viaţa spirituală a 
Bisericii sale, adică „această învăţătură îşi găseşte propriile limite în 
experienţa întregii Biserici, cum spune părintele Florovsky. Astfel, Biserica 
este chemată să aducă mărturia acestei experienţe, care este o experienţă 
inepuizabilă, de viaţă duhovnicească. Deci, puterea deplină a fost dată 
episcopului pentru a fi martor al catholicităţii experienţei a Trupului lui 
Hristos. El este limitat de această experienţă şi, prin urmare, în probleme 
de credinţă, credincioşii trebuie să judece în ceea ce priveşte învăţătura sa. 
Datoria ascultării încetează atunci când episcopul deviază de la norma 
catholică şi poporul are dreptul de a-l acuza şi chiar de a-l depune”.107 În 
virtutea acestui fapt, episcopul învaţă în Biserica sa locală Evanghelia 
Mântuitorului Iisus Hristos, şi nu un cuvânt de factură personală şi originală. 
Prin aceasta el arată că slujirea sa învăţătorească este una comunională şi 
sinodală, pentru că Evanghelia este una şi aceeaşi pentru toate Bisericile şi 
în toate Bisericile, iar „cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător şi mai 
ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri şi pătrunde până la despărţitura 
sufletului şi a duhului, dintre încheieturi şi măduvă”.108 

 
Autoritatea celebrării Sfintelor Taine în Trupul tainic al Domnului 
Sfintele Taine izvorăsc din fiinţa Trupului tainic al Domnului, din lucrările 
Capului lui şi constituie în fapt Biserica în fiinţa sa, prin încorporarea 
credincioşilor, a membrelor acestui Trup. Ele păstrează permanent un 
caracter mistic duhovnicesc ce ţine de lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos şi 
a Duhului Sfânt şi un caracter văzut, legat indisolubil de succesiunea 
apostolică şi de episcop, prin care se asigură o latură obiectivă a practicării 
lor în rândul comunităţilor. Conştient de această realitate, Sfântul Apostol 
Pavel, atunci când se referă la cele două componente esenţiale ale misiunii 
şi slujirii sale apostolice, invocă, drept temei de autenticitate şi autoritate în 
Biserică, succesiunea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a dat-o Sfinţilor Săi 
Apostoli şi ucenici. Iată ce spune Marele Pavel: „căci eu de la Domnul am 
primit ceea ce v-am dat şi vouă: că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost 
vândut, a luat pâine şi, mulţumind, a frânt şi a zis: luaţi, mâncaţi, acesta 
este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea 
Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea 
                                                               
învrednicit a lua jugul Evangheliei şi vrednicia arhierească, prin mâna mea a păcătosului şi 
a celor de faţă liturghisitori şi împreună-episcopi, întăreşte-l prin venirea, puterea şi harul 
Sfântului Tău Duh, precum ai întărit pe Sfinţii Tăi Apostoli şi Profeţi” (Arhieraticon, p. 96-98). 
107 GEORGES FLOROVSKY, The Catholicity of The Church, p. 53-54. 
108 Evrei 4, 12. 
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nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea spre 
pomenirea Mea. Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest 
pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni”.109 În aceaşi Epistolă, 
Apostolul nemurilor adaugă la cele spuse mai înainte: „căci v-am dat, întâi 
de toate, ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre 
după Scripturi şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi şi 
că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece..., iar la urmă tuturor, ca 
unui născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi mie... Deci, ori eu, ori aceia, 
aşa propovăduim şi voi aşa aţi crezut”.110 

Înţelegem din cele prezentate de Sfântul Apostol că izvorul şi 
temeiul oricărei slujiri şi autorităţi în Biserică este Însuşi Mântuitorul Iisus 
Hristos, Cel Ce este în legătură directă cu Sfinţii Apostoli şi cu urmaşii 
acestora, episcopii. Apoi, Sfântul Pavel, invocând transmitererea exclusivă a 
„ceea ce şi el a primit”, direct de la Domnul nostru Iisus Hristos, arată că, în 
consonanţă şi comuniune deplină cu ceilalţi Apostoli, este argumentată 
slujirea Euharistiei şi a propovăduirii cuvântului Evangheliei.111 Înţelesul 
celor doi termeni folosiţi de Fericitul Apostol se lămureşte pe deplin din 
context. Tot aici Sfântul Apostol Pavel rezolvă şi disputa dintre partidele 
„lui Apollo” sau ale „lui Pavel”, folosind termenului apostolic diakonos ca 
soluţie în rezolvarea acestei neînţelegeri. Deci, „ce este Apollo? Sau ce este 
Pavel? Slujitori (διάκονοι) prin care voi aţi crezut şi după cum i-a dat 
Domnul fiecăruia”.112  

Pornind de la cele subliniate de Sfântul Apostol Pavel, deducem că 
slujitorii sfintelor altare exercită administrarea celor dumnezeieşti, 
îndeplinind această autoritate în statutul de tip sau chip al Mântuitorului 

                         
109 I Corinteni 11, 23-26. 
110 I Corinteni 15, 3-11. 
111 Sfântul Apostol Pavel le explică creştinilor corinteni, care erau preocupaţi de 
legitimitatea şi validitatea mesajelor apostolice (Apollo, Pavel etc.), că Apostolii trebuie 
percepuţi ca „slujitori (ὑπηρέτης – vâslaş sub ordinele unei căpetenii, supus, slujitor, 
subordonat) ai lui Dumnezeu”. Analogia paulină, legată de oraşul Corint, în antichitate un 
port însemnat cu ieşire la mările Ionică şi Egee, arată că Sfântul Pavel preciza că Apostolii 
nu pot vâsli decât în corabia Bisericii, condusă de Mântuitorul Iisus Hristos (A se vedea, în 
acest sens, pictura de la bolniţa mânăstirii Horezu). Deci, Apostolii sunt slujitorii-văslaşi şi 
iconomi ai tainelor Mântuitorului Hristos (οἰκονόμος – administrator al unei lucrări care 
aparţine altcuiva). Ca iconomi ei poartă de grijă de tainele sau misterele (μυστηρίων) lui 
Dumnezeu ce trebuiesc împărtăşite oamenilor în vederea dobândirii mântuirii (I Corinteni 
4, 1). 
112 I Corinteni 3, 5. Din text vedem cum această diakonie nu se referă doar la cuvântul lui 
Dumnezeu şi nu are numai o dimensiune evanghelică, ci implică administrarea tainelor lui 
Dumnezeu, adică a laturii nevăzute sau mistice a kerigmei apostolice care, în primele 
veacuri creştine, se referea, fără îndoială, la săvârşirea Jertfei euharistice a Domnului. 
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Iisus Hristos, aşa cum preciza Sfântul Ignatie al Antiohiei.113 Deşi Sfântul 
Ignatie vedea episcopul ca pe chipul Domnului Iisus Hristos şi succesiunea 
apostolică prin intermediul ierarhiei în Trupul tainic al Domnului, totuşi el 
nu privea această slujire ca o liniaritate şi o egalitate între Mântuitorul 
Hristos şi Apostoli Domnului sau episcopii Bisericii.114 În această relaţie, 
doar Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos este capul Trupului şi piatra 
cea din capul unghiului. Arhieria Lui, în sensul jertfei mântuitoare, nu poate 
fi repetată şi imitată de niciun Apostol şi de niciun episcop. Ca atare, aşa 
cum există o limitare a autorităţii Bisericii în materie de credinţă, întrucât nu 
ea este izvorul credinţei, ci Domnul nostru Iisus Hristos, tot aşa există şi o 
limitare a succesiunii apostolice, al cărei izvor este tot Mântuitorul Hristos. 
Desigur, aceasta nu înseamnă că Jertfa euharistică şi credinţa în sine nu sunt 
autentice, întrucât ele sunt ale Domnului Hristos, ci doar numai aşa devin şi 
ale Bisericii. Cum am văzut, după Sfântul Ignatie al Antiohiei, doar 
Euharistia făcută de episcop este cea autentică, iar episcopul nu se identifică 
panteist cu Stăpânul său, Mântuitorul Hristos, deşi în jurul său gravitează 
întreaga viaţă învăţătorească şi cultică a Bisericii locale pe care o 
supraveghează şi o conduce.115  

Tot în perioada primară, Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful, un 
reprezentant al creştinismului din Asia Mică şi Roma, explica realist Jertfa 
euharistică adusă de întâistătătorul adunării euharistice. Iată ce spunea 
Sfântul Iustin: „căci noi nu primim acestea ca pe o pâine comună şi nici ca 
pe o băutură comună; ci, după cum prin Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus 
Hristos Mântuitorul S-a întrupat şi a avut în vederea mântuirii noastre trup 
şi sânge, tot astfel şi hrana transformată în Euharistie prin rugăciunea 
cuvântului celui de la El, hrana aceasta din care se hrănesc sângele şi 
trupurile noastre prin schimbare, am fost învăţaţi că este atât trupul, cât şi 

                         
113 Cu Sfântul Ignatie Teoforul, ucenic al Apostolilor, se inaugurează prima generaţie de 
episcopi creştini, prin care este refăcută anamnetic în context istoric, în mod real şi nu 
simbolic, Cina Domnului, care devine cadrul hristic al succesiunii apostolice. Apoi, ideea 
că episcopul este imaginea Mântuitorului Hristos a supravieţuit până în secolul IV, cum 
spune ZIZIOULAS (Continuitatea Apostolică, p. 188, nota 22). 
114 Trebuie să subliniem faptul că raportul dintre Apostoli şi Hristos nu este unul identic, 
după cum nu este identic nici în cel dintre episcopi şi Apostoli. De aceea, episcopii sunt 
numai chipul lui Hristos, fără să-L înlocuiască întrucâtva. În virtutea acestui fapt, după 
Sfântul Ignatie al Antiohiei, Jertfa euharistică este una reală pentru că este jertfa 
Mântuitorului Hristos. 
115 SFÂNTUL IGNATIE spunea concret că „acea Euharistie să fie socotită bună, care este 
făcută de episcop sau de cel căruia episcopul i-a îngăduit. Fără episcop nu este îngăduit 
nici a boteza, nici a face agapă, că este bineplăcut lui Dumnezeu ceea ce aprobă episcopul, 
ca tot ce se săvârşeşte să fie sigur şi întemeiat” (Către Smirneni VIII, 1-2, p. 184). 
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sângele Acelui Iisus întrupat. Apostolii, în memoriile lor, care se numesc 
«Evanghelii», aşa ne-au transmis că li s-a poruncit lor”.116  

La Sfântul Iustin, ca şi la Sfântul Ignatie, în primele două secole, 
cum constatăm, instituţia episcopatului era legată mai ales de prezidarea 
dumnezeieştii Euharistii.117 Din această slujire a conducerii Euharistiei 
(διακονια της ευχαριστιας), la care se va asocia încă de la început slujirea 
cuvântului lui Dumnezeu (διακονια του λογου), cu dimensiunile ei, 
kerigmatică, apologetică şi polemică, va deriva autoritatea celebrării 
Tainelor Bisericii, ca mijloace de transmitere a harului dumnezeiesc.118 
Deci, episcopii, în chipul lui Hristos, deţin plinătatea harului preoţiei, 
calitate care le dă autoritatea slujirii tuturor tainelor Trupului tainic al 
Domnului. Spre deosebire de presbiteri sau preoţi, care îndeplinesc unele 
slujiri şi numai atunci când sunt trimişi de episcopi, aceştia au plinătatea 
harului şi autoritatea certificată în îndeplinirea şi împărţirea tuturor 
sarcinilor în Biserică. Această deplinătate a slujirii arhiereşti se vede în 
special când este vorba de săvârşirea Tainei Hirotoniei şi de sfinţirea 
Marelui Mir, taine exclusiv în sarcina episcopului.119 Aceste atribuţii au de 
bună seamă ca bază succesiunea apostolică şi se referă la transmiterea 
slujirilor Mântuitorului Iisus Hristos şi la administrarea darurilor Duhului 
Sfânt în Trupul tainic al Domnului.120 Prin urmare, „acest drept al 
episcopilor se întemeiază pe poziţia ce o au episcopii în ierarhia 
bisericească fiindcă treapta lor cuprinde în sine plenitudinea preoţiei şi 

                         
116 SFÂNTUL IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOSOFUL, Apologia întia LXVI, trad. şi note de 
Pr. prof. Olimp N. Căciulă, PSB 2, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1980, p. 367. 
117 După moartea Sfinţilor Apostoli se adaugă episcopatului şi slujirea învăţătorească, aşa 
cum o găsim menţionată în Martiriul Sfântului Policarp sau la Sfântul Irineu. Cele două 
misiuni sunt până astăzi practicate neîntrerupt, fiind legate de cele două aspecte 
fundamentale ale slujirii episcopale în Biserică. 
118 SFÂNTUL IRINEU AL LYONULUI face legătura indisolubilă dintre cele două slujiri 
ale episcopului. Ea este enunţată într-un ton sentenţios de felul că: „credinţa noastră este în 
conformitate cu Euharistia şi Euharistia confirmă credinţa noastră” (Adv. Haer. IV, XVIII, 
5, PG 7, 1857, 1028). 
119 Canonul 6 al Sinodului de la Cartagina (419 d.Hr.) prevedea dreptul exclusiv al 
episcopului de a sfinţi Marele Mir. Această hotărâre este fundamentată de Părinţii sinodali 
pe Tradiţia Bisericii: „ne aducem aminte că la sinoadele ţinute mai înainte s-a hotărât ca 
Sfântul Mir să nu se facă de presbiteri” (Arhid. prof. dr. IOAN N. FLOCA, Canoanele 
Bisericii Ortodoxe, Sibiu, 2005, p. 270). 
120 La aceste două dimensiuni ale apostoliei făcea referire Sfântul Apostol Pavel 
corintenilor, sens în care justificarea lor episcopală are ca fundament deplinătatea preoţiei 
care se află exclusiv în episcop ca succesor al Apostolilor. 
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toate drepturile de a îndeplini funcţiunile preoţeşti şi dintr-însa derivă toate 
celelalte trepte ale ierarhiei preoţeşti”.121  

Rezumând cele de mai sus, putem spune că deplinătatea slujirii 
Bisericii locale pe care un episcop o păstoreşte, ca şi autoritatea sa în cadrul 
comunităţii, este dată de posibilitatea săvârşirii Tainelor Bisericii în general 
şi a Euharistiei în special. Slujirea apostolică şi cea episcopală au fost 
instituite de Mântuitorul Iisus Hristos pentru diakonia Evangheliei Fiului lui 
Dumnezeu şi diakonia Euharistiei.122 Întru această taină, Biserica se 
constituie ca Trup al Domnului, după porunca Lui Însuşi: „aceasta să o 
faceţi întru pomenirea Mea”.123   

Deci, Taina Euharistiei este unică şi comunională, reunind în Trupul 
Domnului Hristos toate mădularele dispersate pe întreaga suprafaţă a 
pământului. Această conştiinţă euharisică este întâlnită încă de la primele 
manifestări cultice ale comunităţilor creştine şi este păstrată cu sfinţenie în 
Răsăritul ortodox.124 Sfântul Clement Romanul, unul dintre Părinţii 
Apostolici, le explică creştinilor din Corint dimensiunile istorică şi 
euharistică ale succesiunii apostolice episcopale prin cuvintele: „Apostolii 
au pus episcopi şi le-au dat lor în grijă, ca la moartea lor, să le continue 
slujirea lor alţi bărbaţi încercaţi care au adus lui Dumnezeu fără prihană şi 
cu cuvioşie darurile”.125 Apoi, Sfântul Ignatie, un alt succesor al 
Apostolilor, a aşezat în episcopat criteriul autenticităţii Euharistiei şi în cele 
două semnul catholicităţii sau deplinătăţii Bisericii locale: „acea Euharistie 
să fie socotită bună, care este făcută de episcop sau de cel căruia episcopul 
i-a îngăduit. Unde se vede episcopul, acolo să fie şi mulţimea 
credincioşilor, după cum unde este Iisus Hristos, acolo este şi Biserica 
                         
121 Nicodim Milaş face distincţie între prezbiteri şi episcopi. După el, „presviterii deţin în 
Biserică o putere dependentă de puterea episcopească şi puterea presviterilor, în ceea ce 
priveşte îndeplinirea funcţiunilor preoţeşti, acţionează numai prin acele mijloace cari au 
fost sfinţite de episcop. Astfel, presviterii pot să îndeplinească în Biserică toate funcţiunile 
cu excepţia acelora cari constituesc temeiul acelor funcţiuni” (Canoanele Bisericii 
Ortodoxe. Însoţite de comentarii, II. Partea I – Canonele Sinoadelor Locale, trad. de Dr. 
Nicolae Popovici şi Uroş Kovinici, Tipografia Diecezană, Arad, 1934, p. 156). 
122 Mitropolitul IOAN ZIZIOULAS consideră că: „succesiunea apostolică, ca fapt istoric, 
îşi avea originea în dumnezeiasca Euharistie, în săvârşirea căreia episcopii urmau 
Apostolilor” (Unitatea Bisericii în dumnezeiasca Euharistie şi Episcop, p. 79). 
123 Luca 22, 19. 
124 În primele scrieri creştine se spune: „Cu privire la frângerea pâinii să spuneţi: Îţi 
mulţumim Ţie, Părintele nostru, pentru viaţa şi cunoştinţa pe care ne-ai făcut-o cunoscută 
nouă prin Iisus, Fiul Tău! Ţie slava în veci! După cum această pâine frântă era împrăştiată 
pe munţi şi fiind adunată a ajuns una, tot aşa să se adune Biserica Ta de la marginile lumii 
în împărăţia Ta” (Învăţătură a Celor Doisprezece Apostoli IX, 1-4, PSB 1, trad., note şi 
indici de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 29). 
125 Către Corinteni XLIV, 2-4, p. 69. 
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universală”.126 Deci, episcopul care prezidează Euharistia, potrivit Tradiţiei 
Părinţilor Bisericii, este chipul Mântuitorului Hristos, adică o persoană 
umană care-L face prezent pe Domnul slavei în mijlocul comunităţii locale, 
fără să se identifice cu El.127  

O altă slujire specifică episcopului este sfinţirea Marelui Mir. 
Această problemă a fost lămurită la Sinodul local din Cartagina prin 
Canonul al şaselea. Prin acest canon s-a fixat ca această taină să fie exclusiv 
episcopală. Canonul recunoaşte oficial, în baza Tradiţiei aflate în uz, că 
episcopul, ca cel care deţine plenitudinea preoţiei apostolice, este singurul 
care poate pregăti şi sfinţi Marele Mir. Desigur, taina este o Cincizecime a 
Bisericii şi continuatoarea punerii mâinilor Apostolilor peste cel botezat,128 
fiind aşezată de unii Părinţi ai Bisericii pe aceeaşi treaptă cu Euharistia.129 
Sfântul Dionisie Areopagitul atribuie exclusiv episcopului pregătirea şi 
sfinţirea Marelui Mir, folosit ulterior pentru ungerea post-baptismală şi 
sfinţirea altarelor de biserică.130 

                         
126 Către Smirneni VIII, 1-2, p. 184. 
127 Noţiunea chipului, aşa cum este ea prezentă în Scriptură, depăşeşte orice categorie 
filozofică, logică sau simbolică. Părintele Stăniloae spune că „mijlocirea episcopului nu e 
identică cu o substituire a Mântuitorului Hristos, el nu a devenit un alt Hristos”. Puterea 
Mântuitorului Hristos lucrează, ce-i drept, prin episcop, mai precis prin actul lui, care nu 
e propriu-zis al lui, ci al Bisericii, fără să devină puterea preotului. Aşa că „cel ce 
lucrează prin el Euharistia este Însuşi Hristos Domnul. În acest fel Mântuitorul Hristos 
este şi în Liturghie nu numai jertfă, ci şi jertfitor. Ca atare nu este jertfit propriu-zis de 
episcop sau de preot, ci Se jertfeşte pe Sine Însuşi”. Deci, „mjlocirea trebuie luată mai 
mult ca ocazionare, ca mediere străvezie, decât ca împropriere personală a darului de la 
Domnul Hristos şi ca transmitere în felul acesta la credincioşi” (Pr. prof. dr. DUMITRU 
STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, p. 160). 
128 Faptele Apostolilor 8, 16. 
129 Sfântul Dionisie Areopagitul spune: „deşi sunt atât de mari Tainele preasfintei sinaxe 
euharistice şi atât de bune vederile inteligibile ce înfăptuiesc în mod ierarhic comuniunea 
şi unirea noastră cu Cel Unul, totuşi mai este şi o altă sfântă lucrare de o treaptă cu ea. 
Taina aceasta o numesc învăţătorii noştri Mir. Cercetând deci părţile ei după sfintele ei 
chipuri, ne vom înălţa astfel prin vederi ierarhice spre Cel Unul aflător în părţile ei” 
(SFÂNTUL DIONISIE AREOPAGITUL, Despre ierarhia bisericească IV, I, p. 84-85). 
130 Cu toate acestea, în decursul timpului, sistemele administrative, mitropolitan şi 
patriarhal, au influenţat practicarea episcopală exclusiv în şi pentru Biserica locală a tainei 
respective, plasând-o în sfera afirmării autonomiei şi autocefaliei Bisericilor locale grupate 
pe criterii etnice. Trebuie precizat că, în pofida practicii curente din Biserica Ortodoxă, 
dreptul episcopilor de a sfinţi Marele Mir a fost recunoscut canonic, fără ca acesta să devină 
un apanaj exclusiv al mitropoliţilor sau al patriarhilor. Această practică este un act 
sacramental, tainic, ce ţine de exercitarea deplinătăţii arhieriei, sens în care el nu trebuie 
monopolizat pe criterii administrative. Aşa cum afirmă părintele Liviu Stan, „principala 
dovadă a autonomiei episcopilor o constituie dreptul lor de a sfinţi Marele Mir pentru 
trebuinţele eparhiei proprii”. Deci, sfinţirea Marelui Mir este „principalul act sacramental 
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Tot episcopului îi revine în exclusivitate săvârşirea Tainei 
Hirotoniei. Această lucrare arată atât posibilitatea gestionării Bisericii locale 
fără intervenţii din partea altor episcopi, în cazul hirotonirii preoţilor 
exclusiv de către episcopul locului,131 cât şi dimensiunea comunională şi 
sinodală a acesteia, în cazul hirotonirii unui nou episcop de către doi sau mai 
mulţi episcopi din vecinătate în frunte cu mitropolitul locului.132 Ambele 
lucrări harice relevă sobornicitatea actelor liturgice în Biserica locală 
ortodoxă.133 Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă că „în mod deosebit i s-a 
rânduit ierarhului spre lucrare proprie şi nu prin slujirea altora, sfinţirea 
mirului şi sfinţirea altarului şi hirotonirea celor ce aparţin cinului preoţesc, 
pe acestea le-a numit chipuri ale puterii dumnezeieşti desăvârşitoare”.134 

Amintim cu această ocazie şi apariţia parohiilor, ca urmare a 
răspândirii creştinismului, care a făcut ca forma de bază a Bisericii locale – 
un singur episcop, un singur altar, o singură Euharistie – să se scindeze: 
sub aspect euharistic să fie parohia, iar sub aspect episcopal să fie 
episcopia.135 Actualmente, în Biserica Ortodoxă numai parohia centrală în 
care slujeşte episcopul este în mod efectiv unită în jurul aceluiaşi altar, 
aceleiaşi Euharistii şi aceluiaşi episcop. Celelalte parohii gravitează în jurul 

                                                               
prin care se afirmă autocefalia unei Biserici” (Pr. prof. LIVIU STAN, Despre autonomia 
bisericească, în ST, nr. 5-6/1958, p. 380). 
131 „Episcopii să nu treacă peste dioceza lor pentru hirotonie sau pentru alte oarecari 
cârmuiri bisericeşti”, Canonul 2 al Sinodului II ecumenic, vezi CBO, p. 71. 
132 Canoanele 4 şi 6 ale Sinodului I ecumenic, CBO, p. 57 şi 59. 
133 Sf. Dionisie Areopagitul spune că Tainele Hirotoniei, Mirului şi Euharistiei sunt lucrări 
episcopale, „legea dumnezeiască a atribuit sfinţirea treptelor ierarhice şi sfinţirea 
dumnezeiescului mir şi Sfânta Taină a altarului, în mod unic, puterilor desăvârşitoare ale 
dumnezeieştilor ierarhii” (SFÂNTUL DIONISIE AREOPAGITUL, Despre ierarhia 
bisericească V, I, 5, p. 91). Potrivit lui Alexander Golitzin, în concepţia Sfântului Dionisie, 
harul divin se transmite în întreaga creaţie şi, deci, şi în Biserică, pe cale ierarhică, 
episcopul fiind interfaţa dintre planurile nevăzut şi văzut, în sensul că „el coboară de la 
îngerii aflaţi cel mai sus în jurul lui Dumnezeu, trecând prin cinurile inferioare ale acestora, 
până la episcopul creştin şi clerul său, şi de la ei, la credincioşii adunaţi în vederea cultului” 
(Mistagogia, experienţa lui Dumnezeu în Ortodoxie, p. 68). 
134 SFÂNTUL DIONISIE AREOPAGIRUL, Opere complete şi Scoliile Sfântului Maxim 
Mărturisitorul, trad., introd. şi note de Pr. Dumitru Stăniloae, ediţie îngrijită de Constanţa 
Costea, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996, p. 114. 
135 Problema este dezbătută pe larg de Mitropolitul IOAN ZIZIOULAS în lucrarea sa 
Unitatea Bisericii în dumnezeiasca Euharistie şi Episcop, pp. 189-237. În aprofundarea 
acestei teme, Mitropolitul Ioan alunecă uneori spre euharistiocentrism, punând în umbră 
episcopocentrismul, ca reper al deplinătăţii Bisericii locale. Este adevărat că „în principiu 
eparhia rămâne unitatea de bază a Bisericii locale”, cum afirmă Jean-Claude Larchet. 
(Biserica, Trupul lui Hristos I, p. 128). Dar atât episcopatul, cât şi Euharistia rămân simple 
ierarhii sau rituri fără existenţa şi participarea unei comunităţi, fondate prin Tainele 
Botezului şi Mirungerii. 
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altarului central prin preoţii delegaţi de episcopul eparhiot ca să săvârşească 
euharistia în comuniune şi unitate cu el pe Antimisul oferit de el. Evident, 
acest aspect eclesiologic interferat de faptul istoric nu poate fi explicat şi 
acceptat decât prin categoria chipului, ca şi în cazul episcopului. Aşa cum 
episcopul este chipul Domnului Iisus Hristos în Biserica sa locală, tot la fel 
preotul este chipul episcopului în parohia sa aparţinând Bisericii episcopale 
locale. Ei nu-l substituie pe Mântuitorul Hristos, ci Hristos Domnul lucrează 
prin ei, ambii făcând „vădită slujirea de Mijlocitor obiectiv a Domnului 
nostru Iisus Hristos”.136 Episcopul primeşte puterea direct de la Mântuitorul 
Iisus Hristos prin Apostoli, iar preotul prin însărcinare de la episcop sau din 
îngăduinţa acestuia, aşa cum afirmă Sfântul Ignatie: „acea Euharistie să fie 
socotită bună, care este făcută de episcop sau de cel căruia episcopul i-a 
îngăduit (ἐπίτρέψῃ)”.137 

 
Autoritatea păstoririi celor chemaţi la mântuire în Trupul tainic al 
Domnului 
După cum am văzut mai sus, noţiunea de slujire în Biserică, cu subiacentul 
ei de autoritate a slujirii, sau autoritate prin slujire, exclude orice interpretare 
juridică şi seculară a actului păstoririi sau conducerii în Biserică, atât între 
Apostoli şi urmaşii lor, cât şi între aceştia şi credincioşii pe care îi au în grijă 
pastorală. Acest lucru s-a lămurit încă de pe când Sfinţii Apostoli erau în 
jurul Mântuitorului Hristos. Încă de pe vremea Mântuitorului se punea 
problema autorităţii de conducere, dilemă rezolvată de divinul Învăţător 
astfel: „ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste 
ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc (κατ ἐξουσιάζουσιν), dar între voi nu 
trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor 
(διάκονος) al vostru şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă 
(δοῡλος). Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să 
slujească (διακονῆσαι) şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi”.138 
Pornind de la aceste cuvinte, Biserica s-a construit pe axa Apostoli – 
episcopi – credincioşi, desfăşurându-se după exemplul Mântuitorului: „Eu 
sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale. Eu 
sunt Păstorul cel bun şi cunosc pe ale Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine, 
precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul îmi pun pentru 
oi. Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, fiindcă Eu Îmi pun sufletul, ca iarăşi 
să-l iau. Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl pun. Putere 
am ca să-l pun şi putere am iarăşi ca să-l iau. Această poruncă am primit-o 

                         
136 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, p. 161. 
137 SFÂNTUL IGNATIE AL ANTIOHIEI, Către Smirneni VIII, 1, p. 184. 
138 Marcu 10, 42-45; Matei 20, 25-28. 
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de la Tatăl Meu”.139 Prin aceste cuvinte, Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus 
Hristos transpune esenţa relaţiilor trinitare de iubire, cunoaştere şi jertfire de 
sine în cadrul vieţii eclesiale. De aici Biserica învaţă că noul mod de viaţă 
instituit de Fiul lui Dumnezeu înomenit, Noul Legământ, este coordonat de 
aceleaşi relaţii intratrinitare ale Ipostasurilor Preasfintei Treimi. De aici 
dimensiunea pastorală nu este una de autoritate în sens juridic, între 
Apostoli – episcopi şi credincioşi, ci una de slujire (diakonie). Ea implică 
autoritatea modelului (tipului), a celui care face ceea ce este nevoie pentru 
mântuirea personală şi a celorlalţi membri ai Bisericii. Sfântul Apostol 
Pavel defineşte această chemarea apostolică prin cuvintele „supus al lui 
Hristos – administrator al tainelor lui Dumnezeu”. Concepţiea Sfântului 
este concentrată în conceptul hristologic diakonos (slujitor),140 care lasă să 
se înţeleagă că izvorul autorităţii transcende slujirea Apostolului sau a 
episcopului, Capul acestui Trup fiind însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. 
Imediat după perioada apostolică, urmaşii ucenicilor Domnului sunt deja 
convinşi, aşa cum am văzut la Sfântul Ignatie, că nimic nu se poate realiza 
în Biserică fără girul episcopului, care închipuie pe Însuşi Dumnezeu Tatăl 
sau pe Fiul lui Dumnezeu.141  

Aceeaşi concepţie o are şi Sfântul Grigorie de Nazianz, după care 
„cei care stau în fruntea credincioşilor” sunt „slujitorii şi lucrătorii acestei 
vindecări a neamului omenesc”.142 Aceştia lucrează mai întâi cu propria lor 
persoană, după care se îndreaptă spre viaţa credincioşilor încredinţaţi lor, 
legitimând primirea „conducerii şi îndrumării sufletelor” şi „încredinţarea 
supravegherii turmei”.143  

                         
139 Ioan 10, 11-18. 
140 Sfântul Apostol Pavel subliniază vocaţia de slujitor al episcopului în clarificarea 
disputei dintre credincioşii împărţiţi între el şi Apolo: „dar ce este Apollo? Sau ce este 
Pavel? Slujitori (διάκονοι) prin care voi aţi crezut şi după cum i-a dat Domnul fiecăruia” 
(I Corinteni 3, 5). 
141 Cum am văzut în cuprinsul acestui studiu, Sfântul Clement Romanul prezintă 
imposibilitatea interferenţelor celorlalte slujiri peste slujirea episcopală, care are temelie 
apostolică. Sfântul Irineu de Lyon observă că autoritatea episcopilor derivă din succesiunea 
apostolică sacerdotală. Sfântul Iustin Martirul confirmă rolul esenţial al slujirii episcopale 
în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu şi prezidarea Cinei euharistice. Mai târziu, 
Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfântul Grigorie Dialogul vor 
prezenta autoritatea slujirii pastorale episcopale sub semnul diakoniei preoţeşti. Aceste 
definiri ecleziale au rămas ca repere în conştiinţa creştinismului răsăritean pentru creionarea 
chipului păstorului eclesiastic. 
142 SFÂNTUL GRIGORIE DE NAZIANZ, Cuvânt de apărare pentru fuga în Pont sau Despre 
preoţie XXVI, trad., introd., note şi un cuvânt înainte de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1987, p. 173. 
143 IBIDEM, Despre preoţie LXXVIII, p. 203. 



39 
 

Şi Sfântul Ioan Hrisostom consideră că este absolut necesar ca „să 
fie puşi în această slujbă înaltă numai bărbaţii care întrec cu mult pe toţi 
ceilalţi oameni în virtutea sufletului”,144 deoarece „puterea de a lega a 
preoţilor leagă sufletele şi străbate cerurile. Dumnezeu întăreşte sus în 
ceruri cele făcute de preoţi jos pe pământ”. În atare caz, episcopii şi preoţii 
„au fost înălţaţi la slujba aceasta atât de mare fără de care nu putem 
dobândi nici mântuirea, nici bunătăţile făgăduite”.145  

După Sfântul Grigorie cel Mare, păstorirea sufletelor, care nu este o 
autoritate seculară, este „arta artelor”.146 Marele Ierarh numeşte în mai 
multe rânduri această misiune în Biserică drept „slujba de păstor”,147 
„slujba apostolică”,148 „sarcina păstoririi sufletelor”,149 „slujba 
predicării”,150 „slujba cea sfântă”, „conducerea sufletelor”,151 „păstorul de 
suflete”.152 El nu pomeneşte niciodată de autoritatea sau puterea de păstor al 
credincioşilor. 

Toţi aceşti Părinţi, vorbind despre autoritatea păstoririi 
credincioşilor, folosesc cuvinte ca: slujire, lucrare, supraveghere, slujbă, 
sarcină, termeni fără conţinut juridic, dar cu un solid conţinut pastoral 
misionar. După ei, „conducerea ca păstorire a sufletelor spre mântuire e 
totdeauna o slujire, cum remarcă părintele Stăniloae, ea are caracter 
duhovnicesc, căci e de la Duhul Sfânt, împreună cu harul preoţiei. Ea nu 
urmăreşte altceva decât mântuirea credincioşilor, ca şi celelalte slujiri ale 
preoţiei”.153 Aceasta dovedeşte clar că nu există o autoritate în actul de 
administrare a credinţei sau de o putere asupra credinţei Mântuitorului Iisus 
Hristos în relaţia cu credincioşii, ci de o autoritate care vine din harisma 
slujirii şi săvârşirii Tainelor în folosul şi pentru mântuirea credincioşilor. 

Aşadar, dacă slujirea harică este de drept divin şi decurge natural din 
fiinţa Trupului tainic al Domnului, ce se revarsă de la Însuşi Capul Bisericii, 
prin succesiunea apostolică, autoritatea administrativă este o convenţie de 
drept bisericesc. Încă din Faptele Apostolilor luăm act de germenii apariţiei 
unui fel de autoritate a Bisericii Ierusalimului, în raport cu celelalte 
                         
144 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Tratatul despre preoţie, II, 2, trad., introd., note şi 
un cuvânt înainte de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 43. 
145 IBIDEM, III, 5, p. 59-60. 
146 SFÂNTUL GRIGORIE CEL MARE (Dialogul), Cartea regulei pastorale, trad., pref. şi 
note de Pr. prof. Alexandru Moisiu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996,  p. 30.  
147 IBIDEM I, 1, p. 30; I, 3, p. 33-24; I, 9, p. 42. 
148 IBIDEM I, 8, p. 41. 
149 IBIDEM I, 6, p. 39. 
150 IBIDEM I, 7, p. 39. 
151 IBIDEM I, 11, p. 45. 
152 IBIDEM I, 10, p. 45; II, 2, p. 51; II, 3, p. 52, II, 4, p. 55. 
153 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, p. 164. 
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comunităţi creştine care-şi vor trage originea de la „mama tuturor 
Bisericilor”. Această concepţie se bazează fireşte pe autoritatea locului unde 
a propovăduit şi a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu înomenit. Cu timpul, similar acestei viziuni, Bisericile din 
oraşele mari ale Imperiului Roman vor căpăta exousia asupra celor din jurul 
lor, în baza originii apostolice şi importanţei politice deţinute în acel timp.154 
În relaţie cu ideologia timpului şi cu formele ei de exprimare politico-
socială şi administrativă, ordinea comunităţii creştine, constituită de un 
apostolat a cărui κοινωνία continua misiunea învăţării şi vindecării 
Domnului Iisus Hristos prin intermediul frângerii pâinii, imaginea unităţii 
imperiale centrată pe cezarul august de la Roma, se va extinde şi în 
conştiinţa creştină asupra episcopului capitalei imperiale. Această 
perspectivă istorică şi organizaţională trebuie cu siguranţă completată cu 
viziunea iudaică, pe care o regăsim în explicaţia Sfântului Apostol Petru de 
la Cincizecime.155 Desigur, oricât de mult ar fi imitat creştinismul ordinea 
administrativă a Imperiului Roman, totuşi aceasta s-a dezvoltat doar în 
legătură cu slujirea şi autoritatea episcopală.156 Deci, elementele 

                         
154 Este de subliniat faptul că Biserica creştină a primelor patru secole va oglindi încă de la 
începuturile ei, din punct de vedere administrativ, ordinea imperială romană. Părintele Ică 
subliniază acest aspect, astfel: „În constituirea ordinii bisericeşti din primele secole, 
referinţa la ordinea politico-religioasă a Imperiului Roman a jucat un rol decisiv” (Diac. 
IOAN I. ICĂ jr., Canonul Ortodoxiei, Ed. Deisis/Stavropoleos, Sibiu, 2008, p. 268). 
155 Faptele Apostolilor 2, 14-38. 
156 Este necesar să subliniem faptul că oricât de administrativă ar fi Biserica, ea este mai 
întâi episcopală, comunitară şi comunională. Spre exemplu, indicarea unui episcop de către 
comunitate în prezenţa episcopilor vecini care-l şi hirotonesc este o procedură complet 
diferită de alegerea magistraţilor din municipiile imperiale, având un caracter „imemorial” 
(PIERRE BATIFFOL, La Paix Constantinienne et le Catholicisme, Paris, 1914, p. 78-79). 
Episcopul devine astfel imaginea lui Dumnezeu Tatăl (SFÂNTUL IGNATIE, Către 
Tralieni III, 1, vol. cit., p. 171). Fiul împlineşte în lucrarea Sa toate profeţiile Vechiului 
Testament făcând joncţiunea celor două Testamente, cum precizează Sfântul Apostol Pavel: 
„Acum însă, Arhiereul nostru a dobândit o slujire cu atât mai osebită, cu cât este şi 
Mijlocitorul unui testament mai bun, ca unul care este întemeiat pe mai bune făgăduinţe. 
Căci dacă (testamentul) cel dintâi ar fi fost fără de prihană, nu s-ar mai fi căutat loc pentru 
al doilea” (Evrei 8, 6-7). Cei 12 Apostoli sunt paradigma celor 12 părinţi ai triburilor lui 
Israel, temelia noului popor al lui Dumnezeu, aşa cum spune Mântuitorul Iisus Hristos: 
„Când va şedea Fiul Omului pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece 
tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel” (Matei 19, 28). Poporul ales 
(ek-kaleo) – Israel – devine astfel noul popor creştin sau Biserica (ekklesia), Trupul Însuşi 
al Domnului. În Vechiul Testament Dumnezeu atrăgea atenţia iudeilor prin prooroci, de 
zilele care vor veni când va întemeia un nou Legământ: „Iată vin zile, zice Domnul, când 
voi face, cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda, testament nou. Că acesta e testamentul pe 
care îl voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: Pune-voi legile Mele în 
cugetul lor şi în inima lor le voi scrie, şi voi fi lor Dumnezeu şi ei vor fi poporul Meu”. În 
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fundamentale ale eclesiologiei creştine vor da substanţă formelor de 
organizare a Bisericii de-a lungul istoriei, fiind sesizabilă dorinţa Părinţilor 
Bisericii de a păstra echilibrul între slujire (diakonia) şi autoritate (exousia) 
episcopală în şi pentru, nu peste comunitatea creştină. Astfel, autoritatea va 
fi privită numai în sensul slujirii sau administrării harului, al unei practici de 
slujire a harului preoţiei, în speţă de hirotonie a episcopului unei Biserici 
locale.157 Acestă autoritate, după moartea Apostolilor, va deveni semnul 
comuniunii (koinonia) Bisericilor după care se vor ghida episcopii 
Bisericilor locale învecinate. Cum însă episcopul Bisericii din capitala 
provinciei se bucura de o autoritate, în înţelesul de cinstire faţă de ceilalţi 
episcopi din aceeaşi provincie, autoritatea administrativă de mitropolit va 
deriva efectiv din cea harică de hirotonie.158 La Sinodul I Ecumenic de la 
Niceea este recunoscută autoritatea administrativă în baza practicii şi 
tradiţiei bisericeşti.159 La acest Sinod s-au recunoscut principii  străvechi 
practicate înainte de anul 325, adică „recunoaşterea şi hirotonia unui nou 
                                                               
virtutea acestui fapt, Sfântul Petru este îndreptăţit să spună: „Iar voi sunteţi seminţie aleasă, 
preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume 
bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată” (I Petru 2, 9).  
157 Catholicitatea Bisericii manifestată prin exerciţiul sinodalităţii episcopilor, începând cu 
hirotonia unuia dintre ei de către cei din vecinătate, cu participarea celui din metropolă, 
oraşul cel mai important al unei provincii (eparhii), a generat cutuma recunoaşterii noului 
hirotonit de către cei din aceeaşi provincie, mai ales de către cel din capitală. Acestă acţiune 
este un act administrativ care va fi recunoscut canonic la Sinodul I Ecumenic. 
158 Este important să subliniem faptul că „autoritatea administrativă a Bisericii locale a 
avut dintotdeauna în centru repartizarea suverană în provincii sufragane a dreptului de 
hirotonie şi judecare a episcopilor” (VLASSION I. PHIDAS în Drept Canonic. O 
perspectivă ortodoxă, trad. de pr. lector dr. Adrian Dinu, Ed. Trinitas, Iaşi, 2008, p. 118). În 
acest context, deşi Mitropolitul Zizioulas afirmă că apariţia parohiei ca subunitate a eparhiei 
sau episcopiei „a făcut ca episcopul să fie văzut mai degrabă ca un administrator decât ca 
cel ce prezidează celebrarea euharistică”, viziunea sa este nefondată (Biserica locală în 
perspectiva euharistică, p. 239). Evident, datorită răspândirii creştinismului în zonele rurale 
ale Imperiului Roman s-au înfiinţat multe comunităţi religioase, totuşi episcopul va 
continua să conducă personal adunarea euharistică din centrul Bisericii sale, de la catedrala 
sa (Pr. prof. LIVIU STAN, Despre autonomia bisericească, p. 383). Mai adăugăm la 
aceasta un lucru foarte important, că preoţii au fost trimişi să conducă adunările euharistice 
parohiale din încredinţarea episcopului locului, drept pentru care ei sunt obligaţi să-l 
pomenească permanent chiar în cadrul Sfintei Liturghii.   
159 Textul canonului este relevant pentru ceea ce înseamnă paradigma autorităţii în Biserică 
ce îşi are originea în slujirea harică în Biserică: „Se cuvine aşadar ca episcopul să se aşeze 
(catistate) de către toţi (episcopii) cei din eparhie (mitropolie, provincie), iar dacă ar fi 
greu un lucru ca acesta, fie pentru vreo nevoie stăruitoare (presantă, constrângătoare), fie 
pentru lungimea drumului, adunându-se în orice chip trei la un loc, împreună alegători 
făcându-se şi cei absenţi şi consimţind prin scrisori, atunci să se facă hirotonia. Iar 
întărirea celor făcute să se dea în fiecare eparhie (mitropolie) mitropolitului” (Arhid. prof. 
Dr. IOAN N. FLOCA, CBO, p. 57). 
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episcop de către confraţii săi din Bisericile învecinate şi, mai cu seamă, 
confirmarea alegerii sale de către episcopul Bisericii principale a regiunii”. 
Noutatea esenţială a acestei practici, pe care o introduce sinodul ca normă în 
viaţa Bisericii, duce la dreptul acordat mitropolitului de a confirma alegerile 
de episcopi din provincia sa, autoritatea ce dobândeşte în foarte scurt timp 
un caracter juridic.160 Mai departe, cele două elemente din forma 
administrativă romană şi „ţinerea unor vechi obiceiuri” vor deveni şi 
acestea putere juridică în Biserică.161 Această simbioză este definită de 
Părinţii Sinodului, astfel: „Să se ţie obiceiurile cele vechi (άρχαῖα ἕϑη), cele 
din Egipt şi din Libia şi din Pentapole, aşa încât episcopul din Alexandria 
să aibă stăpânire (έξουσία) peste toate acestea, pentru că aşa este şi 
obiceiul episcopului Romei. De asemenea şi în Antiohia şi în celelalte 
eparhii (provincii) să li se păstreze Bisericilor întâietăţile (πρεσβεῖα, 
privilegiile). Este apoi întru totul învederat lucrul acela că, dacă cineva ar 
deveni episcop fără încuviinţarea mitropolitului, marele sinod a hotărât ca 
unul ca acesta nu se cade să fie episcop”.162  

Cum constatăm, această legiferare dovedeşte faptul că de la început, 
recunoaşterea episcopului primat a fost de mare importanţă pentru episcopii 
comunităţilor mai mici. Mai târziu, sinoadele vor dispune ca toate alegerile 
de episcop să fie obligatoriu recunoscute de către mitropolitul locului. În 
felul acesta mitropolitul devenea conducătorul unei circumscripţii bisericeşti 
şi avea obligaţia de a coordona viaţa bisericească din mitropolia sa.163  

Deci, primul sinod ecumenic a statuat un echilibru fundamental între 
slujirea episcopală şi autoritatea episcopală, care va fi urmărit cu 
rigurozitate de Biserică în primul mileniu de existenţă. De asemenea, 
hotărârea sinodală a armonizat totodată conţinutul eclesiologic fiinţial al 
                         
160 JOHN MEYENDORFF, Primatul roman în tradiţia canonică până la Sinodul de la 
Calcedon, în vol. Ortodoxie şi Catolicitate, trad. de Călin Popescu, Ed. Sophia, Bucureşti, 
2003, p. 64. 
161 JOHN MEYENDORFF spune că, spre sfârşitul secolului al III-lea, autoritatea scaunelor 
episcopale de Roma, Alexandria, Antiohia, Cartagina devine evidentă, o „autoritate de 
fapt”, bazată pe „influenţa reală pe care aceste biserici o exercitau”. Ele „aveau un cuvânt 
greu de spus atunci când trebuia să fie recunoscută sau respinsă o doctrină, confirmată sau 
anulată o alegere episcopală îndoielnică, restabilită rânduiala într-o comunitate” 
(Organizarea bisericească în istoria Ortodoxiei, p. 31). 
162 Canonul 6, CBO, p. 59. 
163 Deci, în canonul 6 al Sinodului I de la  Niceea, constăm că Părinţii admiteau că πρεσβεῖα 
care sunt άρχαῖα ἕϑη („vechi obiceiuri”), se pot materializa în έξουσία („putere”). Această 
putere constă în principal din posibilitatea de a hirotoni episcopii dintr-un grup de provincii 
civile. Deci, la modul general, „în canoanele lor, sinoadele perioadei constantiniene, în 
mod simplu, au codificat şi au dat o formă juridică acestui stadiu al lucrurilor”, afirmă 
părintele Meyendorff (JOHN MEYENDORFF, Organizarea bisericească în istoria 
Ortodoxiei, p. 35). 
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episcopului cu formele externe de exercitare sau de administrare ale acestei 
slujiri apostolice. Această regulă precisă a adus lămuriri precise referitoare 
la slujire şi administraţie, dintre substanţa şi formele eclesiologiei creştine 
care se rezumă în sentinţa: „să nu fie doi episcopi într-o cetate”.164 Prin 
acest canon se consfinţeşte precis practica din timpurile străvechi, conform 
căreia acolo unde este episcopul, este şi Biserica locală catholică sau unde 
este episcopul este deplinătatea harului slujirii apostolice într-o comunitate 
locală.165  

Cu toate aceste norme canonice nu putem spune că Părinţii Bisericii 
au legiferat sentinţele disciplinei bisericeşti din motive politice caracteristice 
exerciţiului senatorial roman, ci apariţia acestora a fost determinată de 
anumite situaţii particulare sau alterări ale vieţii bisericeşti, survenite în 
timp.166 Desigur, autoritatea administrativă a episcopului a avut un rol 
decisiv în păstrarea ortopraxiei instituţionale, ca şi cea harică în apărarea 
ortodoxiei credinţei.167 Dar acest act administrativ sau juridic nu are drept 
consecinţă o superioritate harică întrucât actul slujirii harului ţine de însăşi 
fiinţa Bisericii şi a episcopatului, în timp ce actul administrării lui ţine de 
formele exterioare, istorice ale vieţii creştine. Desigur, organizarea 
mitropolitană, recunoscută la Niceea, a însemnat o adaptare a Bisericii la 
contextul politic şi istoric prin instituirea principiului „paralelismului între 
administraţia civilă şi cea bisericească”.168 Ceea ce este important de 
subliniat că de acum înainte sunt consacrate, chiar dacă nu sunt explicit 
denumite, practicile autocefaliei şi autonomiei169 care au intrat în dreptul 
canonic după introducerea sistemului mitropolitan, odată cu Sinodul I 
ecumenic.170  
                         
164 Canonul 8, CBO, p. 61. 
165 Vezi Sfântul IGNATIE AL ANTIOHIEI, Către Smirneni VIII, 2. Aşadar, acelei 
comunităţi delimitată istoric şi geografic nu-i lipseşte nimic dacă are un episcop. Fiind o 
comunitate a „Bisericii catholice şi apostolice”, Biserica locală nu avea nevoie de doi 
episcopi în acelaşi loc şi în acelaşi timp. 
166 JOHN MEYENDORFF, Ortodoxie şi Catolicitate, p. 127. 
167 Textul acestui canon trebuie privit integrat în lumina Canoanelor 4 şi 6, toate trei 
creionând un tablou a ceea ce Biserica creştină înţelegea referitor la conţinutul şi forma 
eclesialităţii sau catholicităţii sale: biserica locală este deplină sau catholică acolo unde este 
un (singur) episcop, dar care trebuie să fie permanent în comuniune şi unitate cu ceilalţi 
episcopi învecinaţi, între care mitropolitul şi, implicit, cu întreaga Biserică universală. 
168 JOHN MEYENDORFF, Organizarea bisericească în istoria Ortodoxiei, p. 35. 
169 Pr. prof. LIVIU STAN, Despre autocefalie, în „Ortodoxia”, nr. 3/1956, p. 369-396; 
IDEM, Despre autonomia bisericească, în ST, nr. 5-6/1958, p. 376-393. 
170 Din punct de vedere administrativ, Bisericile fiecărei provincii civile, conduse de un 
mitropolit, sunt prima formă de Biserică autocefală. Astfel, autocefalia devenea privilegiul 
unei provincii cuprinzând mai multe dioceze. Aşadar, apariţia mitropoliilor şi, mai târziu, a 
patriarhiilor şi Bisericilor autocefale, în baza unor principii care se regăsesc în conţinutul 
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Mergând mai departe pe firul istoriei, la Sinodul II ecumenic, 
dincolo de intenţia de a actualiza ordinea administrativă bisericească prin 
ridicarea onorifică a scaunului de Constantinopol la un rang de cinstire egal 
celui al vechii capitale imperiale,171 se certifică faptul că reperele organizării 
admnistrative bisericeşti au fost stabilite de Părinţii Bisericii nu pe 
considerente doctrinare sau harice, ci pe cele ale ordinii imperiale romane. 
Acestea vor fi urmate şi pe viitor, conform recomandărilor sinodale: „iar 
dacă vreo cetate s-ar fi înnoit prin puterea împărătească, sau dacă s-ar 
înnoi de-acum înainte (în viitor), atunci alcătuirilor politice şi obşteşti să 
urmeze şi orânduirea parohiilor bisericeşti”.172 În virtutea acestor hotărâri 
de ordin strict administrativ se conferă drepturi jurisdicţionale episcopilor 
din capitalele provinciei imperiale (mitropoliţilor) sau a celor din capitala 
diocezei (exarhilor/patriarhilor) asupra episcopilor provinciali, respectiv 
mitropoliţilor diocezani. Aceste rânduieli canonice nu vor impieta cu nimic 
asupra învăţăturii de bază a Bisericii primului mileniu creştin. Sensul 
eclezial al acestor organizări sau reorganizări este cel al exercitării concrete 
a catholicităţii Bisericii prin sinodalitatea episcopală care derivă din 
succesiunea apostolică. Deci, episcopului capitalei sau mitropolitului îi va 
reveni oficial sarcina convocării bianuale a sinoadelor episcopale din 
provincia sa, fapt care arată că, în conştiinţa Bisericii, toată greutatea 
cârmuirii bisericeşti se aşază pe sinodalitate încă de la Sinodul I 
ecumenic.173 

Fără să analizăm fiecare sinod în parte, putem constata că pe lângă 
formularea învăţăturilor dogmatice, în primul mileniu, Biserica s-a 

                                                               
canoanelor adoptate la sinoadele locale sau ecumenice, este un proces istoric eclesiastic 
generat de efortul Bisericii de a se adapta continuu, din punct de vedere organizatoric, la 
evoluţiile timpului şi de a răspunde nevoilor de dialog cu mediul politic şi civil, fără a 
pierde esenţa eclesiologică a episcopatului şi Bisericii locale (VLASSIOS I. PHIDAS, op. 
cit., p. 118; JOHN MEYENDORFF, Organizarea bisericească în istoria Ortodoxiei, p. 54). 
171 Canonul 3: „Iar după episcopul Romei, întâietatea cinstei (primatul de onoare) să o 
aibă episcopul Constantinopolului, pentru că (cetatea) aceasta este Roma nouă”.  
172 Este de subliniat faptul că acest criteriu, al configurării mitropoliilor şi patriarhiilor după 
modelul imperial roman, fără nicio referinţă de ordin doctrinar sau juridic, este recunoscut 
oficial în textul canonului 17 de la Sinodul IV şi reconfirmat la Sinodului Trulan 
(Quinisext, 691-692 d.H.), prin canonul 38. 
173 Prin canonul 5, confirmat prin canoanele 2 şi 6 ale Sinodului II ecumenic şi 11, 13 şi 16 
ale Sinodului IV ecumenic, autoritatea episcopală în Biserica locală se va manifesta în 
continuare fără ingerinţe din partea altor episcopi sau din partea unor sinoade la care un 
episcop al unei Biserici locale să nu facă parte. Astfel, „episcopii să nu treacă peste dioceza 
lor pentru hirotonie sau pentru alte oarecari cârmuiri bisericeşti. Cele privitoare la fiecare 
eparhie le va cârmui sinodul eparhiei (respective), potrivit celor orânduite la Niceea” 
(Canonul 2 al Sinodului II ecumenic, cu referire şi la canoanele 4-6 ale Sinodului I 
ecumenic, care sunt în consens cu canoanele 34 şi 35 apostolice). 
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preocupat şi de autonomia administrativă a episcopilor şi eparhiilor locale. 
Această autonomie este limitată numai de obligaţiunile ce decurg din 
sobornicitatea Bisericii, care impun respectul dogmelor, al canoanelor şi 
altor hotărâri sinodale, pentru asigurarea şi păstrarea unităţii bisericeşti.174 
Aşa se face că mitropoliţii au intrat sub jurisdicţia celor cinci mari Patriarhii, 
deşi au rămas uneori „autocefali”. Totodată, episcopii, deşi erau aleşi la 
nivel local, depindeau din punct de vedere spiritual de un patriarh, admiţând 
dreptul acestuia de apel şi unele intervenţii disciplinare. Astfel, forma 
patriarhală introdusă la Sinodul de la Calcedon a însemnat efectiv o 
împingere înainte a paralelismului dintre organizarea Statului şi 
administraţia bisericească. De acum se introduce în Biserică un drept 
primaţial superior, în favoarea episcopilor din capitalele de dioceze civile.175 
Privită din perspectiva autorităţii administrative juridice constatăm că 
puterea „patriarhală consta într-un drept de apel, de casare şi, în anumite 
cazuri, de intervenţie în treburile interne ale provinciilor mitropolitane”. În 
virtutea acestui drept, patriarhiul nu mai confirma orice „alegere de episcop, 
ci doar pe cele ale mitropoliţilor”.176  

Datorită acestor reguli administrative imperiale în Biserică, va atrage 
după sine disputa primatului în ordine onorifică, cu implicaţii directe în 
ordine administrativă.177 Această situaţie va fi rezolvată de episcopii 
orientali strict pe criterii politice. Şi episcopii Romei vor invoca primatul de 

                         
174 Precizăm că orice Biserică locală se află în comuniune cu Biserica universală, fiind 
într-un raport de interdependenţă harică şi sobornicească în şi cu Trupul tainic al Domnului 
(Pr. prof. LIVIU STAN, Despre autonomia bisericească, p. 381). Părintele Liviu Stan mai 
adaugă că: „drepturile de cârmuire autonomă se extind asupra administraţiei, nu se extind 
asupra dogmelor, rânduielilor cultice şi canonice ortodoxe” (IBIDEM, p. 388). 
175 Chiar dacă funcţia patriarhală nu este denumită şi definită ca atare, rădăcinile regimului 
patriarhal se regăsesc încă de la primul sinod ecumenic. În canonul 6 se face referire la 
existenţa de facto, în baza „vechilor obiceiuri” a diocezelor eclesiastice ale Alexandriei, 
Romei şi Antiohiei. Apoi, la Sinodul al II-lea ecumenic, prin canonul 2, sunt amintite 
diocezele eclesiastice (care se suprapun bineînţeles celor imperiale) ale Alexandriei, 
Orientului (Antiohiei), Asiei (Efes), Pontului (Cezareea Capadociei) şi Traciei (Heracleea), 
fără a o pierde din vedere pe cea a Romei (JOHN MEYENDORFF, Organizarea 
bisericească în istoria Ortodoxiei, p. 36). 
176 IBIDEM, p. 36. Vezi şi canonul 28 al Sinodului IV ecumenic. Pentru sensurile şi 
implicaţiile juridice ale celor două canoane vezi: Dr. NICODIM MILAŞ, Canoanele 
Bisericii Ortodoxe. Însoţite de comentarii, vol. I, Partea II – Canonele Sinoadelor 
Ecumenice, trad. de Uroş Kovinici şi Dr. Nicolae Popovici, Tipografia Diecezană, Arad, 
1931, p. 208-218 şi 236-239. 
177 Prin canonul 28 al Sinodului IV ecumenic, Romei celei noi nu numai că i s-a confirmat 
locul al doilea în lista scaunelor patriarhale, ci a primit jurisdicţie administrativă asupra 
diocezelor Pontului, Asiei şi Traciei şi deci, dreptul de a hirotoni şi recunoaşte mitropoliţii 
acestora.  
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care se bucurau deja în Biserica primară în ordinea credinţei şi 
apostolicităţii. Această pretenţie va fi argumentată cu semnificaţii juridice, 
amestecând până la confuzie primaţiile onorific administrativ cu cel juridic 
şi cu cel recunoscut pentru ortodoxia credinţei şi apostolicitatea originilor. 
Întreaga situaţie administrativă va fi soluţionată prin canonul 28 al Sinodului 
IV ecumenic.178 Părinţii de la acest Sinod au încercat să aducă la lumină în 
mod oficial ceea ce deja se îndătinase de peste un secol, odată cu fondarea 
Constantinopolului, şi anume creşterea vizibilităţii şi influenţei episcopului 
capitalei imperiale, Roma cea nouă. Prin acest canon 3 al Sinodului 
ecumenic se fixa astfel ordinea canonică a celor cinci patriarhii, ordine 
receptată definitiv abia în secolul al VII-lea de canonul 36 al Sinodului 
Trulan.179 Este important de subliniat că, din punct de vedere onorific şi nu 
eclesial, canonul 28 de la Calcedon, receptat prin canonul 36 Trulan, 
legifera că „toate bisericile sunt egale între ele, iar întâietăţile pot fi 
determinate doar în funcţie de autoritatea de fapt pe care o au anumite 
biserici”.180 Pe baza acestei hotărâri, fiecare primat onorific patriarhal 
primea drepturi administrative şi juridice în propria dioceză.181 

Aşadar, dincolo de asperităţile şi disputele dintre Roma cea veche şi 
Roma cea nouă, chiar din primul mileniu, pe tema primatului şi a 
semnificaţiei acestuia, un lucru cert care vine odată cu istoria şi care nu 
poate fi contestat este că ambele capitale şi-au pierdut succesiv rolul de 
primat proclamat de sinoadele ecumenice din cauza pierderii statutului de 
capitală imperială şi, implicit, a importanţei lor politice. Acest fapt 
dovedeşte că reglementările de ordin administrativ nu trebui să interfereze 
cu esenţa eclesiologiei şi să afecteze principiile sinodale ecumenice care se 
referă la acest conţinut imuabil. Cu alte cuvinte, „primatul nu se află în 
proprietatea niciunui scaun anume, ci el este încredinţat celui care îl poate 

                         
178 Ca urmare a opoziţiei legaţilor papei Leon cel Mare, canonul 28 nu a fost recunoscut de 
Biserica romană şi a fost omis în versiunile latine ale documentelor Sinodului IV ecumenic 
(CHARLES-JOSEPH HÉFÉLÉ, Histoire des Conciles d'après documens originaux, II, 
deuxième partie, Paris, 1908, p. 826). Situaţia este oarecum similară şi cu canonul 3 al 
Sinodului II ecumenic (IBIDEM, p. 822). 
179 Iată ce prevede acest canon: „Înnoind cele legiuite de către cei 150 de Sfinţi Părinţi, 
care s-au adunat în această de Dumnezeu păzită şi împărătească cetate, şi de către cei şase 
sute treizeci care s-au întrunit la Calcedon, orânduim ca scaunul Constantinopolului să 
aibă parte de întâietăţi deopotrivă cu ale scaunului Romei vechi, şi ca în lucrurile cele 
bisericeşti să se facă tot atât de mare ca şi acela, fiind al doilea după acela, după care să 
se numere scaunul marii cetăţi a alexandrinilor, apoi al Antiohiei, şi după acesta acela al 
cetăţii ierusalimitenilor”. 
180 JOHN MEYENDORFF, Organizarea bisericească în istoria Ortodoxiei, p. 39. 
181 Subliniem încă o dată faptul că aceste prerogative nu înseamnau funcţii unilaterale în 
domeniul fiinţei şi doctrinei Bisericii. 
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exercita mai bine, rămânând însă fidel ortodoxiei”.182 Deci, ridicarea 
Constantinopolului pe locul doi în ierarhia onorifică a patriarhatelor nu 
trebuie înţeleasă şi evaluată astăzi în mod realist decât în sensul posibilităţii 
„oricărei biserici de a juca un rol proeminent în cadrul creştinătăţii, cu 
condiţia ca celelalte biserici să recunoască buna întemeiere a autorităţii 
ei”.183 În fond, aşa cum sublinia părintele John Meyendorff, „deplinătatea 
adevărului şi a vieţii dumnezeieşti se află în Biserică şi niciun sistem 
jurisdicţional nu va fi vreodată cu totul adecvat acestei realităţi vii şi 
organice, pe care adevăraţii creştini o cunosc doar din experienţă”.184 
 
Raportul dintre autoritate şi sinodalitate în Trupul tainic al Domnului 
Slujirea şi autoritatea sunt cele două feţe, internă şi externă, ale Bisericii. 
Autoritatea vine din conştiinţa faptului că Fiul lui Dumnezeu înomenit este 
Capul Trupului tainic, iar slujirea tot de la El. Aceasta se împlineşte pentru 
că El Însuşi a slujit primul Tatălui pentru Biserica Sa şi apoi chiar din 
constituţia ei de Trup al Capului, împărtăşindu-se astfel de autoritatea Lui. 
Astfel, comuniunea, autoritatea şi slujirea se exprimă prin sinodalitatea 
episcopilor. Această sinodalitate întrupează comuniunea tuturor Bisericilor 
locale în fruntea cărora stau întâistătătorii lor.185 Desigur, existenţa 
multitudinii şi diversităţii mădularelor Trupului tainic al Domnului este şi 
semnul iconomiei dumnezeişti, al caracterului său intrinsec de slujire, pentru 
că iconomia dumnezeiască nu înseamnă altceva decât slujire.186 Această 
slujire în vederea îndumnezeirii este pusă în slujba mădularelor Bisericii, 
fiind exercitată în virtutea celor trei slujiri ale Mântuitorului care au fost 
transmise Apostolilor şi urmaşilor acestora în Trupul tainic al Domnului. 
                         
182 Părintele Meyendorff sublinia într-una din lucrările sale: „Canoanele ne învaţă cum să 
aplicăm realităţilor schimbătoare ale istoriei omeneşti realitatea neschimbabilă şi de viaţă 
dătătoare a harului răscumpărător al lui Dumnezeu, de care este locuită Biserica” (JOHN 
MEYENDORFF, Suntem noi într-adevăr Biserica una?, p. 127). 
183 IBIDEM, p. 37. Ca atare, dacă anumite scaune ar dispărea în istorie, cum de altfel s-a şi 
întâmplat, oare n-ar trebui înlocuite de altele, între care unul, mai bine plasat, să joace rolul 
de primat? 
184 JOHN MEYENDORFF, Suntem noi într-adevăr Biserica una?, p. 127. 
185 Părintele DUMITRU STĂNILOAE numeşte principiul comuniunii drept „principiul 
general al întregii vieţi a Bisericii” (Temeiurile teologice ale ierarhiei şi ale sinodalităţii ei, 
p. 166). 
186 Datorită acestui fapt, Biserica este autoritatea dumnezeiască pusă în folosul slujirii 
oamenilor. Ea este autoritatea Capului Hristos care slujeşte Trupului Său, de aceea, 
termenul ousia nu poate fi aplicat numai fiinţei divine şi nu trebuie ignorat în eclesiologie. 
În definitiv, teologia (autoritatea dumnezeirii) devine prin iconomie (slujire) Biserică, adică 
koinonia (comuniunea) treimică a Ipostasurilor dumnezeieşti cu cele omeneşti (Pr. prof. 
BORIS BOBRINSKOY, Împărtăşirea Sfântului Duh, trad. de Măriuca şi Adrian 
Alexandrescu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999, p. 412). 
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Deci, lucrarea sfinţitoare de slujire este una care se lucrează prin intermediul 
persoanelor alese de Dumnezeu.187 Din acest unghi de vedere, în Biserică 
principiul patristic stabilit se referă clar la ordinea (τάξις) bisericească şi cea 
ierarhică care trebuie să reflecte ordinea relaţiilor de viaţă intratrinitară.188 
Avem, aşadar, slujirea harică în Biserică sau slujirea de îndumnezeire care 
este într-un fel obiectivată, în contextul evoluţiilor istorice. Pentru aceasta 
putem vorbi despre instituţionalizarea slujirii ierarhice a harului, care a 
primit un chip uman prin structurile eclesiale de organizare şi administrare 
ale Bisericii. Evident, nu trebuie uitat că în Biserica primară sinoadele nu 
constituiau structuri superioare Bisericilor locale şi nu corespundeau unei 
concepţii piramidale despre Biserică. Ca atare, adunarea episcopilor întruniţi 
în sinod nu constituia o autoritate superioară celei pe care o are orice 
episcop aflat în comuniune cu ceilalţi episcopi.189 Dimpotrivă, acest fapt 
aparent paradoxal este valabil numai pentru că episcopul, şi când nu este în 
sinod, este tot în comuniune cu toţi ceilalţi episcopi, începând cu cei din 
episcopiile învecinate cu care împreună formează astăzi o mitropolie sau o 
                         
187 Vezi Pr. prof. D. STĂNILOAE, Temeiurile teologice ale ierarhiei şi ale sinodalităţii ei, 
p. 168. 
188 SFÂNTUL IGNATIE AL ANTIOHIEI a arătat că ierarhii sunt chipul sau tipul 
Persoanelor dumnezeieşti. Mai târziu, Sfântul Dionisie Areopagitul este cel care spunea că 
ierarhia cerească este oglindită mistic de cea bisericească. Iată ce zicea acest Sfânt Părinte: 
„Începutul (obârşia) acestei ierarhii este izvorul vieţii, fiinţa bunătăţii, Treimea. Deci, în 
mod necesar, întemeietorii ierarhiei noastre, fiind umpluţi de darul sfânt din dumnezeiasca 
obârşie mai presus de fiinţă, sunt trimişi de către bunătatea dumnezeieştii obârşii să-l 
transmită în continuare. Iar ei au predat cele cereşti în chipuri sensibile, cele dumnezeieşti 
în forme omeneşti, cele nemateriale îmbrăcate în cele materiale” (Despre ierarhia 
bisericească I, 3 şi I, 5, p. 72). Acest proces este definitivat, sub influenţa sa, la începutul 
secolului al VII-lea de Sfântul Maxim Mărturisitorul pentru care Biserica este „chipul şi 
icoana lui Dumnezeu” (Mystagogia, introd., trad. şi note de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 13-15). 
189 Jean-Claude Larchet consideră că între autoritatea episcopală şi sinodalitate este un 
raport: – explicit şi intern – autoritatea episcopală nu poate fi atinsă ori lezată în interiorul 
eparhiei sau episcopiei de un alt episcop, întrucât toţii episcopii sunt egali în har şi fiecare 
Biserică locală – episcop şi credincioşi – este Biserica catholică (deplină) a lui Dumnezeu. 
Astfel, implicit şi extern, autoritatea episcopală implică în mod intrinsec sinodalitatea, 
manifestarea koinoniei cu ceilalţi, pentru că slujirea episcopală nu se poate realiza autentic 
fără koinonia cu fraţii episcopi şi cu preoţii pe care-i hirotoneşte şi credincioşii pe care-i 
păstoreşte. De asemenea, explicit şi extern, episcopul este subordonat juridic unui 
mitropolit, care-l hirotoneşte alături de alţi episcopi şi-l confirmă în această slujire, fiind 
totodată responsabil să răspundă prin participare la exerciţiul sinodalităţii mitropolitane, 
alături de ceilalţi episcopi ai provinciei. Totodată, implicit şi intern, episcopul participă prin 
Biserica sa locală, pe deplin catholică, la koinonia şi sobornicitatea (catholicitatea) 
întregului Trup tainic al Mântuitorului Hristos (JEAN-CLAUDE LARCHET, Biserica, 
Trupul lui Hristos. I - Natura şi structura Bisericii, trad. de Marinela Bojin, Ed. Sofia, 
Bucureşti, 2013, p. 139).  
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Biserică autonomă ori autocefală. Singura diferenţă este numai că, în cadrul 
unui sinod, această comuniune este manifestată în mod vizibil.190  

Dar, deşi koinonia şi sinodalitatea locală sunt expresia deplină a 
koinoniei şi sinodalităţii Bisericii soborniceşti (catholice), iar autoritatea 
episcopală locală este, similar, expresia autorităţii Bisericii întregi şi 
depline, totuşi exprimarea lor la un nivel sinodal provincial sau diocezan, ori 
universal, relevă o mişcare vie a acestora în act la o formă superioară, spre 
koinonia, sinodalitatea sau autoritatea întregii Biserici universale.191 Acest 
model este valabil şi cu privire la formele de organizare a autorităţii şi 
sinodalităţii în Biserică prin diferitele tipuri de sinoade: cu cât exprimă o 
gamă mai mare de Biserici locale sau chiar pe toate acestea, cu atât putem 
vorbi despre manifestarea lor deplină în act, cu efecte în întreaga Biserică.  

Biserica îşi poate activa, deci, atât local, cât şi provincial sau 
ecumenic, koinonia, sobornicitatea şi autoritatea, iar acestea nu pot rămâne 
doar un dar intern, fără efecte organzatorice şi administrative. În acest sens, 
„exercitarea sinodală a puterii bisericeşti reprezintă un principiu superior 
de organizare a Bisericii faţă de exercitarea individuală de către episcopi a 
acestei puteri”.192 Orice autoritate, în atare caz, are un caracter harismatic, 
eclesiologic şi conciliar, de aceea natura autorităţii învăţătoare trebuie să fie 
înţeleasă în sensul că privilegiul harismatic al posedării adevărului şi al 
infailibilităţii în materie de credinţă aparţine Trupului tainic al Domnului, 
care, în Duhul Sfânt, este „stâlpul şi temelia adevărului”.193 Deci, baza 

                         
190 Părintele Stăniloae precizează că sinodalitatea episcopală nu are sens decât în cadrul 
sobornicităţii Bisericii, care cuprinde adunarea şi comuniunea tuturor membrilor ei, deci ea 
nu are sens decât ca manifestare a acesteia, raportul dintre ele fiind unul de implicare 
reciprocă şi de „complementaritate”. Din acest punct de vedere acestea se cer una pe alta. 
Distincţia este dată de faptul că aici este vorba despre sinodalitatea celor care îndeplinesc în 
Biserică slujirea sfinţitoare, astfel că „sinodalitatea episcopală e încadrată ca o diferenţă 
specifică în genul larg al comuniunii bisericeşti”, susţine părintele Stăniloae (Pr. prof. D. 
STĂNILOAE, Temeiurile teologice ale ierarhiei şi ale sinodalităţii ei, p. 171). 
191 Este de la sine înţeles, afirmă părintele Stăniloae, că „numai legătura interioară dintre 
comuniunea sau sinodalitatea episcopală şi comuniunea largă a Bisericii face ca în sinod 
să se reflecte Biserica şi în comuniunea între Sinoadele locale să se reflecte comuniunea 
între Bisericile locale înseşi” (IBIDEM, p. 172). 
192 Pr. prof. LIVIU STAN, Despre autocefalie, p. 384. 
193 I Timotei 3, 16. Un raport echilibrat şi o armonie între autoritate şi sinodalitate în 
Biserică poate fi transpus practic, în implementarea principiilor administrative de 
organizare şi funcţionare a Bisericii, dacă se ţine seama de respectarea următoarelor 
principii:  
- principii eclesiale care ţin de fiinţa Bisericii şi sunt deci imuabile; în aplicarea lor trebuie 
să se urmărească transpunerea în organizarea Bisericii a modelelor eterne de viaţă 
intratreimică şi ale Împărăţiei lui Dumnezeu. Aici trebuie amintite principiile hristologic şi 
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tuturor principiilor naturale sau exterioare ale Bisericii o constituie cele 
eclesiologic-fiinţiale. În virtutea acestui fapt, în Biserică există o autoritate 
interioară realizată de Mântuitorul Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Această 
comuniune şi unitate a mădularelor în acest organism cu Capul lui (Iisus 
Hristos), prin Sufletul lui (Duhul Sfânt) este substanţa autorităţii şi 
sinodalităţii episcopale şi a membrilor ei.194 Evident, autoritatea Bisericii nu 
s-a exprimat numai prin sinodalitate în general, ea nefiind lipsită de aceasta 
nici înainte de epoca sinoadelor ecumenice, nici între sinoadele ecumenice 
şi nici după epoca lor. Aceasta denotă că în conţinutul noţiunii de autoritate 
bisericească intră „totalitatea mijloacelor cu care Mântuitorul a înzestrat 
Biserica, pentru ca prin folosirea lor să poată fi dusă la îndeplinire 
misiunea ei mântuitoare”.195 Prin urmare, autoritatea Bisericii vine de la 
Capul Bisericii, Mântuitorul Iisus Hristos, iar sinodalitatea ei vine de la 
Duhul Sfânt. Ambele lucrări nu sunt operate separat de cele două Persoane 
treimice, căci comuniunea pe care o relevă sinodalitatea este a membrilor 
Bisericii, deci a Trupului cu Capul ei, iar autoritatea ei care reflectă 
autoritatea Capului înseamnă de fapt slujirea şi oferirea darurilor Duhului 
Sfânt către membrii Bisericii.196  

Din cele prezentate mai sus rezultă că episcopul ca păstor de suflete 
în eparhia sa este recunoscut, pe baze teologice şi canonice.197 Dincolo de 
                                                               
pnevmatologic, catholicităţii, episcopal şi comunitar local, sinodalităţii şi comuniunii, 
euharistic şi sacramental, harismelor şi slujirilor stărilor eclesiale.   
- principii naturale omeneşti, care ţin de natura umană căzută (etnicitatea, cultura, 
lingvistica, teritorialitatea), fiind zestrea unui fond natural ce se manifestă în cadrul unor 
resorturi omeneşti şi care pot pune în dificultate uneori principiile externe;  
- principii externe care ţin de conformarea organizării Bisericii în funcţie de contextul 
istoric în care ea trăieşte şi-şi desfăşoară activitatea (politic, statal, administrativ, cultural, 
diaspora etc.). Aici se regăsesc principiile autonomiei, autocefaliei, primatului, 
universalităţii, ordinii canonice, al reprezentativităţii în relaţia cu organismele seculare etc. 
194 Trebuie subliniat faptul că autoritatea Bisericii nu este exprimată numai de şi prin 
sinodalitate. Întrucât această autoritate are de fapt o substanţă de slujire, ea este una 
exprimată prin episcopat (la nivel local) şi sinodalitate (la nivel mitropolitan, patriarhal sau 
ecumenic/universal). 
195 Pr. prof. LIVIU STAN, Importanţa vechilor Sinoade Ecumenice şi problema unui viitor 
sinod ecumenic, în ST, nr. 3-4/1972, p. 197. 
196 Aşadar, până la oficializarea structurilor de autoritate în Biserică, toate cu caracter 
comunional sau sinodal, aceste lucrări s-au făcut în Biserică prin succesorii Apostolilor, 
episcopii, fapt pentru care, „inexistenţa unui Sinod Ecumenic frecvent, sau neputinţa de a 
întruni un Sinod Ecumenic nu lipseşte însă Biserica de autoritatea ei supremă, adică de 
calitatea ei de deţinătoare a tuturor mijloacelor cu care a înzestrat-o Mântuitorul Iisus 
Hristos”, concluziona părintele Liviu Stan (IBIDEM, p. 197). 
197 Episcopul rânduieşte ca preoţii să-l pomenească la Litrughie (Canonul 13 al Sinodului 
local de la Constantinopol) şi să slujească doar pe antimisul oferit şi semnat de el. 
Canoanele interzic oricărui episcop, indiferent de rangul său administrativ (arhiepiscop, 
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rânduielile stabilite de Părinţii Bisericii prin canoane, substratul teologic şi 
eclesiologic al păstoririi exercitată de episcop în Biserica locală arată că 
autoritatea ei „e totdeauna o slujire, ea are caracter duhovnicesc, căci e de 
la Duhul Sfânt, împreună cu harul preoţiei. Ea nu urmăreşte altceva decât 
mântuirea credincioşilor, ca şi celelalte slujiri ale preoţiei sau punerea lor 
în relaţia de iubire nesfârşită cu Mântuitorul Hristos şi întreolaltă. Ea se 
conduce după pilda Mântuitorului, Care n-a venit să I se slujească, ci să-Şi 
dea sufletul Său ca jertfă pentru mulţi”.198 Desigur, această slujire conferă şi 
alcătuieşte substanţa autorităţii episcopului, fiind deplină numai în 
comuniune cu ceilalţi episcopi ai Bisericii, una, sfântă, sobornicească şi 
apostolească. Astfel, deplinătatea autorităţii episcopului în eparhia sa 
implică obligatoriu participarea la exerciţiul sinodalităţii, care este criteriul 
extern obligatoriu al catholicităţii Bisericii locale pe care o păstoreşte.199 
Tocmai pentru aceasta, comuniunea sinodală nu este un aspect extern, impus 
din exterior sau suprapus puterii episcopului, ci face parte din esenţa însăşi a 
episcopatului. Prin urmare, aşa cum i se dă unui episcop prin succesiune 
apostolică întreaga putere pentru o eparhie, aşa i se dă şi unui sinod, tot pe 
cale de succesiune apostolică, întreaga putere pentru o unitate bisericească 
corespunzătoare. 

Cât priveşte comuniunea episcopului cu preoţimea şi credincioşii 
eparhiei sale, aceasta este deplină doar atunci când este verificată şi 
confirmată drept autentică prin comuniunea cu altă Biserică locală, condusă 
tot de un episcop.200 Această comuniune se exprimă în ortodoxie pe linia 

                                                               
mitropolit, patriarh, exarh) să se amestece într-o eparhie străină pentru a exercita acte cu 
caracter haric sau administrativ (Canonul 35 apostolic, Canonul 2 sin II ecumenic, Canonul 
22 Antiohia, Canonul 48 Cartagina, Canonul 11 Sardica, Canonul 20 Trulan). Chiriarhul 
interzice preoţilor să primească pe preoţii dintr-o altă eparhie fără acordul episcopului de 
unde au plecat (Canoanele 15-16 apostolic, Canonul 16 Sinodul I ecumenic, Canonul 20 
Sinodul IV ecumenic, Canoanele 17, 18 Trulan, Canonul 15 Sardica; Canonul 54 
Cartagina). Astfel de acte reprezintă încălcarea jurisdicţiei episcopale şi se pedepseşte. 
198 Origen afirmă că „cel ce e chemat la episcopat nu e chemat la domnie (ad principatum), 
ci la slujirea (ad servitutem) întregii Biserici” (ORIGEN, Omilii la Isaia 6, 1). 
199 Episcopul, observă părintele Stăniloae, este „organul de legătură al eparhiei sale, în ce 
priveşte credinţa, cu celelalte eparhii, cu Biserica universală. El trebuie să fie de aceea în 
comuniune neîntreruptă cu ceilalţi episcopi” (Autoritatea Bisericii, p. 207). Astfel, 
autonomia episcopilor este intercondiţionată natural de obligaţiunile ce decurg din 
sobornicitatea Bisericii, care impune respectul dogmelor (canonul 1 Triulan), al canoanelor 
(canoanele 2 Trulan, 1 VII ecumenic) şi a altor hotărâri sinodale (canoanele 34, 37 
apostolic; 9, 20 Antiohia; 5 I ecumenic; 19 IV ecumenic, 8 Trulan, 6 VII ecumenic; 18, 73 
Cartagina) – pentru asigurarea şi păstrarea unităţii bisericeşti (Pr. prof. LIVIU STAN, 
Despre autonomia bisericească, p. 381). 
200 Trebuie remarcat că în cadrul episcopiei sau eparhiei de astăzi nu poate fi exercitată 
latura sinodală la un nivel episcopal, ci doar între credincioşi întreolaltă, între episcop şi 



52 
 

Tradiţiei bimilenare creştine, prin sinodalitatea episcopilor.201 Acest lucru se 
vede lămurit încă de la hirotonirea episcopului care se face de către minim 
doi episcopi din eparhiile învecinate, în frunte cu primatul lor, mitropolitul 
locului. Situaţia a fost reglementată încă de la primul Sinod ecumenic unde 
Sfinţii Părinţi au recomandat ca sinoadele locale mitropolitane sau 
provinciale să se facă în virtutea comuniunii între Bisericile locale şi în 
Biserica locală, făcând astfel evidentă legătura indisolubilă dintre 
comuniune şi sinodalitate.202 Este clar că, din acest  punct de vedere, în ceea 
ce priveşte relaţia episcop local – sinod local sau sinod ecumenic, trebuie 
precizat că sinodul nu este o autoritate per se, ci prin faptul că fiecare 
episcop-membru al sinodului, se află în comuniune cu toţi ceilalţi episcopi. 
În felul acesta hotărârile sinodului pentru a fi acceptate, trebuie să fie 
ulterior aprobate de fiecare Biserică locală. Se înţelege de aici că sinodul 
decide când e vorba de probleme care privesc mai multe Biserici locale, dar 
nu are nicio putere când e vorba de treburile interne ale unei Biserici locale, 
care ţin numai de autoritatea episcopului ce o conduce. 
 
Autoritatea sinodului ecumenic şi infailibilitatea Bisericii 

                                                               
preoţi şi între aceştia laolaltă şi episcopul lor. De aceea, deplinătatea ei este direct şi 
intercondiţionată de comuniunea cu alte episcopii sau eparhii similare. Deci, Biserica 
locală, pentru a nu fi doar locală, ci şi Biserică, trebuie să se afle în comuniune plenară cu 
restul Bisericilor locale din lume, concluzionează Mitropolitul Zizioulas (IOAN 
ZIZIOULAS, Biserica locală în perspectiva euharistică, p. 246). 
201 Mitropolitul Zizioulas consemnează că „sinoadele reprezintă, prin apariţia lor, cea mai 
oficială negare a divizării între local şi universal” (IOAN ZIZIOULAS, Comunitatea 
Euharistică şi Catolicitatea Bisericii, p. 165). 
202 Prin Canonul 4 este reglementată alegerea şi hirotonirea unui nou episcop într-o Biserică 
locală de către cei din vecinătate în frunte cu mitropolitul, iar prin Canonul 5 este statuată 
necesitatea întrunirii bianuale a sinoadelor mitropolitane pentru a discuta problema 
excomunicării (ex-communio) anumitor creştini de către episcopii Bisericilor locale din 
provincia mitropolitană respectivă: „în privinţa celor ce au fost excomunicaţi (afurisiţi) de 
către episcopii din fiecare eparhie (mitropolie), fie dintre cei din cler, fie dintre starea 
laică, să se ţină rânduiala cea după canonul care hotărâşte că cei scoşi (izgonişţi, afurisiţi) 
de către unii să nu se primească de către alţii. Deci, pentru ca lucrul acesta să fie cercetat 
după cuviinţă, s-a socotit că este bine să aibă loc sinoade în fiecare an, de două ori pe an, 
în fiecare mitropolie, pentru ca obştea tuturor episcopilor mitropoliei adunată la un loc să 
cerceteze” (Canonul 5, CBO, p. 58). Prin acest canon, Sinodul I ecumenic instituie „o funcţie 
de control” a sinodului asupra Bisericii locale. Aceasta adevereşte că fiecare membru al 
Bisericii locale trebuie să ţină legătura cu Biserica universală, aceasta fiind o problemă de 
interes eclesial universal, după cuvântul Mântuitorului Hristos: „vedeţi să nu dispreţuiţi pe 
vreunul din aceştia mici, că zic vouă: că îngerii lor pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este 
în ceruri. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut. Ce vi se pare? 
Dacă un om ar avea o sută de oi şi una din ele s-ar rătăci, nu va lăsa oare în munţi pe cele 
nouăzeci şi nouă şi ducându-se va căuta pe cea rătăcită?” (Matei 18, 10-12). 
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Diferenţa dintre un sinod local şi unul ecumenic a fost dată iniţial, la nivel 
formal, de voinţa împăratului bizantin. Acesta urmărea în fapt asigurarea 
liniştii imperiale şi procesul de receptare a învăţăturilor de credinţă de către 
întreaga Biserică. În astfel de întruniri, dogmele şi canoanele vor fi 
pronunţate drept concluzii ale vieţii şi experienţei Bisericii în aplicarea 
cuvântului lui Dumnezeu, în scopul mântuirii membrelor Trupului. Ele vor 
fi afectate cu o amploare locală sau generală de un eveniment centrifug din 
punct de vedere dogmatic sau moral, organizatoric ori disciplinar. La 
începutul unui nou sinod sunt invocate autoritatea sinoadelor anterioare sau 
a Sfinţilor Părinţi, până la Sfinţii Apostoli şi Mântuitorul Iisus Hristos, 
arătându-se astfel unitatea şi identitatea vieţii şi experienţei Bisericii în acel 
domeniu aflat sub asediul ereziei, al imoralităţii sau al schismei.  

Cum se ştie, toate sinoadele ecumenice au fost convocate de 
împăraţii bizanzini,203 deşi problema convocării şi criteriile de identificare a 
acestora rămâne una deschisă.204 Însă, pentru Biserica Ortodoxă esenţial este 
exerciţiul sinodalităţii episcopale locale (provinciale) sau în cadrul 
Bisericilor autocefale, exercitarea sinodalităţii ecumenice depinzând în mod 
esenţial de exprimarea lucrării Duhului Sfânt. De bună seamă, felul de 
convocare a sinoadelor şi maniera universală a receptării dogmelor 
formulate de ele a făcut ca în Ortodoxie să se considere că „numai sinoadele 
ecumenice, adică ale întregii Biserici, au competenţa de a stabili formulări 
noi ale credinţei, când e absolut nevoie, pentru a salva unitatea Bisericii. 
De aceea s-a socotit necesar în asemenea cazuri să se convoace, prin 
episcopii lor, toate Bisericile locale”.205 În acest sens, definiţiile dogmatice 
ale sinoadelor ecumenice sau adevărurile lor de credinţă sunt „mântuitoare 
în cel mai înalt grad”,206 spre deosebire de canoane, care sunt „spre 
vindecarea sufletească” a credincioşilor. Cu toate acestea, în doctrina 
ortodoxă „nicio formă instituţională nu este vreodată adecvată dogmei şi nu 

                         
203 JAROSLAV PELIKAN, Tradiţia Creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei. II – Spiritul 
creştinătăţii răsăritene (600-1700), trad. şi note de pr. Prof. Nicolai Buga, Ed. Polirom, 
2005, p. 52-60. 
204 Părintele LIVIU STAN a arătat că niciun sinod local sau ecumenic nu a reglementat 
„cine are dreptul să-l convoace, cine are dreptul să facă parte din el, cine are vot 
deliberativ şi cine eventual are numai vot consultativ, ce probleme pot fi înscrise pe 
ordinea de zi a lui, cum se aduc hotărârile sinodului ecumenic, cum se aprobă şi se 
învestesc cu putere executorie aceste hotărâri, cum se aplică în mod practic şi mai ales ce 
se întâmplă cu hotărârile acelor sinoade întrunite ca ecumenice, care nu sunt acceptate de 
întreaga Biserică” (Importanţa vechilor sinoade ecumenice, p. 196). 
205 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Autoritatea Bisericii, p. 208. 
206 PAUL EVDOKIMOV, Ortodoxia, trad. din lb. franceză de dr. Irineu Ioan Popa, 
Arhiereu vicar, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 199. 
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este decât o aproximaţie relativă a adevărului în funcţie de timpul său”.207 
Acest fapt ne arată că adevărul dumnezeiesc este incomprehensibil şi nu 
poate fi limitat şi nu poate fi surprins sau încadrat deplin în şi de nicio formă 
de organizare pe care o exercită Biserica istorică, pentru că Împărăţia lui 
Dumnezeu „nu este din lumea aceasta”.208 Dincolo de premisele politice şi 
formale, atât dogmele, cât şi canoanele emise de sfintele sinoade receptate 
în Trupul tainic al Domnului se impun ca repere obiective ale vieţii şi 
experienţei duhovniceşti a Bisericii, primele - eterne şi infailibile - ale 
adevărului, dar nu şi exhaustive, celelalte - istorice şi căi pedagogice sau 
organizatorice optimizabile - ale celor dintâi. Cu toate acestea, învăţătura şi 
viaţa Bisericii nu se epuizează în dogmele şi canoanele Sinoadelor, nici 
înainte şi nici după ele viaţa Bisericii nu a stat pe loc.209 Acest aspect ne 
arată că sinoadele sunt evenimente substanţial duhovniceşti, harice, 
desfăşurate sub lucrarea Duhului Sfânt.210 Numai Duhul Sfânt este Acela 
Care face cu adevărat ca un sinod să fie ecumenic, universal, iar Trupul 
tainic al Domnului îl confirmă în clipa în care vrea Dumnezeu.211 Ca atare, 
„metodelele istorice şi practice de a recunoaşte tradiţia sfântă şi catholică a 
Bisericii pot fi multe, cea de a întruni Sinoade Ecumenice este numai una 
dintre ele şi nu este singura. Aceasta nu înseamnă că nu este necesar să fie 
convocate sinoade sau conferinţe. Se poate întâmpla ca într-un sinod 
adevărul să fie exprimat de o minoritate. Şi ceea ce este şi mai important, 
adevărul poate fi revelat şi fără un sinod. Valoarea decisivă rezidă în 

                         
207 VLASSIOS I. PHIDAS spune că „sfintele canoane, în ansamblul lor, sunt o mărturie 
sigură a adaptării autentice a conţinutului revelaţiei la viaţa istorică a Bisericii” (Op. cit., 
p. 39). 
208 Matei 18, 36. 
209 Este relevant punctul de vedere al părintelui JOHN MEYENDORFF care spune că: 
„absenţa sinoadelor ecumenice nu însemna totuşi că Biserica Ortodoxă se simţea 
incapabilă să rezolve controversele teologice sau să formuleze definiţii dogmatice. Ea a 
făcut-o în mai multe rânduri. Sinoadele din 1341, 1347, 1351, 1568, de exemplu, au stabilit 
doctrina ortodoxă a harului, iar deciziile lor, incluse în «Synodiconul» Ortodoxiei şi în 
cărţile liturgice aflate în uz în întreaga Biserică, sunt considerate învăţătura ortodoxă 
oficială” (Organizarea bisericească în istoria Ortodoxiei, p. 45). 
210 Subliniem faptul că Duhul Sfânt nu poate fi surprins în forme omeneşti. Tocmai pentru 
aceasta Biserica are obligaţia să fie receptivă la „mişcarea” Lui. Ea trebuie să instituie şi să 
aducă în faţa credincioşilor reperele de viaţă hristologică scripturistică (dogmele) şi cele de 
ethos eclesial verificat prin tradiţie (canoanele) fără a considera că epuizează astfel prin nişte 
forme birocratice viaţa însăşi în Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel, doctrina Bisericii „nu se 
limitează la deciziile sinoadelor ecumenice, ci poate şi trebuie să dea seama de această 
doctrină ori de câte ori acest lucru este necesar pentru apărarea Ortodoxiei, pentru că 
singurul păzitor al adevărului este Duhul adevărului, fidel Bisericii”, cum subliniază părintele 
Meyendorff  (JOHN MEYENDORFF, Organizarea bisericească în istoria Ortodoxiei, p. 46). 
211 PAUL EVDOKIMOV, Ortodoxia, p. 173. 
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catholicitatea internă şi nu în universalitatea empirică”,212 subliniază 
părintele Florovsky.  

Privite retrospectiv, sinoadele ecumenice se prezintă ca nişte 
evenimente harismatice, deci pnevmatologice, care nu pot fi 
instituţionalizate în mod regulat. Părintele Stăniloae spune că sinoadele 
„reprezintă forme cu totul excepţionale pentru lucrarea Bisericii. Ele au 
caracterul unor harisme, care prin însăşi natura lor nu puteau fi supuse 
instituţionalizării”.213 Această harismă este primită de Biserică de la 
Cincizecime, fiind o harismă a Trupului Bisericii în ansamblul lui, nu numai 
a episcopatului sinodal. Însăşi expresia „părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă” 
arată că factorul principal în constituirea şi consacrarea unui sinod ca 
ecumenic îi revine numai Duhului Sfânt, care păzeşte învăţătura 
Mântuitorului Hristos neschimbată.214   

Deci, participarea la un sinod ecumenic trebuie să fie o preocupare a 
întregii Biserici.215 Pe baza eclesiologiei Sfântului Ignatie, episcopul unei 
Biserici locale poate să fie cel care participă la un sinod ecumenic, ca unul 
ce este chipul sau reprezentantul Bisericii care l-a delegat. Desigur, 
mandatul unui episcop la un sinod ecumenic este cel al Bisericii sale locale, 
dar fără a fi dat de comunitatea de credincioşi, pentru că episcopul nu este în 
sinodul ecumenic delegatul lor, al credincioşilor, ci este reprezentantul sau 
trimisul Bisericii sale locale. Episcopul, în baza arhieriei sale care derivă din 
Arhieria Mântuitorului Hristos primită prin succesiunea apostolică, poartă în 
el întreaga comunitate, aşa cum Domnul nostru Iisus Hristos poartă în Sine 
întreaga natură umană. Ca atare, la un sinod ecumenic episcopul duce cu el 
Biserica sa pentru a o regăsi în a celorlalte Biserici locale reprezentate de 
episcopii lor. În felul acesta el se cercetează pe sine şi verifică dacă este 
                         
212 G. FOROVSKY, The Catholicity of The Church, p. 52-53. 
213 Părintele Stăniloae afirmă că Sinodul ecumenic „n-a fost o instituţie cu funcţie ordinară 
pentru dezvoltarea dogmelor” (Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Autoritatea 
Bisericii, p. 209. Vezi şi Pr. prof. LIVIU STAN, Importanţa vechilor sinoade ecumenice, 
p. 196). 
214 Faptul că sinodul ecumenic este un eveniment al iconomiei Duhului Sfânt, este 
demonstrat şi de adevărul istoric că două dintre crizele cele mai mari din istoria 
creştinismului - schisma de la 1054 şi apariţia mişcărilor protestante - nu au fost discutate în 
cadrul unui sinod ecumenic. De asemenea, adaosul Filioque şi învăţătura despre energiile 
dumnezeieşti nu au fost analizate în cadrul unui sinod ecumenic şi cu toate acestea prima a 
fost respinsă de  tradiţia Bisericii în timp ce a doua a fost primită. 
215 Desigur că ideal ar fi ca întreaga Biserică să participe la un sinod ecumenic, aşa cum 
vedem că s-a petrecut la Sinodul Apostolic de la Ierusalim din anul 50 d.H. Totuşi, şi aici, 
Pavel şi Barnaba reprezintă într-un fel Biserica locală din Antiohia Siriei, căreia îi vor duce 
apoi hotărârile adoptate spre receptare şi aplicare. Deci, spune Sfântul Evanghelist Luca: 
„au rânduit ca Pavel şi Barnaba şi alţi câţiva dintre ei să se suie la Ierusalim pentru 
această întrebare. Deci ei, trimişi fiind de Biserică...” (Faptele Apostolilor 15, 2-3). 
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autentică viaţă pe care o trăieşte Biserica sa în Mântuitorul Hristos în 
comparaţie cu comunităţile locale surori. Pentru această raţiune, aşa cum 
subliniază părintele Stăniloae, „în sinoadele ecumenice, episcopii totdeauna 
semnau o hotărâre dogmatică, bazându-se pe credinţa şi pe viaţa 
sacramentală a Bisericilor lor, moştenite prin tradiţie. Formulele dogmatice 
nu erau decât expresia concisă a acestei credinţe practicate sau trăite în 
Biserică. De aceea aceste formule s-au putut încadra în cântările şi 
rugăciunile Bisericii”.216 În felul acesta, participarea episcopilor Bisericilor 
locale la un sinod ecumenic pune în evidenţă autenticitatea şi unicitatea 
vieţii în Mântuitorul Hristos a Bisericii una, sfântă, sobornicească şi 
apostolică. Această identitate este recunoscută, fireşte, de toţi episcopii 
Bisericilor locale prezenţi în sinodul ecumenic, fapt ce subliniază 
infailibilitatea acestui tip de adunare pusă sub inspiraţia Duhului Sfânt.217 În 
acest sens, „autoritatea învăţăturii Sinoadelor ecumenice se bazează pe 
infailibilitatea Bisericii. Această autoritate «ultimă» este legitimată doar de 
către Biserică, instituţia care este pentru totdeauna Stâlpul şi temelia 
Adevărului. Ea nu este în primul rând o autoritate canonică, în înţelesul 
formal şi specific al termenului, deşi sancţiunile şi pedepsele canonice pot fi 
atribuite deciziilor conciliate în materie de credinţă, ci este o autoritate 
harismatică, întemeiată pe asistenţa Duhului”,218 concluzionează Părintele 
Georges Florovsky. Deci, Biserica fiind Trupul tainic al Domnului n-a 
transformat niciodată sinoadele în instrumente infailibile, filtrul adevărurilor 
dogmatice şi canonice hotărâte în astfel de reuniuni fiind numai în şi prin 
Duhul Sfânt. Aşa că „sinoadele ecumenice nu au devenit niciodată organe 
ale infailibilităţii, ale căror decizii să fie acceptate în mod automat. Ele 
rareori au câştigat acceptarea întregului Imperiu de îndată. Primul sinod, 
de la Niceea (325) a fost respins de mulţi, mai mult de o jumătate de secol 
înainte de a obţine recunoaşterea generală şi să fie privit ca simbolul 

                         
216 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, II, p. 165. 
Despre formulele dogmatice introduse în Liturghia răsăriteană a se vedea KARL 
CHRISTIAN FELMY, De la Cina de Taină la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii 
Ortodoxe. Un comentariu istoric, trad. pr. prof. Ion I. Ică,  Ed. Deisis, Sibiu, p. 154-166. 
217 Este foarte important de precizat că infailibilitatea unui sinod ecumenic este de fapt 
susţinută pe infailibilitatea Bisericii şi nu invers. 
218 GEORGES FLOROVSKY, „The Authority of the Ancient Councils and the Tradition of 
the Fathers”, în vol. Bible, Church, Tradition: An Eastern Orthodox View, Belmont, 
Massachusetts, 1972, p. 103. Părintele Dumitru STăniloae afirmă şi el că „episcopatul ia în 
materie de credinţă hotărâri în mod infailibil, tocmai pentru că le ia în numele Bisericii şi 
în legătură interioară cu ea şi ţinând seama de gândirea Bisericii legată de viaţa ei în 
Hristos. Şi aceasta o poate face episcopatul, pentru că le ia împreună” (Teologia 
Dogmatică Ortodoxă, II, p. 164). 
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sinodului ecumenic prin excelenţă”.219 Tocmai pentru aceasta, episcopii 
participanţi la sinoadele ecumenice, ca şi în celelalte sinoade, au avut 
întotdeuna misiunea de a recunoaşte care este lucrarea Duhului Sfânt în 
Biserică prin definirea explicativă, pe cât le dădea Duhul a înţelege, a 
învăţăturii de credinţă şi nicidecum prin definirea unor noi dogme care 
depăşesc cadrul Scripturii şi Tradiţiei.220 În fine, un sinod, fie el şi 
ecumenic, n-are menirea să completeze învăţătura Mântuitorului Hristos, 
pentru că astfel s-ar substitui Învăţătorului Însuşi şi Duhului Sfânt. Tocmai 
pentru aceasta sinodul rămâne fidel învăţăturii Mântuitorului Iisus Hristos şi 
lucrării Duhului Sfânt, infailibilitatea lui fiind certificată de viaţa în Hristos 
a Bisericii, ca Trup tainic al Său.221  

Biserica rămâne, deci, în fidelitatea adevărului Evangheliei 
Mântuitorului Iisus Hristos, revelat prin Duhul Sfânt. Ea se adapă neîncetat 
din izvorul adevărului care este Hristos Domnul, fiind în consecinţă cu 
adevărat infailibilă. Fiind permanent asistată de Duhul Sfânt ca Duh al 
adevărului,222 care „din al Meu va lua şi vă va vesti vouă”, Biserica „e 
permanent infailibilă. Ea e permanent infailibilă pentru că e permanent în 
adevărul revelat. Şi e în adevăr prin Sfântul Duh Care sălăşluieşte în ea, 
prin care trăieşte pe Hristos cu toată comoara Lui de daruri şi de 
învăţături. Astfel, actualitatea permanentă a aceleiaşi trăiri a adevărului 
prin Sfântul Duh e cauza infailibilităţii ei”,223concluzionează părintele 
Stăniloae. Ca atare, chiar şi în cadrul unui sinod ecumenic, Trupul tainic al 
Domnului porneşte de la adevărul dat al revelaţiei care s-a transmis prin 
Mântuitorul Iisus Hristos. În obiectivitatea şi staticitatea sa, acest adevăr 
este unul imuabil şi infailibil. Pe acest adevăr Biserica trebuie să-l explice 
credincioşilor ei sub insuflarea Duhului Sfânt şi să-l facă viu şi prezent în 

                         
219 JOHN MEYENDORFF, The Orthodox Church, p. 25. 
220 Părintele GEORGES FLOROVSKY subliniază faptul că „acele sinoade care erau 
recunoscute ca «ecumenice», în înţelesul legăturii şi a autorităţii inefabile, au fost într-adevăr 
recunoscute imediat sau după o întârziere, nu din cauza competenţei lor canonice formale, 
ci datorită caracterului lor harismatic. Deci, sub îndrumarea Duhului Sfânt ele au 
mărturisit pentru Adevăr în conformitate cu Scriptura pusă în mâna Tradiţiei Apostolice”  
(The Authority of the Ancient Councils, p. 96). 
221 Reţinem faptul deosebit de important că infailibilitatea nu aparţine decât Bisericii, în 
totalitatea sa teandrică, cum afirmă Evdokimov (Paul Evdokimov, Ortodoxia, p. 175). 
Aceasta înseamnă că „infailibilitatea ţine de însăşi fiinţa Bisericii”, cum subliniază 
părintele Stăniloae (Pr. prof. D. STĂNILOAE, Autoritatea Bisericii, p. 198. A se vedea şi 
Pr. prof. LIVIU STAN, Importanţa vechilor sinoade ecumenice, p. 195). 
222 Ioan 14, 17. 
223 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Autoritatea Bisericii, p. 197. 
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viaţa lor prin Sfintele Taine.224 Numai în felul acesta, Trupul tainic al 
Domnului şi sinodul ecumenic sunt infailibili pentru că exprimă cu fidelitate 
învăţătura Mântuitorului Hristos revelată în Sfânta Scriptură şi Sfânta 
Tradiţie.225  

În viaţa Trupului tainic al Domnului sunt consemnate şi unele 
referiri pe care Părinţii sinodali le-au făcut la alte sinoade anterioare pentru 
a-şi întemeia autoritatea lor sinodală. Ei au ţinut seama în hotărârile lor de 
consensul şi continuitatea învăţăturii Părinţilor anteriori şi nu pe criterii 
exterioare care ar legitima automat ecumenicitatea unui sinod anume. De 
exemplu, Părinţii Sinodului I ecumenic au precizat: „să se ţie obiceiurile 
cele vechi (τὰ ἀρχαῖα κρατείτω ἔθη)”.226 La fel s-a afirmat şi la Sinodul II 
ecumenic: „Sfinţii Părinţi cei adunaţi în Constantinopol au hotărât să nu se 
înlăture (μή ἀθετεῖσθαι τὴν πἰστιν) credinţa celor trei sute optsprezece 
Părinţi care s-au adunat în Niceea Bitiniei, ci credinţa aceea să rămână 
tare şi să fie dată anatemei orice erezie”.227 De asemenea, la Sinodul III 
ecumenic s-a spus: „sfântul sinod a orânduit ca nimănui să nu-i fie îngăduit 
să dea la iveală, sau să scrie, sau să întocmească altă credinţă afară de 
aceea care s-a orânduit de către Sfinţii Părinţi, care, împreună cu Sfântul 
Duh s-au adunat în cetatea Niceenilor”.228 În acelaşi ton se exprimă şi 
Părinţii de la Sinodul IV ecumenic: „Urmându-i pe Sfinţii Părinţi (Ἐπόμενοι 
τοίννυν τοῖς ἁγἱοις πατράσιν), noi toţi învăţăm în unanimitate”.229  

Din cele arătate observăm că Părinţii, la toate sinoadele ecumenice, 
şi-au exprimat grija de a păstra autenticitatea apostolică şi patristică a 
învăţăturilor ce vor fi dezbătute şi aprobate.230 În atare caz, ei au arătat că 

                         
224 Biserica, zice părintele Stăniloae, „are darul de a propovădui o învăţătură fără de 
greşeală şi de a o îmbrăca la nevoie în formule care să nu o schimbe, care să o exprime 
fără greşeală şi în acest sens, infailibilitatea Bisericii, limitându-se la aceasta, se exercită 
în condiţia respectului faţă de revelaţia aflată în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie şi în 
grija ca, ajutată interior de Duhul Sfânt şi urmând poruncii Domnului, să nu aducă ceva de 
la sine în explicarea ei şi în formularea revelaţiei, ci să scoată la iveală numai ceea ce este 
în ea” (Autoritatea Bisericii, p. 195). 
225 Părintele Stăniloae mai spune că „în primul rând sunt fără de greşeală învăţăturile 
revelaţiei, pentru că îşi au izvorul în Dumnezeu, singurul fără de greşeală. Numai de aceea 
învăţătura Bisericii este fără de greşeală, pentru că coincide cu conţinutul revelaţiei 
dumnezeieşti” (Autoritatea Bisericii, p. 195).  
226 Canonul 6, CBO, p. 59; CHARLES-JOSEPH HÉFÉLÉ, Histoire des Conciles d'après 
documens originaux, tome I, première partie, Letouzey et Anè Éditeurs, Paris, 1907, p. 552. 
227 Canonul 1, CBO, p. 70; CHARLES-JOSEPH HÉFÉLÉ, Op. cit., p. 20. 
228 Canonul 7, CBO, p. 81. 
229 CHARLES-JOSEPH HÉFÉLÉ, Op. cit, p. 724. 
230 Pentru păstrarea unităţii Bisericii şi pentru consemnarea atributelor ei, de una, sfântă, 
sobornicească şi apostolică, era important ca la fiecare sinod să se exprime consensul cu 
Biserica apostolică a Părinţilor anteriori lor şi cu Biserica lor. 
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sinodul nu este deasupra Bisericii, ci o reprezentare a Bisericii în misiunea 
ei dirijată de Duhul Sfânt. Aceasta explică clar că Biserica antică n-a făcut 
niciodată apel la „autoritatea sinodală” în general sau in abstracto, ci 
întotdeauna în particular la Sinoade, sau mai degrabă la „credinţa şi 
mărturia Sfinţilor Părinţi”.231  

Cât priveşte autoritatea Bisericii în cadrului unui sinod, putem 
spune că „aceasta nu înseamnă că se desfăşoară în putinţa nelimitată de a 
spori revelaţia şi în general dreptul nemărginit de a impune credincioşilor 
sau lumii învăţături despre orice, fără nicio altă fundamentare, ci numai 
putinţa de a păzi fără greşeală credinţa apostolică sau înţelesul autentic 
al revelaţiei. De aceea, episcopii în sinoade dau numai mărturie despre 
credinţa păstrată de la început în Bisericile ce le păstoresc, veghind ca 
formulele noi, când sunt absolut necesare, să redea credinţa de la început. 
La aceasta se reduce infailibilitatea ei. Ea nu e un mandat în alb de a 
învăţa despre orice (potestas magisterii)”.232 Aceasta înseamnă că „a păzi 
adevărul de credinţă ce i s-a dat Bisericii, în care a fost întemeiată şi 
aşezată şi care este însuşi Mântuitorul Hristos; a rămâne în el şi a se 
supune lui, pentru că este superior ei”233 sunt termenii care definesc 
infailibilitatea sau raportul Bisericii cu Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 
în exerciţiul interpretării acestora în istorie. Doar în acest cadru, 
„infailibilitatea nu se manifestă în definiri noi de credinţă decât prin 
Sinoadele ecumenice. În tot celălalt timp ea se arată consecventă în 
păstrarea revelaţiei în formulele din trecut şi în propovăduirea fără 
greşeală a adevărului revelat”. Deci, „Sinodul ecumenic are astfel prin 
sine însuşi calitatea de a fi organul de exprimare a credinţei de mai 
înainte, în noi formule, atunci când nevoia absolută o cere”,234 cum afirmă 
părintele Stăniloae. 

De bună seamă că Biserica nu şi-a manifestat infailibilitatea numai 
în cadrul sinoadelor ecumenice. Ea a fost infailibilă atât anterior, cât şi după 
sinoadele ecumenice, chiar dacă numai în cadrul acestora au fost proclamate 
anumite dogme, recunoscute ulterior de întreaga Biserică. Dacă infailibilitatea 
sinoadelor ecumenice este un eveniment pnevmatic ocazional, atunci când 
voieşte Duhul Sfânt, infailibilitatea Bisericii este pe drept cuvânt un dat 

                         
231 GEORGES FLOROVSKY, The Authority of the Ancient Councils, p. 97. 
232 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Autoritatea Bisericii, p. 194. 
233 PĂRINTELE STĂNILOAE completează că: „aşa cum în eparhiile lor sau în sinodul 
local, episcopii nu fac decât să păzească credinţa de totdeauna, aşa fac şi în sinodul 
ecumenic, acceptând noua formulare a unui punct de credinţă, în caz de absolută trebuinţă, 
numai dacă acel punct de credinţă nu se schimbă prin noua exprimare” (Autoritatea 
Bisericii, p. 195, 208). 
234 IBIDEM, p. 196, 208. 
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hristologic şi pnevmatologic fiinţial al Bisericii, iar acest datus se manifestă 
în mod evenimenţial prin intermediul unui sinod ecumenic sau a unor Sfinţi 
Părinţi şi dascăli duhovniceşti.235 Este adevărat însă că, uneori, de-a lungul 
timpului, Biserica s-a exprimat în definirea doctrinei ei şi prin vocea 
membrelor ei, aparţinând clerului, monahismului sau laicatului. În acest 
sens: „în timpul unui sinod, adevărul a fost uneori exprimat de o minoritate, 
afirmă părintele Florovsky. Ceea ce este şi mai important, adevărul poate fi 
descoperit şi fără un sinod. Opiniile Părinţilor şi ale Doctorilor ecumenici 
au avut foarte adesea o mai mare valoare spirituală şi finalitate decât 
definiţiile anumitor sinoade. Aceste opinii n-au nevoie să fie verificate şi 
acceptate printr-un «consens universal». Din contră, sunt prin ele însele 
criteriul prin care se poate dovedi adevărul. Aceasta este ceea ce Biserica 
mărturiseşte printr-o receptare în tăcere”.236 În atare caz, Biserica a păstrat 
cu sfinţenie în viaţa ei personalităţi deosebite, fiind recunoscute ca Părinţi ai 
Ortodoxiei.237 Aceşti „Părinţii au fost adevăraţii inspiratori ai Sinoadelor, 
fiind prezenţi sau in absentia şi de multe ori după ce s-au mutat la cele 
veşnice. Pentru acest motiv şi în acest sens Sinoadele au afirmat cu emfază 
că «ele urmau Părinţilor» – έπόμενοι τοίς άγίοις πατράσιν, aşa cum a spus-o 
la Calcedon. În al doilea rând, a folosit întocmai acest consensus patrum 
care era autoritativ şi preferabil şi în niciun caz n-a luat în seamă opiniile 
sau punctele de vedere proprii, deşi nici acestea nu trebuie evitate cu 
uşurinţă”.238  

Dar infailibilitatea Bisericii şi a Sinodului ecumenic se manifestă 
nu numai în acţiunea episcopilor de a păzi credinţa şi a o formula în cadrul 
unor întâlniri ecumenice, ci şi în lucrarea poporului credincios de 
acceptare şi receptare a acestei credinţe, în colaborare şi sub supravegherea 
episcopatului. Astfel, lucrările Sfântului Duh s-au transpus într-un mod de 

                         
235 De-a lungul timpului, în ritmul ethosului eclesial, „forma constantă prin care Biserica 
şi-a manifestat întotdeauna infailibilitatea a fost şi a rămas consensul întregii Biserici”, iar 
sinodul ecumenic este „doar una din formele prin care Biserica şi-a realizat consensul”. 
Spre exemplu din anul 787, Bisericile Răsăritene nu au mai recunoscut şi receptat niciun 
sinod ca fiind ecumenic, deşi unele au fost convocate de împăraţii bizantini tocmai sub 
această titulatură (vezi sinoadele unioniste de la Lyon - 1274 sau Ferara Florenţa - 1439) 
(Pr. prof. LIVIU STAN, Importanţa vechilor sinoade ecumenice, p. 195). 
236 GEORGES FLOROVSKY, The Catholicity of The Church, p. 52-53. 
237 De exemplu, Sfântul Atanasie cel Mare care, deşi era diacon, a reuşit ca la Sinodul de la 
Niceea din anul 325 d.Hr., convocat de însuşi Constantin cel Mare, să fie impună termenul 
de homoousios, în definirea consubstanţialităţii Fiului cu Tatăl, sau Sfântul Maxim 
Mărturisitorul care a luptat două decenii şi jumătate împotriva ereziei monoteliste, 
învăţătura sa fiind confirmată şi receptată douăzeci de ani mai târziu, la Sinodul VI 
ecumenic de la Constantinopol. 
238 GEORGES FLOROVSKY, The Authority of the Ancient Councils, p. 103. 
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viaţă eclesială care va conduce mădularele Trupului tainic al Domnului la 
mântuire.239 Mai adăugăm la aceasta faptul că autoritatea Sinodului 
ecumenic este sinonimă cu autoritatea plenitudinii Bisericii însăşi, formată 
din preoţia slujitoare şi preoţia universală. Această validitate este 
recunoscută în timp prin receptarea hotărârilor sinoadelor de organismul 
eclesial însuşi.240 Faptul că la Sinodul Apostolic „apostolii şi presbiterii, 
cu toată Biserica” „au hotărât adunaţi într-un gând”, a dovedit de la 
început că există posibilitatea ca poporul credincios să facă propuneri, deşi 
nu are puterea de a vota hotărârile propuse. Aceasta a dovedit că 
autoritatea Sinodului ecumenic are o dublă condiţionare: din partea 
Sfântului Duh şi din partea mădularelor Bisericii. În acest context, 
„ierarhia are rolul de a vorbi, iar corpul credincioşilor rolul de a constata 
corectitudinea sau incorectitudinea vorbirii. Şi numai din aceste două 
rezultă caracterul obligatoriu al propovăduirii ordinare a ierarhiei şi a 
clerului şi a deciziilor sinodului în cazuri extraordinare”,241 cum 
subliniază părintele Stăniloae. De aici înţelegem că ierarhia strânsă în 
sinod, fie el şi ecumenic, nu poate impune credincioşilor nicio hotărâre de 
credinţă în afara cadrului scripturistic şi al Sfintei Tradiţii, pentru că ea nu 
este desupra Bisericii, ci în şi pentru Biserică. Însăşi ierarhia sinodală nu 
poate să fie scoasă din procesul de receptare a hotărârilor sinoadelor, chiar 
dacă învăţăturile şi ideile le-au venit de la clerul nesinodal şi de la simpli 
credincioşi. Ca atare, este important de subliniat că numai episcopul 
participă la acest proces prin îndrumarea şi supravegherea Duhului Sfânt şi 

                         
239 Evident, numai atunci când cele două elemente se întâlnesc confirmă infailibilitatea unui 
sinod şi ecumenicitatea lui. Deci, această relaţie este consfinţită de Biserică în formulele de 
credinţă (dogmele) sau în modul de a învăţa ceea ce a lăsat Mântuitorul Hristos (modus 
docendi) care devine un mod de viaţă (modus vivendi) pentru întregul organism ortodox. 
240 Este vorba despre o relaţie dialogală şi comunională, derulată în cadrul comuniunii 
fiecărei Biserici locale şi comuniunii dintre Bisericile locale, între ierarhia sinodală şi 
poporul lui Dumnezeu, prin care infailibilitatea Bisericii se arată istoric şi harismatic, sub 
călăuzirea Duhului Sfânt. Părintele Stăniloae precizează că în acest proces poporul chemat 
joacă un rol static şi unul dinamic în manifestarea infailibilităţii Bisericii, prin acceptarea 
unei învăţături noi de credinţă şi prin receptarea sau implementarea ei în viaţa comunităţii şi 
personală. Deci, „în cazul sinodului ecumenic, în cazurile în care el exprimă în formă nouă 
credinţa Bisericii de totdeauna, rolul poporului cler şi credincioşi, ca al doilea partener în 
dialog, se manifestă prin încuviinţare tacită, şi numai când sinodul s-a abătut în 
formularea cea nouă de la credinţa de totdeauna, acest rol se arată în dezaprobare 
manifestată. Clerul şi poporul credincios, care nu sunt în Sinod, au rolul de a «constata» 
identitatea sau neidentitatea deciziilor sinodului cu credinţa de mai înainte şi în cazul prim 
de a consimţi tacit, în al doilea de a dezaproba articulat acele decizii, nu de a lua iniţiative 
în formularea de decizii” (Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Autoritatea Bisericii, 
p. 209). 
241 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Autoritatea Bisericii, p. 209. 
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a poporului credincios. În acest mod, spune părintele Stăniloae, 
„receptarea sinodului prin Biserică se face tacit, dar nu mai puţin activ. 
Infailibilitatea unei formule noi se cunoaşte efectiv prin acordul ambilor 
factori: al sinodului şi al poporului credincios, chiar dacă cel din urmă se 
manifestă tacit”.242 

În concluzie, sinodul ecumenic este autoritatea supremă în Trupul 
tainic al Domnului pentru că prin el se experiază în mod deplin 
comuniunea tuturor episcopilor Bisericii dintr-un timp dat. Acest principiu 
al comuniunii este unul fiinţial constitutiv episcopatului şi succesiunii 
apostolice şi, în acelaşi timp, unul constitutiv eclesiologic. În acest mod, 
Biserica trăieşte singurul moment în care episcopatul ei poate exercita şi 
exterior în mod vizibil şi efectiv comuniunea interioară permanentă 
întreolaltă, constitutivă catholicităţii ei. Datorită acestui fapt, Biserica 
promovează posibilitatea întrunirii ierarhilor într-un cadru oficial organizat 
de discuţie, la care pot participa reprezentanţii sau delegaţii tuturor 
Bisericilor locale.243 Biserica dovedeşte prin aceasta că nu mai este demult 
în situaţia de la începutul creştinismului în care s-a desfăşurat Sinodul 
apostolic la care au participat „Apostolii şi preoţii, cu toată Biserica” sau 
„Apostolii şi preoţii şi fraţii”.244  

De asemenea, în Biserica primară, „până prin veacul al III-lea, când 
a început organizarea mitropoliilor, toţi episcopii au fost autocefali, deci şi 
toate eparhiile. Cum s-a impus însă sistemul mitropolitan, episcopii şi-au 
pierdut autocefalia, care a trecut asupra mitropoliţilor, iar aceea a 
eparhiilor asupra mitropoliilor”245, evoluţie care se va aplica şi în cazul 
raportului dintre mitropoliţi şi patriarhi. Deci, prin Biserică locală s-a înţeles 
iniţial o comunitate locală strânsă în jurul unui episcop şi aflată în 
comuniune cu celelalte comunităţi conduse de episcopi. Odată cu adoptarea 
sistemului administrativ roman şi cu apariţia Bisericilor pe baze etnice au 

                         
242 Nu se poate spune, aşa cum zice părintele Stăniloae, „că singur poporul dă caracter de 
obligativitate şi de infailibilitate hotărârilor sinodului. Corpul credincioşilor nu are 
iniţiativă şi suveranitate exclusivă, e numai una din cele două părţi din al căror acord 
dialogic rezultă obligativitatea unei decizii în materie de credinţă. Şi amândouă părţile 
sunt obligate să ţină seama de credinţa de la început care s-a dat prin revelaţie şi se 
cuprinde în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie” (IBIDEM, p. 210). 
243 Numai sinodul, zice părintele Stăniloae, poate emite formulări ale credinţei, „prin harul 
şi trimiterea specială pe care o au episcopii întruniţi şi prin posibilitatea de discuţie 
ordonată, pe care numai o adunare restrânsă o poate purta. Dar, pe de altă parte numai 
Biserica în întregime (adică poporul credincios luat ca un tot) nu poate greşi” (IBIDEM, 
p. 210). 
244 Faptele Apostolilor 15, 22-23. 
245 Pr. prof. LIVIU STAN, Despre autonomia bisericească, p. 378. 
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apărut mitropolia şi apoi patriarhia.246 La început convocarea sinodului a 
fost motivată de hirotonirea noului episcop al unui scaun episcopal rămas 
vacant sau de alte motive canonice, dogmatice sau disciplinare. Această 
întrunire euharistică, legată de hirotonirea unui nou episcop, devine foarte 
repede o instituţie regulată, bianuală, potrivit vechilor canoane, instituţie a 
cărei autoritate s-a extins în mod spontan şi în domeniul rezolvării 
problemelor eclesiastice ce se puneau.247 Aceasta ne face să înţelgem că 
exista o „conştiinţa sinodală a Bisericii postapostolice”248 fără să existe pe 
parcursul perioadei pre-constantiniene norme juridice precise care să 
guverneze relaţiile dintre bisericile locale cu altele similare. Aceste relaţii au 
fost determinate în primul rând de conştiinţa tuturor creştinilor de 
apartenenţă la un singur Trup tainic al Domnului.249 Pornind de la acest fapt, 
constatăm că sinodalitatea episcopală locală de tip provincial a impus 
regularizarea întâlnirilor între episcopii unei provincii imperiale romane şi 
formarea unei conştiinţe etnico-geografice a episcopatului, care va practica 
sinodalitatea într-un sistem bine articulat, cu întruniri la intervale de timp 
regulate, nu numai ocazionale.250 

                         
246 Astăzi, prin Biserică locală se poate înţelege, în sens dogmatic sau teologic, o episcopie, 
în sens canonic înţelegem o mitropolie, în cadrul căreia poate fi întrunit un sinod al 
episcopilor comunităţilor locale apartenente şi, în sens etnic, unde factorul geografic şi 
naţional are o deosebită importanţă. Prin extensie, se înţelege Biserica unui popor între care 
unele au primit recunoaşterea rangului administrativ cel mai înalt – patriarhia, având în 
fruntea ei un cap ce poartă titlul de patriarh. 
247 Desigur, spune părintele Florovsky, „Sinoadele Bisericii primare din primele trei secole 
erau întâlniri ocazionale, convenite pentru scopuri specifice, de obicei în situaţii de 
urgenţă pentru a discuta subiecte specifice de interes comun. Acestea erau mai mult 
evenimente decât o instituţie” (GEORGES FLOROVSKY, The Authority of the Ancient 
Councils, p. 94). 
248 Rev. prof. dr. DURĂ NICOLAE, Le regime de la sinodalite selon la Législation 
Canonique, Conciliaire, Oecuménique, du Ier Millénaire, Bucarest, 1999, p. 395. 
249 JOHN MEYENDORFF, The Orthodox Church, p. 29. Părintele Nicolae Dură susţine că 
„încă din epoca apostolică, în Biserică s-a înrădăcinat profund credinţa că soluţia tuturor 
problemelor privind credinţa şi disciplina nu poate fi găsită decât pe calea sinodală. Încă 
de la origine, sinodul a fost organul suprem al Bisericii pentru a reglementa toate 
problemele vieţii sale organizaţionale şi administrative” (Rev. prof. dr. DURĂ NICOLAE, 
Le regime de la sinodalite, p. 405). 
250 Reflectată elocvent în Canonul 34 apostolic: „Se cade ca episcopii fiecărui neam să 
cunoască pe cel dintâi dintre dânşii şi să-l socotească pe el drept căpetenie şi nimic mai de 
seamă (însemnat) să nu facă fără încuviinţarea acestuia; şi fiecare să facă numai acelea 
care privesc (se referă la) parohia (eparhia) sa şi satele de sub stăpânirea ei. Dar nici 
acela (cel dintâi) să nu facă ceva fără încuviinţarea tuturor, căci numai astfel va fi 
înţelegere şi se va mări Dumnezeu prin Domnul în Duhul Sfânt: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh”. 
Pe această temă, cercetătorii istoriei bisericeşti au evidenţiat că „în epoca pre-niceeană, 
colegialitatea episcopală este manifestată în principal prin conciliile episcopilor reuniţi 
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Cât priveşte competenţa primelor sinoade locale şi rolului pe care l-au 
avut în conştiinţa Bisericii primare, aşa cum vedem din tematica abordată de 
Sinodul Apostolic, acestea sunt de trei feluri: păzirea învăţăturii de credinţă, 
moralitatea şi disciplina eclesiastică.251 Rolul acestor sinoade era „să se 
pronunţe în primul rând asupra chestiunilor legate de ethos, apoi asupra 
celor referitoare la învăţătura de credinţă”.252 Această conştiinţă 
bisericească s-a dezvoltat şi prin schimburile de scrisori post-sinodale, prin 
care se transmiteau Bisericilor locale surori hotărârile sinodale adoptate la 
un sinod local provincial.253 Evident, această conştiinţă colegială a 
episcopatului a fost întotdeuna precedată de conştiinţa sobornicească a 
întregii Biserici care se adună în soboare, ca Trup tainic al Domnului şi ca 
unitate în Duhul Sfânt. Un fapt foarte important în acest caz este întrunirea 
unor adunări episcopale, după modelul Sinodului Apostolic, pentru 
analizarea unor controverse dogmatice şi combaterea lor, cum este cazul 
Sinoadelor din Antiohia.254 Acest Sinod local de la Antiohia a reprezentat 
„un important punct de referinţă în activitatea sinodală de mai târziu”, iar 
scrisoarea sinodală trimisă episcopilor de la Roma şi Alexandria „este cel 
mai timpuriu document de acest gen”.255 De la acest sinod Biserica a 
transferat atribuţiile de proclamare a credinţei prin intermediul unor dogme 

                                                               
într-un cadru etnic şi geografic de o întindere în general regională” (Rev. prof. dr. DURĂ 
NICOLAE, Le regime de la sinodalite, p. 406). 
251 HENRI-IRÉNÉE MARROU, Op. cit., p. 104-105. 
252 JEAN-CLAUDE LARCHET, Biserica, Trupul lui Hristos I, p. 137-138. Dacă cercetăm 
cu atenţie, constatăm o gamă diversificată de teme abordate, chiar dacă vorbim despre 
sinoade locale în sensul de regionale şi emiterea de hotărâri dogmatice şi canoane 
disciplinare, care capătă ulterior un caracter ecumenic prin practica informărilor 
intereclesiale de după încheierea sinoadelor, pe principiul comunicării membrelor în cadrul 
Trupului Bisericii, pentru că o problemă a unui membru priveşte toate celelalte membre şi 
întreg Trupul. Ca relevanţă, se remarcă sinoadele care au avut ca tematică serbarea 
Paştilor, problema comuniunii în Biserică (sau a lapsilor), problema validităţii botezului 
ereticilor şi al schismaticilor, problema homoousios la episcopul Pavel de Samosata, cea 
mai importantă temă doctrinară, şi disciplina eclesiastică (NIKOS A. MATSOUKAS, 
Teologia Dogmatică şi Simbolică, trad. de Nicuşor Deciu, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006, 
p. 294). 
253 Practica sinodalităţii şi a schimburilor de scrisori este atestată de Eusebiu de Cezareea în 
Istoria sa, în numeroase provincii ale Imperiului Roman (Asia Mică, Palestina, Italia, Pont, 
Galia) în legătură cu sinoadele din secolul al II-lea având ca tematică de dezbatere data 
serbării Paştilor şi unde s-a hotărât în scris caracterul pascal al duminicii care finalizează 
postul patruzecimii (Istoria bisericească V, XXIII, 2-4, trad., studiu, note şi comentariu de 
Pr. prof. T. Bodogae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 215). 
254 JOHN BEHR, Formarea Teologiei Creştine, I. Drumul spre Niceea, trad. din lb. engleză 
de Mihail G. Neamţu, Ed. Sophia, Bucureşti, 2004, p. 274-310. 
255 JOHN MEYENDORFF, Taine şi ierarhie în Biserică, p. 18. 
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pe seama exclusivă a sinodului ecumenic.256 Acest fapt ne arată că Biserica 
a trebuit să-şi acordeze sobornicitatea ei unei definiţii de credinţă insuflată 
de Duhul Sfânt, dar şi de faptul că proclamarea unui astfel de adevăr nu 
putea fi circumscrisă şi limitată exclusiv criteriilor formale ale unui sinod 
ecumenic. Proclamarea adevărului de credinţă este lucrarea Duhului Sfânt, 
Care Se pogoară ca la Cincizecime atunci când este nevoie ca Biserica să 
cunoască adevărul de credinţă mântuitor. Această intervenţie este în primul 
rând pentru „păstrarea unităţii Bisericii” prin combaterea ereziilor şi a 
schismelor şi pentru înţelegerea corectă a mesajului Bisericii de către toţi 
credincioşii pentru a dobândi mântuirea. În felul acesta se împlineşte 
„scopul suprem urmărit de toate canoanele sinoadelor – atât ecumenice, cât 
şi locale – şi de cele ale Sfinţilor, ca şi de întreaga tradiţie canonică, în 
general, a Bisericii”.257 

Urmaşele sinoadelor locale sau provinciale din epoca patristică şi 
bizantină sunt astăzi sinoadele Bisericilor autocefale, în cadrul cărora 
regăsim sistemul sinodal miropolitan sau provincial, dar şi pe cel 
patriarhal. Deşi „nicio mitropolie, arhidioceză sau patriarhat nu poate fi 
numită în sine Biserică, dar poate fi numită aşa prin extensiune, adică în 
virtutea faptului că se bazează pe una sau mai multe dioceze episcopale – 
Biserici locale, care sunt singurele organisme ce pot fi numite Biserici din 
pricina Euharistiei episcopale. Aceasta înseamnă că un mitropolit, un 
patriarh etc. datorează statutul său faptului că este conducătorul unei 
Biserici locale particulare”.258 În acest context sinoadele Bisericilor 
autocefale de astăzi au atribuţii clare, care au fost definite de fiecare 
Biserică în cadrul statutelor de organizare şi funcţionare, acestea fiind în 
consens cu atribuţiile pe care le-au exercitat sinoadele locale din epocile 
anterioare şi ulterioare sinoadelor ecumenice.259 Cât priveşte deciziile 

                         
256 Sinodul I ecumenic are ca temă să dezbată deofiinţimea Fiului lui Dumnezeu cu Tatăl. 
Sfântul Atanasie cel Mare, artizanul doctrinei de la Niceea, va face apel în scrierile sale la 
hristologia Sinodului de la Antiohia din 268. 
257 IBIDEM, p. 35-36. Din perspectiva Sinodului trulan, canoanele sinoadelor locale 
anterioare, recunoscute oficial în premieră, s-au dat „spre tămăduirea sufletelor şi 
vindecarea suferinţelor” (Canonul 2, CBO, p. 109). 
258 IOAN ZIZIOULAS, Biserica locală în perspectiva euharistică, p. 241, nota 7. 
259 Spre exemplu, primele patru articole din Statutul Bisericii Ortodoxe Române, care se 
referă la atribuţiile Sfântului Sinod al acestei Biserici, fixează patru din cele cinci principii 
care caracterizează viaţa eclesială a unei Biserici autonome şi autocefale: „atribuţiile 
Sfântului Sinod sunt: a) păstrează unitatea dogmatică, liturgică şi canonică în Biserica 
Ortodoxă Română, precum şi comuniunea cu întreaga Biserică Ortodoxă; b) examinează 
orice problemă de ordin dogmatic, liturgic, canonic şi pastoral-misionar, pe care o 
soluţionează în conformitate cu învăţătura Bisericii Ortodoxe şi hotărăşte, potrivit Sfintelor 
Canoane, asupra problemelor bisericeşti de orice natură; c) hotărăşte cu privire la 
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sinoadelor Bisericilor ortodoxe atutocefale locale de astăzi, acestea nu se 
mai numesc canoane, ci hotărâri care nu pot fi luate decât „în 
conformitate cu învăţătura Bisericii Ortodoxe” şi „potrivit Sfintelor 
Canoane”.260 Ceea ce diferenţiază însă canoanele sinoadelor locale sau 
hotărârile sinodelor Bisericilor locale autocefale de astăzi de cele emise de 
sinoadele ecumenice este amploarea lor în conştiinţa Bisericii universale, 
care este una locală sau regională. Ele sunt perfect valabile şi valide pentru 
că sunt răspunsuri adecvate la probleme care au preocupat sau frământă 
comunitatea sau comunităţile respective.261 Există, aşadar, o perihoreza 
dintre caracterul local şi cel universal al Bisericii şi „un raport ontologic 
între întreguri depline, pentru că Mântuitorul Hristos Însuşi este întreg în 
toate şi în fiecare parte”.262 
 
Abstract: Authority and Diakonia within the Mysterious Body of Our God 
Christ According to the Orthodox Teaching 
Our Saviour Jesus Christ, by assuming the humanity and through deification 
of his human nature from his divine hypostasis, extends his Mysterious 
Body within the world through the gracious act of the Holy Spirit. In this 
context, the entire divine work is accomplished from the Father through the 
Son in the Holy Spirit, to bring back the humanity and the all creation as 
both living and operative organism to the source of the existence which is 
the Holy Trinity. Therefore, through her divine-human constitution, the 
Church represents the most-deep model of economy and sacrificial love of 
the Most Holy Trinity in the dialogical rapport with the world and in special 
with the human.   

Authority within the Church is based in the historical plan on the 
ordination, which is the origin of the hierarchical system of organisation and 
creates special levels within the ecclesial community. 

                                                               
sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir, potrivit cerinţelor pastoral-misionare din Biserica 
Ortodoxă Română; d) hotărăşte în privinţa canonizării sfinţilor şi emite tomosul de 
proclamare a canonizării”. 
260 Părintele Dumitru Stăniloae spune clar că astăzi Sinoadele locale „nu au funcţia de a da 
formulări noi credinţei, ci numai pe aceea de a supraveghea în comun pentru eparhiile 
respective păzirea credinţei în formulările ei de mai înainte, la manifestarea ei în cult, 
predică, catehizare, disciplină, cărţi etc.” (Autoritatea Bisericii, p. 208). 
261 Localitatea sau regionalitatea lor nu înseamnă că ele nu exprimă deplin catholicitatea 
Bisericii locale respective, pentru că, potrivit ethosului vieţii eclesiale ortodoxe, 
„localitatea experienţei duhovniceşti manifestă în orice loc taina întreagă a Bisericii, aşa 
după cum sobornicitatea acestei experienţe este afirmată de plenitudinea fiecărei 
manifestări locale a sa” (VLASSIOS I. PHIDAS, Op. cit., p. 37). 
262 IBIDEM, p. 139. 
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The diakonia and the authority are two sides both internal and 
external of the Church. The authority comes from the conscience that Son of 
God made Human is the Head of the Mysterious Body, and also the 
diakonia comes from Him. This is accomplished because He served first to 
the Father for His Church and after because of her constitution of the Body 
of the Head, and in this manner shares from His authority.   
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Parohia în istoria şi spiritualitatea  
creştin-ortodoxă românească 

 
 

PS Conf. Univ. Dr. EMILIAN LOVIŞTEANUL1  
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Prin Taina Sfântului Botez, Sfinţii Apostoli au născut fii şi fiice ale Bisericii 
şi Împărăţiei lui Dumnezeu (cf. Fapte 2,38). Această lucrare reprezintă 
împlinirea poruncii Mântuitorului Iisus Hristos: „Drept aceea, mergând, 
învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh” (Matei 28,19). 
 După răspândirea creştinismului de către Sfântul Apostol Andrei şi 
urmaşii săi în Scythia Minior, Biserica întemeiată în această regiune s-a 
organizat după posibilităţi, fiind cunoscute sumar eparhiile, bisericile şi 
mănăstirile care au activat în primul mileniu creştin. 
  De la atestarea documentară a Episcopiei Tomisului (anul 369) cu 
ierarhii care au păstorit aici în secolele IV-VI, până la episcopiile de la 
Axiopolis (Cernavodă), Callatis (Mangalia), Novidunum (Isaccea), Salsonia 
(Mahmudia, Tulcea), Halmyris (Dunavăţul de jos, Tulcea), de la Sfinţii 
martiri din timpul persecuţiilor (între care se numără şi preoţi, precum 
preotul Montanus şi soţia sa Maxima din Singidunum, preotul Montanus 
fiind primul preot daco–roman cunoscut cu numele în istorie) şi până la 
teologii din Scythia Minor (Sfântul Cuvios Ioan Casian, Sfântul Cuvios 
Gherman, Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul), se vădeşte şi se confirmă 
organizarea bisericească şi contribuţia clerului şi a creştinilor la 
fundamentarea credinţei creştine şi a unităţii Bisericii. 
 Bazilicile şi obiectele creştine descoperite la Tomis, Morisena, 
Niculiţel, Cenad, Garvăn (Tulcea) şi din alte zone, reflectă existenţa 
comunităţilor parohiale în jurul locaşului de cult unde slujeau preoţii 
creştini. 
 Cât priveşte „termenul de parohie, acesta a pătruns în limba română 
din limba elină şi anume de la cuvântul parikia. Prin acest termen s-a înţeles 
la începutul creştinismului,  prima comunitate creştină dintr-un oraş, sau 
totalitatea credincioşilor creştini dintr-un oraş sau comună, care, după 
cuvântul Sfintei Scripturi « neavând cetate stătătoare aici, căutau pe cea 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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care va să fie » (Evrei 13, 14) şi se socoteau ca unii care locuiesc împreună 
(...). Fiindcă în fruntea unei astfel de societăţi creştine era, la început 
totdeauna câte un episcop, s-a atribuit adeseori numirea de parohie şi 
eparhiei, episcopiei. Când în fruntea parohiilor au fost rânduiţi preoţi, 
numirea de eparhie sau episcopie s-a dat numai unităţilor mari bisericeşti, în 
fruntea cărora era un episcop. Mai târziu şi anume prin veacul al V-lea şi 
mai ales în veacul al VI-lea prin cuvântul parohie s-a înţeles totalitatea 
creştinilor dintr-o anumită circumscripţie bisericească din oraşe sau sate mai 
mari”.2 
 Preotul este păstorul sufletesc al credincioşilor din parohie, cărora le  
împărtăşeşte darurile necesare mântuirii. Fiind delegat de episcop, el îl 
reprezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos şi lucrează în numele Lui. Înmulţirea 
creştinilor şi dezvoltarea vieţii bisericeşti au dus la întemeierea eparhiilor. 
 Organizarea Mitropoliilor din Ţara Românească (1359), Moldova 
(1386-1401) şi Transilvania (1377), a presupus existenţa unor parohii şi 
mănăstiri care să alcătuiască unitatea bisericească superioară, adică eparhia. 
 Atât ierarhii din cele trei ţări române (mitropoliţi sau episcopi), cât şi 
domnitorii români s-au străduit de-a lungul secolelor să contribuie la 
pregătirea şi evoluţia preoţilor şi la temeinica organizare a parohiilor. 
 Cele mai vechi biserici de parohie atestate documentar se aflau la 
Drobeta Turnu-Severin, Argeş (Sân Nicoară), Negru Vodă (Câmpulung), în 
Ţara Românească din secolul al XIV-lea.3 
 În Moldova cunoaştem existenţa bisericilor de la Volovăţ (Olovăţ), 
„Sfântul Nicolae” din Rădăuţi, „Sfânta Treime” din Siret, biserica  Mirăuţi 
(Suceava), „Sfânta Vineri” din Roman, „Sfântul Ioan” din Piatra Neamţ, 
„Sfântul Ilie” din Suceava, din secolele XIV-XV, cu viaţă religioasă 
intensă.4 
 Biserici de mir se regăsesc şi în Transilvania la Streisângiorgiu 
(Hunedoara),5 unde apare numele preotului Naneş, bisericile din Strei,6 
Ostrov,7 Ribiţa,8 Zlatna, Densuş,9 „Sfântul Nicolae” din Hunedoara.10 Tot 
                         
 2 Pr. prof. SPIRIDON CÂNDEA, Parohia ca teren de activitate a preotului, în Revista 
„Mitropolia Olteniei”, nr. 5-6/1960, p. 283. 
3 Pr. prof. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1992, p. 318. 
4 IBIDEM, p. 323. 
5 Pr. dr. FLORIN DOBREI, Tezaur hunedorean. Bisericile ortodoxe monument istoric, Ed. 
Episcopiei Devei şi Hunedoarei, Deva, 2014, p. 90.  
6 IBIDEM, p. 88. 
7 IBIDEM, p. 56. 
8 IBIDEM, p. 228. 
9 IBIDEM, p. 48. 
10 IBIDEM, p. 82. 
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aici găsim şi numele apoi preotului Petru din satul Socet (protopop), şi al 
preotului Miroslav (1364) în Maramureş ş.a.11 
 În contextul organizării mitropoliilor în Ţările Române, în 
documentele vremii sunt amintiţi preoţii şi protopopii slujitori, în acte 
domneşti, acte de danie, în documentele disputei pentru recunoaşterea 
Mitropoliei Moldovei de către Patriarhia de Constantinopol şi în actul de 
unire a Bisericilor de la Ferrara – Florenţa (6 iulie 1439). 
 Preoţii duceau o viaţă simplă, unele parohii erau sub ascultarea 
mănăstirilor mari, iar protopopii intermediau conducerea ierarhilor. 
Pregătirea lor teologică era limitată; cu toate acestea săvârşeau Sfânta 
Liturghie, Sfintele Taine şi cele 7 Laude. 
 Cei mai mulţi plăteau dări către domnie şi autoritatea ierarhică, însă 
unii erau scutiţi de aceste taxe. În toate provinciile româneşti, preoţii 
munceau în agricultură alături de enoriaşii lor pentru întreţinerea familiei, 
având şi unele avantaje materiale.12 Preoţii se deosebeau între ei prin 
privilegii (scutiri de dări în special), de la oraşe sau sate, de la curţile 
domneşti şi în funcţie de dările şi taxele plătite. 
 Preoţii români din Transilvania au avut o situaţie religioasă 
deosebită din cauza prozelitismului calvin, protestant şi catolic. Adeseori, ei 
erau nedreptăţiţi şi puşi în stare inferioară faţă de slujitorii celorlalte culte. 
Uneori li s-a interzis construirea de biserici de către autorităţile de la Viena 
sau Buda, exercitându-se presiuni asupra lor pentru trecerea la calvinism şi 
mai târziu la catolicism. 
 Pregătirea teologică a preoţilor era elementară, însă prin Şcoala 
românească de la biserica „Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului din sec. 
al XV-lea şi apoi sec. al XVI-lea, clericii au început să dobândească o 
pregătire superioară celorlalţi preoţi din Transilvania.13 
 Misiunea preoţilor a cuprins nu numai populaţia de etnie română, ci 
şi pe armeni, maghiari, secui, saşi, şvabi, sârbi, polonezi, ruteni şi lipoveni, 
cu care românii convieţuiau în armonie, necăutând a face prozelitism. 
 Cărţile de slujbă erau procurate de la mănăstiri, mai întâi sub formă 
de manuscris şi apoi de tipărituri, iar veşmintele liturgice erau confecţionate 
în propria casă sau în mănăstiri. În Evul Mediu, cultul din Biserica noastră 
era săvârşit în limba slavonă, pe care chiar şi unii clerici nu o înţelegeau. 
 Credincioşii ortodocşi erau în marea lor majoritate ţărani, lucrători ai 
pământului, care participau însă la viaţa liturgică-duhovnicească din parohii 

                         
11 Pr. prof. MIRCEA PĂCURARIU, Op. cit., p. 290; 397. 
12 IBIDEM, p. 619-622. 
13 IBIDEM, p. 615-617. 
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şi mănăstiri, mărturisind o puternică credinţă în Dumnezeu.14 
 În secolul al XVII-lea, atât în Moldova cât şi în Ţara Românească, 
numărul preoţilor a crescut datorită înmulţirii comunităţilor. Într-un sat 
slujeau uneori câţiva preoţi şi diaconi, oficiind sfintele slujbe în duminici şi 
sărbători, miercurea şi vinerea în timpul posturilor, la pomenirea morţilor. În 
afară de lucrul pământului, unii preoţi deprindeau şi alte meşteşuguri şi erau 
tâmplari, croitori, apoi copişti, tipografi, zugravi de biserici, sculptori, 
legători de cărţi.15 
 Pregătirea teologică a preoţilor şi din acest timp istoric era precară, 
„ştiinţa de carte pe care şi-o însuşeau pe la mănăstiri, iar apoi pe lângă 
episcopii şi mitropolie, se reducea, de obicei, la scris, citit şi învăţarea pe de 
rost a momentelor mai importante din slujbele Sfintelor Taine (precum 
Taina Botezului, Taina Cununiei) sau din slujba de la înmormântare”.16 
 „Şcolile mănăstireşti sau şcolile superioare înfiinţate de domnii ţării 
(Colegiul de la Trei Ierarhi al lui Vasile Lupu, Şcoala slavonă şi Colegiul 
greco-latin  de la Târgovişte, din timpul lui Matei Basarab, Academia de la 
Sfântul Sava din Bucureşti a lui Constantin Brâncoveanu”),17 reprezentau 
locurile unde preoţii dobândeau pregătirea teologică pentru slujirea 
Bisericii. 
 Odată cu înfiinţarea tiparniţelor, credem că în tipografiile de la Iaşi, 
Govora, Snagov, Târgovişte, Râmnic sau Bucureşti lucrau şi preoţi pe lângă 
monahi. Aminteam de viaţa grea a preoţilor, unii dintre ei fiind legaţi de 
pământul proprietarilor, iar alţii, cu o stare mai bună datorită faptului că 
slujeau la paraclisele Curţilor domneşti şi în funcţie de stare şi loc erau 
obligaţi să plătească diverse dări şi taxe. 
 „Starea grea a preoţilor este relevată în cuvintele pline de duioşie 
întru-un hrisov dat preoţilor din Eparhia Râmnicului de Grigorie Ghica la 15 
aprilie 1673. Ţinând seama de această stare grea a lor, cât şi de faptul că 
« până şi păgânii (turcii n.n.) fac cinste preoţilor şi îndreptătorilor legii lor şi 
le fac multă milă şi cinste, cum se cuvine », domnul, împreună cu 
mitropolitul Varlaam, cu episcopii Ştefan al Râmnicului, Grigorie al 
Buzăului şi Daniil al Strehaiei şi cu marii dregători, au hotărât ca de acum 
înainte preoţii din eparhia Râmnicului să fie obligaţi să plătească vistieriei 
câte 750 de galbeni anual, precum şi o altă sumă de bani neprecizată – la 
înnoirea domniei, fiind scutiţi de mai multe dări. Aceleaşi scutiri le-a 
                         
14 IBIDEM, p. 622-623. 
15 Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, ediţia a 
III-a, Ed. Trinitas, Iaşi, 2006, p. 212. 
16 IOLANDA ŢIGHILIU, Între diavol şi bunul Dumnezeu: cler şi cultură în Principatele 
Dunărene (1600-1774), Ed. Paideia, Bucureşti, 2002, p. 21. 
17 Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Op. cit., p. 212-213. 
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acordat şi Gheorghe Duca Vodă, la 2 martie 1674”.18 
 Este adevărat că fiecare domnitor avea modul său de fiscalitate în 
funcţie de trebuinţe, de dările plătite Imperiului Otoman şi de realizarea 
unor investiţii. 
 O situaţie aparte pentru preoţi a fost oferită în timpul domnitorului 
„Ştefan Vodă Cantacuzino, care la scurt timp după ce a ajuns domn, la 27 
aprilie 1714, a dat un hrisov, prin care acorda tuturor preoţilor şi diaconilor 
scutire « de toate dăjdiile »”.19 
 Prin urmare, domnitorii nu erau indiferenţi la starea materială a 
clerului, însă preferau un cler pregătit şi serios în săvârşirea slujbelor. 
„Pentru a vedea  în ce fel preoţii de mir îşi împlinesc datoria de a-L sluji pe 
Dumnezeu şi de a se ruga tot timpul pentru popor şi voievod, acelaşi Nicolae 
Mavrogheni (domnitor al Ţării Româneşti între anii 1786-1790 n.n.) 
obişnuia, după cum menţionează Dionisie eclesiarhul, să se îmbrace în haine 
preoţeşti sau călugăreşti şi să meargă pe la biserici să vadă dacă şi în ce fel 
slujesc oamenii altarului. Totodată, dă poruncă straşnică pentru ca bisericile 
să fie în permanenţă deschise, ca fiecare să se poată ruga atunci când are 
timp, iar în zilele de sărbătoare toţi, cu mic cu mare, să vină la sfântul locaş, 
şi cine nu va merge la biserică, va fi bătut rău, fără milă”.20 
 În toate ţările române preoţia se transmitea, se moştenea din tată în 
fiu chiar în perioade îndelungate, astfel încât pregătirea se făcea şi primea în 
biserică şi familie. 
 Candidaţilor pentru slujirea preoţească li se apreciau practicarea 
virtuţilor, viaţa curată, duhovnicească şi exemplară pentru enoriaşi. 
 Sunt cunoscute măsurile de îmbunătăţire a pregătirii şi slujirii 
clerului luate de Sfinţii Ierarhi Varlaam21 şi Dosoftei22 ai Moldovei, Antim 
Ivireanul23 şi Teodosie ai Ţării Româneşti.24 Tot ei, ca şi alţi ierarhi, s-au 
străduit să introducă limba română în cultul Bisericii prin tipărituri de cărţi. 
„În 1702, se publică la Buzău Învăţătura preoţilor pe scurt, în care se arată 

                         
18 IBIDEM, p. 213-214. 
19 IBIDEM, p. 214. 
20 IOLANDA ŢIGHILIU, Op. cit., p. 36. 
21 Sfinţi ocrotitori ai Moldovei, ediţie îngrijită de Arhim. dr. Emilian Nica, Ed. Doxologia, 
Iaşi, 2009, p. 16-20. 
22 DOSOFTEI, Dumnezeiasca Liturghie 1679, ediţie critică de N.A. Ursu, cu un studiu 
introductiv de IPS Teoctist, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei,  Ed. 
Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1980. 
23 Vezi SFÂNTUL ANTIM IVIREANUL, Didahii, Ed. Basilica, Bucureşti, 2010, p. 68-75; 
vezi şi V. CHIŢU, Norme disciplinare în cărţile de învăţătură pentru preoţi din veacurile 
XVII-XVIII, în Revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 7-8/1966, p. 620-622. 
24 IOLANDA ŢIGHILIU, Op. cit., p. 21-22. 
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slujitorilor sfintelor altare cum trebuie săvârşite Sfintele Taine”.25 
 În Transilvania, unde clerul ortodox era adesea comparat cu cel al 
altor confesiuni creştine, Sfântul Mitropolit Sava Brancovici a convocat un 
sobor la Alba Iulia, cu toţi juraţii scaunului mitropolitan şi cu protopopii 
eparhiei, luând noi măsuri pentru împlinirea vieţii religios–morale a clerului 
şi a credincioşilor (înlăturarea superstiţiilor, măsuri disciplinare pentru 
preoţi, măsuri privitoare la săvârşirea slujbelor etc.)”.26 
 O mare problemă a vremii (din secolele XVII-XIX) era lipsa cărţilor 
de slujbă, încât unii erau tentaţi să fure cărţi de la o biserică şi să le dea la 
alta pentru a câştiga bani sau foloase materiale. Teama de furt i-a determinat 
pe unii slujitori din parohii să înscrie blesteme bisericeşti pe filele cărţilor 
pentru a se apăra de hoţi.27 
 „Cu o imprecaţie, un popă Neagoe din părţile Mureşului îşi protejează 
Testamentul de eventualele atacuri,28 iar preotul Teodosie, din ţinutul 
Muscelului încearcă, tot printr-un blestem, să-l convingă pe la 1792-1793 – pe 
cel care ar fura un Minei al unei biserici din Câmpulung să-l restituie 
totuşi”.29 
 Cărţile erau furate nu numai de români, ci şi de tătari şi turci pentru 
valoarea metalelor din care erau confecţionate copertele. Cele mai multe 
cărţi se găseau desigur în bibliotecile mănăstireşti (la Neamţ, Cozia, Putna, 
Bistriţa, Trei Ierarhi, Govora, Hurezi, Antim). 
 Moralitatea creştină a preoţilor şi credincioşilor a fost şi rămâne o 
problemă însemnată în Biserică. Respectarea poruncilor dumnezeieşti, a 
postului, săvârşirea Sfintelor Taine constituiau o grijă deosebită din partea 
ierarhilor şi a preoţilor. Viaţa duhovnicească din parohii era stimulată şi de 
prezenţa în unele mănăstiri a Sfintelor moaşte: Sfântul Mucenic Ioan cel 
Nou la Suceava, Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul la mănăstirea Bistriţa, 
Sfânta Muceniţă Filofteia la Curtea de Argeş, Sfânta Cuvioasă Parascheva la 
Iaşi, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou la Bucureşti şi alte sfinte moaşte şi 
Icoane făcătoare de minuni. 
 Dincolo de perioadele istorice neprielnice şi de problemele sociale 

                         
25 IBIDEM, p. 22. 
26 Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Op. cit., p. 218. 
27 DAN HORIA MAZILU, Lege şi fărădelege în lumea românească veche, Ed. Polirom, 
Iaşi, 2006,  p. 132. 
28 FLORIAN DUDAŞ, Cazania lui Varlaam în Transilvania, Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, Cluj- Napoca, 1983, p. 255-256, apud DAN HORIA MAZILU, Op. 
cit., p. 135. 
29 D. BRAICU, V. BUNEA, „Cartea veche românească din sec. XVI-XVII”, în colecţiile 
Arhiepiscopiei Sibiului, Sibiu, 1980, p. 100-101, apud DAN HORIA MAZILU, Op. cit., 
p. 135. 
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ivite, Biserica nu şi-a schimbat rânduiala, canoanele şi hotărârile cu privire 
la desfăşurarea cultului şi disciplina religioasă a clerului şi credincioşilor. 
Pravilele bisericeşti traduse, copiate sau tipărite, conţineau şi legi sau norme 
cu privire la viaţa şi slujirea preoţilor. 
 Chiar şi în privinţa vieţii religios–morale a domnitorilor şi a 
boierilor, ierarhii şi preoţii nu au abdicat de la învăţătura Bisericii, osândind 
adeseori păcatele şi îndrumând penitenţii pe calea adevărului şi a vieţii 
creştine. 
 „Cu autoritatea lor morală, preoţii erau garanţi ai adevărului şi ai 
corectitudinii. De aceea, datul şi luatul de bani cu împrumut între oamenii 
simpli, «ţăranii cei proşti», trebuia să se facă sub «mărturia preotului 
enoriei», a pârcălabului şi a bătrânilor satului care, în caz de judecată, se 
constituiau ca martori în instanţă”.30 
 O mare problemă în societatea românească de atunci o constituiau 
căsătoria, divorţul şi judecata inculpaţilor.31 
 „Biserica admitea doar trei căsătorii ( în Pravila de la Govora, pe cel 
care ar dori să calce această prescripţie îl aşteaptă o epitimie drastică: „Cine 
se însoară de 4 ori, să se pocăiască 8 ani, metanii câte 100 în zi”; mai târziu, 
Sfântul Antim Ivireanul, referindu-se la ”străinii” care „vin aici pentru ca să 
ia a patra muiere, iar muierea să ia al patrulea bărbat”, le va cere preoţilor să 
ia toate măsurile – „scrisoare de la preotul locului” (de baştină), „jurământ”, 
pentru a evita călcarea dogmei; iar carii vor fi la a patra  nuntă nice cum să 
nu îndrăzniţi a-i cununa” – Învăţătură bisericească)”.32  
 Căsătoria a ridicat totdeauna probleme care ţin de unirea a două 
persoane (bărbat şi femeie), de înţelegere şi convieţuire până la moarte. Din 
păcate, astăzi se propune în parlamentele unor ţări legiferarea căsătoriilor 
persoanelor de acelaşi gen, după ce unii europarlamentari români au votat la 
Bruxelles pentru ca aceste căsătorii nefireşti şi imorale să fie legale. 
 Sfântul Antim Ivireanul permitea preoţilor să slujească în parohiile 
altora Taina Căsătoriei, a Spovedaniei şi să-i împărtăşească pe enoriaşii 
”fugari”, însă numai după ce aveau o situaţie a stării lor civile pentru a nu 
săvârşi „oficierea unor relaţii incestuoase”.33 
 Violenţa în familie este o altă situaţie cu care preoţii s-au confruntat 
în comunităţile parohiale, ducând adeseori la judecăţi, divorţuri, avort ş.a. 
 Intervenţia autorităţilor bisericeşti a reuşit rezolvarea unor cazuri, 
prin măsuri pastorale, rugăciuni şi aplicarea canoanelor. 

                         
30 IOLANDA ŢIGHILIU, Op. cit, p. 42. 
31 Vezi DAN HORIA MAZILU, Op. cit., p. 359-376. 
32 IBIDEM, p. 361-362. 
33 IBIDEM, p. 362. 
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 Sfântul Antim Ivireanul sfătuia preoţii să fie foarte atenţi la starea 
familiei, să nu îngăduie uşor divorţurile şi despărţirile soţilor, contribuind pe 
cât se poate la întărirea familiei creştine.34 
 Preoţii au fost alături de popor, de necazurile, de bucuriile lui, 
solidarizându-se întotdeauna cu el în timpul mişcărilor pentru dobândirea 
dreptăţii sociale şi lupta împotriva asupririlor străine. 
 Dacă în Ţara Românească şi Moldova preoţii slujeau în condiţii 
bune, „starea preoţilor români s-a înrăutăţit după ce Transilvania a ajuns în 
stăpânirea Habsburgilor (1688), când ei erau supuşi atât obligaţilor faţă de 
„domnii (proprietarii n.n.) de pământ”, cât şi unor contribuţii excesive către 
stat (fisc). De pildă, 1689, Dieta Transilvaniei a impus preoţilor români o 
contribuţie specială de 13.250 florini, 7000 cible de grâu, 300 măji de carne, 
29 butoaie de vin, 900 cible de ovăz şi 200 care cu fân”.35 
 În această perioadă existau „în toată Transilvania aproximativ 50 de 
protopopi”.36 Este cunoscut ajutorul acordat de domnitorii Ţării Româneşti 
ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor din Transilvania. Un exemplu vrednic 
de pomenire în acest sens este Sfântul Voievod Martir Constantin 
Brâncoveanu care în condiţii vitrege pentru transilvănenii ortodocşi le-a 
acordat numeroase ajutoare. 
 Transilvania, spuneam că a trecut prin mari încercări, odată cu 
Uniaţia. O „conscripţie din anii 1761-762 efectuată din ordinul generalului 
Nikolaus Adolf Von Bukow a găsit numai în Transilvania 2250 de preoţi 
uniţi şi 1365 de ortodocşi. Numărul mare de preoţi uniţi (mai mic în rândul 
credincioşilor: 25.233 familii faţă de 128.635 familii ortodoxe) se explică 
prin favorurile de ordin material de care beneficiau cei ce aderau la 
uniaţie”.37 Este posibil ca acest recensământ să nu fie realist, deoarece, 
pentru a-şi păstra funcţiile, autorităţile străine din Transilvania raportau alte 
situaţii la curtea imperială de la Viena, decât cele reale. 
 Mulţi preoţi au luptat în Transilvania pentru apărarea Ortodoxiei, 
devenind mucenici ai Bisericii. Sfinţii preoţi mărturisitori Moise Măcinic 
din Sibiel şi Ioan din Galeş, Sofronie de la Cioara, Cosma din Deal, Ianoş şi 
Oprea din Sălişte, Avraam din Cut, Ioan din Răchita, Stan din Glâmboca, 
protopopul Eustatie din Grid şi alţii, alături de credincioşii Bisericii au luptat 
şi apărat credinţa ortodoxă strămoşească. Suferinţele prin care au trecut 
românii ortodocşi transilvăneni se pot compara cu cele din perioada 
persecuţiilor romane. Răscoalele şi revoltele românilor asupriţi de ocupaţii 
                         
34 ANTIM IVIREANUL, Opere, ediţie îngrijită de Gabriel Ştrempel, Ed. Minerva, 
Bucureşti, 1972,  p. 379. 
35 Pr. prof. MIRCEA PĂCURARIU, Op. cit., p. 220. 
36 IBIDEM, p. 221. 
37 IBIDEM, p. 504. 
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străine au fost susţinute de cei mai mulţi preoţi, din dorinţa de libertate, 
dreptate şi posibilitatea mărturisirii ortodoxe. 
 Secolul al XVII-lea reprezintă pentru Ţara Românească şi Moldova 
începutul domniilor fanariote, iar pentru Transilvania cum spuneam, 
atragerea forţată a românilor ortodocşi la catolicism, distrugerea 
mănăstirilor şi a multor bunuri bisericeşti prin măsurile represive luate de 
autorităţile habsburgice. În secolul al XVIII-lea, în Ţara Românească şi 
Moldova au fost ctitorite şi rectitorite  multe biserici, mănăstiri şi schituri.38 
 „O statistică a clerului întocmită din dispoziţia exarhului Gavriil 
Bănulescu în anul 1810 este foarte edificatoare: în Ţara Românească existau 
24 de oraşe, 2417 sate, 204 mănăstiri şi schituri, 3105 biserici de mir, 1034 
călugări, 45 protopopi, 5794 preoţi şi 2193 diaconi. În Moldova (cu excepţia 
Bucovinei, fireşte) erau: 29 oraşe, 2193 de târguri şi sate, 203 mănăstiri şi 
schituri, 2313 biserici de mir, 1860 călugări, 45 protopopi, 4229 preoţi şi 
733 diaconi”.39 
 Se constată că „de obicei, bisericile erau întreţinute de proprietarii 
satelor (boieri), care adeseori dădeau preoţilor pământ de cultivat, lemne de 
construcţii şi de foc etc.”.40 
 Pentru pregătirea viitorilor preoţi, au fost înfiinţate noi şcoli pe lângă 
mănăstiri, una dintre acestea fiind înfiinţată la mănăstirea Putna în anul 
1774, prin ostenelile mitropolitului Iacob Putneanu şi ale arhimandritului 
Vartolomeu Măzăreanu.41 
 La un moment dat, preoţii plăteau taxe pentru întreţinerea şcolilor 
pentru copii săraci şi străini.42 Susţinerea acestor şcoli reprezintă o 
contribuţie a clerului la educaţia poporului creştin. O contribuţie materială a 
adus clerul ortodox şi la întreţinerea trupelor române şi ruse în timpul 
luptelor, dar şi a ocupaţiei ruseşti după anul 1810.43 
 Societatea românească, precum şi parohiile au fost afectate de 
ocupaţiile străine survenite în timp: Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic 
şi Imperiul Ţarist. Rolul Bisericii a fost important, atât în viaţa social-
economică, dar mai ales în ceea ce priveşte viaţa spirituală a ţării. 
 „Pentru marea masă a populaţiei, Biserica oferea o sumă variată de 
servicii în privinţa cărora statul nu-şi asumase încă responsabilitatea: 
sănătate, învăţământ, ajutorarea săracilor, înregistrarea datelor privitoare la 

                         
38 IOLANDA ŢIGHILIU, Op. cit., p. 220-236. 
39 Pr. prof. MIRCEA PĂCURARIU, Op. cit., p. 498. 
40 IBIDEM, p. 499. 
41 IOLANDA ŢIGHILIU, Op. cit., p. 144-147 
42 Pr. prof. MIRCEA PĂCURARIU, Op. cit., p. 502. 
43 IBIDEM. 



77 
 

evoluţia populaţiei”.44  
 Dacă în secolul al XVIII-lea, Biserica noastră (din Ţara Românească 
şi Moldova) se găsea sub control grecesc, la începutul secolului al XIX-lea, a 
trecut sub controlul rusesc, datorită războiului ruso-turc din anii 1806-1812.  
 Mitropoliţii români s-au retras de la conducerea celor două 
mitropolii din Ţările Române fiind înlocuiţi: în Moldova, Mitropolitul 
Veniamin Costachi a fost înlocuit cu Arhiepiscopul Ambrozie Serebrenicov, 
ajutat de Gavriil Bănulescu – Badoni exarh al Modovei şi Ţării Româneşti, 
iar în Ţara Românească, Mitropolitul Dositei Filiti a fost înlocuit cu grecul 
Ignatie, mitropolitul Artei în Epir.45 
 Istoricul american Keith Hitchins arătă că „la nivelul local, 
protopopul, un înalt prelat ce avea în jurisdicţia sa un număr de parohii, avea 
un rol-cheie în administraţia bisericească. Acesta reprezenta legătura cea 
mai importantă între mitropolit şi episcopi, pe de o parte, şi preoţii parohi, 
pe de altă parte”.46 
 Rolul clerului în treburile locale din parohie, în privinţa căsătoriei, 
divorţului, moştenirii, justiţiei a fost însemnat, până la reformele bisericeşti 
realizate în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 
 Laicizarea societăţii româneşti a venit treptat, dar şi pe fondul 
iluminismului european, cu toate că ea nu a cunoscut un anticlericalism ca 
în Franţa sau alte ţări europene.47 
 Între secolele XVII-XIX, pe lângă ctitoriile mănăstireşti, sunt 
construite foarte multe biserici parohiale din lemn şi zid, unele cu pictură 
exterioară (precum în judeţele Vâlcea, Gorj) care au rezistat intemperiilor 
până astăzi.48 Fie că amintim de biserica „Sfinţii Voievozi” din Bogdăneşti – 
Bujoreni (Vâlcea), ctitorită în anii 1692-1698 de jupan Iovan şi Ispas, 
pictată în interior şi exterior de Preda Bujoreanul şi Teodosie Grecul în anul 
1791, de biserica din Coasta-Păuşeşti Măglaşi (Vâlcea), ctitoria vrednicului 
de pomenire Preda Bujoreanul, a lui jupân Cârstea şi a preotului Sava (1693 
-1705), de biserica „Sfântul Nicolae” din Câinenii Mici, ctitoria jupânului 
Nicolae Petru şi a lui Gheorghe Guguţ Nicociovici, meşter pictor Anastasie 
din Jiblea (1733), cu pictură din anul 1758 realizată de preoţii Hristea şi 
Gheorghe şi Magdalina ereita, de biserica „Sfinţii Voievozi” din Robeşti – 
Câineni (Vâlcea), ctitoria vătafului Constantin Robescu (1777-1817), pictată 

                         
44 KEITH HITCHINS, Românii 1774- 1866, trad. George G. Patra şi Delia Răzdolescu, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 57. 
45 IBIDEM, pp. 53-54. 
46 IBIDEM, p. 55. 
47 IBIDEM, pp. 163 -164. 
48 Vezi Arhim. VENIAMIN MICLE, Pagini de istorie, Sfânta Mănăstire Bistriţa – Eparhia 
Râmnicului, 2009. 
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de Ioan de la Teiuş, Constandin din Ocnele Mari şi Ilie din Craiova (1817), 
de biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Budeşti – Diculeşti, ctitorită 
de Alexandru Diculescu (1825), a cărei pictură a fost realizată de fraţii 
Matei, Raicu şi Dumitru în anul 1825, sau de alte foarte multe biserici 
monumente istorice, ele exprimă pregătirea teologică a pictorilor coordonaţi 
de ierarhi şi preoţi, priceperea arhitecţilor şi constructorilor, precum şi 
dărnicia ctitorilor pentru Biserica Mântuitorului Iisus Hristos.49 Am 
menţionat aceste lăcaşuri sfinte, deoarece Arhiepiscopia Râmnicului are cele 
mai multe biserici de parohie vechi, monumente istorice, multe dintre ele cu 
pictură interioară şi exterioară.  
 În secolul al XIX-lea, situaţia clerului se îmbunătăţeşte, deşi avea să 
participe alături de credincioşi la multe evenimente social-politice, precum 
Revoluţia de la 1821,50 Revoluţia de la 1848, Unirea Principatelor Române 
de la 1859,51 Războiul de independenţă 1877-1878.52 Apoi, în secolul al 
XX-lea, clerul a contribuit la atenuarea suferinţelor pricinuite de Primul şi 
de cel de al Doilea Război Mondial,53 la realizarea unităţii românilor, la 
Unirea de la 1918,54 pentru ca în timpul regimului comunist, mulţi dintre 
clerici să fie prigoniţi, întemniţaţi, torturaţi şi ucişi fără milă.55 
 Contribuţiile preoţilor la evenimentele istorice pomenite sunt pe larg 
prezentate în lucrări şi studii publicate, precum şi în bibliografia menţionată. 
  Evoluţia bisericească a parohiilor româneşti din ultimele două 
secole s-a manifestat prin desfăşurarea de activităţi misionar-pastorale în 
funcţie de contextul social, economic şi politic. Fiecare etapă istorică şi-a 
pus amprenta asupra generaţiilor de enoriaşi, însă credinţa în Dumnezeu, 
săvârşirea Sfintelor slujbe şi nădejdea în ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos 
nu au încetat. 
                         
49 Vezi Arhim. VENIAMIN MICLE, Cultura religioasă vâlceană; Sfânta Mănăstire 
Bistriţa – Eparhia Râmnicului 2008. 
50 ALEXANDRU ELIAN, Bizanţul, Biserica şi cultura românească, ediţie îngrijită de Pr. 
prof. dr. Vasile V. Muntean, Ed. Trinitas, Iaşi, 2003, p. 328-343. 
51 MIRCEA PĂCURARIU, Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, Ed. Academiei 
Române, Bucureşti, 2005, p. 357-379. 
52 IBIDEM, pp. 380-397. 
53 IBIDEM, p. 433-455; vezi şi Arhim. lect. dr. EMILIAN NICA, Aduceţi-vă aminte de 
înaintaşii voştri. Arhiepiscopia Iaşilor între anii 1900-1948, Ed. Doxologia, Iaşi, 2009, 
p. 369-429. 
54 MIRCEA PĂCURARIU, Op. cit., p. 417-432; vezi şi Arhim. lect. dr. EMILIAN NICA, 
Op. cit., p. 405-415. 
55 Vezi VASILE MANEA, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, Ed. Reîntregirea, 
Alba Iulia, 2004; GEORGE ENACHE, ADRIAN NICOLAE PETCU, Monahismul ortodox 
şi puterea comunistă în România anilor ′50, Ed. Partener, Galaţi, 2009; FABIAN SEICHE, 
Martiri şi mărturisitori români din secolul XX: închisorile comuniste din România, Ed. 
Agaton, Făgăraş, 2010.  
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Résumé: La paroisse dans l'histoire et la spiritualité chrétienne-orthodoxe 
roumaine 
Nous proposons dans ce travail un bref historique de l’évolution des 
paroisses orthodoxes dans les provinces roumaines, depuis la 
christianisation de nos ancêtres par l’apôtre André et jusqu’à présent, en 
mettant en évidence la place des prêtres dans la société roumaine et leurs 
différents rôles dans la vie de la paroisse et de la société, leur mission 
spirituelle, culturelle et de soutien du peuple lors de ses mouvements de 
revendication de son identité roumaine et chrétienne-orthodoxe, le long de 
l’histoire.   
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Oltenia lui Constantin vodă Brâncoveanu 
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Au trecut opt decenii de când rafinatul şi inspiratul arhitect şi om de carte 
George Matei Cantacuzino publica în „Izvoare şi popasuri” (1934) eseul său 
intitulat „Brâncoveanu şi izbânda oltenească”. Era o reflecţie a autorului 
asupra „surâsului târziu” al artei noastre vechi, asupra setei de viaţă a 
binecredincioşilor români ieşiţi din timpul medieval al rugăciunii monahale 
într-un veac de vârf al ortodoxiei locale şi sud-est europene, ilustrate la 
superlative de ctitoriile oltene al celui ce a fost „prinţul aurului” şi martirul 
prin definiţie al istoriei noastre naţionale. 

În Oltenia cea cu vocaţie întemeietoare din vârsta Craioveştilor, cea 
plină de vervă literară şi plastică din paginile lui Dionisie Eclesiarhul din 
Pietrari, biruinţa era, la finele celui de-al XVII-lea veac şi îndată după 1700, 
cea a vegetalului şi a floralului cioplite în piatră şi în lemn, pictate în fresce 
şi în manuscrise, ilustrând triumful naturii, al „physis”-ului aristotelic despre 
care vorbeau la Academia bucureşteană de la Sf. Sava „iatrofilosofii” greci, 
medici-filosofi veniţi de la Universitatea din Padova, ce se numeau Sevastos 
Kymenites, Iacob Pylarinos, Ioan Cariofil şi Ioan Molibdos Comnen. 

Cele cinci judeţe ale ţinutului transalutan – Doljul, Gorjul, 
Mehedinţii, Vâlcea şi Romanaţii – aveau să fie un loc predilect de ctitorie 
pentru olteanul prin excelenţă care a fost fiul lui Papa şi nepotul lui Preda 
din Brâncoveni, acesta din urmă nepot, la rându-i, al lui Matei Basarab, cel 
care, ca fiu al lui Danciu din Brâncoveni descindea din Vâlsan din Caracal, 
fiul Margăi şi, prin ea, nepot al lui Neagoe Basarab şi al Craioveştilor. 

Această linie genealogică avea să determine, dealtminteri, ceea ce 
voi denumi mai departe „mentalitatea basarabească” a olteanului Constantin 
Brâncoveanu, ajuns domn al Ţării Româneşti şi principe al Sf. Imperiu 
roman de naţiune germanică. 

Ţinut al unei boierimi puternice şi bogate, influente şi pravoslavnice 
– de la marele ban al Craiovei până la căpitanii de Cerneţi –, Oltenia avea să 
ştie la tot pasul conace, cule şi biserici ridicate în vremea lui Brâncoveanu – 
                         
1 Academia Română. 
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cel ieşit din această boierime – şi în deceniile post-brâncoveneşti ale 
timpurilor fanariote, fiind în acest fel una dintre provinciile româneşti unde 
cultura ortodoxă a înflorit cu asupra de măsură în epoca premodernă. 

Au fost ctitori mari boieri din neamurile Argetoianu, Bengescu, 
Brătăşanu, Brăiloiu, Fălcoianu, Pârşcoveanu, Rudeanu, Obedeanu, 
Glogoveanu, Oteteleşanu, Poenaru, Zătreanu sau Ştirbei – din această 
familie venea marele clucer Constantin cel care, jefuind pe mehedinţeni, a 
făcut să apară în româneşte cuvântul „mită” amintit de „cronica anonimă” a 
domniei brâncoveneşti –, dar şi mici boieri precum Bibeştii – porniţi din 
moşneni gorjeni ce se ocupau cu negoţul de porci şi de vin de Drăgăşani –, 
Măldăreştii, Olăneştii, Pleşoienii, Râioşenii, Romaneştii sau Slăviteştii. 

O mare parte din deja amintita „mentalitate basarabească” a lui 
Constantin Vodă – pandant al „mentalităţii bizantine” pe care o moştenea 
prin mama sa Stanca şi prin unchii săi materni în frunte cu marele stolnic 
Constantin Cantacuzino şi cu marele spătar Mihai Cantacuzino – ţinea de 
legăturile oltene ale domnului, de legăturile evocate cu Craioveştii – 
fondatori ai Olteniei istorice – şi cu Matei Basarab. Grija sa pentru ctitoriile 
înaintaşilor începea chiar cu locul de baştină care a dat numele neamului, 
acolo unde la 1699 era refăcută biserica mănăstirii Brâncoveni, zugrăvită 
curând după aceea, lângă curţile date fiului domnesc Răducanu şi 
adăpostind mormintele părinţilor şi bunicului voievodului. Lavra istorică a 
Craioveştilor de la Bistriţa – acolo unde, prin moaştele Sf. Grigore 
Decapolitul se crea primul loc de pelerinaj ortodox de după căderea 
Bizanţului – cunoştea şi ea grija lui Constantin Brâncoveanu ca mare spătar 
încă, o grijă continuată pe plaiuri vâlcene, gorjene şi doljene, la Arnota, 
Govora, Gura Motrului sau Jitianu. 

Fără doar şi poate că giuvaerul Olteniei brâncoveneşti şi al întregii 
arte a epocii rămâne ansamblul monastic de la Hurezi „ot sud Vâlcea” 
cuprinzând: biserica mare gândită, la 1690-1691, ca o necropolă a neamului 
lui Constantin Vodă de unde venea şi soluţia planimetrică a pronaosului 
lărgit, în descendenţa bisericii mănăstirii Argeşului a lui Neagoe Vodă, a 
bisericii mănăstirii Sf. Troiţă din Bucureşti, a Mihneştilor, a bisericii 
mitropoliei bucureştene de pe „dealul podgorenilor” a lui Constantin Şerban, 
a bisericii mănăstirii Cotroceni a lui Şerban Cantacuzino; alături de 
catoliconul central, găsim aici paraclisul, bolniţa – ctitoria doamnei Maria 
Brâncoveanu (care la 1706 întemeia şi Surpatele) –, ca şi schiturile Sf. 
Apostoli şi Sf. Ştefan. Revenind la biserica mare trebuie spus că aici, în 
„desfătata, frumosa şi iscusita tindă”, zugrăvită la 1694 de grecul 
Constantinos şi de ucenicii săi, Ioan, Andrei, Stan, Neagoe şi Ioachim era 
reprezentată „dunga cea mare, bătrână şi blagorodnă a rodului şi neamului 
său, atât dăspre tată cât şi dăspre mumă”, adică străbunii nobiliari 
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Brâncoveni şi Cantacuzini, dar şi cei încoronaţi, fie ei mai curând fictivi 
(Laiotă Basarab) sau reali (Neagoe Basarab, Matei Basarab, Şerban 
Cantacuzino); totodată tabloul votiv al familiei lui Constantin vodă, realizat 
„ad vivum” era, simbolic, încununat de scena cu victoria istorică a lui 
Constantin cel Mare – omonimul prim împărat al Romei – de la Pons 
Milvius (312). 

În zidirea celui mai vestit ansamblu ortodox păstrat din vechea Ţară 
Românească – acolo unde s-a închegat şi şcoala de zugrăvie pe care o 
vedem activă şi la Polovragi, la Cozia, la Bistriţa şi la Govora s-a întâlnit 
iniţiativa egumenului Ioan – cel pe a cărui piatră funerară din 1726 a fost 
pusă o pisanie în cel mai pur stil oltenesc („Şi fu şi trecu ca şi când nu fu”) – 
cu iscusinţa meşteşugărească a unei echipe de meşteri portretizaţi în pridvor, 
anume Manea zidarul, Vucaşin pietrarul, Istrate lemnarul şi cu interesul 
livresc al cărturarilor grecofoni şi latinofoni de la curtea Brâncoveanului 
care aduceau, pentru biblioteca hurezeană, tipărituri pariziene de cronici 
medievale din faimosul „Corpus byzantinae historiae” apărute în timpul 
domniei lui Ludovic al XIV-lea sub privegherea întemeietorului 
bizantinologiei, Charles Du Cange du Fresne. 

Dar Oltenia lui Constantin Brâncoveanu înseamnă, am mai scris-o 
altădată, şi ceea ce au ctitorit mari boieri, clerici sau negustori, care au făcut, 
în relativă stabilitate a momentului brâncovenesc, din ţinutul cuprins între 
Dunăre, Olt şi Carpaţi, unul dintre cele mai înfloritoare părţi ale Valahiei. 

Era vremea în care marele ban Cornea Brăiloiu ridica biserica de la 
Vădeni (1694-1695) şi pe cea de la Baia de Aramă (1699-1703), acesta din 
urmă – semn de vreme nouă – împreună cu „băieşul” de neam sud-dunărean 
Milco, închinător al ctitoriei la lavra sârbească athonită de la Hilandar, cel 
care făcea să fie zugrăviţi în mănăstirea olteană sfinţii sârbi Sava şi Simion 
Nemania, ca şi ţarul sârb Ştefan Duşan. Şi tot atunci, marele paharnic 
Şerban II Cantacuzino Măgureanu, văr primar al voievodului, la Cozia în 
1706-1707 şi la bolniţa Bistriţei în 1710, adăuga unor venerabile zidiri 
medievale câte un pridvor foarte armonios inserat volumetric. 

Dintre oamenii bisericii îi amintesc pe Ştefan, episcop al Râmnicului 
care în 1688 ridica biserica de la Sărăcineşti şi pe deja evocatul Ioan, 
egumenul Hurezilor care în 1712 adăuga şi el un pridvor bisericii monahale 
de la Polovragi (zidită cu mai bine de o jumătate de secol înainte de boierul 
Danciu Pârâianu), unde era pictat „Muntele Sfetagorei”, neobişnuita 
reprezentare athonită fiind făcută după o gravură din „Proskynitarion”-ul de 
la Snagov, realizat de Ioan Comnen şi publicat în 1701 de egumenul 
mănăstirii ilfovene, Antim Ivireanul, viitor episcop de Râmnic şi mitropolit 
al ţării. 



83 
 

În fine, imediat după moartea tragică a lui Constantin Vodă în 
1717-1718, doi „cămăraşi de ocnă” de neam levantin Duca de la Sinope şi 
Statie de la Cernavodă aveau să înalţe o biserică la Ocnele Mari, 
deschizând drumul unor negustori şi meşteşugari, al unor „vătafi de plai” 
din secolul fanarioţilor, ctitori din „starea a III-a” care înainte şi după 
1800, până în vremea olteanului Tudor Vladimirescu, au ridicat biserici 
de-a lungul şi de-a latul Olteniei, de la Stan Jianu ziditorul de la Preajba 
doljeană la Magheri, de la Crăsnari la Ion Popescu zis Urşanu, dăruitor la 
Urşani şi la Vioreşti-Slătioara în Vâlcea. 

Oltenia lui Constantin Vodă Brâncoveanu rămâne o pagină de istorie 
socială şi culturală inconfundabilă. 
 
Abstract: Oltenia of the Prince Constantin Brâncoveanu 
In Oltenia, with the founding vocation from the age of the Craioveşti, with 
the captivating literary verve and suggestively from the pages of Dionisie 
Eclesiarhul from Pietrari, the triumph at the end of 17th century and 
immediately after this moment was for the vegetation and for the flower 
carved in stone and wood, painted in fresco and in manuscripts, illustrating 
the victory of the nature, of the Aristotelian ‘physis’, debated at the 
Academy Saint Sava from Bucharest  by the Greeks  ‘iatrofilosofi’, by the 
doctors-philosophers arrived from the University from Padova, named 
Sevastos Kymenites, Iacob Pylarinos, Ioan Cariofil and Ioan Molibdos 
Comnen. 

The five counties of the region – Dolj, Craiova, Mehedinţi, Vâlcea 
and Romanaţi – would be the predilect place for foundation of the Oltenian 
person par excellence who was the son of Papa and the nephew of Preda 
from Brâncoveni, himself nephew of Matei Basarab, the nephew of Neagoe 
Basarab and of the Craioveşti.  
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Teritoriile dunărene şi sud-dunărene la începutul sec. VI 
 
 

Pr. Conf. Univ. Dr. MARIN COJOC1 

 
Cuvinte cheie: bizantin, împăratul Justin I, teritoriile bizantine, Iustinian    

Keywords: byzantine, emperor Justin I, danubian territories, Justinian     
 

Împăratului Justin I (493-518) i se datorează ascensiunea la tronul 
Bizanţului a unuia dintre cei mai importanţi oameni politici illyrieni, care va 
fi viitorul împărat Justinian. Chiar pe când era general în armata bizantină, 
Justin a purtat o deosebită grijă rudelor şi descendenţilor din familia sa, 
originari din localitatea Tauresium, din provincia Dardania. Acesta, neavând 
copii, a adus la Constantinopol pe mai mulţi nepoţi ai săi, fii ai surorilor şi ai 
unui frate, cărora le-a încredinţat funcţii politice şi militare foarte 
importante. Între aceştia s-au remarcat generalul Germanus şi mai ales 
viitorul împărat Justinian. Acesta din urmă era nepotul de soră al lui Justin I 
şi al lui Petru Sabbatius. Justinian a purtat şi numele de Petrus, păstrat 
alături de acela al tatălui său, iar în anul 521, când era consul ordinarius la 
Constantinopol, pe un diptice consular se intitula Flavius Petrus Sabbatius 
Justinianus. Numele de Justinian era derivat din cel al unchiului său care l-a 
adoptat după moartea mamai sale, iar cel de Flavius după tradiţie ca nume 
gentilic al familiei constantiniene.2 

Viitorul împărat, Justinian, s-a născut la Tauresium, ca şi unchiul 
său, cetate aflată lângă Bederiana, în jurul anului 480. Aici şi-a trăit 
copilaria în rusticitatea mediului patriarhal illyrian. Despre anii petrecuţi aici 
nu se ştiu prea multe amănunte, cronicile fiind sărace în detalii decât în 
cazul lui Justin, pentru că odată ajuns la conducerea Imperiului, Justinian a 
păstrat tăcerea asupra originii sale rustice illyriane. Ascensiunea lui Justinian 
a fost însă cu totul alta decât a unchiului său, care a trebuit să pornească pe 
jos, din Illyricum şi prin voia lui Dumnezeu să ajungă împărat. El a avut 
şansa de a fi adus direct la Constantinopol de unchiul său încă de pe vremea 
când acesta era general. Aici el s-a îngrijit de nepotul său de soră, căruia i-a 
dat şansa însuşirii unei culturi deosebite şi a unei pregatiri militare de 
excepţie. Această pregătire multilaterală l-a ajutat pe Justinian în viitoarea 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 CIL, V 8120, 3  [ ILS, 1307 / ILCV, 22 ]; Alte amănunte la CH. DIEHL, Justinien et la 
civilisation bysantine au VI-e siecle, Paris 1901; cf şi Justinien în HMA, III, p. 48-120; cf. 
şi H. LECLERCQ, în DACL,VII, p. 507-602; cf. şi E. STEIN, HBE, II, p. 275-285; A se 
vedea şi G. OSTROGORSKY, Histoire, p. 99-100. 
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carieră, devenind în scurt timp comes domesticorum, apoi mare general şi, 
după moartea unchiului său, Împărat al Răsăritului.  

În afară de Justinian, în această perioadă s-au distins şi alţi illyrieni, 
graţie ajutorului lui Justin sau chiar al lui Justinian. Între aceştia se numără 
Germanus, amintitul văr al Împăratului, apoi Tzitta şi Belisarius, viitorii 
generali, care s-au remarcat prin victoriile lor. Alături de aceştia amintim pe 
Justus, un văr al lui Justinian, Ioan, nepotul lui Vitalianus şi fiii acestuia: 
Cutzes, Buzes, Benilus, apoi, Dorotheos, cu fiul său Germanus. Izvoarele 
istorice contemporane menţionează şi alţi illyrieni celebri în armatele lui 
Justinian: Florentius, Domentiolus, Martinius, Constantiolus, Cyprianus, 
Valerianus, Rufinus, Marcelus, Barbatus, Pappus, Ioan Troglita, Terentius, 
Marcianus, Boraides, Constantinus, Marcentius, Macentius, Marcellus, 
nepotul Împăratului,  Himerius, Bonus şi alţii cu funcţii mai mici.3 

 Până a analiza politica de stat şi religioasă a perioadei justiniene şi 
influenţa ei asupra Illyricului, constatăm, încă din vremea când tânărul 
Justinian era doar simplu comes domesticorum, o înrâurire puternică a 
acestuia asupra vieţii politice şi religioase a Imperiului, reuşind să-l dubleze 
cu succes pe bătrânul Împărat Justin I, de multe ori lipsit de diplomaţie în 
toiul disputelor religioase. Încă din această perioadă Justinian se implică în 
tulburările religioase şi în disputele politice din teritoriile illyriene, unde se 
făcea simţită influenţa papală. În această privinţă chiar Dardania, patria de 
origine a împăratului era marcată de o opoziţie fermă antimonofizită şi 
antiaccachiană faţă de politica din Orient, promovată odinioară de Împăratul 
Anastasius.   

În celelalte provincii illyriene părerile erau împărţite; cu toate 
acestea se ştie că încă din 512 papa Symmachus a primit în această privinţă 
o lungă epistolă din partea orientalilor.4 Această adresă a orientalilor era 
generată de neînţelegerile din Orient, odată cu venirea pe scaunul patriarhal 
din Constantinopol a patriarhului Thimotei [511-518], care în 512, a trimis o 
epistolă în problema depunerii lui Macedonie către toate cetăţile pentru a fi 
semnată. Tot în acelaşi an, un nou act de depunere a fost trimis din nou către 
toate cetăţile, bineînţeles şi către cele din Illyricum pentru a fi semnată. La 6 
nov., era trimisă din capitala orientală o altă epistolă către toate Bisericile 
din toate cetăţile, care dispunea să se cânte Trisaghionul cu adaogiul propus 
de către monahii sciţi.5 Aceste tulburări politice provocate de autoritatea 
                         
3 PROCOPIUS DIN CAESAREEA, Războiul cu Gotii, ed. H. Mihaescu, passim; cf şi 
HARTMANN, R E, III, p. 209-240; cf şi I.I. RUSU, Op. cit., p. 108-109. 
4 Ep. XII, ad Symachum ed. Thiel, p. 709-712 epistolă prin care se încearca o apologie a 
apostolicităţii; cf şi FR. DVORNICK, The Ideea of Apostolicity in Bysantium, Cambridge, 
p. 129 şi u.; cf  şi CH PIETRI, Op. cit., p. 43. 
5 V. GRUMEL, Les Actes I, nr. 198, 199, 200. 
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imperială a lui Anastasius, au nemulţumit pe orientali şi pe o parte din 
illyrieni, mai ales când, din 515, sub presiunea imperială s-a încercat 
condamnarea hotărârilor Chalcedonului, ceea ce i-a făcut pe illyrieni să 
riposteze şi faţă de conducerea lor eclesiastică din Thessalonic şi faţă de cea 
politică şi în acest fel să caute sprijin la papa Symachus. Acesta a condamnat 
pe Accacius şi toate neregulile orientale şi propunea, după cum s-a mai 
amintit, revenirea la comuniunea romană şi, drept reconciliere teologică, 
recomanda folosirea simultană a două formule teologice, şi anume aceea de 
ex duabus naturis şi in duabus naturis pentru a se împăca în acest fel cu 
învăţătura dogmatică a unirii ipostatice, pusă sub semnul întrebării chiar de 
Henoticonul lui Zenon. Pentru a clarifica lucrurile, papa Symachus a trimis 
la 8 oct. 512 o epistolă de răspuns episcopilor şi arhimandriţilor din 
Illyricum, din provinciile Dardaniei şi din cele două Dacii.6 Această 
atitudine nu însemna că papa mai avea încă un control şi drept de jurisdicţie 
total în aceste ţinuturi illyriene, de vreme ce arhiepiscopul de Thessalonic, 
vicarul său de odinioară, ca şi alţii se opuneau acestor intervenţii. Cu toate 
că problema dogmatică era critică, mai ales când sub presiunea imperială au 
fost atacate hotărârile sinodului de la Chalcedon, ierarhul de Constantinopol 
era la discreţia împăratului, neputând reacţiona în rezolvarea problemei. 
Tocmai în aceste momente grele o parte din episcopii illyrieni oscilau 
aflându-se din nou între Roma şi Constantinopol în privinţa problemei 
dogmatice. De fapt, răspunsul papei din 512 către amintiţii illyrieni arăta că 
acceptarea învăţăturii dogmatice s-a făcut de o minoritate, de cei din 
imediata sa apropiere, adică de cei din Dardania, un rezultat pozitiv de 
altfel, care în cele din urmă a creat un curent de opinie sub presiunea papei 
şi a dus la impunerile dogmatice din 518 şi la liniştirea tulburărilor din 
Illyricum. Aceste evenimente se întâmplau, sub Împăratul illyrian Justin I şi 
sub patriarhul Ioan II [518-520] cu puternice convingeri ortodoxe care au 
contribuit până la urmă la reconcilierea teologică dintre Orient şi Occident.7 
Cu toate aceste tensiuni teologice dintre Roma şi Constantinopol privitoare 
la învăţătura dogmatică despre unirea ipostatică şi formula propusă de 
Symachus faţă de cea a Henoticonului au fost şi teologi din Apus, precum 
Bohetius, care încercau la vremea aceea să arate papei că există o 
echivalenţă a celor două formule propuse de epistola din Orient.8 

Odată însă cu venirea pe tron a împăratului Justin la Constantinopol 
în 518, toată această politică jurisdicţională a papei Hormisdas faţă de 

                         
6 Ep. 13, Coll. Avell. 104, p. 487-493, amintită deja. 
7 V. GRUMEL, Op. cit., nr. 208, 210, 211 p. 84. 
8 CHARLES PIETRI, Op. cit., în MEFRA 93, 1981 p. 440 ş.u; IDEM în La Geographie, 
p. 43 sau la ed. SCHWARTZ, Accacianschism, p. 231 ş.u. 
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Illyricum, adoptată cu multă insistenţă de Roma, a trebuit să fie stopată.  
În perioada de început a împăratului Justin şi secondat de nepotul 

său Justinian, s-a început ofensiva ortodoxă deşi rezistenţa papei era încă 
puternică mai ales în Dalmaţia şi chiar în alte provincii illyriene răsăritene 
din imediata apropiere a Illyricului occidental. Aceste relaţiile dintre 
episcopii şi preoţii din ambele părţi se detensionau treptat aşa cum reiese din 
anumite izvoare ca spre exemplu Dionisie Exiguul care şi-a dedicat colecţia 
sa de canoane lui Ştefan de Salona, cum rezultă în prima ediţie, din timpul 
papei Symachus, care poartă această adresare: Stephano arhepiscopo. 
Această formulare a făcut pe unii cercetători să confirme noile drepturi 
jurisdicţionale în Illyricum ale episcopului salonitan într-un moment în care 
Dorothei de Thessalonic mai dădea încă ascultare papei, iar sediul 
vicariatului s-ar fi mutat la Salona.9 În orice caz, aşa-zisa rămânere a 
Illyricului Oriental sub jurisdicţia noului papă Hormisdas nu reiese din 
niciuna din epistolele sale. De fapt, această retragere a scaunului decizional 
la Salona, în Illyricul Occidental, demonstrează această teorie.  

Prin noul scaun illyrian decizional de la Salona, ierarhul Romei, 
încerca în momente de neînţelegeri dogmatice şi chiar politice datorate 
răscoalei lui Vitalian, să-şi arate autoritatea sa, ca şi-n alte teritorii ale 
Illyricului Oriental. Pentru papă şi pentru ierarhul de Salona, momentul era 
favorabil în a-şi manifesta autoritatea în Illyricum, datorită atitudinii greşite 
dogmatice a autorităţilor religioase şi mai ales politice din Răsărit care prin 
măsuri de forţă a impus erezia monofizită multor ierarhi. În acest context 
politico-religios, începând din 515, aproape 40 de ierarhi din Illyricum şi din 
Grecia opuneau totuşi rezistenţă în faţa acestor erezii dogmatice şi, deşi 
ierarhul lor de Thessalonic încerca să-i ţină sub autoritatea sa, nu reuşea 
întru totul pentru că episcopii illyrieni, nemulţumiţi că ierarhul lor accepta 
comuniunea cu Thimotei al Constantinopolului, se opuneau acestei politici 
care încerca să impună prin forţă monofizismul şi-n regiunile illyriene. Era o 
atitudine dezastruoasă a ierarhului lor, vicar căreia illyrienii i s-au împotrivit 
în nenumărate rânduri după cum arăta cronica lui Theophanes.10 
                         
9 DOM AMELLI, Spicilegium Cassinense t. I, p. 79 şi p. 199. Teoria aceasta a fost mult 
discutată şi de J. ZEILLER, Op. cit., p. 380, nr. 3 şi p. 381, nr. 1. În această problematică 
mult discutată se pare că şi anterior sub papa Zosimus în timpul neascultării ierarhului de 
Thessalonic situaţia avea un precedent, deşi J. Zeiller susţine că denumirea de arhiepiscop, 
care apare acolo, poate fi  o greşeală de copiere, cu toate că urmaşii acestuia, Honorius, 
Natalius şi  Maximus, poartă tot titlul de arhiepiscop. Chiar mai târziu sub Grigorie cel 
Mare (590-604) în Ep. III, 8 Natalis de aici este calificat de asemenea drept arhiepiscop. De 
asemenea, Honorius de Salona în actele sinodului de Salona din 530 - 531 poartă  tot  titlul 
de arhiepiscop, dar nicăieri nu este numit vicar papal. 
10 THEOPHANES, Chronica ed. C. de Boor, p. 162; cf şi ed. SCHWARTZ, 
Accacianschism, p. 253. Citat de altfel şi-n paginile anterioare cu explicările lui Theodor 
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Mulţi dintre illyrieni voiau să rupă legăturile cu ierarhul lor, 
Dorotheos, nu pentru că acesta era în relaţii noi jurisdicţionale cu ierarhul de 
Constantinopol, ci pentru că accepta monofizismul susţinut de patriarh şi de 
Împăratul Anastasius. Cu toate acestea ei au trimis ierarhului roman o 
epistolă în care îl încredinţau că rămân în comuniune cu Roma. Alături de 
cei 40 de ierarhi illyrieni care nu au vrut să primească punctul de vedere 
monofizit al arhiepiscopului lor, li s-au adăugat alţi şapte ierarhi illyrieni 
cunoscuţi cu numele şi cu sediul de rezidenţă care specificau, printre altele, 
că ei recunosc hotărârile dogmatice ale Sinoadelor Ecumenice.11 Papa a fost 
încântat de această mărturisire şi le-a răspuns illyrienilor în trei rânduri prin 
trimiterea unor legaţi care au stat o perioadă de timp în aceste ţinuturi, 
încurajându-i pe illyrieni să ţină cu tărie Regula fidei sancţionată de 
sinoadele ecumenice de până atunci. Este uşor de înţeles că ierarhii romani, 
au procedat în Illyricum pe lângă păstrarea credinţei adevărate, în acelaşi 
timp şi la impunerea unei politici eclesiale şi jurisdicţionale romane. Nu 
numai aceşti legaţi trimişi special în Illyricum din cauza frământărilor 
dogmatice au procedat aşa, ci şi ceilalţi legaţi trimişi în alte provincii sau 
chiar în capitala răsăriteană care în drumul lor treceau prin teritoriile 
illyriene, unde susţineau punctele de vedere ale papei, încercând pe cale 
diplomatică să recâştige dreptul de jurisdicţie roman în aceste teritorii 
illyriene. Pentru atingerea scopurilor se apela din partea curiei romane şi la 
autorităţi politice cum a fost cazul cu prefectul acestui teritoriu, căruia i se 
adresau direct. Acum însă noul prefect era numit de autorităţile politice din 
Constantinopol aflate sub ascultarea împăratului monofisit, Anastasius, aşa 
că situaţia religioasă a fost influenţată oarecum şi pe linie politică. 

Cu toate aceste schimbări de ordin politic, papa Hormisdas încurajat 
de epistolele illyrienilor răsăriteni şi ale altor orientali, în aceste momente de 
confuzie dogmatică, considera intervenţiile sale epistolare un factor de 

                                                               
Lectorul, unde se arată şi rolul legaţilor către illyrieni şi la Constantinopol. Tot Theophanes 
arată că la rugămintea lui Theodorich, care îl sprijinea pe Vitalianus, Hormisdas episcopul 
Romei a trimis pe episcopul Enodius şi pe arhiepiscopul Vitalianus ca delegaţi la sinodul 
convocat în Heracleea; cf. C. de BOOR, p. 161, 1-2 şi FHDR II, p. 599. 
11 Epistola Synodica sive exempla relationis synodi Epiri Veteris ad Hormisdam Papam în 
PL, 63, col. 389-390. Cei şapte ierarhi sunt: “Mattheus episcopus Butroli, Constantius 
episcopus Hacnanopoleos [Hadrianopoleos], Christodorus [Christophorus] episcopus, 
Anchiasmi, Hilarius, episcopus Phoenices, Julianus episcopus Dadanes, Chrysippius  
episcopus Cangrae”. Către aceştia dar mai ales către ierarhul lor Ioan la hotărârile 
anterioare ale illyrienilor Hormisdas ar fi trebuit să ţină seama;  cf. şi Ep. VII, PL, 63 col. 
388 unde se arată în acest sens: “Nam sicut divinis testimoniis eruditus, et juxta Apostolum 
sacrorum Litterarum institutione formatus…”. În epistola sinodică în care sunt cuprinse şi 
numele legaţilor care au mijlocit pe lîngă illyrieni sunt arătaţi: “Ennodius et Fortunatus 
episcopi, Venantius presbyter, Vitalis diaconus et Hilarius notaries”; cf. col. 390.  
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revenire jurisdicţională romană în teritoriile illyriene, fapt consemnat de 
Hormisdas care îl anunţă în 515 pe vicarul său Cesarius de Arelate, că: 
„Dardanii, Illyrii şi Scitii au cerut ajutorul său în această  problemă 
dogmatică”. Mai departe, papa sublinia că de fapt şi illyrienii nicopolitani 
(adică cei din Nicopolis ad Epirum) s-au declarat reîntorşi [retuli] la 
adevărata credinţă dogmatică, faţă de cea eretică a ierarhului lor Dorotheos, 
a ierarhului de Constantinopol Thimotei şi propagată şi de împăratul 
Anastasius.12 

Prin aceşti illyrieni, numiţi generic „Dardani, Illyrici şi Scytiii”, se 
înţeleg în primul rând cei din Illyricul occidental sau din imediata apropiere 
a Dardaniei, teritorii de altfel învecinate scaunului roman şi care erau mai 
uşor supuse influenţei papale. Despre ultimii dintre ei, sciţii, desigur poate fi 
vorba de ierarhi sau clerici, dar, mai ales, se înţeleg monahii sciţi despre 
care, în acele momente de nelinişte politică şi dogmatică, ştim din epistolele 
analizate că au reuşit să ajungă până la Roma la papa Hormisdas şi să-şi 
susţină cu tărie punctele de vedere.13  

În aceeaşi epistolă către Avitius sunt amintite neînţelegerile 
dogmatice care-i rup pe illyrieni de comuniunea romană [ad nobis 
comunione]; dintre aceştia sunt arătaţi Illyricus vicina Panonniae, deci o 
parte din teritoriile de nord ale Moesiei Superior. În faţa acestor rătăciri 
dogmatice de o confuzie fără precedent erau enumerate numele lui Eutichie, 
Accachie şi a tuturor celorlalţi care au aprobat învăţăturile greşite susţinute 
însă de autorităţile politice şi religioase din Răsărit şi din Illyricum, 
împreună cu Thessalonicul, capitala diocezei răsăritene. În acest context de 
frământări teologice şi dispute de jurisdicţie, Roma a încercat de această 
dată să încurajeze pe illyrienii care s-au separat de atitudinea celor din 
capitala diocezei, Thessalonicul care de această dată era pe linia 
constantinopolitană. În acest sens Roma a contribuit la alegerea 
independentă a ierarhilor în sinoade particulare, cum s-a întâmplat în Epirus 
Vetus cu cei şapte ierarhi amintiţi mai sus.14 
                         
12 Ep. 9, Hormisdam ad Caesarem, ed. THIEL, p. 758-761, din 11 sep. 515. 
13 Ep. X, PL 63 col. 394-396 către Avitius, iar în col. 396 sunt citaţi în altă ordine: „Nam 
unde est quod cum  pro  magna parte a conterminis suis Thracibus, Dardanis, Illyricis … . 
apoi este citată din nou “Dardania et Illirycus vicina Panoniae”. Cu privire la monahii 
sciţi, dintre care patru au ajuns chiar la papa Hormisdas cf. ep. cit., în FHDR, II: 
Hormisdas, ep. 75 şi 76 ed. Thiel p. 868 şi 872. Alte comentarii de asemenea şi la J. 
ZEILLER, Op. cit., p. 383. Cu privire la monahii sciţi, se ştie că ei îl atacau chiar pe 
ierarhul lor de Tomis, Paternus, care nu le împărtăşea punctul de vedere theopaschit. 
14 Epistola synodică în PL 63 col. 389 unde se arată: „Si dignis proemiis uti tentemus, 
necesse est multis horum depromptiones efficere…apud vestram beatitudinem dignus 
effectus est apostolicae sedi vestrae communione nobiscum …”. A se vedea în acest sens şi 
epistola 22, 3, 4 ed. Thiel p. 783-786 din 15 feb. 517 care subliniază la fel reataşarea, in 
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În aceste momente de confuzie dogmatică şi socială au fost implicaţi 
şi alţi illyrieni care au apelat la papă, dintre care sunt amintiţi: Domnus de 
Sardica, Gainus de Naisus şi Evangelus de Pautalia; dintre aceştia Gainus a 
murit la Constantinopol în contextul frământărilor sociale şi dogmatice pe 
când Vitalian cucerise Thracia, Scitia şi Moesia, iar gotul Theodoric de la 
Roma după mărturia lui Theophanes Conffesor îi sprijinea pe papa 
Hormisdas şi pe Vitalian. Din cauza acestor dispute dogmatice se ştie că o 
parte din armata din Illyricum a intervenit pentru eliberarea celor trei 
episcopi amintiţi.15 În acest context, pe fondul de confuzii şi conflicte 
militare şi dispute teologice ce au continuat până în timpul Împăratului 
Justin I, împăratul a încercat să controleze situaţia şi a trimis prin legatul 
Paulus o mie de livre de dinari de aur lui Ioan guvernatorul Illyriei, ca să 
răscumpere pe prizonierii romani, iniţiativă însă nereuşită. 

După 518, aceste teritorii ale Illyricului danubian şi scytic, după 
despărţirea lor de la Constantinopol datorată lui Vitalian vor reveni sub 
jurisdicţia Răsăritului, iar alte regiuni mai îndepărtate ale Illyricului cum 
sunt cele din Praevalitania şi din Epirus Nova vor ieşi de sub influenţa 
Romei şi chiar o vor condamna, mai ales după ce pacea religioasă se va 
stabili între cele două scaune apostolice.16 

În aceste condiţii noi de pace politică şi mai ales religioasă, când, 
după cum se exprima papa Hormisdas, Roma şi Constantinopolul au revenit 
la comuniune [cum pace Pascha celebravemus], se simţea, din tonul 
epistolei o oarecare nostalgie după puterea de influenţă de odinioară, 
pierdută acum, şi dorinţa dacă s-ar putea, ca ierarhii din Epirus Nova să se 
reîntoarcă sub ascultarea scaunului roman [ut ad perfectum servi sedis 
apostolicae inveniamur]. Dar acestea nu erau posibile, de vreme ce 

                                                               
communio, a Epirului Vetus la Roma. A se vedea şi comentariile la CH. PIETRI, Op. cit., 
p. 44 şi de asemenea la P. CHARANIS, Op. cit., p. 103-105. 
15 Theophanes Conffesor ed. C. de BOOR p. 161, 1, 2 şi în FHDR II, p. 599. Este datată la 
514 unde se arată „... în timp ce Secundianus ginerele de soră a lui Anastasius şi tatăl 
prizonierului Hypatios a căzut la picioarele lui Vitalianus şi a obţinut eliberarea fiului său 
aflat într-o închisoare din Moesia. Tot atunci la rugămintea lui Theodorich, care îl 
sprijinea pe Vitalian, Hormisdas episcopul Romei, trimise pe episcopul Ennodius, pe 
arhidiaconul Vitalianus ca delegaţi la sinodul de la Heracleea”, MARCELLINUS 
COMES în Chronica Minora II MGH XI, ed. Mommsen, Berlin, 1894, p. 99 care arată: „ab 
metu Illyricani catholici militis remissi…”, în FHDR II, p. 367. Se menţionează că în 517 
Vitalianus ajunsese cu cuceririle sale până în Macedonia, Thessalia şi chiar până la 
Thermoplile în Vechiul Epir unde sinodalii se simţeau mai încurajaţi. 
16 Între aceşti illyrieni sunt arătaţi: „Andreae episcopii Praevalitani” cf. PL, 63 col. 443 cu 
relatarea tristă a unor  anatematizări: „… commendans  me humillime vestigiis vestris 
piisimis, indico propter synodum Epiri novi,quoniam fixerunt anathematizare intra 
semetipos aliquas personas…” cf. şi HORMISDAS, Ep. 63, în Coll. Avell. 215, p. 673-674. 
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Constantinopolul ajunsese la pacificarea socială şi la condamnarea tuturor 
ereticilor [haereticos omnes et praecipue Accacium detestatur] şi în special 
a lui Accacius, tocmai prin implicarea împăratului de origine illyriană, Justin 
I şi a nepotului său Justinian.17 

Nu trebuie trecut cu vederea că în cadrul acestor frământări 
dogmatice din Illyricum n-au lipsit nici măsurile de forţă, unele dintre ele 
chiar violente, cum a fost cazul cu Alcison de Nicoplis ad Epirum din 516 şi 
cu Laurentius de Lychnidos. La această situaţie s-a ajuns deoarece şi 
Theodorich îl sprijinea pe Vitalian iar aceste teritorii din punct de vedere 
jurisdicţional aparţineau Constantinopolului şi administrativ şi militar. De 
aceste măsuri de forţă se plângea papa Hormisdas, făcând amintire de 
persecuţiile la care au fost supuşi unii illyrieni ca, amintitul Alcison care a şi 
murit în detenţie [ne videatur hominibus propter hoc illum persecutionem 
pati] arătând şi din ce cauză [quia ad communionem sedis apostolicae 
rediit]. De fapt, ce se întâmplase în realitate: În spiritul de autodeterminare 
faţă de Thessalonic şi în situaţia tensionată datorată frământărilor teologice 
şi atitudinii sale faţă de Constantinopol, ierahul de Nicopolis, Alcison intrase 
într-o conflictualitate generală. În această situaţie fusese încurajat de papa 
Hormisdas şi de legaţii săi să semneze la Constantinopol, Libellusul de 
reconciliere cu autorităţile răsăritene (adus aici chiar de legaţii romani). Se 
ştie că Alcison a militat şi pentru rezistenţa chalcedoniană a monahilor din 
Palestina şi a altora, ceea ce l-a determinat pe Hormisdas să ceară 
răsăritenilor încetarea acestor persecuţii [et a persecutione potest cessari] 
împotriva episcopului din Nicopolea Epirului.18  

După aceste măsuri de forţă, de care s-a făcut uz şi în perioada lui 
Anastasius, s-a instalat un anume climat de pace după ce în sept. 516 a fost 
ales un nou ierarh al provinciei respective si anume episcopul Ioan pe care 
papa Hormisdas îl anunţa împăratului Anastasius într-o epistolă, ca: 
”Joannes fratres et coepiscopus meus Nicopolitanae civitatis antistes”, cu 
care a rămas în comuniune. Papa face încă o dată apel la obiceiul vechi 
folosit în trecut în alegerea episcopilor illyrieni şi îşi exprimă încă o dată 
speranţa în încetarea măsurilor de forţă venite din Orient [et removete 

                         
17 HORMISDAS, Ioannis episcopi Constantinopolitani, în PL, 63, col. 443-445. De 
asemenea sunt enumerate toate ereziile care provocaseră discuţii şi sciziuni între cele două 
scaune ierarhice. 
18 EVAGRIUS, Hist. Eccl., 3, 21 ed. Bidez relatează despre relaţia monahilor palestinieni 
cu episcopul Alcison: „Episcopum archimandritum et ceterum monachorum Secundae 
Syriae”, PL, 63, col. 410 şi 411. Sunt descrise persecuţiile acestea şi unde se arată, aceste 
altercaţii: “et supervenientes acciderunt ex nobis trecentos quinquaginta viros… alios vero, 
qui potuerunt ad colenda altoria confugere…”. 
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molestas et correctum fovete].19 Restricţiile răsăritene au născut aceleaşi 
reacţii în atitudinea noului ierarh de Nicopolis, noul episcop Ioan, o dată 
înscăunat nu a uitat ce se întâmplase cu predecesorul său şi chiar de la 
alegere a început să arunce anathema către Thessalonic şi către Orient. Acest 
lucru l-a neliniştit chiar şi pe papă, care l-a sfătuit să înceteze lupta [ut ab 
infestatione vestra cessaret, admonui]; cu toate acestea se crede că episcopul 
Ioan era oarecum încurajat de pontiful roman, deşi acesta în chip diplomatic 
încerca să-l  liniştească, după cum s-a amintit.  

În aceste condiţii sociale grele şi de tulburări teologice, când unii 
episcopi illyrieni se ridicaseră împotriva arhiepiscopului vicar de 
Thessalonic, iar alţii, cum erau macedonenii, făceau încă apel la el, noul 
ierarh de Nicopolis, l-a înfierat pe papă făcându-l răspunzător de această 
stare de lucruri prin legaţii săi, apocrisiarii romani, trimişi către Orient, la 
Constantinopol, prin care arată că respinge privilegiile papei, şi îl reclamă şi 
împăratului de Răsărit.20 

Împăratul Justin I [518-527], un illyrian ortodox s-a dovedit 
clarvăzător în politica religioasă. Prin originea sa s-a dovedit un împărat 
credincios, preocupat de întărirea ortodoxiei în faţa elementelor eterogene 
care tulburase, altădată, atât de mult Illyricul în controversele dogmatice.  
Personalitatea împăratului Justin I este una din cele mai interesante din 
istoria Răsăritului, cu trăsături semnificative, simptomatice pentru o întreagă 
epocă istorică. Deşi nu avea o formaţie culturală asemănătoare cu aceea a 
nepotului său Justinian, el era un susţinător deschis al romanităţii, prin 
originea sa, traco-roman autentic din ţinuturile Daciei Ripensis pe care 
Imperiul roman se sprijinea de veacuri. Pentru idealul romanităţii Imperiul a 
luptat cu multă încordare atât în planul vieţii politice cât şi în planul vieţii 
religioase.21 De aceea Justin a fost promotorul unei politici de reconciliere 
dogmatică şi de evidentă apropiere de Roma şi de orodoxia chalcedoniană, 
numit de cronica lui Suidas’’’’ Această atitudine se explică 
nu numai prin provenienţa sa din dioceza Illyricului răsăritean cât mai ales 
prin conştiinţa puternică a romanităţii şi latinităţii originii sale. Această 
conştiinţă o întâlnim şi la celălalt thraco-roman Vitalian din Moesia Inferior, 
din Zaldapa, afinităţi religioase şi de origine care i-au apropiat pe cei doi 

                         
19 Ep. XIX, XX, PL, 63, col. 406-407. 
20 Ep. 35, Coll. Avel. 12, 3, p. 534-536 unde se află răspunsul către Ioan; Ep. 33, p. 556-557 
este răspunsul către legaţi romani din Orient; Ep. 34, p. 557-558; către Dorothei al 
Thessalonicului, Ep. 36, p. 554-556, către Anastasius împăratul Ep. 37, p. 544-545. În acest 
sens a se vedea şi comentariile la E. STEIN, Hist. II, p.189 şi u. De asemenea şi comentarii 
în acest sens la CH. PIETRI, Op. cit., p. 46 şi 85; De asemenea comentarii la FR. 
HOFFMAN UND BACHT, Op. cit., p. 80-84. 
21 RE, X 1327-1328;  Zeit. Rhet. VII 14, p. 137-139. 
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thraci. Vitalian a fost chemat după moartea lui Anastasius la Constantinopol, 
făcut magister militum praesentalis şi consul în anul 520. Din cauza 
uneltirilor lui Justinian, al altor cercuri reacţionare sau poate din cauza unor 
noi încercări de rebeliune, după cum se exprimă Ioan de Nikiu, Vitalian a 
fost asasinat împreună cu notarul său Paulus şi cu domesticul Celerinus. 
Prin acest act drumul tânărului nepot al lui Justin a intrat în ascensiune 
liberă către tronul Imperiului de Răsărit.  

În perioada, dintre 520 şi 527, Justinian a fost preocupat de întărirea 
ortodoxiei în toate drepturile ei fireşti prin luarea de măsuri severe împotriva 
ereticilor şi îndeosebi a celor care propagau monofizitismul. El a pornit 
împotriva lor o prigoană aprigă, provocând o serie de tulburări, abuzuri şi 
grave dezordini în Imperiul de Răsărit. Ortodox convins, de pe acum 
Justinian militează intens pentru restabilirea raporturilor normale cu Biserica 
romană, generând adevărate războaie civile între cele două partide, verzii şi 
albaştrii pe o perioadă de aproape cinci ani [522-527], evenimente grele 
care au zguduit domnia lui Justin I. La acestea s-au adăugat cutremure, 
foamete, incendii, cărora a trebuit să le facă faţă mai ales Justinian.22  

În ceea ce priveşte politica externă, Justin a urmat o direcţie pacifistă 
potrivit temperamentului şi vârstei sale [68 de ani la ocuparea tronului]. În 
cadrul acestei politici relaţia sa diplomatică cu pars occidentis a fost 
perturbată de cucerirea Italiei de către ostrogoţi în 493, care au pus capăt 
perioadei de pace, pars occidens, atât în planul politic cât şi în cel religios. 
Justin a evitat o confruntare deschisă cu ostrogoţii, conciliind atmosfera cu 
Theodoric cel Mare şi ducând tratative diplomatice chiar şi cu fiica lui 
Theodoric, viitoarea regină Amalsunta. Din nefericire, mai ales pentru 
teritoriile illyriene, în momentul în care se duceau aceste intense şi ultime 
tratative, provinciile Romaniei dunărene erau invadate de către primele 
incursiuni slave; astfel atacurile barbare ale anţilor [antes] se intensifică şi 
împotriva lor este trimis un alt nepot al împăratului, Germanus, ”magister 
militum per Thraciam”, acesta reuşind să-i zdrobească la frontiera Dunării. 
Această victorie a avut, după mărturiile cronicarului Procopius din 
Caesareea, un răsunet atât de mare în rândurile ”sclavinilor”, încât a creat 
lui Germanus o adevărată faimă de ” ucigator al slavilor”. Amintirea 
numelui provoacă acestor barbari şi după un sfert de veac groază potrivit 
afirmaţiilor aceluiaşi cronicar.23  

                         
22 PROCOPIUS DIN CAESAREEA, Despre războaie, I, XI, 16; I, XII, 20-21; Alte 
Comentarii la B. RUBIN, Das Zeitalter Justinians, vol., Berlin, 1960; A. 
GEROSTREGIOS, Justinian cel Mare, Sfânt şi Împărat, Bucureşti, 2004, p. 34 şi u. 
23 PROCOPIUS DE CAESAREEA,  Op. cit., VII, 40, 5-6; RE, III, 698; A se vedea şi 
traducerea  fragmentului din FHDR II, p. 437-439 unde se arată cu amănunte de negocierile 
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Împotriva lor (antes et sclavines) a fost trimis şi un alt mare general 
bizantin, Belisarius, precum şi viteazul strateg roman la malurile Dunării, 
Chilbudios. De subliniat că mulţi strategi militari romani au fost recrutaţi 
din ţinuturile illyriene şi toţi aceştia s-au dovedit capabili în lupta de apărare 
a teritoriilor dunărene ale Illyricului răsăritean printre care şi tatăl lui 
Justinian, Sabbatius din Tauresium.  

În ceea ce priveşte relaţia pe plan religios şi jurisdicţional dintre 
Roma şi Constantinopol, Justin, prin obârşia sa illyriană, cunoştea bine 
tensiunile dintre cele două scaune episcopale privind Illyricum. Prin 
abilitatea sa de conciliere încerca să elimine aceste tensiuni şi să aducă la 
înţelegere cele două scaune.24 

Din perspectiva etno-lingvistică se poate constata în Illyricum, în 
această perioadă elemente traco-moesiene aflate într-un proces distinct de 
romanizare şi într-o deplină continuitate spaţială şi cronologică. Izvoarele şi 
inscripţiile vremii arată că aceşti thraco-illyrieni îşi mai păstrau încă 
antroponimele lor specifice pe care le vor înlocui încetul cu încetul cu nume 
romane.25    

Justinian la rându-i înţelegea demersurile sale către pars occidentis 
şi către papă mai bine decât unchiul său Justin, ştiind că unităţii politice 
trebuie să-i corespundă unitatea religioasă şi că ofensiva jurisdicţională a 
Constantinopolului era un fapt firesc al istoriei în momente în care Roma 

                                                               
făcute cu Roma, cu regina gotă  Amalsuntha pentru eliberarea unor  oraşe dunărene din 
Illyricum. 
24 Cu privire la ascensiunea lui Justin RE X, 1314-1329; Er. STEIN, HBE, II, p. 219-275; 
A.A. VASILIEV, Justin The First, Cambridge, Mass., 1950, 439; I.I. RUSU, Elemenete 
tracice şi străromâne în Imperiul roman şi în Byzantium, Bucureşti, 1976, p. 95; G. 
OSTROGORSKY, Histoire, p. 99. 
25 L. HAHN, Zum Sprachenkampf im romischen.Reich bis auf die Zeit Justinians, în 
Philiologus X, 1907, p. 702-703; cf şi W.I. SNELLMAN, De interpretibus Romanorum I 
1919, p. 83, II, 1914, p. 118; cf. şi HERZBERG G. G. I, p. 98; cf. şi I.I. RUSU, Op. cit., 
p. 93-94 şi p. 101-102. Alte date la IDEM, Illyrii Istoria, limba, onomastică, romanizarea, 
Bucureşti, Ed. Academiei, 1969, passim. În privinţa folosirii limbii greceşti şi latine în 
armată la: G. REICHENCHORN, Zum römischen Kommandosprache bei byzantinischen 
Schriftsteller, în Byz. Zeit., LIV, 1961, p. 18-27; Alte informaţii în această problemă 
lingvistică la H. MIHAESCU, Limba latină în provinciile dunărene ale Imperiului roman, 
Bucureşti, 1960, p. 38-40; De asemenea la MAURICIUS, Strategicon, ed. H. Mihăescu, 
Bucureşti, 1970, p. 170-172. În privinţa relatărilor papei Grigorie de la sfârşitul sec. VI 
trebuie avute reţineri şi anume despre informaţia pe care ne-o oferă într-o epistolă [Ep.VI, 
27] că la vremea respectivă în capitala Imperiului de Răsărit nu mai existau cunoscători 
buni ai limbii latine: „hodie in Constantinopolitana civitate qui de Greco in Latinum et de 
Latino in Grecum dictata bene transferant non sunt…”. Este o afirmaţie exagerată de 
vreme ce mai târziu papa Grigorie la sfârşitul sec VI se plângea că la Constantinopol mai 
sunt puţini cunoscători ai limbii latine. 
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din cauza cuceririi ei de către barbari, nu mai avea forţa politică şi religios-
jurisdicţională. Din epistolele de început adresate papei Hormisdas se 
observă din partea lui Justinian această dorinţă de-a continua politica de 
reconciliere cum s-a procedat în perioada de guvernare a unchiului său. În 
epistolele sale îl asigură pe papa Hormisdas de sprijinul său în cererile sale 
cu privire la Accacius, tocmai din dorinţa de înţelegere comună (per 
concordiam revocare). Mai mult decât atât, Justinian scrie papei cu mai 
multă autoritate şi îl asigură prin trimisul său Gratus (virum sublimem, 
unanimem mihi amicum) că de acum încolo teritoriile orientale vor fi aduse 
la pacea religioasă voită de papă şi de antecesorii săi   şi exprimată în 
nenumărate rânduri în epistolele trimise către aceştia (antecesorum 
vestrorum ad Orientem directas).26 

Între anii 518-520 când s-au agravat conflictele politice şi crizele 
religioase sunt cunoscuţi unii legaţii romani, îndreptându-se către 
Constantinopol trecând şi prin Illyricum. Ei au luat contact îndeaproape cu 
evenimentele de aici. Printre aceşti legaţi papali care au străbătut Illyricum 
în această perioadă critică se numără doi episcopi: Germanus de Capua şi 
Ioan al cărui sediu din Italia nu este cunoscut, apoi un preot, doi diaconi şi 
amintitul Dioscorus care se pare că era de origine greacă. Toţi aceştia au 
străbătut ţinuturile illyriene şi au fost apocrisiari la Constantinopol.27  

Tot în această perioadă şi alţi mesageri romani, precum Paulinus, 
defensor al Bisericii romane şi subdiaconul Pullio, au trecut prin regiunile 
illyriene şi au luat contact cu ierarhii sau preoţii din aceste teritorii, 
încercând să-i liniştească, deoarece aceştia erau în dezacord cu ierarhul lor 
Dorotheos şi implicit cu scaunul roman. Este de remarcat implicarea papei 
Hormisdas pentru menţinerea bunelor relaţii dintre Răsărit şi Apus, în 
special în timpul Împăratului Anastasius, dar şi sub următorii împăraţi. 
Aceste demersuri irenice ale papei se desfăşurau în momente nefavorabile 
pentru curia romană deoarece Peninsula Italică intrase sub stăpânirea goţilor 

                         
26 PL, 63, col. 430-431 şi Coll. Avel. nr. 147, Epistola Justiniani ad Hormisdam missa per 
eundem Gratum imperatoris legatum. Aici Justinian îşi exprimă cu multă 
27 Ep. XXXII Ad Justinum Augustum unde sunt amintiţi şi cei trimişi … „per Gratum virum 
clarisimum”, apoi ceilalţi doi episcopi … „destinamus viros Germanum et Johanem 
episcopos, et Blandum presbyterum, nec non et Felicem diaconum”; cf. şi Ep. XXXIV, col. 
439, Ad Joannem Constantinopolitanum Episcopum, unde de asemenea se relatează despre 
cei trimişi … „religiossisimis viris Germano ac Ioanne episcopis, Felice diacono, Dioscoro 
diacono, atque Blando presbytero, significamus esse completam”. După cum se poate 
observa faţă de epistola anterioară aici apare numele diaconilor înaintea preoţilor, iar ultima 
oară este menţionat diaconul Dioscur care este omis în prima epistolă. Cf şi Col. Avell. Ep. 
5, 153, p. 601. Pentru trimisul Paulinus cf, Col. Avell. 168, 175, 184, 191, 220; pentru 
Pullio cf. Col. Avell. 121, 122, 124, 166, 217. O parte dintre ei sunt amintiţi şi-n Hefele-
Leclerq II, p. 1050-1051. 
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lui Theodoric cel Mare. Cât despre Illyric acestea fusese eliberat de goţi şi 
putea să comunice cu Constantinopolul prin intermediul prefecţilor 
răsăriteni care rezidau în Capitala răsăriteană. Pentru aceste demersuri de 
pacificare a teritoriilor illyrine, papa Hormisdas apelează la ajutorul 
prefectului regional de aici, cerându-i sprijinul în împlinirea demersurilor 
sale pentru decantarea evenimetelor în mediul ecclesial.28 

 
Abstract: The Danubian and south-Danubian territories at the begining 
of the 6th century 
To the Emperor Justin I (493-518) is owed the ascension to the Byzantine 
throne of one of most important Illyrians political persons, who will be the 
next emperor Justinian.  

The future emperor was born, like his uncle, at Tauresium, the city 
near Bederiana, around 480. Here he lived his childhood in the rusticity of 
the Illyrian patriarchal atmosphere.  

Before to analyse the politics of the State and the religious one of the 
Justinian period and also its influence upon Illyricum, we observe, since the 
time when the young Justinian was just a simple comes domesticorum, a 
strong influence of him on the political and religious life of the Empire, 
succeeding to double the older emperor Justin I, who was for many times 
without diplomacy within the religious disputes. 
 
 

                         
28 Ep. XXXIX, 63 col. 441 pentru anul 519 unde se face apel la ajutorul prefectului de 
Illyricum. 
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Parohiile Craiovei în primele patru decenii ale  
secolului al XX-lea 

(Partea I) 
 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. SERGIU-GRIGORE POPESCU1 
 
 

 Cuvinte cheie: parohii, Craiova, secolul al XX-lea, slujire 
      Keywords: parishes, Craiova, twentieth century, ministry 
 
Dintr-o statistică din anii 1770-1780, aflăm că în Craiova existau 33 de 
biserici de lemn, 5 de zid (piatră şi cărămidă) şi 8 mănăstiri, adică biserici 
care aveau chilii.2 Din cele 46 de sfinte lăcaşuri, 18 (toate de lemn) aveau să 
fie însă distruse în 1801, atunci când turcii pasvangii incendiau oraşul.3  

Potrivit unei catagrafii din 18 ianuarie 1835, atunci când se realiza 
prima subîmpărţire a Craiovei în mahalale, în oraş existau 27 de lăcaşuri 
sfinte.4 Trei ani mai târziu, în 1838, oraşul a fost împărţit, din nou, în 
mahalale, grupate în jurul bisericilor parohiale. Au fost enumerate acum 
numai 26 de mahalale, cu una mai puţin decât în 1835, eliminându-se 
mahalaua Haralambie (socotită proprietate particulară).5 Numărul bisericilor 
craiovene a scăzut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, astfel că în 
primii ani ai secolului al XX-lea, în Craiova existau 22 de biserici 
funcţionale şi tot atâtea parohii. Interesant de menţionat faptul că o parohie 
(„Metohul Episcopiei”) nu avea biserică proprie, iar parohia „Mântuleasa” 
avea ca filie biserica „Sfântul Dumitru” (actual catedrală). În 1925, existau 
tot 22 de parohii, cu 23 de biserici (inludem aici şi capela ridicată provizoriu 
în curtea bisericii „Madina Dudu”, aflată în reconstrucţie) funcţionale. Nu 
mai exista parohia „Metohul Episcopiei”, dar se înfiinţase parohia Sfântul 
Ioan Hera. Pe lângă bisericile parohiale, era deschisă cultului şi biserica 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Pentru o descriere mai amănunţită, vezi NICOLAE IORGA, Oraşele oltene şi mai ales 
Craiova în pragul vremurile noua, Ed. Sache Pavlovici, Bucureşti, 1908. 
3 ALEXANDRU D. XENOPOL, Istoria românilor din Dacia Traiană, vol. IX, ediţia a II-a, 
Bucureşti, 1925, p. 237, apud IOAN POPESCU-CILIENI, Biserici craiovene dispărute, în 
Revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 10-12/1955, p. 635. 
4 Catagrafia plăşii oraşului Craiovii, capitala judeţului Doljiu, arătând mahalalele, numele 
moşiilor, bisericile cu hramul lor, preoţi, diaconi şi ţârcovnici, în „Arhivele Olteniei”, nr. 
53/1931, p. 89. 
5 IOAN V. CÂNCEA, Biserici din Craiova şi împrejurimi, în „Oltenia” (Craiova), anul II, 
1941, p. 219-233. 
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„Sfântul Dumitru”, cu statut de catedrală/mănăstire. În 1940, existau 24 de 
sfinte lăcaşuri deschise cultului; 23 dintre acestea erau biserici parohiale, la 
care se adaugă catedrala „Sfântul Dumitru”. Faţă de situaţia din 1925, 
remarcăm apariţia unei noi parohi: „Sfântul Ioan-Sebastian”. În fapt, atât 
biserica parohiei „Sfântul Ioan Hera” (deschisă cultului după 1920), cât şi 
biserica Sfântul Ioan-Sebastian (deschisă cultului după 1932), nu erau 
biserici nou ridicate, ci aşezăminte mai vechi rămase vreme îndelungată în 
paragină şi reparate în perioada interbelică. 

În paginile ce urmează ne propunem să aducem în prim plan aspecte 
ce ţin atât de latura administrativă, cât şi de dimensiunea cultural-socială a 
parohiilor craiovene din primele patru decenii ale secolului al XX-lea (până 
la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial). 

Parohia „Băşica”. Primind numele de la forma vechii turle a 
bisericii, sfântul lăcaş (numit şi „biserica Jianului”) fost ridicat din cărămidă, 
în 1780, de Hagi Stănuţ Jianu şi Chirică Băbeanu, primind hramul „Toţi 
Sfinţii” (după alte păreri, edificiul ar fi fost ridicat iniţial între 1730-1750, 
fiind refăcut la sfârşitul aceluiaşi secol). Cu toate că în 1893, fuseseră 
efectuate lucrări de reparaţie, în 1909, se afla într-o avansată stare de ruină, 
fiind la acea dată în întreţinerea autorităţilor locale. Între 1912-1913, se 
efectuează ample lucrări de consolidare.6  

Cât priveşte obştea acestei parohii, în 1906, avea 274 de familii, în 
1909, numărul acestora scăzuse la 256 (1.314 suflete), în 1924, erau 
înregistrate 238 de familii ortodoxe (în mahalaua care forma sectorul acestei 
parohii mai erau înregistrate 10 familii romano-catolice, 13 familii de rit 
mozaic şi 5 familii de protestanţi; nu funcţiona nicio casă de rugăciune), iar 
în 1940, cuprindea 454 de familii (1.858 de suflete). 

După Primul Război mondial (1924), parohia era înregistrată ca 
având casă parohială, în stare bună, cu patru camere şi dependinţe; a fost 
refăcută şi mărită (cinci camere şi dependinţe) în 1935. Mai deţinea două 
imobile (case de locuit) pe strada Caracal, la numerele 3 şi 5, imobile ce-i 
aduceau un venit anual de circa 8.000 de lei. Nu deţinea teren agricol şi nici 
cimitir propriu, fiind arondată cimitirului Ungureni. 

La începutul anilor `40, parohia avea cor şi o bibliotecă parohială cu 
700 de volume şi 43 de cititori. Nu erau sectanţi, iar implicarea enoriaşilor 
în viaţa parohiei era apreciabilă, din moment ce aceştia strânseseră pentru 

                         
6 MIL G. DEMETRESCU, Biserica Toţi Sfinţii-Băşica, în „Arhivele Olteniei”, anul XIII, 
1934, p. 340-342; NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor 
feudale din România. I - Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, 
Craiova, 1970, p. 218.  
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împodobirea bisericii şi a casei parohiale suma de 332.000 de lei. Între 
3.000 şi 7.000 de lei se strângeau anual pentru milostenii.  

În ceea ce priveşte preoţii slujitori, în primele decenii ale secolului al 
XX-lea, obştea parohială avea în frunte pe Ioan Chiriacescu. Născut la 2 
decembrie 1856, era absolvent de seminar inferior (gradul I), la 5 martie 
1905, fiind transferat la această parohie de la biserica „Sfinţii Voievozi” din 
Târgu-Jiu. S-a pensionat în 1922, în locul său fiind numit Grigore Cristescu, 
originar din Craiova, născut la 24 aprilie 1895 şi licenţiat în Teologie şi 
Litere. Între 1919-1922, a fost diacon la Episcopia Buzăului, iar la 1 
ianuarie 1923, a fost numit preot la parohia Băşica. Nu a slujit prea mult 
timp la această parohie, astfel că, la 15 octombrie 1924, era numit aici 
Constantin Bârneanu, născut în 1888, în comuna Godeanu, judeţul 
Mehedinţi, licenţiat în Teologie şi hirotonit preot în 1909. A fost preot de 
campanie în timpul Primului Război mondial, fiind decorat cu „Meritul 
sanitar”, „Coroana României” şi „Răsplata muncii pentru Biserică”. 

În ceea ce priveşte cântăreţii bisericeşti din aceată perioadă, amintim 
pe Gheorghe Mihăilescu (practicant),7 numit la 30 iunie 1899, Constantin 
Focşa (absolvent al şcolii de cântăreţi), numit la 15 ianuarie 1906, Nicolae 
Popescu (practicant), născut în 1878, numit la această parohie în 1921, Ioan 
Sclipcea, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit aici în 1923, Dumitru 
Morega, născut în 1907, absolvent de seminar gradul II, numit în funcţia de 
cântăreţ la această parohie în 1930 (ulterior hirotonit diacon), şi Pantelimon 
Vişan, născut în 1890, absolvent al şcolii de cântăreţi şi transferat pe seama 
acestei parohii în 1937, de la parohia Vârtop. 

Dintre paracliseri consemnăm pe Ioan Dragomirescu (practicant), 
numit la 1 iulie 1904 şi Ştefan Leoveanu, născut în 1907 (absolvent de patru 
clase primare), numit în 1924. 

Ca epitropii au fost numiţi, la 8 mai 1904, Dimitrie P. Ionescu şi 
Iancu T. Ianculescu. În 1924 din partea enoriaşilor a fost ales Constantin 
Beuran, iar din partea Guvernului, I. Smărăndescu.8  

                         
7 Fără şcoală, pregătirea teologică fiind făcută, de regulă, prin practica pe lângă un preot cu 
experienţă. În cazul preoţilor practicanţi sau „grămătici”, întâlniţi până în primele decenii 
ale secolului al XX-lea, pregătirea se făcea chiar de către o rudă apropiată (tată), cu „ştate 
vechi” în preoţie. 
8 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, Bucureşti, 
1906, p. 461; Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, Bucureşti, 1909, p. 146; 
Episcopia Râmnicului Noului-Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. Episcop 
Vartolomeu cu colaborarea personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă ale 
eparhiei, Bucureşti, 1924, p. 360-361; Sfânta Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi 
Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, 
Craiova, 1941, p. 168. 
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Parohia „Belivacă”. Biserica cu hramurile „Sfântul Nicolae” şi 
„Schimbarea la Faţă” (numită şi „Sfântul Nicolae – Amaradia” sau „Sfântul 
Nicolae din Trăistari”) a fost construită din cărămidă între anii 1794-1797, 
de negustorul craiovean Cristea Belivacă şi de Mihai Socolescu. Cel dintâi i-a 
lăsat pentru întreţinere case şi locuri cu embatic.9 Lucrări de reparaţie s-au 
efectuat după cutremurul din 1838, în 1865-1867 (de negustorul B. 
Sinescu), în 1904, între 1925-1926 (de către epitropie) şi între 1956-1957.10  

Obştea parohială era formată în 1906 din 411 familii, iar în 1909, din 
540 de familii (2.074 de suflete). În 1924, erau înregistrate 442 de familii 
ortodoxe (cu 1.981 de suflete); pe raza parohiei locuiau şi 6 familii de 
romano-catolici, 3 familii de rit mozaic şi o familie mahomedană; nu 
funcţiona nicio casă de rugăciune. În 1940, parohia avea 753 de familii 
(3.128 de suflete). 

În 1924, parohia era înregistrată ca având casă parohială (în stare 
bună, cu cinci camere); în 1940, imobilul avea 7 camere, fiind într-o stare 
mediocră. În perioada interbelică, parohia mai deţinea o casă (închiriată) pe 
strada Amaradia, nr. 15, un loc de casă pe strada Amaradia, nr. 7,  alte două 
terenuri pe strada Jianu şi două embaticuri. Nici din punct de vedere 
financiar nu stătea rău, în 1924, având 145.000 de lei numerar şi 3.200 de lei 
scrisuri funciare. Nu deţinea teren agricol şi nici cimitir propriu, fiind 
arondată cimitirului Sineasca. 

La începutul anilor `40, parohia nu avea cor; avea în schimb o 
bibliotecă parohială cu 160 de volume. Erau luate în evidenţă două familii 
adventiste, cu şapte persoane. Pentru repararea bisericii, enoriaşii 
strânseseră 50.360 de lei, alte sume fiind colectate pentru milostenii. De 
menţionat faptul că parohia înfiinţase pentru copiii nevoiaşi o cantină la 
Şcoala primară nr. 6 „Traian”. 

În ceea ce priveşte preoţii slujitori, în primii ani ai secolului trecut, 
obştea parohială era condusă de Pavel Ionescu, absolvent de seminar gradul 
I şi numit aici fie la 15 aprilie 1866, fie la 16 august 1875. La 1 martie 1919 
(după alte surse 1 martie 1918), a fost numit Demetriu Preoţescu, născut la 
20 octombrie 1884, în comuna Păuneşti Otăsău, judeţul Vâlcea, licenţiat în 

                         
9 Formă de arendare a unei proprietăţi pe termen foarte lung, în intervalul căruia arendaşul 
beneficia de toate drepturile de proprietate (https://dexonline.ro/definitie/embatic, la 13 
octombrie 2016, orele 21.20). 
10 MIL G. DEMETRESCU, Biserica Sfântul Nicolae-Belivacă, în „Arhivele Olteniei”, anul 
XIII, 1934, p. 337-340; I. BRĂTULESCU, Numele bisericii „Belivacă” din Craiova, în  
„Arhivele Olteniei”, anul XIV, 1935, p. 499-500; NICOLAE STOICESCU, Bibliografia 
localităţilor şi monumentelor feudale din România. I - Ţara Românească (Muntenia, 
Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 218-219. 
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Teologie şi hirotonit preot la 31 octombrie 1911, pe seama parohiei 
Călimăneşti, Vâlcea. 

În ceea ce priveşte cântăreţii bisericeşti din aceată perioadă, 
menţionăm pe: Nicolae Popescu, practicant, numit la 30 iunie 1875; 
Gheorghe L. Popescu, născut în 1889, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit 
în postul de cântăreţ II al acestei parohii în 1909 (pentru o perioadă scurtă de 
timp, fost paracliser la parohia „Oota” din acelaşi oraş) şi cântăreţ I în 1920; 
Petre I. Olaru, născut în 1888 sau 1890, absolvent de şcoală de cântăreţi şi 
transferat la această biserică de la parohia Adâncata, la 15 ianuarie 1922. 

Dintre paracliseri consemnăm pe Gheorghe P. Ionescu, absolvent al 
şcolii de cântăreţi, numit la 1 octombrie 1902 şi I. I. Turcu, născut în 1908, 
absolvent de 4 clase primare, numit în 1923. 

Ca epitropi au fost numiţi, la 7 aprilie 1904, Ioan Ionescu şi G. M. 
Simniceanu. În 1924 din partea enoriaşilor a fost ales Nicu Filipescu, iar din 
partea Guvernului, inginerul Gheorghe Cănciulescu.11  

Parohia „Brânduşa”. Având hramurile „Sfântul Nicolae” şi „Sfânta 
Paraschiva” (numit în documente „Brânduşul”), lăcaşul a fost construit din 
cărămidă în 1793, de familia Măinescu, pe locul unei biserici mai vechi de 
lemn, fiind sfinţit abia în 1805. Reparaţii radicale s-au efectuat în 1855 
(când s-a închis pridvorul şi s-au desfiinţat pereţii dintre naos şi pronaos), 
1902 şi 1940.12 La începutul secolului al XX-lea se găsea în întreţinerea 
autorităţilor locale. 

În 1906 şi 1909 avea o obşte de 300 de familii (800 de suflete), în 
1924 erau înregistrate doar 104 familii ortodoxe (alte confesiuni: 3 familii 
romano-catolice şi 13 familii mozaice), iar în 1940, avea 151 de familii (613 
suflete). 

În primii ani ai secolului trecut, parohia avea proprietăţi, cele mai 
importante fiind două case, un loc viran şi un embatic. În perioada 
interbelică, era înregistrată ca având două case parohiale: una situată în 
curtea bisericii, iar cealaltă se găsea în construcţie la începutul celui de-Al 
Doilea Război mondial. Mai deţinea două case de locuit (una donată de 
Eufrosina şi Nicolae Ionescu, iar cealaltă de colonelul C. Toplicescu) şi un 

                         
11 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 462; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 146-147; Episcopia Râmnicului Noului-
Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. Episcop Vartolomeu cu colaborarea 
personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă ale eparhiei, p. 361; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 165.  
12 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor, XV, Bucureşti, 
1908, p. 64; NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale 
din România. I - Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 219.  
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capital de 110.000 de lei (în 1924). Nu poseda teren agricol şi nici cimitir 
propriu, fiind arondată cimitirului Sineasca. 

Nu avea cor; avea în schimb o bibliotecă parohială cu 290 de 
volume. Enoriaşii frecventau în număr mic biserica. Răspundeau totuşi la 
solicitările făcute de preoţi şi se implicau în strângerea de fonduri pentru 
biserică şi asistenţa socială.  

La începutul secolului al XX-lea, preot paroh era Marin Dumitrescu, 
născut la 20 februarie 1838, absolvent de seminar gradul I, şi numit aici la 6 
iulie 1863. La 1 ianuarie 1915, a fost numit preot la această parohie Luchian 
Iliescu, născut la 20 martie 1888, în comuna Grindeni, judeţul Dolj, licenţiat 
în Teologie şi hirotonit preot în 1911, pe seama parohiei Vârtop, judeţul 
Dolj. A mai slujit la parohia „Sfântul Nicolae” din Calafat. La 12 august 
1934, a fost hirotonit preot pe seama acestei parohii Teodor A. Mirescu, 
născut în 1908, în localitatea Plopşor, judeţul Dolj şi licenţiat în Teologie.   

Dintre cântăreţii parohiei consemnăm pe Alexandru Bădescu 
(practicant), numit la 11 octombrie 1900; Năstase Popescu (practicant), 
numit în funcţie la 20 februarie 1896, Ioan I. Popescu, născut în 1887, 
absolvent al şcolii de cântăreţi, numit la această parohie în 1918; Dumitru 
Popa, născut în 1883, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit în funcţie în 
1913 şi Ştefan Dumitraşcu, născut la 10 octombrie 1904, absolvent al şcolii 
de cântăreţi, numit la parohie la 1 noiembrie 1926. 

În ceea ce priveşte paracliserii, amintim pe: Ioan Rădulescu, 
absolvent al şcolii de cântăreţi, numit la 1 noiembrie 1906 şi Nicoale Poacă, 
născut în 1910, absolvent de patru clase primare, numit în 1924. 

Dintre epitropi consemnăm pe Mihail Măinescu, numit la 29 martie 
1894, Răduţ Geblescu, numit la 18 aprilie 1895 şi Constantin Dumitrescu, 
numit de Guvern în 1919.13  

Parohia „Craioviţa”. Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” a fost 
construită din cărămidă în 1770, de Alexe şi Oprea Becheanu şi Matei 
Sălceanu. Lucrări de reparaţie s-au executat în 1860, 1897, 1923 şi 1953-
1955.14 La începutul secolului al XX-lea era întreţinută de autorităţile locale. 
                         
13 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 462; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 147; Episcopia Râmnicului Noului-
Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. Episcop Vartolomeu cu colaborarea 
personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă ale eparhiei, p. 361-362; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 148. 
14 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor,  XIV, p. 53-54 şi 
XV, p. 66; A. SACERDOŢEANU, Acte referitoare la moşia Craioviţa, judeţul Dolj, în  
„Arhivele Olteniei”, anul VII, 1928, p. 451-459; Nicolae Stoicescu, Bibliografia 
localităţilor şi monumentelor feudale din România. I - Ţara Românească (Muntenia, 
Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 219. 
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În preajma celui de-al Doilea Război Mondial se găsea într-o avansată stare 
de ruină. Printre ctitorii lăcaşului (cei care au reparat biserica) erau 
menţionaţi Alexe şi Oprea Becheanu şi Matei Sălceanu. 

În 1906 şi 1909, obştea parohiei era formată din 453 de familii 
(1.500 de suflete), în 1924 erau înregistrate 1.000 de familii ortodoxe 
(existau şi 15 familii de alte confesiuni), iar în 1940, 683 de familii (cu 
2.843 de suflete), pe lângă care mai vieţuiau 2 familii de baptişti (cu 8 
membri) şi o familie (3 membri) de adventişti. 

În primul deceniu al secolului al XX-lea deţinea mici embaticuri şi 
două case donate de Maria I. Dobrigeanu. În perioada interbelică, era 
înregistrată ca având casă parohială (cu cinci camere), situată chiar în curtea 
bisericii. Nu deţinea terenuri agricole şi nici cimitir propriu, fiind arondată 
cimitirului Sineasca (situat în raza acestei parohii, cu o capelă construită în 
1916, de Constantin Bobonete). 

Nu avea cor, dar deţinea o bibliotecă parohială cu 125 de volume. 
Enoriaşii frecventau în număr mare biserica, dar erau „puţin darnici”.  

Dintre preoţii care au slujit la această parohie în perioadă amintită, 
consemnăm pe: Romulus Săvulescu, născut la 21 octombrie 1879, licenţiat 
în Teologie şi hirotonit pe seama acestei parohii la 25 martie 1906 (în ştate, 
de la 1 aprilie, acelaşi an); Marin M. Popescu, născut la 7 octombrie 1885, 
în Craiova, licenţiat în Teologie şi hirotonit în 1911 (numit în funcţie 
începând cu 1 septembrie 1911); Dumitru Bălaşa, născut în 1911, în 
Guşoieni, judeţul Vâlcea, licenţiat în Teologie, hirotonit preot la 19 
noiembrie 1934, pe seama parohiei Băleasa, judeţul Romanaţi şi transferat 
aici în 1941. 

Între cântăreţii parohiei s-au numărat: Grigorie Pompeiu (practicant), 
numit la 10 octombrie 1904; Florea F. Mişca, absolvent al şcolii de 
cântăreţi, numit în funcţie la 1 octombrie 1906; Florea Dolan, născut în 
1893, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit la această parohie la 1 martie 
1920 (fusese înainte paracliser la alte bisericii din acelaşi oraş); Dimitrie 
Cioclov, născut în 1904, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit în funcţie în 
1923 şi N. B. Ionicoiu, născut în 1897, absolvent al şcolii de cântăreţi, 
transferat aici în 1931, de la parohia Puţuri II, judeţul Dolj.    

În ceea ce priveşte paracliserii, consemnăm pe Mihail N. Băilescu, 
absolvent al şcolii de cântăreţi, numit în funcţie la 1 octombrie 1905.  

Dintre epitropi, amintim pe Dimitrie Pleşoianu, numit la 1 aprilie 
1883, Dumitru F. Bănuţescu, numit în aprilie 1889, Florea Lăzărescu, ales 
de enoriaşi în 1924 şi Gheorghe Zamfir, numit de Guvern, în acelaşi an.15   

                         
15 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 462; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 147; Episcopia Râmnicului Noului-
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Parohia „Dorobănţia”. Biserica acestei parohii, cu hramul „Sfântul 
Nicolae”, a fost construită din cărămidă în 1782 sau 1793 de C. şi D. 
Fotescu, fiind refăcută în 1838. A fost reparată între anii 1859-1863 şi 1907-
1908.16 A fost grav avariată de cutremurul din 1940. La începutul secolului 
trecut era întreţinută de autorităţi şi deţinea un embatic.  

În 1906, obştea parohială număra 568 de familii; în 1909 cuprindea 
596 de familii (2.460 de suflete); în 1924, erau înregistrate 392 de familii 
ortodoxe (dar şi foarte multe familii de alte confesiuni: 48 de familii de rit 
mozaic, 56 de familii de greco-catolici, o familie de creştini după evanghelii 
şi 3 familii mahomedane), iar în 1940, erau înregistrate 943 de familii (cu 
3.853 de suflete).  

În perioada interbelică avea casă parohială (în stare bună, compusă 
din trei camere). Nu deţinea teren agricol. Avea însă cimitir propriu 
(Dorobănţia), situat în partea de miază-zi a oraşului, aflat în stare bună. 

Nu avea cor parohial. Deţinea o bibliotecă cu 100 de volume şi 
cămin cultural. Starea religios-morală lăsa de dorit. Printre cele mai grave 
probleme erau concubinajul şi indiferentismul religios. Mulţi credincioşi 
erau de diferite etnii. Cu toate acestea, la reparaţia generală a bisericii din 
1908, pe lângă fondurile date de Municipiu, Prefectură şi Minister, sume 
apreciabile de bani s-au strâns de la enoriaşi. Alte colecte s-au făcut pentru 
ajutorarea săracilor, a copiilor nevoiaşi, a refugiaţilor, dar şi pentru 
înfiinţarea unei cantine şcolare (preotul C. Zamfirescu conducea cantina 
„Iubirea Aproapelui”, înfiinţată cu binecuvântarea mitropolitului Nifon 
Criveanu). 

În ceea ce priveşte preoţii parohiei, menţionăm pe: Ilie Marinescu, 
născut la 24 noiembrie 1838, absolvent de seminar gradul I şi hirotonit preot 
la 18 aprilie 1864; Constantin Zamfirescu, născut la 17 ianuarie 1887, în 
Ciumagi, judeţul Vâlcea, licenţiat în Teologie, hirotonit preot la 12 
septembrie 1912, pe seama parohiei „Sfântul Nicolae” din Drăgăşani şi 
transferat la această parohie la 1 august 1919 (între 1912-1919, a sluijt la 
parohia „Sfântul Ilie” din Craiova). Pentru activitatea depusă în timpul 
Primului Război mondial a fost decorat cu ordinele „Coroana României” şi 

                                                               
Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. Episcop Vartolomeu cu colaborarea 
personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă ale eparhiei, p. 362; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 148-149. 
16 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor,  XIV, p. 64; Acte 
privitoare la reconstruirea bisericii Sfântul Nicolae – Dorobănţia din Craiova, în anul 
1863, în  „Arhivele Olteniei”, anul XIV, 1935, p. 396-397; NICOLAE STOICESCU, 
Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I - Ţara Românească 
(Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 219. 
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„Meritul Sanitar”. A optat pentru învăţământ, rămânând preot ajutător; Radu 
Grămescu, născut în 1881, la Pleniţa, judeţul Dolj, licenţiat în Teologie, 
intrat în cler la 15 aprilie 1920 şi transferat la această biserică de la parohia 
Cetate II, judeţul Dolj. 

Dintre cântăreţi, amintim pe: Gheorghe (după unele surse, Ion) 
Dumitrescu (practicant), născut în 1871, numit la această parohie la 1 
ianuarie 1904 (între 1888-1904, a funcţionat la parohia „Obedeanu” din 
acelaşi oraş), Constantin Marinescu, absolvent de seminar gradul I, numit la 
1 noiembrie 1905, Ion Velişcu, născut la 14 mai 1903, în comuna Mischii, 
judeţul Dolj, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit la această parohie în 
1932 şi Radu Lepădatu, născut la 27 martie 1915, absolvent al şcolii de 
cântăreţi, numit la 1 ianuarie 1939. 

Între paracliseri s-au numărat Ioan Dumitrescu (practicant), numit la 
15 octombrie 1906; Constantin Popescu, născut în 1900, absolvent a 4 clase 
primare, numit în 1923.  

În funcţia de epitropi s-au aflat, printre alţii, Ştefan R. Popescu şi 
Gogu V. Iconomu, numiţi la 1 aprilie 1904, Gheorghe Petrescu (ales de 
enoriaşi) şi I. Cacaliceanu (numit de Guvern), ambii din 1924.17  

Parohia „Hagi-Enuşi”. Sfântul lăcaş cu hramurile „Toţi Sfinţii” şi 
„Sfântul Pantelimon” (numit şi „Toţi Sfinţii din Târgul de Afară ot boiangii” 
sau „Târgul Vechi”) a fost construit din cărămidă în jurul anului 1800 
(1792), de către Nicolae Ceauşescu, Ion Băcanu, Dumitrache Săndulache, 
Mihail Cojocaru şi alţii, posibil pe ruinele unui alt lăcaş mai vechi din anii 
1756-1758. A fost reparată în mai multe rânduri: 1826, 1830, 1838, 1842, 
1856-1858, 1895 (de către autorităţile „comunale”, în întreţinerea cărora se 
afla biserica) şi 1941.18  

Parohia primea la începutul secolului trecut 460 de lei anual din 
embaticuri. Nu deţinea niciun fel de teren.   

                         
17 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 462-463; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 147; Episcopia Râmnicului Noului-
Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. Episcop Vartolomeu cu colaborarea 
personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă ale eparhiei, p. 362-363; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 166-167. 
18 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor,  XIV, p. 61-62; 
DUMITRU BĂLAŞA, Un alt manuscris al lui Dionisie Eclesiarhul: pomelnicul bisericii 
Hagi-Enuş - Craiova, în „Oltenia”, anul II, 1941, p. 76-77; IDEM, Documente privind 
istoria Craiovei, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 11-12/1957, p. 845-858; NICOLAE 
STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I - Ţara 
Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 220. 
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În 1906 şi 1909, avea o obşte de 198 de familii; în 1924, erau 
înregistrate 337 de familii ortodoxe (1.141 de persoane), iar în 1940, 357 de 
familii (cu 1.472 de suflete) 

În anii `20, era înregistrată ca având casă parohială (cu cinci camere) 
în curtea bisericii. Nu avea cimitir propriu, fiind arondată cimitirului 
Ungureni. 

Din decembrie 1940, era înregistrată în actele Mitropoliei Olteniei cu 
cor parohial. Biblioteca avea 220 de volume. Enoriaşii erau catalogaţi ca 
fiind evlavioşi şi milostivi. 

Dintre preoţii care au păstorit la această parohie consemnăm pe: 
Constantin Săndulescu, născut la 14 august 1869, licenţiat în teologie şi 
hirotonit la 25 decembrie 1897, pe seama bisericii episcopale din oraş 
(transferat aici începând cu 1 iunie 1898); Romulus Săvulescu, născut la 21 
octombrie 1879, în Tismana, judeţul Gorj, licenţiat în Teologie, hirotonit în 
1906, pe seama parohiei Craioviţa şi transferat aici la 1 mai 1911; 
Constantin Pârâianu, născut în 1902, în Nenciuleşti, judeţul Vâlcea, licenţiat 
în Teologie şi Litere, hirotonit la 1 ianuarie 1925, pe seama parohiei 
Murgaşi, judeţul Dolj şi transferat aici în 1941. 

În ceea ce priveşte cântăreţii bisericeşti, menţionăm pe: Teodor 
Pompiliu, absolvent al seminarului de gradul II şi numit la 1 aprilie 1902; 
Ioan D. Cioroianu, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit la 1 septembrie 
1906; Florea S. Mişcă, născut în 1887, absolvent de şcoală de cântăreţi, 
numit la această parohie în 1912 (între 1905-1912, a mai funcţionat şi la alte 
biserici din oraş şi nu numai); Ioan B. Velişcu,  născut în 1903, absolvent al 
unei şcoli de cântăreţi, numit la această parohie în 1921 (între 1919-1921, a 
mai funcţionat ca paracliser la alte biserici din oraş); Mihai Băilescu, născut 
în 1892, cu şcoală, numit în 1905 la parohia Craioviţa şi transferat aici la 1 
octombrie 1924; Ilie Popescu, născut în 1882, absolvent al şcolii de 
cântăreţi, numit în 1902 la parohia Postelnicu-Fir şi transferat la această 
biserică în 1930. 

Cât priveşte paracliserii, amintim pe Mihai I. Grigore, absolvent al 
şcolii de cântăreţi, numit la 1 septembrie 1906 şi Ilie Popescu, născut în 
1882, absolvent de patru clase primare, numit în funcţie în 1918.  

Ca epitropi ai acestei parohii s-au remarcat D. M. Vulcănescu, numit 
la 1 aprilie 1904 (şi ales din partea credincioşilor, din nou, în 1924), 
Gheorghe Şt. Giormuneanu, numit şi el la 1 aprilie 1904 şi Andrei 
Dumitrescu, numit de Guvern în 1924.19   

                         
19 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 463; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 147; Episcopia Râmnicului Noului-
Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. Episcop Vartolomeu cu colaborarea 
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Parohia „Harşu”. Biserica cu hramurile „Învierea Domnului”, 
„Sfinţii Ioachim şi Ana” şi „Sfântul Mucenic Haralambie” (numită şi 
„biserica din oborul târgului de afară”), a fost construită din cărămidă, între 
anii 1800-1808, de Harşu paharnicul şi N. Samurcaş postelnicul, caimacam 
al Craiovei. Distrusă de cutremurul din 1838, a fost refăcută în 1862 şi 
pictată în 1908 şi 1938.20 Se număra şi ea, la începutul secolului al XX-lea, 
printre edificiile religioase întreţinute de autorităţile locale.  

În 1906 şi 1909, avea o obşte de 500 de familii (3.000 de suflete), în 
1924, erau arondate 632 de familii, iar în 1940, 1.619 familii, cu 5.481 de 
suflete.  

Avea casă parohială, situată în curtea bisericii şi compusă din şase 
camere. Clădirea a fost ridicată în 1901 şi refăcută în 1931, fiind evaluată la 
150.000 de lei (se găsea în stare bună). La începutul anilor `40, atât biserica, 
cât şi casa parohială erau asigurate. Nu deţinea niciun fel de teren şi nici 
cimitir propriu, fiind arondată cimitirului Ungureni. 

Parohia nu avea cor; se introdusese în schimb cântarea de obşte la 
Sfânta Liturghie. Biblioteca parohială avea 134 de volume. Cât priveşte viaţa 
moral-spirituală a enoriaşilor, aceasta era relativ bună. Între anii 1938-1940, 
din parohie s-au colectat pentru săraci 13.026 de lei, dar şi alte ajutoare. Pe 
raza parohiei se găseau şi cinci familii de adventişti. 

Dintre preoţii care au slujit aici, consemnăm pe: Ştefan Rădulescu, 
născut la 17 decembrie 1823, grămătic, hirotonit la 17 decembrie 1855 
(transferat din Căzăneşti, judeţul Mehedinţi pe seama acestei parohii, la 1 
noiembrie 1898); Marin Constantinescu (supranumerar), născut la 9 martie 
1861, absolvent de seminar gradul I şi hirotonit la 1 octombrie 1892 
(transferat de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Drăgăşani, 
judeţul Vâlcea pe seama acestei parohii, la 1 septembrie 1901); Ştefan 
Gronea, născut la 21 noiembrie 1883, în Giorocul Mare (după alte surse, în 
localitatea Puţuri), judeţul Dolj, licenţiat în Teologie şi numit pe seama 
acestei parohii la 1 noiembrie 1912 (hirotonit la 29 octombrie 1912); 
Gheorghe Chiriţescu, născut la 29 martie 1912, în comuna Mărăcineni, 
judeţul Muscel, magistru (doctor) în Teologie la Facultatea de Teologie din 
Varşovia, Polonia, hirotonit la 1 iulie 1940.   

În ceea ce priveşte cântăreţii bisericeşti, în perioada supusă cercetării 
noatre, au funcţionat: Ştefan Marinescu (practicant), numit la 1 iulie 1895; 
                                                               
personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă ale eparhiei, p. 363; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 149-150. 
20 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor,  XIV, p. 61; 
NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I 
- Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 221. 
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Emanoil Petrescu (practicant), numit la 1 octombrie 1904; Teodor Olteanu, 
născut în 1884, absolvent al şcolii de cântăreţi şi numit la această parohie în 
1921 (cu vechime în serviciu din 1905); Radu M. Gheorghe, născut la 5 
iunie 1899, cu şcoală, transferat aici la 1 mai 1918, de la parohia „Petru 
Boji” din acelaşi oraş (unde fusese numit în 1917); Florea Mişcă, născut la 
22 iunie 1886, absolvent al şcolii de cântăreţi, cu vechime în serviciu din 
1906, numit la această parohie la 25 noiembrie 1935.   

Dintre paracliserii acestei biserici, amintim pe Constantin 
Bărbuleanu, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit la 1 ianuarie 1906 şi 
Nistor Nicolae, născut în 1909, absolvent de patru clase primare, numit în 
1923. 

Între epitropii parohiei s-au numărat Avram Marinescu şi Dimitrie E. 
Petrescu, numiţi în 1904, Iancu Ionescu, ales de enoriaşi în 1919 şi D. 
Petrescu, numit de Guvern în acelaşi an.21 

Parohia „Madona Dudu”. Biserica cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului” şi „Naşterea Maicii Domnului” (numită şi „Maica Precista din 
Dud”), a fost construită în jurul anului 1700, din lemn (se pare pe locul 
uneia mai vechi ce data din vremea lui Matei Basarab), pentru a fi adăpost 
icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, găsită în dudul din livada 
boierului Găianu. Între 1750-1758, a fost refăcută din cărămidă şi piatră de 
tăbăcarul Hagi Gheorghe Ioan şi de clucerul Constantin Fotescu, fiind 
înzestrată şi cu chilii „pentru bolnavi care năzuiesc spre tămăduire”, aşa 
după cum se arată într-un hrisov al lui Alexandru Vodă Ipsilanti, din 18 
martie 1778. În aceste chilii au funcţionat, la jumătatea secolului al XIX-lea, 
o şcoală primară şi una secundară (cu patru clase), dascăl fiind Ioan 
Maiorescu. Distrusă de cutremurul din 11 ianuarie 1838, a fost rezidită între 
anii 1842-1843, fiind sfinţită la 30 aprilie 1844. În 1913, a fost demolată 
pentru a fi reconstruită după un proiect mai impunător. Lucrările au început 
însă abia la 5 noiembrie 1928, terminându-se în 1942. A fost metoh al 
Episcopiei de Râmnic, iar între 1863-1913, a servit drept catedrală a 
oraşului.22  
                         
21 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 463; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 147; Episcopia Râmnicului Noului-
Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. Episcop Vartolomeu cu colaborarea 
personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă ale eparhiei, p. 363; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 151. 
22 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor,  VIII, p. 115; I. 
Constantinescu, Istoricul bisericii Maica Precesta de la Dudu din Craiova, vol. I, Vălenii 
de Munte, 1914, 5+152 p.+53 planşe şi vol. II, Craiova, 1928, 740 p.; NICOLAE 
STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I - Ţara 
Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 221. 
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A fost înzestrată din vechime cu moşii, păduri şi imobile pentru 
întreţinerea personalului. Averea era administrată de o epitropie specială, 
parohia fiind implicată şi în diverse acţiuni culturale şi filantropice. Astfel, 
din fondurile acestei biserici au fost reparate pensionul de fete „Lazăr 
Otetelişanu”, Externatul de fete, Şcoala Centrală, Şcoala profesională de fete 
(întreţinută mult timp de această biserică), au fost construite şcoli primare în 
localităţile Gabru şi Mărăcinele, judeţul Dolj, au fost acordate burse elevilor 
şi studenţilor săraci (unii studenţi au fost trimişi cu bursă la studii peste 
hotare), a fost întreţinut un azil pentru bolnavii psihic. Chiliile din jurul 
bisericii au fost oferite pentru adăpostirea şi îngrijirea altor bolnavi. Tot din 
fondurile bisericii Madona a fost construită o biserică la Maglavit, a fost 
restaurată biserica din Rojişte, s-au reparat alte biserici din Craiova şi 
Bucureşti, s-a sprijinit construirea capelei româneşti din Paris. În perioada 
interbelică nu avea casă parohială, iar pentru că sfântul lăcaş era în 
reconstrucţie, slujbele se ţineau într-un mic paraclis, construit din cărămidă 
în curtea bisericii. Pentru că fusese expropriată de moşiile, pădurile şi casele 
pe care le deţinea, i-a fost acordată o rentă anuală „perpetuă” de 1.200.000 
de lei anual. În preajma celui de-Al Doilea Război mondial era socotită una 
dintre cele mai de seamă biserici din Oltenia.   

În primii ani ai secolului al XX-lea avea o obşte destul de mică; în 
1906, erau înregistrate 111 familii, în 1909, 50 de familii (cu 423 de 
suflete), în 1924, doar 40 de familii ortodoxe (pe raza parohiei se găseau 80 
de familii de alte confesiuni), iar în 1940, 89 de  familii (382 de persoane). 
Viaţa moral-spirituală a credincioşilor era bună, în parohie nefiind 
înregistraţi sectanţi.  

Între preoţii şi diaconii care au slujit aici s-au numărat: Gheorghe 
Mihălcescu, născut la 25 august 1867, absolvent de seminar gradul II 
(superior) (după unele surse, licenţiat în Teologie) şi transferat la această 
parohie la 1 aprilie 1902, de la Episcopia Dunării de Jos; Paraschiv Drăghici 
(preot ajutător sau supranumerar), născut la 13 noiembrie 1874, la 
Ştefăneşti, judeţul Ialomiţa, licenţiat în Teologie şi hirotonit preot pe seama 
acestei parohii la 17 noiembrie 1902; Grigorie Nicolau (diacon), născut la 1 
aprilie 1866, absolvent de seminar inferior, transferat la 1 decembrie 1902, 
de la Episcopia Romanului; Grigore Popescu-Breasta, născut la 20 iulie 
1875, în comuna Breasta, judeţul Dolj, licenţiat în Teologie şi Drept, 
hirotonit la 19 mai 1909, pe seama parohiei „Sfântul Ilie” din Craiova (până 
în 1922, a mai slujit şi la parohiile „Sfinţii Arhangheli” şi „Sfânta Treime”, 
ambele din Craiova) şi transferat la această parohie la 1 iulie 1922; Dimitrie 
Lungulescu (ajutător), născut la 14 mai 1866, în localitatea Ploştina, judeţul 
Mehedinţi, absolvent de seminar inferior, hirotonit diacon la 17 noiembrie 
1892, pe seama Episcopiei Râmnicului Noului Severin, ulterior preot pe 
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seama parohiei „Sfântul Gheorghe Nou” din Craiova, iar de la 1 aprilie 
1911, numit la această parohie; Constantin Vulcănescu (diacon), născut la 
10 octombrie 1887, în Pieleşti, Dolj, licenţiat în Teologie, hirotonit diacon 
pe seama bisericii Madona Dudu în 1912; Marin Neamţu, născut la 28 
octombrie 1909, în comuna Brădeşti, judeţul Dolj, licenţiat în Teologie şi 
hirotonit preot pe aseama acestei biserici la 17 noiembrie 1937 (de la 1 
aprilie 1940, funcţiona şi ca preot misionar în cadrul Mitropoliei Olteniei). 

Dintre cântăreţii bisericeşti, consemnăm pe: Tache Ionescu 
(practicant), numit încă din 1880, Ioan (Iancu) Florescu, născut la 14 
octombrie 1884, absolvent al Conservatorului din Bucureşti, numit la 
această parohie la 15 noiembrie 1911. 

În ceea ce priveşte paracliserii, amintim pe: Ioan Jianu, născut la 20 
noiembrie 1891, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit în funcţie la 1 aprilie 
1923 şi Vasile Nicolae, absolvent al şcolii de cântăreţi. 

În primele patru decenii ale secolului trecut, Epitropia bisericii a fost 
condusă de I. Grecescu şi D. Carianopol (numiţi în ianuarie 1904), Ioan V. 
Chiurtu (numit în 1922, din partea ctitorilor), N. Boboc (numit în 1923, din 
partea Guvernului) şi Constantin Ionescu-Tică, numit în 1928.23 

Parohia „Mântuleasa”. Situată aproape de „inima” oraşului, 
biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită din 
cărămidă între 1786-1792, de vornicul Barbu Ştirbei şi Ioan vătaf de croitori 
(şi tot rufetul croitorilor), pe locul unei biserici mai vechi, făcută de Dospina 
Strâmbeanu. A fost reparată radical în 1896 şi 1938.24  

În 1906, avea o obşte de 289 de familii; în 1909, numărul acestora 
scăzuse la 109 (600 de suflete), iar în 1924, doar 98 de familii. În 1940, erau 
înregistrate 313 familii (cu 1.202 persoane). Interesant de precizat faptul că 
avea ca filie biserica cu hramul „Sfântul Dumitru”, aflată pe atunci în 
reconstrucţie (în 1924, era încă închisă cultului, noul lăcaş, construit de 

                         
23 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 463; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 147; Episcopia Râmnicului Noului-
Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. Episcop Vartolomeu cu colaborarea 
personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă ale eparhiei, p. 363-364; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 151-154. 
24 MIL G. DEMETRESCU, Biserica Madona-Mântuleasa din Craiova, în „Arhivele 
Olteniei”, anul X, 1931, p. 122-125; R. GURAN, Pomelnicul bisericii Maica Precista 
Mântuleasa din Craiova, în „Arhivele Olteniei”, anul XVI, 1937, p. 370-374; IDEM, 
Condica sfintei biserici ce-i zic Mântuleasa, în „Arhivele Olteniei”, anul XVII, 1938, p. 93-
97; XVIII, 1939, p. 150-158 şi XIX, 1940, p. 142-151; Act privitor la biserica Mântuleasa 
din Craiova, 1795, în „Arhivele Olteniei”, anul VII, 1928, p. 460-461; NICOLAE 
STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I - Ţara 
Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 221-222. 
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curând fiind „cu lucrările ajunse la mobilier”), actuala catedrală 
mitropolitană. 

În anii `20, era înregistrată ca având casă parohială (cu cinci camere) 
în curtea bisericii; în 1940, imobilul (acum cu doar două camere şi 
depenţinţe) se deteriorase. Nu avea cimitir propriu, fiind arondată cimitirului 
Ungureni. Nu deţinea teren agricol pentru folosinţa personalului, dar avea 
două prăvălii şi două apartamente de locuit pe strada Lipscani (nr. 8), care îi 
aduceau un venit anual de circa 50.000 de lei, în 1924 şi 110.000, în 1940. 

În 1940, avea cor bisericesc şi o bibliotecă cu 176 de volume şi 100 
de cititori. Starea religios-morală a enoriaşilor era „puţin mulţumitoare”, în 
parohie fiind înregistraţi 27 de sectanţi. Totuşi, prin strădaniile preotului 
Dimitrie Cinciu au trecut la Ortodoxie 9 adventişti şi 18 catolici. De la 
enoriaşii s-au strâns, în decurs de zece ani, 156.000 de lei pentru reparaţia 
bisericii şi 110.000 de lei pentru ajutorarea săracilor. 

Dintre preoţii acestei parohii, consemnăm pe Ilie Demetrescu, născut 
la 28 iunie 1857 sau 1859, în comuna Leu, judeţul Romanaţi, absolvent de 
seminar gradul I, hirotonit la 22 august 1892 (supranumerar la această 
parohie) şi numit paroh la 1 decembrie 1904; Dimitrie Cinciu, născut în 
1904, în comuna Leu, judeţul Romanaţi, licenţiat în Teologie, hirotonit preot 
în 1930 şi transferat la această parohie în 1936. 

În ceea ce-i priveşte pe cântăreţii bisericeşti, amintim pe Ioan Ilarian, 
numit la 1 martie 1896 şi Antonie Simescu, numit la 1 aprilie 1900, ambii 
absolvenţi ai Conservatorului din Bucureşti; Alexandru Bădescu, născut în 
1877, practicant, numit la parohie în 1919 (între 1899-1918, a funcţionat la 
alte parohii); Grigore Iordache, născut în 1901, absolvent al Seminarului de 
la Râmnic (în 1926, opt clase), numit în funcţie în 1923; Ion Ghiţă, născut în 
1911, absolvent de şcoală de cântăreţi, numit în funcţie în 1934 şi Vasile 
Caraman, cântăreţ refugiat din Basarabia şi încadrat la această parohie.  

Consemnăm şi pe paracliserul V. Alexandrescu, absolvent al şcolii 
de cântăreţi, numit la 1 octombrie 1903 şi pe epitropii C. Dianu şi Gh. 
Vulpescu, numiţi la 1 aprilie 1904, Gheorghe Ionescu (ales de enoriaşi în 
1924) şi Mihail Panici (numit de Guvern în acelaşi an).25  

Parohia „Metohul Episcopiei”. Sub această titulatură se păstra de 
fapt amintirea vechiului metoc al Episcopiei Râmnicului, mănăstirea 

                         
25 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 463-464; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 147; Episcopia Râmnicului Noului-
Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. Episcop Vartolomeu cu colaborarea 
personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă ale eparhiei, p. 364; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 154-155. 
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Gănescu (cu hramurile Sfântul Nicolae şi Sfântul Ioan Botezătorul), 
demolată de autorităţi la sfârşitul secolului al XIX-lea.26 

Locul pe care s-a zidit această biserică făcea parte din mahalaua 
„Berindei”, terenul fiind proprietatea stolnicului Barbu Zătreanu, numit şi 
Gănescu (de aici şi numele bisericii). Din pisania bisericii aflăm că 
„dumnealui jupân Barbu Zătreanu Biv-vel stolnic” era „fiul dumnealui 
răposatul Dimitrie Zătreanu”.27 Aşadar, este vorba de o veche familie 
boierească din Oltenia, originară, cel mai probabil, din judeţul Vâlcea, dar 
care, în timp a ajuns să deţină mai multe proprietăţi şi în judeţele Dolj şi 
Gorj.28 Consemnăm aici faptul că „doamna Stanca”, una dintre fiicele 
stolnicului Barbu Zătreanu, dăruia bisericii Gănescu „moşia Mărgineanii, 
sud Vâlcea, cu via, cât s-au găsit şi moara de acolo... că au fost partea ei”.29 
Aşadar, multe din proprietăţile familiei boierului Zătreanu se aflau încă în 
judeţul Vâlcea. Se poate înţelege astfel şi dorinţa ctitorilor (vâlceni la 
origini) de a închina biserica Episcopiei de la Râmnic.   

Ajutorul dat de stolnicul Barbu Gănescu la ridicarea noului lăcaş de 
cult nu s-a rezumat doar la terenul menţionat mai sus. El avea să contribuie 
şi la ridicarea aşezământului, ajutat fiind şi de „jupan Theodor Săpunariu”, 
de „dascălu Barbu”, dar şi de mai mulţi negustori din oraş.30  

                         
26 Episcopul GHENADIE al Râmnicului, Biserica din Craiova cu hramul Sfântul Ierarh 
Nicolae şi Sfântul Ioan Botezătorul, numită a Gănescului şi apoi supranumită metohul 
Episcopiei, Bucureşti, 1891 (extras din „Biserica Ortodoxă Română”, anul XIV, 1890-1891, 
p. 246-269, 331-353, 432-433); Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul 
jubiliar 1906, p. 416-426; TOMA G. BULAT, Contribuţiuni documentare la istoria 
Olteniei sec. XVI, XVII şi XVIII, Râmnicu-Vâlcea, 1925, p. 110-111. 
27 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 417. 
28 În anul 1829, administraţia provizorie rusă din ţara noastră a cerut să se întocmească, 
pentru fiecare judeţ o „Delă pentru catagrafia boierilor caftanlâi”. În Catagrafia judeţului 
Gorj a fost menţionat şi „vel slugerul” Barbu Gănescu. Se preciza că era născut în judeţul 
Vâlcea, avea 42 de ani (deci, anul naşterii era 1787) şi era fiul lui Stoian căpitan de husari. 
Locuia în Târgu Jiu şi avea ca avere o moşie, o vie, o moară şi câţiva ţigani, valoarea 
estimată a acesteia fiind de 2.000 lei. Nu cunoaştem în ce grad de rudenie se afla acesta cu 
ctitorul Bisericii „Gănescu” din Craiova. Cert este că în Pomelnicul acestei biserici, 
întocmit în anul 1789, nu este trecut nici el şi nici tatăl său (Ziarul „Vertical” din 7 martie 
2012, ediţia electronică pe sitte-ul http://www.verticalonline.ro (la 8 martie 2012); 
Pomelnicul Bisericii Gănescu, publicat în Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin 
alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 419). 
29 Pomelnicul Bisericii Gănescu, publicat în Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin 
alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 419.  
30 Academia Română, Condica metoaşelor Episcopiei Râmnicului, manuscrisul 2083, filele 
433-439. 
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Din Pomelnicul bisericii,31 întocmit la 17 august 1789, din 
încredinţarea episcopului cărturar Filaret al Râmnicului, aflăm că „acest 
blagorodnic boer s-au îndemnat la anul 1752, din voia lui Dumnezeu şi au 
zidit acest sfânt lăcaş din temelie, împreună cu ajutorul şi a altor 
pravoslavnici creştini şi înzestrând-o să fie metoh sfintei episcopii 
Râmnicului, spre a sa veacinică pomenire şi a neamului său: Barbu, Neacşa, 
Vlad, Ancuţa, Balotă, Nicolae, Fotie, Ilinca, Radu, Pătru, Costandin, 
Pelaghiea monahia, Stanca, Aniţa, Ioan, Ştefan, Ioan, Dimitrie, Ilinca, 
Ruxanda, Bălaşa, Maria, Zamfira”. Şi din Pisania bisericii aflăm că 
„Această sfântă mănăstire unde se prăsnueşte şi se cinsteşte hramul sf. 
Prooroc Ion Botezătorul şi sf. Ierarh Nicolae dela Miralichia este zidită din 
temelia ei de dumnealui jupân Barbu Zătreanu Biv-vel stolnic, fiul 
dumnealui răposatul Dimitrie Zătreanu şi jupânesei dumnealui, şi azi 
înfrumuseţându-se atât pe dinăuntru cât şi pe dinafară precum se vede, 
dându-se ajutor şi de alţi neguţători ca Gheorghe Săvopol şi ai dumnealor şi 
cu tot neamul dumnealor în zilele luminatului domn Io Scarlat Grigorie 
Ghica Voevod cu blagoslovenia părintelui Grigorie, episcopul Râmnicului, 
fiind ispravnic şi ctitor jupân Tudor Săpunaru şi Barbu Dăljan începută de 
dumnealui la leat 1752”.32  

Putem afirma cu certitudine că zidirea bisericii a început în anul 
1752, cu binecuvântarea episcopului Grigore Socoteanu al Râmnicului. A 
fost terminată în 1757, fiind sfinţită, probabil, de acelaşi episcop, domn al 
ţării fiind Constantin Mavrocordat.33 Cel care a supravegheat îndeaproape 
lucrările a fost Vlăduţ Gănescu, nepot al stolnicului Barbu Zătreanu. 

În 1777, sfântul lăcaş a fost închinat Episcopiei de Râmnic,34 
motivul principal fiind originea vâlceană a ctitorilor şi, poate, legăturile de 
prietenie existente între aceştia şi ierarhul cărturar Chesarie care păstorea în 
acea vreme în scaunul de la Râmnic. 

În 1789, Biserica Sfântul Nicolae „Gănescu” din Craiova, deţinea, 
potrivit pomelnicului întocmit în acel an, mai multe proprietăţi, cele mai 
importante fiind: moşia din Prejoi, judeţul Vâlcea, mai multe locuri de casă 
în Craiova, livezile de pe moşia domnească a Craiovei, o vie în Vălcăneşti, 
lângă Craiova, vaduri de moară pe apa Jiului şi o moară la Gioroc.35  

                         
31 Academia Română, manuscrisul 2098. Este un text legat în piele, având 89 file, din care 
doar 20 sunt scrise. Hârtia este albă, riglată, foarte tare şi groasă. 
32 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 417. 
33 Academia Română, Istoria românilor, vol. VI, Bucureşti, 2002, p. 456. 
34 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 416. 
35 Biblioteca Academiei Române, manuscrisul 2083 („Condica episcopiei Râmnicului”, III, 
f. 497-511). 
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Aşezământul trebuie să fi fost unul destul de mare pentru vremea 
aceea şi nu numai; avea în interior 28 de „jeţuri” şi un scaun arhieresc, iar 
trei turle îi împodobeau acoperişul. Lângă biserică, la fel de impunătoare vor 
fi fost şi casele arhiereşti, cu multe camere. Alte case, grajduri, şopron, 
hambar şi o grădină cu pomi se găseau în aceeaşi incintă, de-a lungul străzii. 
Şi celelalte bunuri, mobile şi imobile, erau la fel de numeroase şi 
însemnate.36  

Potrivit unei catagrafii din 18 ianuarie 1835, atunci când se realiza 
prima subîmpărţire a Craiovei în mahalale, la poziţia 27 (ultima) era 
menţionată şi mahalaua Piscupia (Episcopia), cu 46 de familii (erau luate în 
evidenţe „numai creştini dajnici i boieri”, adică familiile de boieri şi cele 
plătitoare de bir).37 Trei ani mai târziu, în 1838, oraşul a fost împărţit din 
nou în mahalale grupate în jurul bisericilor parohiale. La socotirea 
populaţiei s-au luat în consideraţie tot familiile boiereşti şi cele plătitoare de 
dări. Au fost enumerate acum numai 26 de mahalale, cu una mai puţin decât 
în 1835, eliminându-se mahalaua Haralambie (socotită proprietate 
particulară). La poziţia 18 era menţionată mahalaua Episcopia, cu 18 familii 
şi acelaşi hram, Sfântul Nicolae.38 

În timpul Revoluţiei de la 1848, în casele cu etaj ale bisericii Sfântul 
Nicolae „Gănescu”, numită în documentele vremii „Episcopia din Craiova” 
sau „mănăstirea Gănescu” s-a aflat sediul Clubului revoluţionar din Craiova, 
condus de ierodiaconul Atanasie Stoenescu, pe atunci slujitor la altarul 
acestui aşezământ, ajutat de Lambru – eclesiarhul Episcopiei din Craiova, şi 
el slujitor la biserica „Gănescu”.39  

Biserica „Gănescu” din Craiova a fost numită în documente şi 
„Episcopia”40 deoarece ea a servit multă vreme drept reşedinţă episcopilor 
de la Râmnic, veniţi la Craiova în diverse împrejurări.41 Se pare că acest 
supranume i-a fost dat în prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
permanentizându-se şi oficializându-se atunci când Sfântul Calinic de la 
Cernica a locuit aici patru ani, sediul Episcopiei din Râmnic fiind distrus de 
un incendiu. 

                         
36 Biblioteca Academiei Române, manuscrisul  725, filele 169-185. 
37 Catagrafia plăşii oraşului Craiovii, capitala judeţului Doljiu, arătând mahalalele, 
numele moşiilor, bisericile cu hramul lor, preoţi, diaconi şi ţârcovnici, p. 90. 
38 IOAN V. CÂNCEA, Biserici din Craiova şi împrejurimi, p. 219-233. 
39 Anul 1848 în Principatele Române. Acte şi documente, tom. III, Bucureşti, 1902, p. 35, 
200 şi 204. 
40 NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din 
România. I – Ţara Românească, vol. I: A-L, Craiova, 1970, p. 220.  
41 IOAN POPESCU-CILIENI, Arhiereul Timotei Evdoxiados al „Episcopiei” din Craiova, 
în „Mitropolia Olteniei”, nr. 7-8/1954, p. 412.  
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Doi ierarhi şi-au avut, pentru un timp mai scurt sau mai îndelungat, 
reşedinţa aici. Este vorba de arhiereul Timotei Evdoxiados şi Sfântul Calinic 
de la Cernica.  

Despre primul, grec de neam, ştim că a fost sfinţit arhiereu la 13 
decembrie 1836, fiind rânduit „locţiitor şi ajutător al episcopului local”, 
adică vicar al Episcopiei Râmnicului.42 S-a aşezat în casele metocului 
„Gănescu”, dar în 1848 a fost nevoit să părăsească cele „doă odăi ce le 
locuia în curtea bisericii Sf. Episcopii din Craiova”.43 

Cel de-al doilea ierarh care şi-a avut reşedinţa în casele metocului 
Gănescu a fost Sfântul Calinic de la Cernica, episcop al Râmnicului între 
1850-1868. În 1847, în urma incendiului care a mistuit jumătate din oraşul 
Râmnic, întreaga administraţie episcopală s-a mutat la Craiova, în casele de 
la metocul Gănescu. Astfel, primii patru ani de păstorie ai Sfântului Calinic 
sunt legaţi de aşezământul Gănescu. În incinta acestuia a funcţionat, între 
1853-1854 şi Seminarul teologic.44 Vrednicul ierarh avea de gând să 
stabilească definitiv reşedinţa episcopală la Craiova, în casele metocului 
Gănescu, mai ales că şi domnitorul Barbu Ştirbei (1849-1853 şi 1854-1856) 
dorea să permanentizeze scaunul vlădicesc în cel mai mare oraş al Olteniei. 
Planurile sale au fost însă date peste cap de cârmuitorul de atunci al 
judeţului Dolj, marele agă şi cavaler Dumitru Filişanu, cel care încuviinţa, în 
1854, ca trupele (de ocupaţie) austriece să primească spre folosinţă cel mai 
bine îngrijit imobil din oraş, clădirea Episcopiei, aici urmând să fie instalat 
un spital de campanie.45 Cum protestul Sfântului Calinic nu a fost luat în 
considerare,46 ierarhul a luat hotărârea să mute administraţia eparhială şi 
Seminarul la Râmnicu-Vâlcea.47    

După secularizarea averilor mănăstireşti din 1863, mănăstirea 
„Gănescului” avea să-şi piardă mare parte din proprietăţile sale, inclusiv 
curtea şi „casele arhiereşti” de odinioară, ba chiar şi statutul de aşezământ 
monahal (devenind simplă biserică parohială), în incinta ei mutându-şi 
sediul Tribunalul din Craiova.  

                         
42 NICULAE ŞERBĂNESCU, Ştiri noi despre arhiereul-vicar al Craiovei Timotei 
Evdoxiados, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 7-8/1970, p. 653. 
43 Dumitru Bălaşa, De la Mitropolia Severinului la Mitropolia Olteniei, în „Mitropolia 
Olteniei”, 5-6/1970, p. 350. 
44 Sfânta Mitropolia a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, 
Anuarul Mitropoliei Olteniei, Râmnicului şi Severinului pe anul 1940, p. 43-44; 
45 Arhivele Naţionale, filiala Dolj, fond Cârmuirea Dolj, pachet 341, dosar 91, f. 248. 
46 Arhivele Naţionale, filiala Dolj, fond Cârmuirea Dolj, pachet 341, dosar 92, f. 87. 
47 N. GH. DINCULESCU, Seminarul craiovean din secolul XIX, în „Mitropolia Olteniei”, 
nr. 5-6/1958, p. 393.  
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În anul 1884, Corpurile legiuitoare ale ţării au votat o lege prin care se 
hotăra demolarea acestei biserici şi ridicarea, pe acelaşi amplasament, a unui 
Palat de Justiţie. Hotărârea avea să fie pusă în aplicare în anii 1889-1890, tot 
atunci începându-se şi lucrările la noul edificiu.  

În 1906 şi 1909, conform documentelor Episcopiei Râmnicului, mai 
funcţiona încă parohia „Metohul Episcopiei”, cu 134 de familii (670 de 
suflete), deşi vechea biserică fusese demolată, în locul ei fiind ridicat un 
impunător Palat de Justiţie (astăzi sediul Universităţii din Craiova). Preot 
paroh era iconomul Rafail Piţulescu (slujiea la biserica „Hagi Enuşi”), 
născut la 1 iunie 1832, absolvent de seminar inferior, hirotonit în 1858 şi 
numit pe seama acestei biserici la 5 octombrie 1864. Nu avea cântăreţ şi nici 
paracliser, dar fuseseră numiţi, la 1 aprilie 1904, doi epitropi: C. 
Constantinescu şi M. Petrescu.48 

Parohia „Obedeanu”. Având hramurile „Buna Vestire” şi „Sfinţii 
Împăraţi”, biserica acestei parohii a fost ridicată (pe locul unei biserici mai 
vechi) din cărămidă între anii 1748-1753, de paharnicul Constantin 
Obedeanu şi familia sa. A fost un important aşezământ de cultură, în chiliile 
ei funcţionând una din cele mai vechi şcoli din Ţara Românească, dar şi un 
spital (azil). Distrusă de cutremurul din 1838, a fost reparată şi zugrăvită 
între 1843-1844. Alte reparaţii au fost efectuate între 1857-1858, 1930-1933 
(refăcută şi pictura) şi 1952-1956. În primii ani ai secolului al XX-lea se 
găsea într-o stare destul de proastă. Autorităţile locale, în întreţinerea cărora 
se afla lăcaşul, nu depuseseră niciun efort pentru consolidarea acestuia. Abia 
în 1930, s-au efectuat ample lucrări de consolidare. A fost serios afectată de 
cutremurul din 10 noiembrie 1940.49 A fost înzestrată de ctitor cu case şi 
42.000 de pogoane de pădure şi teren arabil. A fost metoh al Episcopiei 
Râmnicului. Toate averile sale au fost trecute în proprietatea statului. În anii 
`20 nu mai avea nici casă parohială şi nici alte proprietăţi. Aparţinea de 
cimitirul Sineasca 

                         
48 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 464; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 147. 
49 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor, VII, p. 18 şi 
VIII, p. LIX-LX; VASILE ALEXANDRESCU URECHIA, Istoria românilor, vol. I-XIV, 
Bucureşti, 1891-1902, vol. I, p. 84, 92 şi 93, vol. V, p. 60-62, vol. VII, p. 31, vol. VIII, 
p. 433-434, vol. X, p. 340-342; MARIA PETRESCU, Documente privitoare la moşiile 
bisericii Obedeanu din Craiova, în „Oltenia”, anul II, 1941, p. 7-16; MIL G. 
DEMETRESCU, O veche ctitorie boerească: biserica Obedeanu din Craiova, în „Arhivele 
Olteniei”, anul I, 1922, p. 174-186; G. IONESCU, Biserica „Obedeanu” din Craiova, în 
„Arhivele Olteniei”, anul I, 1922, p. 372-374; NICOLAE STOICESCU, Bibliografia 
localităţilor şi monumentelor feudale din România. I - Ţara Românească (Muntenia, 
Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 222. 
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În 1906 şi 1909, parohia avea o obşte formată din 408 familii (1.400 
de suflete), în 1924, erau înregistrae 476 de familii ortodoxe, iar în 1940, 
736 de familii (cu 2.972 de suflete). 

Nu avea cor parohial, dar deţinea o bibliotecă cu 150 de volume. 
Starea religios-morală a parohienilor era mulţumitoare, existând cerc 
misionar parohial cu 30 de membri. Între 1930-1940, s-au strâns pentru 
reparaţia bisericii 20.000 de lei; alte sume de bani şi diverse ajutoare s-au 
strâns pentru săraci. Tot în această perioadă, Primăria a subvenţionat sfântul 
lăcaş cu 15.000 de lei.   

Dintre preoţii slujitori ai acestei biserici, amintim pe: Constantin 
Ionescu, născut la 5 februarie 1857 (după alte surse, 5 martie 1858) în 
Craiova, absolvent de seminar gradul I, hirotonit la 11 martie 1879 (pe 
seama parohiei Ungureni din aceeaşi urbe) şi transferat la această parohie la 
1 mai 1895 (de la parohia Dorobănţia); Marin Popa-Nemoiu, născut la 24 
decembrie 1904, în Nemoiu, judeţul Vâlcea şi transferat aici la 1 martie 
1936, de la parohia „Obedeanu”; Grigorie Mihalache (ajutător), născut la 20 
decembrie 1896, în Coţofenii din Dos, Dolj, licenţiat în Teologie, hirotonit 
în 1919 şi transferat la această biserică în 1941 (fost protopop al judeţului). 

În ceea ce-i priveşte pe cântăreţii bisericeşti, amintim pe: Teodor 
Nicolescu (practicant), numit la 15 aprilie 1887; Eustaţiu N. Popescu, 
absolvent al şcolii de cântăreţi, numit la 1 iulie 1906; Vasile Simescu, născut 
în 1870, absolvent al şcolii de cântăreţi şi numit la parohie în 1909; Traian 
D. Tiricică, născut în 1902, cu studii de specialitate, numit în 1919; 
Constantin Vasile (practicant), născut la 25 aprilie 1908, numit în funcţie la 
1 mai 1928 şi Nicolae Poacă, născut la 10 octombrie 1910, absolvent de 
şcoală de cântăreţi, numit la parohie la 1 decembrie 1932. 

Consemnăm şi pe paracliserii: Ioan M. Popescu (practicant), numit 
la 1 octombrie 1905 şi Ioan Ghinea, născut în 1911, absolvent de patru clase 
primare şi numit în serviciu în 1924. 

În fruntea Epitropiei bisericii s-au aflat Constantin Barbian şi G. S. 
Ionaşcu, numiţi la 1 aprilie 1904, Florea Rădulescu (ales de enoriaşi) şi 
Alexandru Constantinescu (numit de Guvern), ambii în 1924.50  

Parohia „Oota”. Biserica acestei parohii, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului” şi „Sfântul Pantelimon” a fost ridicată din lemn în secolul 
al XVIII-lea, iar între 1813-1816, din cărămidă de clucerul Cornea Brăiloiu, 
                         
50 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 464; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 147-147; Episcopia Râmnicului Noului-
Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. Episcop Vartolomeu cu colaborarea 
personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă ale eparhiei, p. 365; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 155-156. 
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de Stoian bacalbaşa şi alţi negustori (pictată în 1817). Lucrări de reparaţie 
s-au efectuat în 1838 (după cutremur), 1850, 1867, 1903, 1914 şi 1930.51 
Deşi se găsea şi ea în întreţinerea autorităţilor publice locale, lăcaşul 
dispunea şi de un fond propriu, moşia Suharu din judeţul Dolj, pe care o 
deţinea împreună cu parohia „Sfinţii Voievozi” din Craiova.  

În 1906 şi 1909, avea o obşte formată din 520 de familii (1.750 de 
suflete). În 1924, erau înregistrate 537 de familii ortodoxe (cu 2.522 de 
suflete), dar şi 15 familii (55 de persoane) romano-catolice şi 2 familii de 
creştini după evanghelie (4 persoane). În 1940, parohiei îi erau arondate 978 
de familii (4.012 persoane). 

În 1924, a fost construită o casă parohială cu şase camere şi 
dependinţe. Clopotniţa construită în 1879, se găsea în 1940 într-o stare 
destul de rea, fiind avariată de cutremurul din acel an. Nu deţinea teren 
agricol pentru folosinţa personalului; avea în schimb 70 de locuri de casă, 
date cu embatic, care îi aduceau un venit anual de 300 de lei. Alţi bani i se 
cuveneau de la autorităţi în schimbul celor 73 de pogoane de pământ de care 
parohia fusese expropriată. Aparţinea de cimitirul Ungureni. 

Nu avea cor, iar biblioteca parohială număra 174 de volume, fiind 
însă puţin folosită de public. Credincioşii participau la slujbe, nu existau 
sectanţi în parohie, iar pentru întreţinerea lăcaşului de cult se colectaseră 
într-un deceniu 450.000 de lei. Se făceau milostenii în preajma sărbătorilor 
mari. 

Dintre preoţii acestei parohii, consemnăm pe: Ioan Atanasiu, 
absolvent de seminar gradul I, slujitor aici între 1873-1907; Ilie Popescu, 
născut la 30 decembrie 1883, licenţiat în Teologie şi numit pe seama acestei 
biserici la 1 noiembrie 1907; Gheorghe Pârşcoveanu, născut la 1 decembrie 
1885, în comuna Ianca, judeţul Romanaţi, licenţiat în Teologie şi hirotonit 
preot la 1 noiembrie 1912 (între 1911-1912, diacon la parohia „Sfântul Ioan 
Botezătorul” din Turnu Severin), fost protopop al judeţului Dolj. 

În ceea ce priveşte cântăreţii bisericeşti, la acest sfânt lăcaş au 
funcţionat, printre alţii, Rafail Dinescu, absolvent al şcolii de cântăreţi, 
numit la 1 ianuarie 1904; Ion Dumitrescu (practicant), numit în 1872; 
Teodor Săceanu, născut în 1884, absolvent de şcoală de cântăreţi, numit la 
parohie în 1922; Tudor Leoveanu, născut în 1892, cu şcoală, numit în 1918 
(între 1910-1914, paracliser la o altă parohie din oraş); I. Sclipcea, născut în 
                         
51 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor,  XV, p. 70-71; 
DUMITRU BĂLAŞA, Alte manuscrise ale lui Dionisie Eclesiarhul. Pomelnicul bisericii 
Oota, în „Oltenia”, anul II, 1941, p. 99-111; D. BUZATU, Biserica Oota din Craiova, în 
„Mitropolia Olteniei”, nr. 10-12/1962, p. 641-647; NICOLAE STOICESCU, Bibliografia 
localităţilor şi monumentelor feudale din România. I - Ţara Românească (Muntenia, 
Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 223. 
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1903, absolvent de şcoală de cântăreţi, numit în funcţie în 1932 şi C. 
Mălăescu, născut în 1911, absolvent de şcoală de cântăreţi, numit la această 
parohie în 1934. 

Consemnăm pe paracliserii Gheorghe Gr. Popescu, absolvent al 
şcolii de cântăreţi, numit la 16 octombrie 1905 şi Ioan P. Dinu, născut în 
1911, absolvent de 5 clase primare, numit în 1924, şi pe epitropii Iancu 
Dobriceanu şi Nae Constantinescu, numiţi la 4 mai 1904 şi Ioan Criveanu 
(din partea enoriaşilor) şi Criste Teodorescu (din partea Guvernului), numiţi 
în 1924.52  
 
Abstract: The Parishes of Craiova in the First Four Decades of the 
Twentieth Century (First Part)   
Old documents concerning religious life in Craiova show that since the 
eighteenth century in this great city several churches were built from bricks 
by landowners, merchants or simple believers. Repaired or restored several 
times over the years, these holy places have served as a parish church since 
the nineteenth century. In the first four decades of the twentieth century, 
these worthy priests served parishes, assisted by church singers, sacristan 
and trustees industrious, with love for their flock, role models nowadays. All 
these priests held a beautiful pastoral missionary activity, cultural and 
social. 
 

                         
52 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 464; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 148; Episcopia Râmnicului Noului-
Severin, Anuar pe anii 1921-1925, întocmit de P.S. Episcop Vartolomeu cu colaborarea 
personalului direcţiunilor de cultură şi administrativă ale eparhiei, p. 365; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 154. 
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Traducerea Bibliei în limba română:  
o evaluare a surselor critice în contextul  epocii1 

 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. ION REŞCEANU2 
 
 

Cuvinte cheie: Traducerea Bibliei, izvoare de inspiraţie, funcţie teologică, 
cult, cultură 

Keywords: Bible translation, inspirational sources, theological function, 
cult, culture 

 
Introducere 
Biblia de la Bucureşti (1688), cunoscută şi ca Biblia lui Şerban Cantacuzino, 
este considerată opera de căpătâi a literaturii religioase de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea. Aceasta este un monument de primă însemnătate 
pentru cultura română, contribuind în mod fundamental la edificarea limbii 
literare şi la unitatea naţională a românilor din toate teritoriile locuite de ei. 
Traducerea în limba română a Bibliei a fost motivată şi de necesităţi de 
ordin cultural şi practic, vizând în special ridicarea nivelului de înţelegere şi 
cunoaştere a învăţăturii de credinţă şi a rânduielilor de cult pentru preoţi şi 
pentru credincioşi.  

Din predesloviile (prefaţele) Bibliei, observăm că tipărirea ei avea şi 
scopul de a crea un ecou european, fiind unul dintre mijloacele de 
promovare culturală pe care domnitorul Şerban Cantacuzino le-a folosit în 
cadrul politicilor sale din spaţiul S-E european.  

De fapt, întreaga lucrare de traducere poate fi considerată rezultatul 
unui efort ştiinţific complex, pe deplin armonizat cu standardele culturale 
europene, la care au participat, pe lângă fraţii Radu şi Şerban Greceanu, şi 
„dascăli ştiuţi foarte den limbă elineanscă”3, probabil profesorii de la 
Şcoala Domnească alături de preaînţeleptul arhiereu Gherman de Nysa. Toţi 
aceştia erau formaţi la nivelul mediilor academice de seamă europene, 
aducând cu ei în Ţara Românească un suport substanţial în plan cultural şi 
                         
1 Studiul de faţă a fost prezentat în cadrul conferinţei internaţionale Traducerile care ne 
călăuzesc: Limba Română la intersecţia multilingvismului, Universitatea din Lisabona, 16-17 
mai 2016. 
2 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
3 Biblia, adecă dumnezeiascca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997, retipărită 
după 300 de ani în facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sfântului Sinod şi cu binecuvântarea 
PF Patriarh Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 
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ştiinţific. Nu trebuie uitat şi faptul că traducerile anterioare în limba română, 
de care s-au folosit cu siguranţă traducătorii Bibliei de la 1688 (Noul 
Testament de la Bălgrad-1648, Manuscrisul 45 de la Cluj, Manuscrisul 4389 
de la Bucureşti sau traducerea Vechiului Testament a Spătarului Nicolae 
Milescu, un veritabil erudit recunoscut la nivelul marilor curţi europene) 
sunt rezultatul unei efort ştiinţific pe deplin armonizat cu standardele 
culturale ale epocii. 

Ţinând seama de acest context cultural, mult mai larg, ne-am propus 
să realizăm o evaluare a surselor critice care au stat la baza traducerii în 
limba română a Bibliei de la 1688. Vom încerca, astfel, să întărim 
argumentaţia de natură filologică cu cea de natură teologică, ca să putem 
depăşi, prin contribuţie proprie, câmpul de evaluare la care a ajuns 
dezbaterea cu privire la tema noastră la momentul actual. Pe lângă sursele 
critice recunoscute ale Bibliei de la 1688 (ediţiile greceşti de la Frankfurt - 
1597 şi Veneţia - 1687), ne vom folosi şi de izvoarele româneşti (Noul 
Testament de la Bălgrad, Manuscrisul 45, Manuscrisul 4389), inclusiv de 
traducerile cărţilor de cult tipărite în epocă care folosesc textul biblic 
(Evanghelia-1682, retipărită sub forma Evangheliei greco-române la 1693, 
Apostolul-1683 etc.), pentru a putea evalua cu mai multă uşurinţă modul în 
care traducătorii se raportau la textul critic. Rezultatele vor urmări să 
surprindă şi calitatea traducerii raportate la nivelul cultural şi ştiinţific al 
traducătorilor primei ediţii româneşti a Bibliei, a cărei influenţă se va 
exercita în limba română până la începutul secolului al XX-lea. 

Nu ne-am propus ca, alegând această temă, să răspundem la 
întrebarea atât de des ridicată de cercetătorii români ai secolului trecut 
referitoare la „Cine sunt adevăraţii traducători ai Bibliei în limba română?” 
sau „Cine a tradus pentru prima dată  Biblia în limba română?” sau la 
întrebarea legată indirect de aceasta „Ce izvoare au folosit traducătorii?”. 
Considerăm că la aceste întrebări ar fi de prisos să căutăm alte şi altfel de 
răspunsuri faţă de cele de mare probitate ştiinţifică care au fost date până în 
prezent. Amintim, în acest sens, contribuţia lui V. Cândea4 sau pe cea a 
cercetătorilor de la Institutul A.D. Xenopol din Iaşi, concetizată în 
remarcabila serie „Monumenta Linguae Dacoromanorum”5.  

În studiul nostru, vom căuta să valorificăm unul dintre apectele pe 
care le considerăm mai puţin evidenţiate până în prezent, şi anume: de ce 
traducătorii au ales sursele respective? Sau, altfel spus, care a fost motivaţia 

                         
4 V. CÂNDEA, Raţiunea dominantă, Contribuţii la istoria umanismului românesc, Editura 
Dacia, Cluj-Napoca, 1979. 
5 Monumenta Linguae Dacoromanorum, Biblia 1688, Pars I, Genesis, Iaşi, 1988, şi 
următoarele ediţii. 
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traducătorilor în privinţa alegerii surselor primei traduceri a Biblei în limba 
română? 
 
1. Traducerea Bibliei de la 1688 
Despre Biblia de la Bucureşti s-a spus că este traducerea lui Nicolae Milescu 
de două ori revizuită, ceea ce în mare măsură este adevărat. Nicolae Milescu 
a tradus pentru prima dată integral Vechiul Testament, folosind ca sursă 
Septuaginta, ediţia Frankfurt, în perioada în care acesta era capuchehaie 
(reprezentant diplomatic) al domnitorului Grigorie IV Ghica la 
Constantinopol (1661-1664). Această traducere a fost revizuită, aşa cum o 
dovedeşte Manuscrisul 45 de la Cluj, în perioada 1683-1686, şi a două oară 
de fraţii Radu şi Şerban Greceanu, care o confruntă cu textul grecesc - 
Septuaginta - ediţia Frankfurt 1597, reimprimată în 1687 la Veneţia, ediţia 
N. Glykas, tipărită cu ajutorul domnitorului Şerban Cantacuzino. Aceste 
revizii succesive ale textului se datorează faptului că traducerea lui Nicolae 
Milescu era una nefinisată, concluzie dedusă din predesloviile 
Manuscrisului 45 şi ale Manuscrisului 4389 de la Bucureşti. Se pare că 
iniţiativa acestor revizii aparţine mediilor ecleziastice din Ţara Românească, 
în frunte cu mitropolitul Teodosie6, care, provocaţi de existenţa acestei 
traduceri a lui Nicolae Milescu, hotărăsc să o revizuiască şi să o tipărească 
alături de Noul Testament într-o ediţie integrală a Sfintei Scripturi.7 

Prima revizie viza, în primul rând, aspectele de natură formală, fiind 
o încercare reuşită de a desluşi şi ordona textul lui N. Milescu. Ca surse 
critice, se folosesc cele mai recente ediţii ale Septuagintei din epocă, ediţia 
Robet Daniel tipărită la Oxford în 1653 şi retipărită la Cambridge în 1665, 
alături de alte ediţii latineşti şi sloveneşti, începând cu cartea a doua a 
Cronicilor şi ediţia Frankfurt 1597 pe care a folosit-o şi N. Milescu. În 
aceeaşi perioadă, ca o reîntoarcere la tradiţia încetăţenită în prima jumătate a 
secolului al XVII-lea în ţările române, se încearcă o traducere alternativă, 
având ca sursă principală izvorul slavonesc - Biblia tipărită la Ostrog în anul 
                         
6 Rolul mitropolitului Teodosie este unul fundamental, chiar dacă, din considerente 
diplomatice, în această parte a Europei, Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu 
s-au folosit doar de semnătura Patriarhului Dositei pentru una din prefaţele Bibliei de la 
1688 (Pr. Prof. Dr. VIOREL IONIŢĂ, Biblia lui Şerban Cantacuzino-1688 în contextul 
traducerilor europene, în „Mitropolia Olteniei”, Anul XL, 1988, nr. 6, p. 66). 
7 În privinţa eforturilor realizate de cărturarii români pentru traducerea Bibliei în limba 
română a se vedea, în mod special, V. CÂNDEA, Raţiunea dominantă, Contribuţii la 
istoria umanismului românesc..., p. 106-170; ALEXANDRU ANDRIESCU, „Locul Bibliei 
de la Bucureşti în istoria culturii, literaturii şi limbii române literare” în Monumenta 
Linguae Dacoromanorum, Biblia 1688, Pars I, Genesis, ..., p. 7-45; N. V. DURĂ, Biblia de 
la Bucureşti (1688). 300 de ani de la prima tipărire integrală a Bibliei în versiunea 
românească în „Studii Teologice”, An XL (1988), nr. 6, p. 9-30. 
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1581 de către cneazul Constantin,  alături de altă sursă latină, ediţia Antwerp 
1565.  

Poate tocmai această amestecare a surselor folosite, ce a bulversat 
mediile cărturăreşti şi ecleziale din Ţara Românească, foarte preocupate de 
traducerea în limba română, a condus în cele din urmă la decizia ca 
traducerea (revizia) să se facă după o singură sursă critică, ediţia Frankfurt 
1597. Această ediţie se bucura de un mare prestigiu în mediile culturale şi 
ecleziale greceşti care erau active în ţările române în utimele decenii ale 
secolului al XVII-lea, realitate dovedită şi de retipărirea ei la Veneţia în anul 
1687, cu ajutorul lui Şerban Cantacuzino. Ultima revizie a textului românesc 
înainte de tipărire este făcută de fraţii Radu şi Şerban Greceanu, care-l 
confruntă cu textul grecesc al Septuagintei, ediţia Frankfurt 1597. Trebuie 
spus, însă, faptul că alegerea acestei surse critice nu se datorează faptului că 
aceasta fusese folosită de Nicolae Milescu şi de primii revizori ai traducerii 
acestuia, ci de faptul că reprezenta norma la care oamenii de cultură şi cei ai 
Bisericii se raportau în epocă. 

Septuaginta, ediţia Frankfurt 1597, reproduce ediţia priceps 
publicată de Aldus Manutis (Aldina) la Veneţia în 1518. Textul acestei ediţii 
va fi reimprimat apoi la Strassbourg în 1526 de către Johannes Lonicerus, la 
Basel în 1550, 1582 şi 1585, apoi la Frankfurt în 1587 respectiv 1597. Ediţia 
1597 este reimprimată un secol mai târziu în 1687 şi în tipografia grecească 
a lui Nicolae Glykas: „cea mai bună Biblie din câte s-au publicat 
orişiunde.”8 

În ceea ce priveşte Noul Testament, traducătorii Bibliei de la 1688 se 
vor folosi de traducerea în limba română realizată la Bălgrad (Alba Iulia) în 
16489, precum şi de alte traduceri care circulau sub formă de manuscris. De 
asemenea, s-au putut folosi şi de Evanghelia şi Apostolul tipărite la 
Bucureşti în 1682, respectiv 1683, ambele, aşa după cum indică 
predosloviile lor, după surse greceşti. Cel mai probabil au avut ca izvor o 
sursă grecească recunoscută şi folosită la momentul respectiv în Biserica 
greacă, cu ajutorul căreia, la fel ca în cazul Vechiului Testament, au 
confruntat textul autohton pe care au intervenit mai mult sau mai puţin. 
Această practică pare că se certifică şi prin faptul că, la doar câţiva ani de la 
tipărirea integrală a Bibliei în limba română, se tipăreşte la Bucureşti în 
1693 o Evanghelie greco-română, tocmai pentru a valida şi recunoaşte 
eforturile traducătorilor. 

Limba folosită de fraţii Radu şi Şerban Greceanu pentru traducerea 

                         
8 V. CÂNDEA, op. cit., p. 116-117. 
9 A se vedea MIHAI CIUREA, Istoria textului Noului Testament, De la manuscris la 
ediţiile tipărite, Editura Universitaria, Craiova, p. 207. 
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lor este cea a spaţiului cultural muntenesc. Cum se explică atunci prezenţa 
unor fonetisme de sorginte moldovenească, de primă însemnătate, cum ar fi 
folosirea formei Dumnăzău în loc de Dumnezeu în Biblia de la Bucureşti? 
Care au fost persoanele şi sursele lingvistice moldoveneşti care au influenţat 
limba folosită de traducătorii munteni? Acestea au fost întrebări care au 
stârnit vii dispute în rândul filologilor români. În cadrul acestor dezbateri, 
asupra cărora nu mai revenim, s-au adus diverse argumente, între care cele 
mai importante sunt legate de faptul că autorul primei traduceri N. Milescu 
provine dintr-o familie grecească care se mută în Moldova sau de faptul că 
Mitrofan, corectorul Bibliei, a fost o bună perioadă de timp conducătorul 
tipografiei greceşti de la Iaşi, apoi episcop la Huşi, precum şi de faptul că 
traducătorii au folosit surse moldoveneşti (Paremiile şi Psaltirea lui 
Dosoftei) şi chiar faptul că Dosoftei ar fi făcut revizia textului lui N. 
Milescu, înainte ca acesta să ajungă la traducătorii/revizorii munteni.  

Un aspect definitoriu în această problemă pare să fie trecut cu 
vederea de către specialişti. Este vorba de circulaţia cărţii, în special a celei 
de cult, în spaţiul lingvistic românesc. Acest factor a produs adeseori o 
interferenţă cu o pondere importantă a graiurilor şi a dat dinamică limbii în 
fiecare epocă. 
 
2. Norma grecească a epocii referitoare la textul biblic 
După cele prezentate mai sus, nu este greu de înţeles ce-i determină pe 
traducători să apeleze la ediţia Frankfurt. Traducătorii Bibliei de la 1688 nu 
fac altceva decât să urmeze norma grecească. 

Indiferent de calitatea pe care noi le-o acordăm astăzi fraţilor Radu şi 
Şerban Greceanu de simpli copişti, revizori, diortositori sau traducători ai 
Bibliei de la Bucureşti, aceştia nu au făcut alceva decât să se raporteze strict 
la norma grecească curentă cu privire la textul sacru. Textul recept nu putea 
fi altul decât cel aflat în uzul Bisericii Ortodoxe de limbă greacă 
reprezentată de Patriarhia de la Constantinopol, alături de celelalte patriarhii 
ale Răsăritului Ortodox (Alexandria, Antiohia şi Ierusalim) de la sfârşitul 
veacului al XVII-lea. De aceea, nu este suficient să menţionăm că pentru 
traducerea Vechiului Testament în lumea ortodoxă era suficient să te 
raportezi la Septuaginta, dacă nu specificăm şi faptul că textul respectiv 
trebuia să aibă şi girul autorităţii ecleziastice a epocii. Această autoritate este 
reprezentată de către Patriarhul Dositei al Ierusalimului, care semnează 
prefaţa ediţiei greceşti tipărită la Veneţia în 1687, recunoscând astfel ca 
recept textul ediţie Franfurt pe care aceasta îl foloseşte întocmai. 

Se poate, deci, spune că Septuaginta, ediţia Frankfurt 1597, devenise 
un text recept consacrat pentru traducătorii români din cea de-a doua 
jumătate a secolului al XVII-lea, din moment ce toţi, începând cu N. 
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Milescu şi încheind cu fraţii Greceanu, îl folosesc mai mult sau mai puţin. 
Cu toate acestea, nu se poate spune despre fraţii Radu şi Şerban Greceanu că 
au fost interesaţi de faptul că traducerile anterioare româneşti au folosit, în 
mod special, ediţia Frankfurt, aşa cum suştine V. Cândea10, ci de faptul că 
această ediţie reprezenta norma recunoscută pentru textul biblic 
veterotestamentar în lumea ortodoxă. Interesul amintit nu putea să fie decât 
unul secundar. 

Epoca lui Şerban Cantacuzino şi a lui Constantin Brâncoveanu 
fixează această normă grecească în detrimentul celei slavone, printr-un 
implant masiv de cultură grecească în Ţara Românească. Este perioada în 
care numeroase personalităţi ale culturii greceşti din epocă vin în Ţara 
Românească, unde sunt în permanenţă în contact cu Domnul şi cu curtea sa. 
Între aceştia, amintim pe Patriarhul Dositei al Ierusalimului şi pe Hrisant 
Notara11, cei care vor avea un rol major în impunerea normei greceşti pentru 
traducerea românească a Bibliei, fiind menţionaţi şi în predosloviile 
acesteia. 

La nivel cultural, traducătorii Bibliei în limba română s-au format 
datorită acestei prezenţe masive a elementului grecesc pe teritoriul românesc 
de la sfârşitul secolului al XVII-lea. Aceasta nu este deloc una de suprafaţă, 
care poleieşte pe reprezentanţii importanţi ai societăţii, clasa boierească, ci 
una de profunzime, care se resimte benefic chiar şi la nivel ştiinţific. Faptul 
că majoritatea profesorilor de la Academia domnească proveneau de la 
Academia grecească de la Constantinopol, după ce în prealabil îşi 
desăvârşiseră studiile în Occident, la Padova sau la Roma, fac ca realitatea 
culturală de la sfârşitul secolului al XVII-lea din Ţara Românească să fie la 
un nivel foarte ridicat. 

Prin urmare, nu este întâmplător faptul că, de acum înainte, 
traducătorii români ai textului sacru vor renunţa definitiv la versiunile slave, 
aşa cum arată şi N. Cartojan. Traducerea cărţilor sfinte nu se mai făcea 
„după intermediare slavone care conţineau pasaje neclare, confuzii şi erori 
de traducere, ci direct după originalele greceşti”12. Astfel, constatăm că 
norma grecească nu este considerată de traducătorii români doar una de 

                         
10 V. CÂNDEA, op. cit., p. 140. 
11 Alături de aceştia amintim şi pe patriarhii Gherasim Paladas al Alexandriei şi pe Atanasie 
Dabbas al Antiohiei. Lor li se adaugă predicarorii greci Gheorghe Maiota şi Ioan Avramios, 
acesta fiind şi editor de cărţi greceşti la Veneţia precum şi profesorii greci de la Academia 
Domdească din Bucureşti: Sevastos Kiminitis din Trapezunt, Ioan Cariofil, Marcu 
Porfiropol din Cipru, Gheorghe Hrisogon din Trapezunt, Panaiot Sinopeus, ieromonahii 
Mitrofan Gregoras, Galaction Vidali ş.a.- Pr. Prof. M. PĂCURARIU, Cultura teologică 
românească, Editura Basilica, Bucureşti, 2011, p. 130-131. 
12 N. CARTOJAN,  Istoria literaurii române vechi, Bucureşti, 1980, p. 388. 
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factură religiosă, ci şi una de factură cultural-ştiinţifică, autentică. Progresul 
este evident. 

Motivaţia de ordin cultural şi ştiinţific a traducătorilor de la 1688 
este susţinută şi de faptul că ei nu vizează necesităţi de ordin cultic, 
deoarece acestea erau în mare măsură acoperite de traducerea în limba 
română a textului biblic, până la momentul respectiv, a Paremiilor şi Psaltirii 
la Iaşi şi a  Evangheliei şi a Apostolului la Bucureşti, fireşte după surse 
greceşti. 

Cultura şi pregătirea ştiinţifică pe care o dobândesc cărturarii români 
în epocă îi determină să se raporteze la izvoarele orginale greceşti, pe care 
încep să le folosească exclusiv pentru traducerile în limba română. Aceste 
izvoare, aşa după cum am arătat, se identifică cu cele recunoscute şi folosite 
de Biserica grecească (Patriarhia de la Constantinopol) şi celelalte patriarhii 
ale Răsăritului ortodox. De altfel, nu se poate trece cu vederea că Şerban 
Cantacuzino aminteşte, în prefaţa sa la Biblia de la Bucureşti, că a solicitat 
şi a obţinut binecuvântarea „Bisericii celei Mari” pentru tipărirea Bibliei în 
limba română. Din punct de vedere canonico-juridic, aceasta nu putea fi 
decât Patriarhia de la Constantinopol faţă de care Mitropolia Ungrovlahiei 
se afla în raport de dependenţă. Nicidecum nu poate fi vorba de o aprobare 
acordată de patriarhul Dositei al Ierusalimului, care semnează şi el o prefaţă 
alături de Domn, aşa după cum consideră C. Solomon13. Ce nu i se poate 
contesta patriarhului Dositei este influenţa pe care o exercita în planul 
cultivării limbii greceşti la nivelul mediilor culturale şi bisericeşti din ţările 
române şi nu numai. Tipografia grecească de la Mânăstirea Cetăţuia-Iaşi, pe 
care patriarhul Dositei o înfiinţează cu ajutorul domnului Gheorghe Duca şi 
a mitropolitului Dosoftei în 1681, va avea şi menirea de a promova limba 
greacă ca factor autentic de cunoaştere şi cercetare teologică. Aceleaşi 
principii sunt aplicate de către Patriarhul Dositei şi în raport cu 
pravoslavnica Rusie într-o scrisoare adresată ţarului Petru cel Mare: „Limba 
greacă este adevărata interpretare a raţiunii şi înţelepciunii sufleteşti, 
numai graţie ei pricepem deplin sensul ce-l închid în sine cărţile sfinte, Noul 
şi Vechiul Testament, care, în ce priveşte pe cel din urmă, atât textul ebraic, 
cât şi celelalte traduceri nu ne dau putinţa să-l pricepem deplin, ci numai 
Septuagesima ne dă această posibilitate.”14. Patriarhul dorea să fie în primul 
rând un protector al credinţei ortodoxe, tipărind la Iaşi numai cărţi cu 
caracter polemic. În acelaşi timp dorea să fie şi un protector al culturii, 
                         
13 C. SOLOMON, Biblia de la Bucureşti (1688). Contribuţiuni nouă istorico-literare, 
Tecuci, 1932, p. 31. 
14 P. P. PANAITESCU, Patriarhul Dositei al Ierusalimului şi Mitropolitul Dosoftei al 
Moldovei cu prilejul unei scrisori inedite,în „Biserica Ortodoxă Română”, Anul LXIV 
(1946), nr. 1-3,  p. 99. 
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cultivând pe cărturari, în special pe elenişti, atât din ţările române, cât şi din 
îndepărtata Rusie, cu care întreţinea o intensă corespondenţă.  

În acest context, nu mai pare întâmplătoare recomandarea pe care o 
face la curtea ţarului pentru Nicolae Milescu, marele cărturar român de 
origine şi formaţie culturală grecească. Această raportare la limba greacă, ca 
instrument autentic de credinţă şi cultură, este însuşită de conducerea 
Bisericii şi a ţării în contextul efortului general de ridicare culturală a 
poporului prin intermediul traducerilor din limba greacă. Relevante în acest 
sens sunt cuvintele atribuite domnitorului Şerban Cantacuzino din 
predoslovia Evangheliei tipărite la Bucureşti în 1682:  „Care nefiind mai 
denainte tocmită la slovenie, să se cetească după rânduiala zilelor şi a 
sărbătorilor celor domneşti şi ale sfinţilor, poruncit-am fratelui nostru 
Iordache Cantacuzino, vel stolnicu, de au îndreptat şi au aşezatu precum 
umblă cea elinească şi întru toate asemenea după orânduială Bisericii 
Răsăritului, alcătuindu-se şi svintele cuvinte, spre mai aleasă înţelegere a 
limbii rumâneşti”15, această mărturie a domnului fiind întărită şi de meşterul 
tipograf, ieromonahul Chiriac, care certifică că: „Precum amu aflatu în 
izvodul aşa am şi datu şi în tipariu.”16 Acelaşi lucru este consemnat şi în 
predoslovia Apostolului semnată tot de domnul Şerban Cantacuzino: „Drept 
aceia am poruncit amu ştiutorilor şi învăţătorilor carii s-au întâmplat 
dascăli, de au tălmăcit Sfânta Scriptură cea nouă, spre buna înţelegere a 
limbii noastre, şi au aşezat-o după orânduiala şi urmarea grecescului 
tipic”,17 întărind cuvântul domnului şi meşterul tipograf, ieromonahul 
Damaschin Gherbestu, care aminteşte şi el că tipărirea s-a făcut după 
„adevăratu izvodu grecesc”.18 După zece ani, acest standard impus în 
privinţa traducerilor şi tipăriturilor din limba greacă este ridicat la nivel 
ştiinţific prin tipărirea Evangheliei greco-române în anul 1693, al cărei scop 
ne este descoperit de Şerban Cantacuzino în predoslovia sa: „Luat-au 
învăţătură vrednicile neamuri ale creştinilor, precum au fost evanghelia în 
limba a tuturor neamurilor să o scrie şi să o tipărească după asemănarea 
limbii elineşti; că de s-ar întâmpla ceva greşală sau îndoire la evanghelia 
care iastă tălmăcită în limbile lor, să să dezlege îndoire şi să se îndrepteze 
greşala de pre ce elinească, precum şi noul testamentu s-au scris de 
Apostoli în limba elinească”.19 

                         
15 I. BIANU, N. HODOŞ, Bibliografie românească veche 1508-1830, vol. I, Bucureşti, 
1903, p. 250. 
16 IBIDEM, p. 251. 
17 IBIDEM, p. 261. 
18 IBIDEM. 
19 Despre intensa activitate de traducere desfăşurată în epocă de fraţii Radu şi Şerban 
Greceanu dă mărturie şi predeslovia semnată de aceştia la Mărgăritarele Sf. Ioan Gură de 
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Se pare că norma grecească este aplicată formal şi în cazul 
cuprinsului şi împărţirii cărţilor Vechiului Testament. Cuprinsul Bibliei de la 
1688 este identic cu cel al Manuscrisului 45 în privinţa cărţilor Vechiului 
Testament, la fel şi împărţirea cărţilor. Cele considerate în prezent de 
Biserica Ortodoxă drept anaghinoscomena, la care se adaugă apocrifa 
numită „Iosip”, sunt numite „apocrifa” în Biblia de la 1688 şi „cele ascunse” 
în Manuscrisul 45. Atitudinea faţă de aceste cărţi pare să fie aceeaşi, din 
moment ce atât Manuscrisul 45, cât şi Biblia de la 1688, folosesc aceeaşi 
formulă la începutul acestui grup de cărţi: „Ascunsele cele ce-s la jidovi den 
numărul celor vrednice de credinţă să aflăm”20.  Din această atitudine, care 
se pare că este de fapt a lui N. Milescu, ne dăm seama că, atât traducătorii 
Bibliei de la Bucureşti, cât şi cei ai Manuscrisului 45, sunt conştienţi de 
faptul că în canonul evreilor se găsesc 39 de cărţi canonice, dar ei nu le 
resping pe cele „ascunse” la evrei, căci acestea sunt la creştini „den numărul 
celor vrednice de credinţă”. 

Samuil Micu va aduce lămuriri în privinţa celor doi termeni în 
„Cuvântul înainte” la cărţile care se zic „apocrifa” din cadrul traducerii sale 
de la 1795: „Şi pentru aceasta le-am zis apocrifa, care cuvânt elinesc 
însemnează acoperit, ascuns”.21 

Pe de o parte, faptul că fraţii Greceanu nu traduc termenul apocrifa, 
ci îl redau întocmai, dovedeşte încă o dată că ei se raportează permanent la 
sursa critică grecească (Septuaginta, Frankfurt 1597, reimprimată la Veneţia 
în 1687), de unde îl preiau. 

Pe de altă parte, nu este vorba de un servilism faţă de sursa 
grecească, termenul apocrifa fiind întrebuinţat nu numai în lumea 
protestantă, ci şi în cea ortodoxă, ca desemnând cărţile considerate drept 
bune de citit (anaghinoscomena) până în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea.  

Trebuie, însă, precizat că Biblia de la 1688 preia, prin intermediul 
textului sursă la care se raportează, o împărţire tipic protestantă a cărţilor 
Vechiului Testament, chiar dacă aceasta nu înseamnă o părăsire a tradiţiei 
ortodoxe. Separarea cărţilor anaghinoscomena, denumite apocrifa, în Biblia 
de la Bucureşti într-un grup izolat se înscrie în atitudinea generală de la 

                                                               
Aur, tipărită la Bucureşti în 1691: „ Carii pre dulci învăţături şi alese cazanii( nu de noi-ne, 
adevăratu mărturisim mişcat ce den porunca pre înălţatului şi pre luminatului Domnului 
nostru Ioan Constantin Basarabă Voevod înpinşi sântem) de pre limba grecească prea a 
noastră rumânească, le-am întorsu, precum şi alte cărţi am făcut şi încă facem” (IBIDEM, 
p. 260). 
20 M. BASARAB, Cărţile anaghinoscomena – bune de citit – în Bibliile româneşti, în 
„Studii Teologice”, An XXIV (1972), nr 1-2, p. 60. 
21 IBIDEM, p. 63. 
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nivelul Bisericii Ortodoxe de Răsărit, care, deşi nu le consideră necanonice, 
adică neinspirate, le-a păstrat alături de cele 39 de cărţi canonice ale Noului 
Testament, socotindu-le folositoare şi edificatoare pentru sporirea credinţei. 

O problemă aparent delicată este ridicată de prezenţa în grupul 
cărţilor numite apocrifa din Biblia de la 1688 a cărţii Iosip „Despre ţiitorul 
gând” – tratatul Despre raţiunea dominantă atribuit lui Iosif Flaviu. Această 
carte nu este socotită în Biserica Răsăriteană în rândul celor 
anaghinoscomena, ci în rândul a ceea ce în prezent se cataloghează drept 
apocrifă din perspectivă ortodoxă sau pseudoepigrafă din perspectivă 
protestantă. Răspunsul nu este greu de dat, deoarece această carte se 
regăseşte atât în textul Manuscrisului 45 (şi probabil în textul lui Milescu), 
cât, mai cu seamă, în sursa critică a ediţiei Septuaginta din 1597 
(reimprimată în 1687) pe care o folosesc ca normă fraţii Greceanu. 

Lucrarea fusese deja tradusă în limba română, iar ei nu fac altceva 
decât să o revizuiască confruntând-o cu textul-sursă grecesc. Cartea apare 
pentru prima dată inclusă în ediţia Septuagintei tipărită la Strasbourg în anul 
1526 a lui Johannis Lonicerus, fiind preluată mai apoi şi în ediţia Frankfurt 
1597 şi apoi în ediţia Veneţia 1687. 

A considera, aşa cum susţine Virgil Cândea, traducerea cărţii lui 
Pseudo-Joseph de către N. Milescu şi includerea ei prin revizii succesive a 
textului în Biblia de la Bucureşti drept o iniţiativă culturală de mare 
anvergură în epocă a „dascălilor locului”22 este puţin forţat. Însemnătatea ei 
culturală, aşa după cum arată Virgil Cândea, este de netăgăduit, însă pentru a 
sublinia lucrul acesta nu este nevoie de a exagera în privinţa rolului şi 
scopului urmărit de traducător şi de posibile revizuiri ale textului. Însuşi 
Virgil Cândea recunoaşte că respectiva carte este tradusă, pentru că apărea 
în textul grecesc folosit ca sursă de traducătorii români.23 Prin urmare, şi în 
acest caz, traducătorii români nu fac altceva decât să urmeze întrutotul 
modelul grecesc.  

Deşi traducătorii erau oameni de cultură laici, asta nu înseamnă că ei 
nu aveau cunoştinţă de problemele referitoare la canonul cărţilor biblice din 
Biserica Ortodoxă. Cu toate acestea, deşi urmau întocmai textul recept al 
Septuagintei, de mare prestigiu pentru lumea greacă – ediţia Frankfurt 1597 
- ediţie validată de Biserică şi prin tipărirea în tipografia grecească de la 
Veneţia la 1687, nu se vedeau puşi în situaţia de a lua atitudine, într-un fel 
sau altul, faţă de cartea considerată a IV-a a Macabeilor.  De aceea, nu se 
poate susţine opinia că menţinerea ei în traducerea românească ar fi 
însemnat „luarea unei atitudini potrivnice aceleia hotărâtă de doctrina 

                         
22 V. CÂNDEA, op. cit. , p. 182. 
23 IBIDEM. 
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oficială a Bisericii Ortodoxe”,24 pentru a scoate probabil şi mai mult în 
evidenţă rolul asumat de traducători.  

În această ordine de idei, s-ar putea spune că şi traducătorii care 
includ această carte apocrifă în ediţiile ulterioare ale Bibliei în limba română 
(1795, 1855), Samuil Micu şi episcopul Filotei al Buzăului, îşi asumă 
aceeaşi atitudine. Însă, din contră, ei urmează acelaşi principiu pe care îl 
aplică şi traducătorii Bibliei lui Şerban, menţinând în traducere, sau mai 
bine zis în textul revizuit, cărţile biblice pe care textul-sursă le conţine. 
Acest principiu a fost respectat chiar şi de către Biserica protestantă, care a 
păstrat cărţile anaghinoscomena în ediţiile Sfintei Scripturi, considerate de 
ei apocrife multă vreme. Acestea au fost definitiv excluse începând cu anul 
1827, când Societatea Biblică Britanică hotărăşte să nu le mai tipărească 
alături de celelalte cărţi considerate canonice.25 

În altă ordine de idei, la momentul respectiv şi mult timp după, nu se 
făcea o distincţie clară în ceea ce priveşte folosirea termenului de „apocrifa” 
pentru cărţile amaghinoscomena sau pentru cele apocrife propriu-zise 
(pseudoepigrafice). Termenul de apocrifa, folosit iniţial de Martin Luther, 
desemna în genere cărţile necononice, făcând distincţia necesară faţă de cele 
39 considerate canonice (inspirate). De aceea, acest termen s-a aplicat multă 
vreme atât cărţilor anaghinoscomena, cât şi celor apocrife propriu-zise, aşa 
după cum observăm la traducătorii din veacul al XVII-lea şi la cei din 
veacul al XVIII-lea sau chiar al XIX-lea. În acest sens, amintim aprecierea 
pe care o face episcopul Filotei în Biblia de la Buzău (1854-1856) cu 
referire la Psalmul 151 considerat apocrif în Biblia de la Blaj (1795), prin 
care înţelege „adecă nu este canonic”. În acelaşi timp, mitropolitul Andrei 
Şaguna împarte cele 49 de cărţi ale Scripturii în canonice şi apocrife în 
prefaţa la Biblia sa tipărită în 1856-1858, înţelegând prin apocrife pe cele 
anaghinoscomena.26   

Pe de altă parte, în urma Sinodului de la Ierusalim din 1672, care a 
aprobat mărturisirea de credinţă a Patriarhului Dositei, în care se preciza că 
şi cărţile anaghinoscomena, numite în epocă apocrifa, trebuie să fie luate în 
considerare în rând cu celelalte 39 de cărţi canonice27 nemaifăcându-se o 
distincţie în acest sens, s-a produs o bulversare şi mai mare a normei 
ortodoxe în privinţa canonului biblic. Din dorinţa de a combate mărturisirea 
calvinizată a lui Chiril Lucaris, care susţinea canonicitatea la 39 de cărţi ale 
Vechiului Testament fără a mai aminti nimic de cele „bune de citit”, 
                         
24 IBIDEM, p. 180. 
25 M. CHIALDA, Cărţile anaghinoscomena ale vechiului Testament în Biserica Ortodoxă, 
în „Studii Teologice”, An XIV (1962), nr. 4, p. 501. 
26 M. BASARAB, op. cit., p. 65. 
27 M. CHIALDA, op. cit., p. 522. 
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Patriarhul Dositei a ajuns să urmeze punctul de vedere romano-catolic, 
considerându-le şi pe acestea drept inspirate în rând cu cele canonice. 

Prin urmare, a patra carte a Macabeilor (Iosip) este păstrată în Biblia 
de la 1688, pentru faptul că apare în versiunile greceşti agreate, atât de 
Biserică, cât şi de oamenii de cultură greci, chiar dacă nu apare în versiunile 
latine şi slave. Norma grecească este evidenţiată şi în acest caz. 
 
Concluzii 
Pentru a înţelege motivaţia pe care au avut-o traducătorii Bibliei de la 
Bucureşti în alegerea surselor critice, este necesar să înţelegem funcţia pe 
care aceştia au dat-o traducerii lor.28 Se observă că, în cazul unui text 
religios de amplitudinea Bibliei, între funcţia dată traducerii şi sursele 
folosite există o strânsă legătură, acestea neputând fi alese la întâmplare, ci 
observând şi respectând o serie întreagă de factori de natură religioasă, 
confesională, cultural-ştiinţifică. Funcţia pe care o dau traducătorii Bibliei 
de la Bucureşti, aşa după cum am văzut, nu este una cultică, dar nici una 
eminamente ştiinţifică. Funcţia traducerii lor este una teologică, iar pentru a 
atinge acest deziderat este nevoie ca ei să respecte funcţia ştiinţifico-
filologică, urmărind ca prin traducerea lor „den cuvânt în cuvânt” să rămână 
cât mai aproape de textul-sursă original. Din această cauză, ei renunţă la alte 
surse, în special la cele slavone, şi apoi la cele latineşti, pentru că, pe de o 
parte din lipsa unei funcţii cultice, sursa slavonă nu le mai era de folos, iar, 
pe de altă parte, consideră că în traducerea lor, nefiind una eminamente 
ştiinţifică, le este de prisos să mai folosească şi alte surse, în special cele 
latine, pentru a nu periclita astfel funcţia teologică a traducerii lor al cărei 
obiectiv fundamental este cunoaşterea lui Dumnezeu. Pentru a ajunge să 
îndeplininească acest obiectiv, traducătorii Bibliei de la Bucureşti se 
raportează întrutotul la norma grecească a epocii, folosind  pentru traducerea 
în limba română numai acele sursele critice recunoscute de către mediile 
culturale şi ecleziastice greceşti ale epocii. 

 
Abstract: Translations of the Bible into Romanian (1688): evaluating the 
sources in the cultural context of the era 
The first translation of the Bible, known as “Biblia de la Bucureşti” (The 
Bible of Bucharest) (1688), or the Bible of Şerban Cantacuzino, is 
considered to be the most important work of the religious literature at the 
                         
28 În privinţa funcţiei pe care o dau traducătorii Septuagintei, a se vedea S. OLOFSSON, 
Translation technique and Theological Exegesis, Collected Essays on the Septuagint 
Version, Winona Lake, Indiana, 2009 şi M. HARL,  G. DORIVAL, O. MUNNICH, 
Septuaginta. De la Iudaismul elenistic la creştinismul vechi, Editura Herald,  Bucureşti, 
2007. 
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end of the 17th century. It is a significant publication for the Romanian 
culture as well, contributing to the edification of the literary Romanian 
language and to the national unity of the Romanians from all the territories 
inhabited by them. The translation of the Bible into Romanian was a cultural 
and a practical necessity, aimed at improving the understanding and the 
teaching of Christian faith and cult practice among the clergy and the 
believers. From the preamble of the Bible, we note that its publication had a 
European impact, being one of the cultural promotion strategies used by 
Prince Şerban Cantacuzino in his politics in South-Eastern Europe.  

In fact, the entire translation work might be considered the result of a 
complex scientific endeavour, completely harmonized with the European 
cultural standards, to which many scholars participated, among whom were 
Radu and Şerban Greceanu, whose knowledge of Greek was quite good, 
together with the wise bishop Gherman of Nyssa, and with other teachers 
from the Royal School. All these scholars were educated and trained in 
well-known European academic institutions. The translators also used the 
previous partial translations into Romanian (the New Testament of Bălgrad -
1648, the Manuscript 45 of Cluj -1683-1686, the Manuscript 4389 of 
Bucharest and the translation of the Old Testament by Chancellor (Spătarul) 
Nicolae Milescu, a genuine erudite acknowledged in all the great European 
courts).  

Taking into consideration the cultural context, our intention in this 
study is to make an evaluation of the most notable sources used in the 
translation of the Bible into Romanian, both from a philological and a 
theological perspective. We will support and consolidate the philological 
argumentation with theological arguments, so that to further refine, through 
our contribution, the evaluation level reached in the current debate on this 
topic. Alongside the well-known sources of the Bible of 1688 (the Greek 
editions of Frankfurt - 1597, Strasbourg - 1526, Venice - 1687), we will rely 
on the Romanian sources (the New Testament of Bălgrad, Manuscript 45, 
Manuscript 4389), as well as the translations of the cult books printed in that 
period which use the Biblical text (the Gospel -1682, reprinted as the Greek-
Roman Gospel in 1693, the Apostle -1683, etc.) in order to assess more 
easily the way in which the translators related to the source text both 
philologically and theologically. The results are used to reflect the quality of 
the translation of the first edition Romanian Bible, whose influence on the 
Romanian language had been felt until the beginning of the 20th century. 
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Preliminarii. În timpul comunismului, cum bine se ştie, dar se ignoră voit 
de către oponenţii dreptei-credinţe, pe Amvonul românesc nu s-a aşternut 
praful, aşa cum ar fi dorit mai marii zilei. S-a predicat, cu timp şi fără timp, 
în condiţii vitrege de multe ori.2 Biserica a fost silită să se manifeste mai 
ales sub latura cultului sau a săvârşirii slujbelor în lăcaşul de cult sau la 
casele credincioşilor, fără o activitate sistematică de propovăduire a 
Cuvântului lui Dumnezeu şi fără dreptul de a apăra credinţa creştină de 
atacurile, denigrările şi minciuna care se găseau în cărţile de bază ale 
propagandei ateiste. De aceea, nu s-a putut vorbi de o propovăduire 
sistematică şi eficientă, căci, acolo unde se întrezărea aşa ceva, se intervenea 
imediat pentru a se stopa o asemenea iniţiativă. Astfel, opresiunea 
comunistă a lăsat urme adânci în dimensiunea predicatorială a Bisericii. În 
afară de privaţiunile sociale şi materiale, acesta a fost sectorul în care 
preoţimea a primit cele mai grele lovituri. Marii predicatori, cu puternică 
înrâurire asupra mulţimilor, au fost arestaţi, intelectualii de înaltă ţinută 
ştiinţifică din toate domeniile de activitate au fost loviţi fără milă. Asupra 
celor mulţi, atât în oraşe, cât şi în sate, a fost aplicată, cu rafinament, metoda 
intimidării: în timpul predicii, un ins în civil, se aşeza în raza virtuală a 
preotului şi, scoţând din buzunar un carnet şi un creion, îşi lua note, ca unul 
care era interesat să înveţe şi să reţină ceva.3 

Formal, predica nu era interzisă, dar era urmărită până la subţiere, la 
anihilare. Însă Biserica Ortodoxă Română, prin strategia ei de supravieţuire, 
nu şi-a neglijat latura învăţătorească, în ciuda acestor ameninţări, ea fiind 
singura instituţie care a reuşit să salveze neamul de la o adevărată catastrofă 

                         
1 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. 
2 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Introducere în Omiletică, Editura Universităţii din 
Bucureşti, 2001, p. 119.  
3 † Mitrop. BARTOLOMEU ANANIA, Cuvânt înainte, în lect. dr. IOAN TOADER, 
Metode noi în practica omiletică, Arhidiecezana, Cluj, 1997, p. 4. 
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spirituală. Astfel, cuvântările s-au concentrat numai asupra aspectului 
teologic, evitându-se comentariile privitoare la realităţile sociale, economice 
şi politice. În această perioadă s-au remarcat şi cei doi profesori străluciţi 
prin opera lor de vocaţie omiletică, în ceea ce priveşte originalitatea tâlcuirii 
fiecărei teme alese, precum şi a retoricii efectiv adecvate, în raport şi cu 
personalitatea predicatorului, astfel încât putem vorbi despre o stilistică 
personală a cuvântărilor pe care le-au rostit.  
 
Părintele Nicolae Petrescu (1908-2001)4 - profesor erudit şi părinte 
iubitor 
Fiind unul dintre cei mai cunoscuţi teologi din Oltenia, părintele Nicolae 
Petrescu şi-a lăsat amprenta asupra activităţii Seminarului teologic de la 
mănăstirea Coşuna-Bucovăţ din Craiova. Ca predicator, s-a îngrijit pentru 
buna prezentare a elevilor la amvon, dându-le sfaturi şi povăţuindu-i ca un 
adevărat părinte, pentru a întocmi predici de calitate. Neavând parohie, 
părintele profesor a slujit regulat în paraclisul Seminarului, în fiecare 
sâmbătă şi duminică, Vecernia, Utrenia şi Sfânta Liturghie, rostind omilii 
exegetice la pericopele evanghelice şi apostolice. În acelaşi timp, îi sfătuia 
pe elevii din ultimii ani să ia notiţe, întrucât aceste omilii sunt utile pentru 
cizelarea proaspetelor cunoştinţe în arta oratoriei. Datorită exerciţiului, 
studiului intens şi stăruinţei, publică în revista ,,Mitropolia Olteniei”, 
începând cu anul 1973, câteva omilii exegetice la anumite pericope 
apostolice, pentru ca, în anul 1975, să publice volumul pe care îl vom 
prezenta în demersul nostru. Apoi, la cererea Întâistătătorilor Bisericii 

                         
4 Născut la 2 aprilie 1908, în Laloşu, judeţul Vâlcea. Studii la Liceul din Râmnicu Vâlcea 
(1922-1927), la Seminarul ,,Sf. Grigorie Decapolitul” din Craiova (1927-1930) şi ,,Sf. 
Nicolae” din Râmnicu Vâlcea (1930-1931), la Facultatea de Teologie din Bucureşti 
(1931-1935), Seminarul pedagogic universitar Bucureşti (1936). Preot în Băile Olăneşti 
(1933-1938), profesor de Religie la mai multe licee din Craiova (1938-1948). Profesor de 
Limbi clasice şi discipline teologice la Seminarul teologic din Mofleni-Craiova (1955-1977). A 
trecut la cele veşnice la 22 februarie 2001. Principalele lucrări sunt următoarele: Explicarea 
Apostolelor duminicale. Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1975; Omiletica. 
Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1977; Catehetica. Manual pentru 
Seminariile teologice, Bucureşti, 1978; Note exegetice cu privire la capitolul 28, 17 din 
Sfânta Evanghelie de la Matei, în Revista ,,Mitropolia Olteniei” (MO), nr. 5-6/1965, p. 
557-567; Epistola către Efeseni, V, 32-33. Note exegetice, în MO, nr. 1-2/1967, p. 3-27;  
Învăţătura despre preoţie după Sf. Grigorie de Nazianz şi chipul de preot al lui însuşi, în 
MO, nr. 5-6/1966, p. 391-399; Comentariul liturgic de Teodor, episcop de Andida, în 
Revista ,,Biserica Ortodoxă Română” (BOR), nr. 3-4/1971, p. 300-322; Tâlcuirea Sfintei 
Liturghii de Sfântul Gherman, în MO, nr. 9-10/1974, p. 824-832. Pentru mai multe 
informaţii privind activitatea publicistică vezi la Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, 
Dicţionarul Teologilor Români, ediţia a doua, revăzută şi întregită, Ed. Enciclopedică, 
Bucureşti, 2002, p. 361-362. 
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noastre, a întocmit după programa analitică aprobată de Sfântul Sinod, cele 
două manuale de Catehetică5 şi Omiletică6 pentru Seminariile teologice, 
fiind primele manuale pentru elevii seminarişti, din perioada când Biserica 
nu se bucura de prea multă libertate de exprimare, datorită regimului 
comunist. Imediat ce au ieşit de sub tipar, s-au bucurat de o apreciere 
deosebită, dar nu numai atunci, ci şi în zilele noastre reprezintă un real folos, 
datorită conţinutului deosebit de bogat în informaţii actuale şi pertinente. La 
acestea se adaugă şi tâlcuirea rugăciunii Tatăl nostru, pe care a publicat-o în 
decursul a patru ani.7 

Din manualul de Catehetică desprindem câteva idei prioritare:  
• Scopul catehizării. Instrucţia religioasă şi educaţia creştină. 

Catehetica urmăreşte scopul de a instrui şi educa religios – moral pe creştini 
sau pe cei ce voiesc să îmbrăţişeze religia creştină. A instrui, înseamnă a da 
celui ce este catehizat, cunoştinţe religioase ortodoxe, a-l face să le 
stăpânească bine, pentru a nu se abate de la dreapta credinţă şi pentru a 
cultiva cele trei laturi sufleteşti: mintea,  inima şi  voinţa. În acest sens, 
Catehetica urmăreşte formarea de caractere creştine, prin transmiterea de 
cunoştinţe religioase în mod sistematic. De aceea, scopul ei este în acelaşi 
timp cultivarea minţii, împodobirea inimii cu sentimente de iubire şi 
întărirea voinţei:  

        a. Cultivarea inteligenţei şi a memoriei prin realizarea unui 
învăţământ intuitiv, adică al primirii cunoştinţelor transmise din toate 
punctele de vedere, atât de propunător, cât şi de ascultător, atât cu mijloace 
interne de închipuire, cât şi cu simţurile externe. Verbul latinesc ,,intueor-
eri-itus sum” de la care derivă cuvântul  ,,intuiţie”, înseamnă ,,a privi cu 
băgare de seamă, cu atenţie, a studia, a examina”. Intuiţia este, spune 
părintele profesor, ,,mijlocul de a atrage atenţia asupra adevărurilor 
religioase, cum şi mijlocul prin care se pot însuşi cu uşurinţă  şi în mod 
durabil aceste adevăruri”;8  

         - printre mijloacele prin care se poate realiza un învăţământ 
intuitiv, autorul aminteşte: tablourile religioase şi icoanele, schemele pe 
tablă, exemplele din istorie, comparaţiile, parabolele, explicaţiile de cuvinte, 
proverbele; 

                         
5 Bucureşti, 1978. 
6 Bucureşti, 1977. 
7 În MO, nr. 7-8/1976, 9-10/1976, 11-12/1976, p. 600-603, p. 760-763, p. 1046-1049; în 
MO, nr. 1-3/1977, nr. 7-9/1977, p. 193-195, p. 608-613; în MO, nr. 4-6/1978, 7-9/1978, 
p. 339-341, p. 627-629. 
8 Pr. prof. NICOLAE PETRESCU, Catehetica. Manual pentru Seminariile teologice, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1978, p. 50. 
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         -  o altă  condiţie pentru însuşirea şi păstrarea cunoştinţelor 
religioase este şi repetiţia lor. Catehetul trebuie să o folosească în predarea 
lecţiilor de religie,  în mai multe feluri: să dea de repetat acasă cele învăţate, 
să repete el la începutul lecţiei cele învăţate anterior, să repete şi la sfârşitul 
lecţiei cele învăţate, să repete şi în cursul lecţiei, pe unităţi metodice ale 
lecţiei, cele predate; 

         b. Cultivarea inimii: catehetul trebuie să dezvolte în sufletele 
ascultătorilor sentimentul de iubire profundă faţă de adevărurile religioase, 
spre a le face viabile.  Iubind adevărurile religiei creştine, spune părintele 
autor, ,,creştinul iubeşte pe Însuşi Dumnezeu şi pe Fiul Său, Iisus Hristos, le 
păstrează, le predică şi le apără, aşa cum le-au apărat mucenicii creştini în 
tot cursul istoriei bisericeşti, cu tot zelul şi abnegaţia”;9  

        - pentru a cultiva inimile ascultătorilor cu sentimentul de iubire 
faţă de adevărurile religioase, catehetul poate folosi următoarele mijloace: să 
fie mişcat el însuşi sufleteşte în timpul transmiterii cunoştinţelor, arătând 
iubire profundă faţă de ceea ce spune, ,,vorbind cu căldură şi cu simţ creştin, 
acestea dovedite prin ton, mimică şi mai ales prin viaţa sa particulară”; 
valoarea şi efectul adevărurilor transmise să fie întărite prin exemple din 
Sfânta Scriptură şi din Sfânta Tradiţie,  despre figurile ilustre care şi-au 
însuşit aceste adevăruri şi au ţinut la ele mai mult ca la propria lor viaţă; 

        c. Cultivarea voinţei. Scopul învăţământului religios este 
formarea de caractere creştine, adică întipărirea în suflet a deprinderii de a 
săvârşi binele în mod constant, nu din teamă sau din constrângere, ci numai 
din iubire faţă de virtute; 

       - cuvântul χαραкτήρ de la care derivă neologismul ,,caracter”, 
înseamnă întipărire,  însemnare, instrument de sculptat. Catehetul trebuie să 
facă educaţia voinţei ascultătorilor în mod permanent,  odată cu instruirea 
minţii şi a memoriei şi mişcarea inimii. Mijloacele de educaţie trebuie 
îmbinate,  cu eforturile de  autoeducaţie ale ascultătorilor: exemplul 
personal, pilde de putere de voinţă în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, 
pilde de perseverenţă, de promptitudine în luarea de hotărâri.  

     • Întrebarea şi însuşirile ei (condiţiile de formă şi fond): 
- să fie înţeleasă de elevi, ca formă şi fond, adică să fie lămurită;  
- să fie precisă (categorică); 
- să indice genul proxim şi diferenţa specifică, aşa cum cer legile 

gândirii; 
- să fie scurtă, adică să conţină numai acele cuvinte necesare 

stimulării răspunsului dorit; 

                         
9 IBIDEM, p. 51. 
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- să antreneze gândirea proprie a elevului şi toate celelalte procese 
sufleteşti ale acestuia; 

- să nu se îngăduie răspunsul tuturor ascultătorilor deodată; 
- să fie formulată corect şi din punct de vedere gramatical.       
 
În ceea ce priveşte Omiletica avem în atenţie aici cel mai bun 

manual din mediul preuniversitar. Selectăm câteva fragmente, pentru 
ilustrare:        

• Rostirea predicilor. Acţiunea. ,,Actio” înseamnă fapt, act şi este 
cea mai importantă latură a oratoriei. Cicero, în lucrarea sa De oratore şi 
Ouintilian în Arta oratorică, accentuând importanţa acţiunii în oratorie, 
citează părerea celui mai mare orator al antichităţii: Demostene. Acesta fiind 
întrebat ce trebuie pus pe primul plan în arta oratorică, a spus că trei calităţi 
principale disting pe un orator adevărat: prima este acţiunea, a doua încă 
acţiunea, a treia tot, de asemenea, acţiunea; în ceea ce priveşte predica, 
acţiunea înseamnă totalitatea mijloacelor şi procedeelor pe care le foloseşte 
oratorul,10 pentru a reda ascultătorilor ceea ce a gândit şi a scris: memoria, 
pronunţarea, vocea, gesturile, expresia feţei, mâinile, ţinuta corpului şi ţinuta 
vestimentară; 

a. Memoria - memorizarea cuvântării. Cicero, în lucrarea sa De 
oratore dă o mare atenţie memoriei şi spune că ea este ,,tezaurul minţii” 
(memoria thesaurus mentis est). Memorizarea este un act pe care 
predicatorul îl săvârşeşte  în particular, dar acţiunea cea mai de seamă se 
săvârşeşte în public, în faţa ascultătorilor; 

b. Pronunţarea - rostirea propriu-zisă a cuvântării trebuie să aibă 
următoarele caracteristici: să fie corectă, adică să se rostească predica după 
regulile ortoepice înscrise în gramatica limbii române; să fie naturală, adică 
potrivit firii şi temperamentului fiecăruia, fără să fie forţată, afectată, fără să 
se vadă că imită pronunţarea altui vorbitor; să se articuleze bine cuvintele, 
să le sublinieze pe cele de valoare, să le accentueze corect, respectând 
cantitatea silabelor: lungi, scurte; să fie variată, adică potrivită cu ideile şi 
sentimentele pe care vrem să le exprimăm: vie în bucurie, blândă şi smerită 
în rugăciune, dureroasă şi mângâietoare în întristare. 

c. Vocea diferă de la om la om, dar oricum ar fi ea, în rostire trebuie 
să fie dulce, nu supărătoare. Calităţile vocii se pot dezvolta, ca toate 
celelalte, printr-o îngrijire bună, iar neglijenţa le diminuează. Pentru o 
pronunţare corectă trebuie să avem în vedere uniformitatea vocii, adică să 

                         
10 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, „Dezvoltarea studiilor pastorale: Omiletica, Catehetica 
şi Pastorala”, în coord. Pr. prof. dr. VIOREL IONIŢĂ, Teologia Ortodoxă în secolul al XX-lea 
şi la începutul secolului al XXI-lea, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011, p. 726.  
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săltăm şi să coborâm vocea la intervale uniforme. Varietatea vocii constă în 
înlăturarea monotoniei şi conformarea vocii cu natura subiectului tratat;11 

d. Gesturile. Gesticulaţia inteligentă şi prudentă are mare importanţă 
în oratorie, pentru că ea exprimă, chiar fără vorbe, aproape totul. 
Frumuseţea discursului rezultă şi din gesturi şi din mişcarea corpului. De 
aceea Demostene obişnuia să-şi pregătească acţiunea, privindu-se într-o 
oglindă mare;12 

e. Expresia feţei (fizionomia) are un rol important în activitatea 
oratorică, deoarece este oglinda sufletului. Spre faţa oratorului se îndreaptă 
atenţia ascultătorilor, la ea privesc ochii tuturor, înainte de a deschide gura 
predicatorul. Elocinţa vorbitorului trebuie să se arate şi prin elocinţa feţei: 
aceasta să fie nesilită, modestă, iar expresia ei să fie în acord cu cuprinsul 
cuvântării. Privirea ochilor să fie naturală şi corespunzătoare stărilor 
sufleteşti. Nu este îngăduit predicatorului ca să ţină ochii puţin sau complet 
închişi şi nici să aibă o privire rătăcită şi căutătoare peste ascultători;13 

f. Mâinile. Limbajul mâinilor a fost foarte mult studiat  de retorica 
antichităţii. ,,Celelalte părţi ale corpului ajută pe vorbitor, dar mâinile 
vorbesc ele, însele”, spune Quintilian. Cu ele cerem, promitem, chemăm, 
concediem, ameninţăm, implorăm, ne exprimăm groaza, prin ele întrebăm, 
negăm; prin ele ne manifestăm bucuria, întristarea, îndoiala, mărturisirea. 
De aceea, în diversitatea atât de mare a vorbirii tuturor neamurilor şi 
popoarelor, gesturile mâinilor sunt vorbirea comună a tuturor oamenilor”.14 
Predicatorul trebuie să ţină seama de importanţa mişcării mâinilor şi de 
înţelesul acestor mişcări, în vorbire, dar şi aici trebuie să arate prudenţă şi să 
fugă de abuzuri. Înainte de a rosti cuvântarea în biserică, este bine ca 
predicatorul s-o rostească singur, la masa lui de lucru, memorizând-o şi 
exersând gesturile pe care are să le facă atunci când va vorbi în public. El nu 
trebuie să uite niciodată dictonul grec: nimic peste  măsură;15 

g. Ţinuta corpului şi cea vestimentară: ţinuta corpului să fie naturală 
şi în totală armonie cu solemnitatea cu care se rosteşte cuvântul Domnului. 
Mişcările corpului trebuie să fie foarte moderate şi expresive, adică să 
însoţească gândurile şi sentimentele vorbitorului, dar să reflecte calmul şi 
buna aşezare sufletească, iar nu nervozitate şi neastâmpăr. ,,Predicatorul să 
stea pe amvon sau în faţa altarului, având ţinuta corpului dreaptă, nici 
strâmbă. Nici piezişă şi să aibă grijă, ca aproape toţi ascultătorii să fie în faţa 
                         
11 Pr. prof. NICOLAE PETRESCU, Omiletica. Manual pentru Seminariile teologice, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1977, p. 246. 
12 IBIDEM. 
13 IBIDEM, p. 248. 
14 IBIDEM, p. 249. 
15 IBIDEM, p. 250. 
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lui. Să se ferească de ţinuta ţeapănă sau de legănarea capului când 
vorbeşte”; ţinuta vestimentară cu care se prezintă în faţa ascultătorilor 
trebuie să fie distinsă: nu se cere eleganţă sau modă în îmbrăcămintea 
preotului, ci curăţenie, modestie şi bună rânduială. Nu se cere preocupare 
unică pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, dar nici nu se îngăduie 
neglijenţă, dezgustare pentru ochii ascultătorilor (Pr. N. Petrescu, Omiletica, 
p. 251).  

Volumul de predici de care ne ocupăm este intitulat de părintele 
Petrescu cum nu se poate mai simplu şi mai sugestiv: Explicarea 
Apostolelor duminicale,16 adăugând apoi, ca subtitlu: Manual pentru 
Seminariile teologice, stabilind prin aceasta, de la bun început, care este 
publicul ţintă al scrierilor sale, după cum mărturiseşte, de altfel, chiar în 
Cuvântul înainte al cărţii: ,,Primii destinatari ai acestui manual sunt elevii 
Seminariilor teologice, dar la aceştia se pot adăuga şi studenţii Institutelor 
teologice, şi preoţii, slujitori şi predicatori în Biserică”.17 Autorul a intuit 
nevoia adâncă de cunoaştere a elevilor şi chiar a preoţilor, în ceea ce 
priveşte studiul Noului Testament, astfel încât demersul său este demn de 
toată lauda: ,,Acest manual era absolut necesar pentru studiul biblic al 
Noului Testament în Seminariile teologice şi, de aceea, Prea Fericitul 
Patriarh Justinian... a împlinit şi de data aceasta o mare cerinţă didactică, 
prin hotărârea de a tipări manuale şcolare pentru învăţământul teologic”.18 

Deşi se prezintă sub forma unui manual, singurul de acest fel 
cunoscut la noi, cuprinde 50 de omilii exegetice, care nu sunt altceva decât 
un material ,,de-a gata”, deosebit de util în valorificarea omiletică a 
pericopelor apostolice, ignorate în general în predică. Titlurile scrierilor sale 
sunt simple, reflectând ocazia rostirii pericopei respective: Explicarea 
Apostolului din Duminica a V-a după Paşti, a Samarinencii: Fapte XI, 19-
30, Explicarea Apostolului din Duminica Rusaliilor (Cincizecimii): Fapte 
II, 1-11, Explicarea Apostolului din Duminica Fiului Risipitor:  I Corinteni 
VI, 12-20, Explicarea Apostolului din Duminica a IV-a a Postului: Evrei VI, 
13-20. 

În debutul celei dintâi dintre ,,lecţiile” sale, ca un inspirat dascăl, 
preotul Nicolae Petrescu simte nevoia oferirii unor explicaţii introductive, în 
ceea ce priveşte rânduirea citirii pericopelor apostolice, precum şi originea 
termenului de „pericopă”: ,,În ceea ce priveşte citirea Apostolului şi a 
Sfintei Evanghelii, anul bisericesc începe în ziua de Paşti. De aceea, cele 

                         
16 Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1975, 351 p. 
17 Pr. prof. NICOLAE PETRESCU, Explicarea Apostolelor duminicale. Manual pentru 
Seminariile teologice, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1975, p. 5.  
18 IBIDEM. 
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două cărţi liturgice, Apostolul şi Evanghelia, încep cu pericopele din ziua de 
Paşti. Cuvântul <<pericopă>> este de origine grecească şi înseamnă, între 
altele, <<tăietură circulară>>. Pericopa apostolică sau evanghelică este, 
deci, un pasaj desprins din Noul Testament, cuprinzând o învăţătură divină 
bine conturată, cum o arată şi numele grecesc, expusă, fie direct, ca în 
predica de pe munte, fie indirect, prin parabole. La fiecare liturghie se 
citeşte câte o pericopă apostolică şi evanghelică, arătate într-un Îndrumar 
special. În ceea ce priveşte conţinutul, ambele pericope sunt în perfectă 
concordanţă, lămurindu-se şi întregindu-se reciproc. Ele conţin una sau mai 
multe idei dogmatice sau morale, bine precizate, constituind o lecţie pentru 
fiecare zi din anul bisericesc, uşor de învăţat de către creştinii participanţi la 
liturghie... Pericopele apostolice şi evanghelice, care se citesc în toate zilele 
de peste an, se împart în trei cicluri: Ciclul I cuprinde opt săptămâni, 
începând de la Paşti şi terminându-se cu săptămâna de după Duminica 
Mare; Ciclul al II-lea cuprinde treizeci şi şase de săptămâni, începând cu 
Duminica I după Cincizecime şi terminându-se la Postul Mare; Ciclul al III-lea 
cuprinde săptămânile Postului Mare. Pericopele apostolice din ciclul I sunt 
luate din Faptele Apostolilor, prima carte de istorie a Bisericii Creştine, iar 
cele din ultimele două cicluri sunt luate din epistolele pauline şi 
soborniceşti”.19 

Cu privire la forma predicilor părintelui Nicolae Petrescu, 
observăm că prezentarea fiecărei pericope apostolice este structurată în 
patru unităţi metodice: introducerea, constând fie dintr-o scurtă expunere a 
conţinutului pericopei apostolice precedente, fie din specificarea câtorva 
cunoştinţe de introducere în Noul Testament, aflate în legătură cu Epistola 
din care se începe explicarea pericopelor. Urmează apoi expunerea ,,ad 
litteram” a textului pericopei apostolice respective, urmată de explicarea 
minuţioasă a pericopei, structurată la rândul ei pe versete şi idei. În 
încheierea scrierilor, ne surprinde plăcut faptul că autorul recurge la 
formularea şi prezentarea unor învăţături dogmatice şi morale pentru viaţa 
credincioşilor – de obicei în număr de două sau trei – extrase din cuprinsul 
pericopei explicate.  

Vom alege spre exemplificare una dintre aceste valoroase omilii: 
Explicarea Apostolului din Duminica a XII-a după Rusalii: I Corinteni XV, 
1-11. În introducere găsim redat pe scurt cuprinsul pericopei apostolice, 
precum şi împrejurările în care aceasta a fost scrisă: ,,În această pericopă 
apostolică se cuprinde învăţătura despre Învierea Domnului Iisus Hristos. 
Învierea Domnului este cea mai mare minune săvârşită de El Însuşi asupra 
Sa şi de aceea şi învăţătura despre această minune este cea mai de seamă 

                         
19 IBIDEM, p. 7-8. 
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dogmă a Bisericii Creştine. Apostolul, aflând că unii dintre corinteni, sub 
influenţa unor filozofi păgâni, nu cred în învierea morţilor, se hotărăşte să 
trateze această dogmă fundamentală a creştinismului, sprijinindu-se pe cea 
mai puternică dovadă: Învierea Domnului Iisus Hristos. Pericopa de azi 
cuprinde numai minunea Învierii Domnului Hristos”.20 Urmează apoi 
redarea fidelă a textului pericopei: ,,Vă fac cunoscută, fraţilor, Evanghelia 
pe care v-am binevestit-o, pe care aţi şi primit-o, întru care şi staţi, prin care 
şi suntei mântuiţi; cu ce cuvânt v-am binevestit-o – dacă o ţineţi cu tărie, 
afară numai dacă n-aţi crezut în zadar – căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce 
şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; şi 
că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că s-a arătat lui 
Chefa, apoi celor doisprezece; în urmă s-a arătat deodată la peste cinci sute 
de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până azi, iar unii au şi adormit; 
după aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor Apostolilor; iar la urma tuturor, 
ca unui născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi mie. Căci eu sunt cel mai 
mic dintre Apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că 
am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea 
ce sunt; şi harul Lui care este în mine, n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai 
mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Deci 
ori eu, ori aceia, aşa propovăduim şi voi aşa aţi crezut” (I Corinteni XV, 1-11). 
În continuare, descoperim explicarea pericopei, care începe astfel: 
,,Apostolul ştia că dogma învierii morţilor este tăgăduită de secta 
saducheilor, ştia că păgânii îşi băteau joc de ea, ştia că unii creştini o 
tălmăceau după a lor închipuire şi mai ales aflase acum că unii dintre 
corinteni, păgâno-creştini, îmbibaţi cu idei filosofice păgâne, contrare 
acestei învăţături, socoteau că este cu neputinţă minunea învierii morţilor... 
De aceea, Sfântul Pavel explică această învăţătură cu toată vigoarea minţii 
sale, de Dumnezeu inspirată”.21  

După explicarea sistematică a versetelor ce compun pericopa 
apostolică, autorul conchide: ,,Expunerea învăţăturii despre învierea 
Domnului este propriu-zis un rezumat al predicii Apostolului, în punctele 
sale mai esenţiale. De aceea Sfântul Pavel începe aşa: <<Căci  v-am dat, 
întâi de toate, ceea ce şi eu am primit>>… Sfântul Pavel vorbeşte în mod 
special despre arătarea Domnului, care i s-a făcut lui pe drumul Damascului. 
Această arătare a fost o mare cinste pentru Apostol din partea lui Dumnezeu 
şi de câte ori vorbeşte despre această revelaţie specială, el îşi aduce aminte 
de calea pierzării sufleteşti pe care a umblat mai înainte, fiind cel mai crunt 
prigonitor al creştinilor şi de aceea se umileşte sincer, cu vorba şi cu fapta: 

                         
20 IBIDEM, p. 154. 
21 IBIDEM, p. 155. 



142 
 

<<un născut mai înainte de vreme>> – aluzie la caracterul anormal, violent 
<<chirurgical>> al vocaţiei sale”.22 Din învăţăturile dogmatice şi morale pe 
care părintele le extrage din pericopa amintită, vom reţine: ,,Scopul suprem 
al păstrării dreptei credinţe, în toate articulaţiile ei, este mântuirea. Aceasta 
ne-o reaminteşte cu vigoare pericopa de azi, chiar la începutul ei, în care 
Sfântul Pavel foloseşte patru verbe care conţin aspectele şi fazele învăţăturii 
celei drepte predicată de el, primită şi păstrată de către corinteni: a binevesti, 
a primi, a sta (în învăţătură), a fi mântuiţi. Mântuirea însă este condiţionată 
de păstrarea cu tărie a învăţăturii celei drepte, adică de aderarea profundă la 
învăţătura Sfintei Evanghelii şi la înfăptuirea ei: <<dacă o ţineţi cu tărie, 
afară numai dacă nu aţi crezut în zadar>>”.23 

Constatăm că deseori părintele face chiar o analiză stilistică şi 
gramaticală a pericopelor, aşa cum citim bunăoară în Explicarea Apostolului 
din Duminica a XXVIII-a după Rusalii: Coloseni I, 12-18, unde laudă 
măiestria Apostolului în arta cuvântului: ,,Cu iscusinţa sa deosebită, 
Apostolul stăruie asupra acestei învăţături, şi prin mijloacele omiletice-
stilistice, pe care le foloseşte şi anume, prin repetarea şi accentuarea 
pronumelor, care ţin locul cuvântului <<Fiul>>, prin accentuarea deci a 
cuvântului de valoare, pe care să-l reţină cititorii şi ascultătorii, în mod 
absolut obligatoriu. De 11 ori în cinci versete (14-18), foloseşte Apostolul, 
în mod apăsat, pronumele personal, posesiv, relativ, demonstrativ, care arată 
pe Fiul Cel iubit al Tatălui, întru slava Sa neegalată de nicio făptură”.24 

Observăm, de asemenea, acrivia explicaţiilor, care merg până la 
amănunt, inclusiv cu privire la precizările etimologice şi bibliografice, aşa 
cum întâlnim în expunerea părintelui autor referitoare la expresia paulină: 
,,Cel ce nu iubeşte pe Domnul să fie anatema” (I Corinteni 16, 22): ,,El mai 
adaugă un blestem sau o imprecaţie <<anatema>> (ἀνάτεμα) pentru <<cel 
ce nu iubeşte pe Domnul>>. Aceasta este o ameninţare pentru toţi corintenii 
care n-ar voi să înlăture abuzurile pe care Apostolul le-a semnalat în 
cuprinsul Epistolei. Aceasta ar dovedi cu prisosinţă că ei nu iubesc pe 
Domnul, ci pe diavolul. Cuvântul <<anathema>> este traducerea grecească 
de către Septuaginta a cuvântului ebraic <<hélem>>, care indică un lucru 
sau o persoană sortită distrugerii, pieirii (cf. Levitic 27, 28-29; Deuteronom 
7, 26; Iosua 6, 17; Galateni 1, 8-9). Corintenii trebuiau să înţeleagă, deci, că 
îi aşteaptă pieirea, dacă nu se întorc de la rele”.25 Vorbind despre sărutarea 
frăţească pe care Sfântul Apostol Pavel o recomanda corintenilor, părintele 

                         
22 IBIDEM, p. 157. 
23 IBIDEM, p. 159. 
24 IBIDEM, p. 262. 
25 IBIDEM, p. 164. 
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profesor face apel şi la un reper patristic: ,,La iudei, semnul salutului şi al 
iubirii reciproce era sărutarea (cf. Matei 26, 48; Marcu 14, 44; Luca 7, 45; 
22, 48 etc.). Obiceiul acesta l-au împrumutat şi l-au practicat şi creştinii, fie 
în raporturile lor particulare, fie ca un rit oficial într-un moment al Sfintei 
Liturghii. Sfântul Justin Martirul (sec. al II-lea), în Apologia I, cap. 65, 
dându-ne schema Liturghiei Bisericii primare, mărturiseşte că înainte de 
sfinţirea darurilor, în biserică, creştinii se îmbrăţişau unii pe alţii cu sărutare 
(ἀλλήλους φιλήματι ἀσπζόμεθα). De asemenea, la Paşti, creştinii se sărutau, 
bărbaţii cu bărbaţii, femeile cu femeile, când se cânta <<Slava laudelor>>. 
Astăzi, ca o amintire a acestui rit istoric, în timpul Sfintei Liturghii, se sărută 
numai preoţii în altar, după rostirea cuvintelor <<Să ne iubim unii pe 
alţii>>. Salutările trimise corintenilor din partea tuturor deci sunt sărutarea 
dragostei şi a păcii”.26 

Scrierile părintelui Nicolae Petrescu sunt expuneri sistematice, clare 
şi cursive, caracterizate prin echilibru în desfăşurarea ideilor şi în proporţia 
părţilor componente, alcătuind un tot unitar, pe bună dreptate un manual, o 
carte de căpătâi a oricărei persoane care şi-a găsit o vocaţie din studierea în 
amănunţime a Sfintei Scripturi. Tehnica întrebuinţată este cea a unui dascăl 
iscusit, care îşi organizează materia în lecţii migălos proiectate, urmând 
nişte paşi bine stabiliţi, urmărind explicarea noţiunilor, a întâmplărilor 
pericopei, facilitarea asimilării cunoştinţelor şi deprinderea învăţăturilor 
morale extrase din acestea. 

Stilul propriu al părintelui autor se remarcă printr-un bogat fond 
biblic, adaptat gradului de pregătire teologică a fiecărei grupe de destinatari: 
,,Elevii din clasele mici ale Seminariilor teologice vor asimila cu uşurinţă 
partea I a lecţiilor (introducerea), partea a II-a (textul pericopei) şi partea a 
IV-a (învăţăturile formulate la sfârşitul fiecărei lecţii); elevii ultimelor clase 
din Seminariile teologice, studenţii Institutelor teologice şi slujitorii 
predicatori ai Bisericii vor găsi, vor înţelege cu uşurinţă, şi chiar vor putea 
să dezvolte materialul exegetic, limitat, din partea a III-a a lecţiilor, scoţând 
chiar mai multe şi variate învăţături finale”.27 Este de remarcat că foloseşte 
o limbă îngrijită, un vocabular ales, bogat şi variat, reuşind să exprime clar 
şi convingător ceea ce a gândit şi a simţit. Evitând neologismele, pledează 
pentru un limbaj accesibil, natural, într-un cuvânt, liturgic (bisericesc). Nu 
sesizăm abundenţa figurilor retorice, ba chiar acestea lipsesc cu desăvârşire 
din frazele bogate, explicative, al căror scop imediat nu este în mod necesar 
impresionarea auditoriului, ci tâlcuirea cât mai temeinică, verset cu verset, a 
pericopei apostolice. Autorul nu foloseşte în scrierile sale figuri de stil, în 

                         
26 IBIDEM, p. 163. 
27 IBIDEM, p. 6. 
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schimb, explică orice figură de stil, orice formă sintactică biblică, orice 
cuvânt polisemantic întâlnit în textele pericopei, cum vedem, de pildă în 
Explicarea Apostolului din Duminica a II-a (a Tomii): Fapte V, 12-20: 
,,<<Cuvintele vieţii acesteia>>, expresia finală a pericopei acesteia, sunt o 
metonimie şi o metaforă în acelaşi timp, prin care trebuie să înţelegem 
întreaga operă de mântuire săvârşită de Mântuitorul”.28  
 
Pr. Prof. Dr. Sebastian Chilea (1907-1990)29 - om de o sensibilitate 
aparte, foarte iubit de elevi  
Considerat unul dintre cei mai străluciţi profesori pe care i-au avut 
Seminariile Teologice din Craiova (1951-1959) şi Bucureşti (1965-1978), 
predicator cu mare audienţă al Catedralei mitropolitane din Craiova, precum 
şi la câteva biserici din Bucureşti la care a slujit, doctor în filosofie, a fost un 
om de o sensibilitate aparte, foarte iubit de elevi.30 Ca teoretician al predicii, 
părintele Chilea a lăsat în literatura omiletică mai multe studii de valoare 
excepţională.31 Deşi s-a remarcat, aşa cum am menţionat anterior, şi ca 
predicator consacrat, totuşi cercetând periodicele bisericeşti din Muntenia în 
perioada în care a activat ca ostenitor în slujba Bisericii, atât la Craiova, cât 
şi la Bucureşti, nu am găsit prea multe predici publicate. Probabil le-a avut 
în manuscris, gata de publicare, însă vremurile n-au fost destul de favorabile 
pentru acest demers al părintelui profesor.32 Parcurgând paginile revistei 
                         
28 IBIDEM, p. 22. 
29 Născut la 25 decembrie 1907, în Godineşti, judeţul Gorj. Studii la Seminarul Teologic 
,,Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea (1921-1929) şi la Facultatea de Teologie din 
Bucureşti (1929-1933), cu doctoratul în 1949. Preot paroh în Baia de Aramă, judeţul 
Mehedinţi (1932-1941), preot predicator la catedrala ,,Sfântul Dumitru” din Craiova (din 
1941), profesor la Seminarul teologic din Craiova (1951-1952 şi 1955-1959), apoi la cel din 
Bucureşti (1965-1978), deţinut politic timp de cinci ani (1959-1964). În 10 mai 1990 trece 
la cele veşnice, în Bucureşti. Lucrări: Etica şi estetica, Craiova, 1948 (teză de doctorat); 
Rugăciunea preotului, în MO, nr. 3-4/1955, p. 167-173; Despre providenţă, în  MO, nr. 
7-8/1958, p. 537-543; Cum poate fi prezentată în predici învăţătura ortodoxă despre 
mântuire, în  BOR, nr. 9/1958, p. 878-885; Logos şi Ethos, în Revista ,,Studii Teologice” 
(ST), nr. 3-4/1970, p. 250-266; Ironia biblică şi morala ironiei, în ST, nr. 9-10/1973, p. 
632-647; Paradoxul mincinosului şi ambiguitatea minciunii, în ST, Anul XXVI, , nr. 3-4/1974, 
p. 190-202; Eroare, păcat, iertare, în ST, nr. 5-6/1974, p. 364-382; Metoda Pastoralei în 
cadrul Teologiei ortodoxe, în  BOR, nr. 3-4/1976, p. 298-308; Despre ipotezele lui Origen, 
în ST, nr. 1-2/1978, p. 63-80; Sfinţii la judecarea păcătoşilor, în ST, nr. 5-10/1979, p. 
572-586.          
30 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Introducere în Omiletică..., p. 168. 
31 Dintre acestea amintim: Predica de succes, în MO, nr. 1-3/1954, p. 36-38; Predicatorul, 
în MO, nr. 3-4/1958, p. 176-190; Cum poate fi prezentată în predici învăţătura ortodoxă 
despre mântuire, în MO, nr. 9/1958, p. 878-885; Consideraţii omiletice actuale, în Revista 
,,Ortodoxia”, nr. 1/1967, p. 65-78. 
32 Să nu uităm că a fost deţinut politic între 1959-1964. 
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,,Mitropolia Olteniei” am descoperit patru cuvântări: 2 predici tematice 
dogmatice33 şi 2 panegirice.34 De fapt, acestea nu sunt predici propriu-zise, 
ci materiale omiletice, din care pot rezulta mai multe cuvântări. Nu este, 
însă, un material brut, ci unul prelucrat, aici intervenind merituos părintele 
Chilea. 

Izvoarele utilizate. Ca un adevărat erudit, autorul citează în 
materialele sale omiletice cele mai potrivite fragmente din Sfânta Scriptură 
şi Sfinţii Părinţi, cu ajutorul cărora ilustrează o idee sau un mesaj transmis 
ascultătorilor. Cuvintele Sfântului Irineu sunt acelea care îi combat pe 
gnosticii care deosebeau pe Omul Iisus de Fiul lui Dumnezeu, şi sunt 
folosite de autor pentru a sublinia şi preaslăvi divinitatea ce S-a întrupat 
printre oameni: ,,Fiul lui Dumnezeu s-a făcut copilaş ca omul, El, cel 
desăvârşit, nu pentru sine, ci pentru ca să se arate astfel în stare de toată 
nimicnicia omenească, pentru ca şi omul să ajungă în stare de a se ridica 
până la Dumnezeu”.35 Gânditorii vremii, Platon şi Plotin sunt şi ei citaţi, 
primul considerând naşterea omului ca o condamnare, iar cel de-al doilea se 
sfia să îşi dezvăluie data naşterii, căci îi era ruşine că s-a născut.36  

Discutând problema ştiinţei lui Adam, este citat Sfântul Chiril al 
Alexandriei, care afirmă că ,,Adam n-a dobândit ştiinţa progresiv, ci i-a fost 
dată deodată, la creaţie, puterea Cuvântului iradiind asupra lui şi 
împărtăşindu-i o inteligenţă umană perfectă”.37  
 
Structura predicilor 
Introducerea cuvântărilor părintelui Chilea constă în explicarea pe scurt a 
temei propuse spre dezbatere, enunţată şi în titlu, astfel: ,,Tema aceasta este 
de un deosebit interes predicatorial şi catehetic. Mai mult decât în alte 
împrejurări, se cere aici un fond asimilat şi unitar, pe lângă o formă de 
expunere bine cumpănită sub toate aspectele la care o formă vie şi actuală 
obligă pe vestitorul Sfintei Evanghelii”.38 În panegirice, introducerea, de 
cele mai multe ori succintă, prezintă detaliile cele mai semnificative în 
legătură cu viaţa şi faptele sfântului pomenit sau aşezarea prăznuirii acestui 
sfânt într-o anumită zi din calendar: ,,Aşezarea prăznuirii Marelui nostru 
Părinte Sfântul Nicodim, a doua zi după Naşterea Domnului este una din 

                         
33 Material omiletic. Înălţarea şi căderea primului om, în MO, nr. 3-4/1958, p. 203-210; 
Material omiletic. Despre Providenţă, în MO, nr. 7-8/1958, p. 537-543. 
34 Material omiletic. Naşterea Domnului, în MO, nr. 11-12/1958, p. 780-782; Sfântul 
Nicodim, în MO, nr. 1-2/1967, p. 138-140. 
35 Pr. prof. dr. SEBASTIAN CHILEA, Material omiletic. Naşterea Domnului..., p. 780. 
36 IBIDEM, p. 781. 
37 IDEM, Material omiletic. Înălţarea şi căderea primului om…, p. 204.  
38 IDEM, Material omiletic. Despre Providenţă..., p. 537. 
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acele sfinte orânduiri ale Bisericii, în care se vădeşte infailibila ei 
înţelepciune. Niciun alt loc din calendarul creştin nu era mai potrivit. 
Sfântul Nicodim s-a dăruit Mântuitorului din pruncie şi până la moarte, cum 
puţine cazuri se cunosc în istoria creştinătăţii. S-a născut pentru Domnul 
Iisus, a trăit pentru Domnul Iisus, a murit pentru Domnul Iisus. De aceea 
pământeasca sa vieţuire ne apare astăzi ca un crâmpei de veşnicie în care 
străluceşte cu veşnică lumină tot ce este veşnic şi dumnezeiesc în om, în 
istoria omului”.39  

În tratare este dezvoltată tema propusă, apelându-se la numeroase 
citate din Noul Testament sau Sfinţii Părinţi: ,,Sfinţii Părinţi au făcut din 
problema Providenţei o temă predilectă, atât din pricina importanţei sale 
practice, cât şi din pricina numeroaselor atestări sau controverse pe care le-a 
prilejuit. Lactanţiu, Sf. Grigorie din Nyssa, Teodoret al Cirului, Sf. Ioan 
Gură de Aur, supranumit şi mare teolog al Providenţei, Fericitul Augustin, 
Sf. Ioan Damaschin, ca să menţionăm pe cei mai de seamă, i-au consacrat 
opere la care secolele ulterioare n-au mai adăugat decât prea puţin, în ceea 
ce priveşte limpezimea sau precizarea... Providenţa ca lucrare a lui 
Dumnezeu este veşnică, dar efectele ei, realizările în opera creaţiunii, sunt 
temporale, ca şi creaturile. Planul divin al lumii este etern, el constituie 
Providenţa propriu zisă”.40 În alte predici, tratarea se ocupă cu descrierea 
semnificaţiei unei sărbători anume, cum vedem de pildă în Panegiricul la 
Naşterea Domnului: ,,Din înălţimile slavei dumnezeieşti, Mântuitorul s-a 
scoborât în adâncul umilinţelor omeneşti. Şi a început chiar cu începuturile 
umilinţelor, naşterea în chip de om. Pentru Dumnezeu creatorul aceasta este 
semnul celei mai desăvârşite smerenii şi semnul celei mai înalte iubiri... O 
predică la Naşterea Domnului în mod firesc devine o expansiune lirică şi 
imn, care se dispensează de materialul informativ şi didactic, dar pe care îl 
presupune şi pe care se construieşte”.41  

Încheierea reprezintă adesea o constatare, o concluzie a 
evenimentelor analizate în tratare: ,,Motivul religios şi istoric a devenit izvor 
de inspiraţii poetice. Milton, de pildă, reluând tema Paradisului a creat un 
poem plin de un mare adevăr: căderea primilor oameni a pus pe lucruri şi pe 
evenimente, pe toată desfăşurarea istorică o pecete: toate arată un 
Dumnezeu pierdut, şi o natură căzută”.42 
 
 

                         
39 IDEM, Sfântul Nicodim..., p. 138. 
40 IDEM, Material omiletic. Despre Providenţă..., p. 539. 
41 IDEM, Material omiletic. Naşterea Domnului..., p. 781. 
42 IDEM, Material omiletic. Înălţarea şi căderea primului om…, p. 210. 
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Limbaj şi stil 
Remarcându-se prin stilul elevat, limbajul impecabil, figurile de stil inspirat 
alcătuite, demonstrând totodată o desăvârşită cultură teologică, predicile 
părintelui Sebastian Chilea impresionează ascultătorul prin harul 
duhovnicesc cu care sunt scrise şi rostite. Observăm, aşadar, fineţea 
observaţiilor şi erudiţia părintelui autor, atât în plan scripturistic şi patristic, 
cât şi al culturii laice, utilizând cu predilecţie autori din literatura universală 
– Pernet, Faulhaber, Lacordaire, A. M. Weiss, Keppler,43 dar şi diverse 
proverbe, cugetări şi maxime: ,,Diavolul vrea capul plecat; Dumnezeu 
numai genunchii”;44 ,,Unde e gardul prea mic, naiba sare peste el”;45 ,,Cine 
merge cu diavolul la han, totdeauna plăteşte consumaţia”;46 sau ,,omul 
propune, Dumnezeu dispune”.47 
 
Concluzii 
Predicile părinţilor profesori de care ne-am ocupat sunt, fiecare în parte, un 
model de cuvântare bisericească. Din nefericire, fiind foarte preocupaţi cu 
studiul şi scrisul, ca şi cu predarea cursurilor, n-au avut răgazul necesar să 
publice predici pentru toate duminicile şi sărbătorile anului bisericesc, dar şi 
cuvântările tipărite până acum sunt foarte utile slujitorilor Bisericii noastre. 
Erudiţia, pregătirea teologică de excepţie, tactul pastoral, abilitatea 
construirii argumentării şi capacitatea transmiterii mesajului omiletic, atât 
spre inimile credincioşilor, cât şi spre aspectele practice ale vieţii creştine, 
fac din cuvântările celor doi autori un temei puternic, prin care se edifică în 
chipul credincioşilor ascultători sau cititori credinţa străbună a Bisericii 
noastre Ortodoxe. Înzestrarea lor în arta omiletică, precum şi căldura 
sufletească pe care cuvântările o emană, alături de încercarea de a se inspira 
din realităţile societăţii româneşti, toate acestea sunt  încununate cu darul 
meticulozităţii şi al răbdării creştineşti, vădind deopotrivă dorinţa de a hrăni 
şi a dărui bucurie sfântă poporului prin propovăduirea cuvântului lui 
Dumnezeu. Predicile şi cuvântările părinţilor profesori sunt adevărate 
bijuterii ale genului. Toate aceste elaborări poartă girul autorităţii, 
seriozităţii şi competenţei de care au dat dovadă toată viaţa. Predicile şi 
cuvântările acestora se disting prin mai multe calităţi. În primul rând se 
observă o foarte clară alegere şi fixare a temelor acestor creaţii, mereu în 
legătură cu pericopa evanghelică citită şi cu evenimentul sărbătorit de 
Biserică, fiind vorba de o omilie, predică tematică, meditaţie sau panegiric. 
                         
43 IDEM, Material omiletic. Despre Providenţă..., p. 542. 
44 IDEM, Material omiletic. Înălţarea şi căderea primului om…, p. 210. 
45 IBIDEM. 
46 IBIDEM. 
47 IDEM, Material omiletic. Despre Providenţă..., p. 542.  
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În al doilea rând, aceste cuvântări sunt foarte documentate scripturistic, 
patristic şi literar, cu exemple tot mai edificatoare. Limbajul este cel liturgic, 
omiletic, bisericesc, al ,,vechilor cazanii”, dar adaptat lexicului prezent. 

Nădăjduim ca această modestă prezentare biografică şi bibliografică 
a iluştrilor preoţi şi dascăli de Teologie, care au slujit cu credincioşie 
Biserica şi învăţământul teologic, să fie ca o smerită rugăciune înaintea 
Preasfintei Treimi pentru liniştita şi binemeritata lor odihnă, iar pentru 
ostenitorii în ogorul catehetic-omiletic şi pedagogic un imbold spre a le 
urma exemplul. 
 
Abstract: Two Proeminent Representatives of the Romanian Sermon: 
Rev. Prof. Nicolae Petrescu and Rev. Prof. PhD. Sebastian Chilea  
During 1945-1989, as a characteristic of the adverse historical and political 
context, a particular highlight is cast on the harsh atmosphere in which the 
Church was forced to manifest itself, especially insofar as the cult was 
concerned with the holding of mass in the cult buildings. In the sermons of 
all representatives of this dramatic period in the history of the Church and of 
our nation, there are urges and comments made by such representatives, at 
the cost of losing their freedom or even their lives, with regard to the social, 
economic and political realities of those times, contributing to the 
ennoblement of the work full of grace, devotion and sacrifice of these 
remarkable preachers. As one of the most well-known theologians in 
Oltenia, Father Nicolae Petrescu left his mark on the activity of the School 
of Theology at the Coşuna-Bucovăţ Monastery in Craiova. As a preacher, he 
ensured the proper presentation of the students when appearing at the 
Rostrum, giving them advice and counseling as a true parent would do, thus 
helping them to prepare original sermons. Considered one of the most 
brilliant professors of the Schools of Theology in Craiova (1951-1959) and 
Bucharest (1965-1978), preacher with high audience of the Metropolitan 
Cathedral in Craiova, as well as in several churches in Bucharest where he 
served, holder of a Ph.D. in philosophy, Father Sebastian Chilea was a man 
of peculiar sensitivity, greatly reveled by his students. As a theoretician of 
sermon, Father Chilea left behind, for the homiletic literature, studies of 
exceptional value. 
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Estetica ascetismului.  
„Simţirea” (aisthesis) apofaticului ca iradiere a prezenţei 

interioare a lui Hristos (prolegomene pentru un dialog 
între ascetică şi fenomenologie) 

 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. NICHIFOR TĂNASE1 
 

Cuvinte cheie: ascetism, estetică, apofatic, Hristos, experienţă 
Keywords: asceticism, aesthetics, apophatic, Christ, experience  

 
1. Estetica ascetismului - spre o radicală cultura Dei. Faţa lui Hristos şi 
forma Bisericii - exprimarea identităţii într-un context ascetic 
Plecând de la un studiu al lui Jean-Pierre Vernant, pentru care trupul uman 
nu era un trup complet în concepţia vechilor greci2, Patricia Cox Miller 
susţine ideea potrivit căreia, „în acetismul creştin al antichităţii târzii, 
trupul era perceput ca fiind problematic, nu pentru că era trup, ci pentru că 
nu era un trup desăvârşit”.3 Astfel, trupul omenesc este capabil de 
transformare pentru a deveni un trup dezăvârşit: „De aceea, asceticii 
creştini au folosit în mod obişnuit, metafora luminii pentru a exprima cum 
ar arăta acest sine exemplar. Faţa avvei Pamvo a strălucit ca fulgerul, de 
exemplu, şi faţa avvei Sisoe a strălucit ca soarele. În lumina orbitoare a 
unei astfel de străluciri, teologi precum Grigorie de Nyssa au surprins o 
licărire din plenitudinea orbitoare a lui Adam, model exemplar al unei 
umanităţi originale, odată pierdută dar recuperată de Hristos, ca semn al 
destinului uman”.4 După cum şi P. Brown a explicat, acestă stare 
prelapsariană adamică a fost „o oglindă fidelă a unui suflet care, în sine, a 

                         
1 Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşita, Facultatea de Teologie. 
2 Un trup „înnegurat/întunecat” (dim), mai puţin strălucitor ori chiar stins, şi un trup 
„orbitor” (dazzling) datorită luminii puternice pe care o emană, ar fi diferenţa între trupul 
uman şi cel al zeilor. Cf., JEAN-PIERRE VERNANT, „Dim Body, Dazzling Body”, în 
MICHEL FEHER (ed.), Fragments for a History of the Human Body, New York, Zone, 
1989, 1, p. 18-47. 
3 PATRICIA COX MILLER, „Dreaming the Body: An Aesthetics of Asceticism”, în 
VINCENT L. WIMBUSH şi RICHARD VALANTASIS (ed.), Asceticism, Oxford 
University Press, 1998, p. 281-300. O parte din materialul acestui eseu a apărat initial în 
PATRICIA COX MILLER, Dreams in Late Antiquity: Studies in the Imagination of a 
Culture, Princeton, Princeton University Press, 1998, p. 232-248. 
4 COX MILLER, Dreaming the Body: An Aesthetics of Asceticism, p. 283. 



150 
 

reflectat cu totul nedivizată, neatinsă simplitatea lui Dumnezeu. ...Era ca 
strălucirea diafană a unui cer liniştit la amiază”.5 

Privită din perspectiva descrierii Merleau-Ponty a celor două operaţii 
ale percepţiei vizuale, „imaginaţia ascetică a super-trupului” este, pentru 
Patricia Cox Miller, tocmai încercarea de a da trupului „o totalitate, printr-
un paradoxal act de inferenţă vizuală”. În continuare, teologul american de 
la Universitatea Syracuse din New York, analizează „visele acetice” ale 
celor doi Grigorie: primul, în care Sfantul Grigorie de Nazianz îl visează pe 
fratele său adormit în Domnul, Caesarius, într-o stare „strălucitoare, 
preaslăvită, paradisiacă”, iar cel de al doilea vis, al Sf Grigorie de Nyssa, în 
care acesta îşi vede sora Macrina plecată la ceruri din lumea aceasta, sub 
forma unor moaşte de martir, din care „curgeau raze de lumină 
strălucitoare”.6 Pentru Miller aceste trupuri strălucitoare reprezintă un semn 
al „paradoxului ascetic al reîntoarcerii trupului respins” (p. 287), trupul 
însuşi fiind un semn al unei „iradieri paradigmatice ce marchează adevărata 
identitate a omului”. Ea vede aici o încercare de înrădăcinare a sensului 
sinelui unei persoane într-un mod de percepţie spirituală, mai degrabă decât 
într-una materială marcată de o „obsesie a continuităţii fizice”.7 Această 

                         
5 PETER BROWN, The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early 
Christianity, New York, Columbia University Press, 1988, p. 294. Atât pentru Cox Miller, 
cât şi pentru Brown, „metafora” luminii nu reprezintă decât o „modificare a a modului de 
percepţie care suspendă spaţiu şi timp” într-o deducţie sau „inferenţă a plenitudinii”. Din 
această înţelegere, după cum vom examina şi în continuare, nimic nu trimite spre ideea unei 
lumini divine necreate sau spre realismul unei participări la Dumnezeu prin lumina sau 
energia Sa necreată. Astfel, ideea „trupului strălucitor” este abordată de Cox Miller mai 
degrabă prin intermediul „viselor”. Din păcate, astfel de elaborări exegetice legate de 
experienţa ascetic-mistică a părinţilor deşetului transpare ca fiind receptate similar şi de 
HANNAH HUNT, Clothed in the Body: Asceticism, the Body and the Spiritual in the Late 
Antique Era, Asggate, Routledge, 2012, p. 47-62. Vezi şi: GEOFFREY GALT 
HARPHAM, The Ascetic Imperative in Culture and Criticism, Chicago, University of 
Chicago Press, 1987, p. 27. 
6 GREGORY OF NAZIANZUS, Orations 7.21 (PG 35.784B), GREGORY OF NYSSA, 
Vita Sanctae Macrinae 15.15-19 (PG 46.976B). Observăm faptul că aceste vise reflectă 
starea trupurilor înviate în toată slava lor. Pentru Patricia Fox Miller, însă, această nu 
reprezintă decât o limită a minţii umane care nu poate conţine acestă cunoaştere direct a 
fulgerului de lumină, carnea fiind un obstacol pentru dezvăluirea adevărului divin întreg, de 
aceea acesţi doi Sfinţi Părinţi folosesc visul, spune ea, „ca metaforă negativă” (cf., COX 
MILLER, Dreaming the Body, p. 285). 
7 BROWN, The Body and Society, p. 298. Grigorie de Nyssa se referă la ceea ce a fost o 
dată o icoană divină, Adam, care, în starea sa originară a privit în mod liber faţa lui 
Dumnezeu şi I-a oglindit acea strălucire; cf. De virg. 11-12 (PG 46.363B-375C), trans. by 
VIRGINIA WOODS CALLAHAN, Saint Gregory of Nyssa: Ascetical Works, The Fathers of 
the Church, Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 1967, p. 41-46. 
Apud, COX MILLER, Dreaming the Body, p. 288. 
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stare paradisiacă e înţeleasă, din păcate, doar ca o operaţie logică de 
„inferenţă a plenitudinii orbitoare”: „Grigorie (de Nyssa) pare să fi fost 
consecvent în încercarea lui de a vedea moaştele martirilor ca locuri pentru 
tranziţia de la personal la imagini impersonale ale identităţii umane”.8 
Găseşte dificilă încercarea de a găsi un limbaj potrivit pentru a descrie 
viziunea ascetică a sinelui, dar „în contextul unei autobiografii a vieţii 
ascetice, visarea devine un limbaj imporatnt pentru a articula o altă 
percepţie a sinelui” (p. 290). Astfel, oasele luminoase ale Macrinei sunt 
doar (!) un „oximoron” ca „vehicul privilegiat al semnificaţiei”, „imagine a 
sensului autentic al identităţii umane”, iar visul contribuie la „golirea de 
înţelegerea convenţională a sinelui”, pentru aflarea „sinelui ascetic”. 

Petrecerea pentru un scurt timp într-o mănăstire având la baza 
centrul cultic al Sf. Tecla, în Seleucia, Grigorie, ne spune Miller, „ar fi fost 
familiarizat cu receptarea creştină a terapiei onirice a lui Asclepius”.9 
Personalitatea sa onirică a avut un efect de vindecare asupra corpului mamei 
sale. 

„Dorinţa de a fi altul” (ce motivează utilizarea limbajului trupului 
strălucitor), prin care se exprimă „o altă formă de indentitate” („sinele 
ascetic”, pentru care trupul nu e decât un semn/simbol) ar fi căutarea celor 
doi Grigorie. În acest moment, Miller îşi dezvăluie contextul hermeneutic 
reprezentat de „respingerea lacaniană a subiectului – care înseamnă 
respingerea de către acesta a sinelui substanţial constituit, deopotrivă cu 
înţelegerea de către Lacan a sinelui ca poem în devenire”.10 În concluzie, 

                         
8 COX MILLER, Dreaming the Body, p. 289. Sfintele moaşte devin o semnificare a 
persoanei care e în acelaşi timp prezentă şi absent sau nici prezentă, nici absent, un interval 
între absenţă şi prezenţă, deoarece trupul e văzut de Miller drept un instrument pentru 
„exprimarea identităţii într-un context ascetic”. 
9 Grigorie s-a retras la centrul Sf. Tecla, în scopul de a evita să fie hirotonit episcop al micii 
biserici de la Sasima, unde prietenul său Vasile al Cezareei l-a numit. Cu privire la 
conexiunea dintre terapia onirică asclepiană şi Sf. Tecla, vezi GILBERT DAGRON, Vie et 
Miracole de Sainte Thècle, Bruxelles: Société des Bollandistes, 1978, p. 95-108. 
10 COX MILLER, Dreaming the Body, p. 294. Miller foloseşte aici o afirmaţie a filozofului 
şi psihologului Jacques Lacan: „Un certificat îmi spune că m-am născut. Eu resping acest 
certificat: nu sunt un poet, ci un poem. Un poem care este scris, chiar dacă arată ca un 
subiect”, cf. JACQUES LACAN, The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis, ed. 
Jacques-Alain Miller, trans. Alan Sheridan, New York: W. W. Norton, 1978, p. viii. Dar 
putem găsi, însă, o definiţie a „asceticii” (pe care o diferenţiează de „ascetism” şi „asceză”) 
drept „practică sau cultură a sinelui” şi la MICHEL FOUCAULT, Hermeneutica 
Subiectului. Cursuri la Collège de France (1981-1982), traducere Bogdan Ghiu, Iaşi, Ed.  
Polirom, 2004, p. 396: „Ascetica este ansamblul mai mult sau mai puţin coordonat al 
exerciţiilor care sunt disponibile, recomandate, obligatorii chiar şi, în tot cazul, utilizabile 
de către indivizi în cadrul unui sistem moral, filozofic şi religios, pentr atingerea unui 
obiectiv spiritual definit. Înţeleg prin „obiectiv spiritual” o anumită mutaţie, o anumită 
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teologul american, identifică în vedenia din vis întreaga formă de 
spiritualizare a trupurilor, care pare şi singura posibilă (o vedere anticipată 
în vis a realităţii eshatologice a trupurilor pline de slava divină). Nu 
sesizează caracterul profetic intrinsec al visului, ca mediu al revelaţiei, ci 
pentru ea starea onirică în sine e cea care creează intuiţia profetică. Se 
eludează problema realismului mistic al trupului strălucitor prin lumina 
necreată, încă din viaţa aceasta. Mai dezamăgitor, în comparaţie cu 
generozitatea titlului („o estetică a ascetismului”), ea înţelege asceza ca 

                                                               
transfigurare a indivizilor înşişi în calitatea lor de subiecţi, în calitatea lor de subiecţi ai 
acţiunii şi în calitatea lor de subiecţi ai unor cunoştiinţe adevărate. Ascetica, adică 
ansamblul exerciţiilor date, trebuie să permită tocmai atingerea acestui obiectiv al 
transmutaţiei spirituale” (s.m. N.T.). Astfel, askêsis la Foucault (intenţia lui e de a reface 
lunga istorie a raporturilor mathêsis/ askêsis) sau asceza, ca practică legată de adevăr, e 
înţeleasă ca „exersare de sine însuşi asupra sieşi” sau „modalitate a practicii de sine 
asupra sie însuşi (ce) presusupune convertirea la sine” (p. 303). Asistăm la o înţelegere 
simplistă a ascezei creştine ca „renunţare la sine”, deosebită de asceza păgână unde este 
vorba de „a ne găsi pe noi înşine ca scop şi ca obiect al unei tehnici de existenţă, al unei 
arte de a trăi” (318-319). Nu vom găsi nici-o referinţă la lupta interioară cu patimile, 
cultivarea virtuţilor sau discernământul spiritual de a distinge gândurile, lupta cu demonul; 
împlinirea poruncilor lui Hristos şi dezvoltarea sinergică a harului baptismal. În schimb, 
Foucault propune o altă semnificaţie a mântuirii însăşi drept „forma în acelaşi timp 
vigilentă, neîntreruptă şi desăvârşită a raportului cu sine care se închide asupra sinelui 
însuşi”, pe care el însuşi o separaă de „salvarea sub formă religioasă, bazată pe un sistem 
binar, pe o dramaticitate evenimenţială, pe o relaţie cu Altul, şi care va presupune, în 
creştinism, o renunţare la sine însuşi” (p. 183). Numai că în creştinism, mântuirea nu 
înseamnă doar tehnică ascetică, ci unire cu Hristos, viaţă sacramentală, iar renunţarea, 
presupune numai înlăturarea filautiei (iubirii de sine), sursă a păcatului, pentru ca atunci 
când Îl avem pe Dumnezeu, ne dobândim şi pe noi, în adevărul fiinţei umane care este 
teonomia şi ontologia iconică. Reducţia spiritualităţii la „convertirea la sine ca formă a 
preocupării de sine”, determinarea sinelui ca suflet numai, este asociată metaforei ochiului: 
„pentru un ochi care vrea să se privească pe sine…, ce vede el în acel ochi al altuia? Se 
vede pe sine. Deci: identitatea de natură reprezintă condiţia pentru ca un individ să poată 
cunoaşte ceea ce este el însuşi. Identitatea de natură este, dacă vreţi, suprafaţa de 
reflectare cu ajutorul căreia individul poate să se cunoască pe sine, poate să cunoască 
ceea ce este el însuşi… În realitate, ochiul nu se vede în alt ochi. Ochiul se vede în sursa 
vederii. Altfel spus, actul vederii, care-I permite ochiului să se perceapă pe sine, nu se 
poate efectua decât în alt act al vederii, în cel care are loc în ochiul altcuiva… sufletul nu 
va putea să se vadă pe sine decât îndreptându-şi privirea către un element de aceeaşi 
natură ca şi el… Dar care este acest element? Ei bine, elementul divin. Doar îndreptându-şi 
privirea spre divin va putea sufletul să se perceapă pe sine… o întrebare a lui Socrate: 
«…aşa cum oglinzile sunt mai limpezi ca răsfrângerea din adâncul ochiului, mai curate şi 
mai strălucitoare, tot astfel şi zeul (ho theos) este mai curat şi mai strălucitor decât tot ce-I 
mai bun în suflet»…” (p. 77). Deci, „trebuie să cunoşti divinul pentru a te recunoaşte pe tine 
însuţi”, dar fără înţelegerea corectă a participării la viaţa divină se pot da frâu liber 
speculaţiei filozofice şi unei spiritualităţi „monofizite” ivită din maximalism antropologic şi 
tehnică introspectiv imaginară. 
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depersonalizare sau negare de sine anistoricizantă, o (de)re-construcţie a 
sinelui (derrideniană!?), ca „dorinţă spirituală” a sinelui ascetic. Faţa 
strălucitoare a avvei Pamvo şi a avvei Sisoe, rămân note decorative 
neintegrate în discurs. 

David Jasper, într-un interesant studiu,11 ce are în centru teologia 
mistică a lui Bernard of Clairvaux, îşi începe expunerea despre estetica 
sacrului plecând de la două texte scripturistice (Psalmul 26, 13-14: „Ţie a zis 
inima mea: Pe Domnul voi căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa Ta, Doamne, 
voi căuta. Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de 
la robul Tău” şi Iov 19, 26-27: „Şi afară din trupul meu voi vedea pe 
Dumnezeu. Pe El Îl voi vedea şi ochii mei Îl vor privi, nu ai altuia. Şi de 
dorul acesta măruntaiele mele tânjesc în mine”). El face o remarcabilă 
conexiune teologică între ascetică şi estetică, concluzionând astfel: „Această 
înţelegere radicală înspre totalitatea experienţei urma să aibă un impact 
estetic profund asupra artei occidentale în moduri pe care Biserica şi 
teologia ei au ales să le ignore în încercările lor de a articula naraţiuni 
liniştitoare şi obsesia lor cu trecutul şi, în pecial, cu trupul lui Iisus ... Şi 
astfel, în final, înapoi la înţelepciunea deşertului: Sf. Antonie, Sf. Maria 
Egipteanca şi alţii a mers dincolo de Imitatio Christi spre o radicală 
cultura Dei (cea mai veche traducere latină a cuvântului asceză în Viaţa lui 
Antonie), de fapt concretizare în sine a totalităţii Întrupării: într-un sens, în 
trupurile lor, în mod profund, ei au devenit chiar Hristos”.12 De asemenea, o 
teologie a feţei în perioda iconoclastă devine cheia unui conflict de 
autoritate, potrivit lui Marie-Jose Baudinet. Astfel, în societatea bizantină, 
puternic pătrunsă de ideea imaginii şi cu un puternic punct central, rezistenţa 
iconofililor la încercarea împăratului de a elimina icoana lui Hristos, era o 
radicală afirmaţie a unei viziunii alternative asupra puterii – menţinând ceea 

                         
11 DAVID JASPER, „Do Not Hide Your Face from Me: The Sacred and Profane Body in 
Art and Modern Literature”, în DAWN LLEWELLYN şi DEBORAH F. SAWYER 
(ed.), Reading Spiritualities. Constructing and Representing the Sacred, Ashgate, Aldershot 
Burlington - Hampshire, 2008, p. 223-238. 
12 JASPER, Do Not Hide Your Face from Me, p. 234. David Jasper mai este autorul şi unui 
volum intitulat The Sacred Desert: Religion, Literature, Art and Culture, Wiley-Blackwell, 
2004. Vezi şi MAURICE HUNT, The Divine Face in Four Writers: Shakespeare, 
Dostoyevsky, Hesse, and C.S. Lewis, Bloomsbury Academic, 2015, în special: „The Divine 
Face and the Face-to-Face Encounter in the Bible”, p. 3-20, o tratare din perspectiva 
psihologiei religioase a relaţiei dintre creştinism şi ideile clasice despre faţa divină; JAY 
PARINI, Jesus: The Human face of God, Boston, Houghton Mifflin Harcourt, 2013, p. 56-7, o 
perspectivă augustiniană asupra temei, legată de Fericirea a şasea (Matei 5,8). 
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ce poate fi numit o separare a puterilor şi un anumit pluralism: „Din acest 
moment, pentru lumea creştină, teologia feţei este cheia puterii”.13 
 
2. Estetica fenomenologică – o estetică a contraexperienţei. „Icoana 
feţei”, o „epifanie ireductibilă la vedere” - contra-intenţionalitate şi para-
dox (doxa inversată) 
Pe urmele lui H.U. von Balthasar, dar şi a lui Kant, Hegel, Heidegger sau M. 
Henry ori J.-L. Marion, şi pentru John Panteleimon Manoussakis, de 
asemenea, devină importantă luarea în considerare a unei Teologie Estetice 
pentru a recupera o experienţă a lui Dumnezeu post-metafizică.14 Termenul 
„estetică” este folosit de el mai degrabă în sensul său original grecesc de 
aisthanomai: de a simţi prin propriile simţuri. 
În lucrarea sa „Estetica Transcendentale”, Kant defineste „estetica” ca fiind 
„sensibilitate”, adică, „capacitatea (receptivitatea) pentru a primi 
reprezentări prin modul în care suntem afectaţi de obiecte”.15 Urmând 
acestei definiţii kantiene, Manoussakis va descrie Teologia Estetică ca fiind 
„tocmai acel domeniu pe care „Estetica Transcendentală”  a lui Kant l-a 
exclus întotdeauna: acel domeniu care ar considera pe Dumnezeu ca posibil 
„obiect” a experienţei,16 domeniu care ar putea să exploreze posibilitatea 
ca Dumnezeu să fie dat; o „intuiţie” a lui Dumnezeu ..., în scopul de a reloca 
întâlnirea cu Dumnezeu în această „capacitate de a primi” - o capacitate 
realizată prin simţurile noastre. Teologia Estetică prezentată aici, atunci, 

                         
13 MARIE-JOSE BAUDINET, “The Face of Christ: The Form of the Church” în Fragments 
for a History of the Human Body, Partea I, ed. Michael Feher, Ramona Naddaff şi Nadia 
Tazi, New York, Zone Books, 1989, p. 149-155, aici p. 155. Vezi, mai recent, MARIE- 
JOSE MONDZAIN’s Image, Icon, Economy, trad. Rico Franses, Stanford, California, 
Stanford University Press, 2005. De asemenea, DAVID FORD, Self and Salvation: Being 
Transformed (Cambridge University Press, 1999), în special capitolul intitulat: „The Face 
on the Cross and the worship of God”, p. 191-215, aici p. 207, un interesant „interplay” 
între Levinas, Jüngel, Ricoeur, Thérèse de Lisieux, Dietrich Bonhoeffer şi spiritualitatea 
icoanei şi a euharistiei. 
14 JOHN PANTELEIMON MANOUSSAKIS, God after Metaphysics. A Theological 
Aesthetic, Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2007. Temporalitatea lui 
exaiphnes, limbajul doxologic şi mângâierea/atingerea reprezintă cele trei dimensiunii ale 
acestei lucrări, lacare face el însuşi referire: „ un Dumnezeu ce există în temporalitatea 
kairos-ului şi apare în clipa deodată al lui exaiphnes (partea 1); un Dumnezeu care este mai 
bine înţeles de limba doxologică a rugăciunii şi în muzica imnelor, mai degrabă decât de 
logos-ul sistematic al teologiei (partea 2); un Dumnezeu, în cele din urmă, care ne atinge şi 
în mod revoltător ne invită să-L atingem înapoi: inaugurând un ordin complet nou al 
cunoaşterii în felul în care hiatusul dintre Sine şi Celălalt, dualismul abisal subiect/obiect 
dispare fără efort în chiasma atingerii (partea 3)” (cf., IBIDEM, p. 1). 
15 IMMANUEL KANT, Critica Raţiunii Pure, IRI, Bucureşti, 1998, p. 71-94, aici p. 71 
16 KANT, Critica Raţiunii Pure, p. 93. 
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aspiră să aducă pe Dumnezeu înapoi la trupul omenesc, şi de a face acest 
lucru, prin readoptarea evenimentului întrupării”.17 În acelaşi timp, este 
vorba şi de răpirea frumosului sau, cum au înţeles grecii, chemarea 
(kaleo) pe care frumosul (to kalon) ne-a adresat-o primul pentru a 
facilita răspunsul nostru în termeni de sensibilitate şi receptivitate, 
exprimat în estetică.18 Acest dublu principiu al esteticii, ca percepţie a 
sensibilului şi ca atracţia pe care sensibilul o exercită pentru a putea fi 
perceput, constituie coloana vertebrală teoretică a lui Hans Urs von 
Balthasar în lucrarea sa Slava Domnului (The Glory of the Lord) o lucrare 
care are ca subtitlul indicaţia „O Estetică Teologică”.19 
                         
17 MANOUSSAKIS, God after Metaphysics, p. 3. 
18 Etimologia care derivă frumosul (to Kalon) din chemare (kaleo) şi înţelege, prin urmare, 
frumuseţea nu în termeni de simetrie, proporţie sau armonie, ci în termenii unei atracţie a 
fost sugerată de PLATON, în Cratylus (416C); Dionisie Aeropagite o moşteneşte de la 
PLOTIN (Enneads, I, 6) şi o adoptă în De divinis Nominibus (IV, 7, 701c). 
19 HANS URS von BALTHASAR, The Glory of the Lord: A Theological Aesthetics, 7 vol., 
trad. Erasmo Leiva- Merikakis et al., San Francisco, Ignatius Press, 1998, vol. I: Seeing the 
Form, p. 10 şi 125: „Doctrina vederii şi simţirii (Wahrnehmen) frumosului („estetica”, în 
sensul Criticii raţiunii pure) şi doctrina puterii fermecatoare a frumosului sunt în mod 
complementar structurate, din moment ce într-adevăr nimeni nu poate privi, dacă nu a fost 
deja extaziat, şi nimeni nu poate fi extaziat dacă nu a perceput deja”. Vezi şi volumul 
colectiv editat de teologii americani de la St. Bonaventure University OLEG V. 
BYCHKOV şi JAMES FODOR, Theological Aesthetics after von Balthasar, Aldershot, 
Hampshire: Ashgate, 2008; OLIVER DAVIES, „The theological aesthetics”, în EDWARD 
T. OAKES şi DAVID MOSS (ed.), The Cambridge Companion to Hans Urs Von 
Balthasar, Cambridge University Press, 2004, p. 131-142. Balthasar pretinde că estetica 
este intim legată de adevăr, bine şi adâncimile revelaţiei creştine. El distinge între „estetica 
teologică” şi „teologia estetică”. Aceasta din urmă are loc în cazul în care frumuseţea este 
disociată de ceilalţi transcendentali, arătând estetica o disciplină seculară şi separată. El 
susţine, însă, o relaţie analogică între „Frumuseţea teologică şi frumuseţea lumii”. Balthasar 
urmează lui Toma d'Aquino în delimitarea unei structuri duale a frumosului în principiul 
formei (rădăcina latinescului formosa, ceea ce înseamnă „frumos”, e forma) şi al slavei, 
strălucirii, iradierii sau splendorii. Această distincţie între „formă” şi „expresia” este 
fundamentală teologiei Balthasar (p. 133). În cel de al doilea element din structura duală a 
frumosului, Balthasar afirmă ceea ce însoţeşte manifestarea fiinţei (sau realului) sub formă, 
astfel încât formă devine „strălucirea” sau „slava Fiinţei” (134). Astfel, în Iisus Hristos 
avem o auto-manifestare divină (un act de percepţie simultan teologic şi estetic) sub o 
formă specifică şi frumoasă, iar în lumina care luminează în Fiul, o continuitate între 
frumuseţea lumească şi cea divină. Limbajul „luminii interioare” a credinţei şi 
existenţialismul heideggerian creează pentru Balthasar relaţia intrinsecă a teologiei (harul) 
cu filosofia (natura) în contextul teologiei sale estetice (137). Frumuseţea transfiguratoare 
ca luminozitate sau „slavă” a strălucit în viaţa, moartea şi Învierea lui Iisus Hristos. El 
include în metafizică noţiunea de slavă pentru a sublinia plenitudinea participării la fiinţă, 
drept nod central al autorevelării divine din cadrul revelaţiei biblice (140). Criticând modul 
heideggerian de a vedea Fiinţa (ce nu lasă loc existenţei sinelului individual) reţine 
convingerea lui Heidegger că un anumit fel de a gândi despre fiinţă este mântuitor. Astfel, 
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Diferenţa dintre „Teologia Estetică” a lui Balthasar şi propunerea de 
către noi a unei „Estetici a Apofatismului” (aşa cum vom încerca să o 
descriem într-un studiu ulterior, prin recursul la cuplul de teologi 
Veniamin/Stăniloae) e dată, nu doar de accentul care cade pe „apofatic” 
(„estetică”, al doilea termen fiind doar referentul ce trimite spre „realismul” 
mistic al experienţei mistice), ci, mai ales, de ideea participării la energia 
sau viaţa lui Dumnezeu prin lumina necreată, ea însăşi apofatică, deşi 
„simţită” (văzută şi cu ochii trupeşti, până la un anumit nivel) pe feţele şi 
trupurile sfinţilor, produce o ruptură extatică introducând în apofatism sau 
necreat prin trasformarea (prefacerea) simţurilor şi a minţii (supranoetică şi 
suprasensibilă). Lumina, vederea şi „faţa strălucitoare”, dialectica dintre 
catafatic şi apofatic, toate le găsim conturate în experienţa isihastă ce 
culminează în teologia sfântului Grigorie Palama. 

Astăzi, o astfel de înţelegere se numeşte o „experienţă”. Distribuţia 
frumosului ca „obiect” al experienţei estetice, şi chiar mai mult, conceptul 
însuşi al unei astfel de experienţe estetice, a adus artei propria-i moarte. În 
opoziţie cu experienţa „estetică” (înţeleasă exact ca ştiinţă a experienţei 
obiectului artei), Manoussakis propune acest dublu caracter de aesthesis 
(ca ekstasis care permite manifestarea şi o manifestare care duce la 
), ceea ce ar necesita articularea unei noi 
paradigme, destul de contrară celei a experienţei, şi anume aceea a contra-
experienţei:20 „Dacă în structura experienţei artistice descoperim vestigiile 
platonismului, în estetica contraexperienţei întâlnim antinomia 
Întrupării”.21 

Tot el susţine că atunci când Pavel afirmă că Hristos este „chipul 
Dumnezeului nevăzut” (Coloseni 1, 15), el nu doreşte să reitereze modelul 
platonician al unei imagini vizibile care să reflecte originalul invizibil 
(Ideile). De aceea, zice el, mai degrabă, ceea ce spune Pavel e cu mult mai 
radical - el declară că „fără imagine nu poate fi nici originalul”, deoarece 
fără Fiul nu există nici un Tată. El spune că Tatăl a ales să se manifeste în 
Fiul, cu care El este Unul, însăşi axioma Întrupării, şi anume, preambulul 
„Ce era de la inceput, ce am auzit, ce am văzut cu ochii nostri, ce am privit 
şi mâinile noastre au pipait” (1 Ioan 1, 1). De aceea, Manoussakis decide 
să-şi împartă lucrarea în trei părţi, câte una pentru fiecare dintre simţurile 
menţionate în versetul ioaneic: văzul (teofania), auzul (limbaj, gramatică) şi 
atinge (mistic, biblic, sacramental). El distinge pentru fiecare simţ, 
                                                               
Balthasar realizează o facsinantă sinteză între filosofie, teologie şi sfinţenia vieţii într-o 
originală şi fertilă receptare a tradiţiilor estetice (141). 
20 KEVIN HART, Counter- Experiences: Reading Jean- Luc Marion, South Bend, Ind.: 
University of Notre Dame Press, 2007. 
21 MANOUSSAKIS, God after Metaphysics, p. 4. 
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elementele următoare: simţitorul, sensibilul, şi mediul de simţire (de 
exemplu, pentru simţul vederii, ochiul este simţitorul, vizibilul este 
sensibilul, şi vizibilitatea, sau lumina, mediul vederii). Astfel, afirmă el, 
„această revelaţie originală a fiinţelor din istoria epocală a Fiinţei este cea 
care ne obligă astăzi să-L gândim şi să-L regândim pe Dumnezeu după 
Metafizică prin aesthesis”.22 Dumnezeu atinge imanenţa noastră 
(entautha) - o abordare incarnaţională. 

A vedea înseamnă a cunoaşte, susţine Manoussakis, dar 
„revendicarea noastră de a-L vedea Dumnezeu este dorinţa deghizată a 
eşecului încercării noastre de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. A-L „vedea” pe 
Dumnezeu, cu toate acestea, în momentul în care eşti văzut (videor) de catre 
El, înseamnă trecerea de la modul intelligere la cel de sentire: să-L „simţi” 
pe Dumnezeu aşa cum simte cineva atunci când este atins” (aşa cum se 
discută în a treia parte din această lucrare). Atingerea, ca reciprocitate, este 
o cunoaştere supraconceptuală la care participă şi trupul, micşorând distanţa, 
deşi se păstrează alteritatea în momentul întâlnirii: „Noi nu putem „atinge” 
ceva fără ca, în acelaşi timp, prin acelasi gest, să fim atinşi înapoi. În 
atingere există o reciprocitate irevocabilă, care depăşeşte cu mult orice 
dovadă produsă de vedere. O reciprocitate care ne oferă o „cunoaştere” 
mai sigură şi indubitabilă în comparaţie cu orice abstracţie conceptuală. O 
reciprocitate care situează cunoaşterea Celuilalt înapoi în trupul meu şi, 
prin intermediul acestui corp, distanţa de la Celălalt este într-un fel 
micşorată printr-o punte, iar diferenţa faţă de Celălalt devine mai mică”.23 

Interesantă, însă, în contextul larg pe care ni l-am asumat în acest 
studiu, este definirea relaţiei dintre slavă, vedere şi faţă, ca amprentă a 
întânirii personale, aşa cum o face Manoussakis, receptând fenomenologia 
lui Marion: „ «Doar o faţă» se poate uita la noi, «deoarece numai aceasta 
vine să se descopere pe sine prin întâlnire». În întâlnirea cu Celălalt, 
«celălalt ia starea unui Eu diferit de mine ... este necesar, pentru a-mi 
apărea, ca atare, ca celălalt să-şi manifeste asupra mea o intenţionalitate 
exercitată la fel de originar precum a mea. În acest fel apare faţa - ca o 
contra intenţionalitate»”.24 De aici para-doxul, doxa inversată 
(întoarsă/redirecţionată), inversarea ordinii vizibilităţii, care nu mai este 
rezultatul intenţiei mele, ci al contra-intenţionalităţii, trecerea de la a vedea, 

                         
22 MANOUSSAKIS, God after Metaphysics, p. 5. În cazul experienţei luminii necreate, 
însă, aceasta devine pentru văzător, în teologia isihastă, şi subiectul, şi obiectul, chiar şi 
mediul vederii. 
23 MANOUSSAKIS, God after Metaphysics, p. 22. 
24 JEAN- LUC MARION, In Excess: Studies of Saturated Phenomena, trans. Robyn Horner 
and Vincent Berraud, New York: Fordham University Press, 2002, p. 77-79, p. 112-113, 
apud MANOUSSAKIS, God after Metaphysics, p. 22. 
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la a fi văzut (umgekehrte Perspektive, perspectiva inversă).25 J.-L. Marion 
este aşezat apoi alături de N. Cusanus, care pare să facă aluzie la un pasaj 
din Geneza, unde Agar, roaba lui Avraam şi mama lui Ismael, Îl întâlneşte 
pe Dumnezeu. Pasajul va avea următorul cuprins: „Şi a numit Agar pe 

                         
25 Această „perspectivă inversă” (Pavel Florenski), în care nu tu priveşti, ci eşti privit, se 
aplică şi închinării la sfintele icoane. Vezi, de asemenea, şi: PAVEL FLORENSKY, 
„Against Linear Perspective”, in Utopias: Russian Modernist Texts 1905-1940, ed. Catriona 
Kelly, London and New York, Penguin Books, 2002, p. 70-75; NICHOLAS CONSTAS, 
„Icons and the Imagination”, Logos 1/1997, p. 114-127; GARY M. GURTLER, S.J., 
„Plotinus and Byzantine Aesthetics”, Modern Schoolman 66/1989, p. 275– 284. De altfel, 
perspectiva potrivit căreia în actul vederii lui Dumnezeu, nu noi Îl vedem, ci El este Cel 
care ne priveşte sau Îşi întoarce Faţa Sa spre noi, am găsit-o fructificată la teologul grec 
Romanides, în analiza acestuia asupra disputei isihaste. O „epifanie ireductibilă la vedere”, 
faţa nu apare, ea se manifestă, faţa este o contra-intenţionalitate, adresându-mi privirea sa 
(p. 94). Marion este, aici, complet îndatorat lui E. LÉVINAS, Totalitate şi infinit (Totalité 
et infini), trad. Marius Lazurca, Polirom, Iaşi, 1999, p. 168 şi Altfel decât a fi sau dincolo de 
esenţă (Autrement qu’être ou au-delà de l’essence), trad. Miruna Tătaru-Cazaban, Bogdan 
Tătaru-Cazaban şi Cristian Ciocan, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 180. Pentru o 
recepatre critică a lui levinas, vezi comentariile lui ELLEN T. ARMOUR, „Levinas’s 
description of the caress amounts to an inversion (or even perversion) of the ethical” 
(„Touching Transcendence”, în Derrida and Religion, ed. KEVIN HART and YVONNE 
SHERWOOD, London, Routledge, 2005, p. 355). „Icoana feţei”, spune Marion, „vine să 
copleşească privirea noastră răsturnând-o într-un fel de contra-intenţionalitate. Nu mai 
suntem deci Eu-ul transcendental, ci martorul, constituit de ceea ce survine. De unde şi 
para-doxul, doxa inversată... un invizibil prin saturare de donaşie” (133). Chipul este un 
fenomen saturat: „Faţa împărtăşeşte privilegiul trupului: aşa cum acela nu simte decât 
simţindu-se simţind, şi aceasta nu se dă vederii decât văzându-se pe sine însuşi.”(133). 
Astfel, Marion distinge „faţa” de „trup”: dacă trupul are două privilegii de a fi vazut şi de a 
vedea, însă „trebuie să recunoaştem feţei şi pe faţă proprietatea unică de a privi fără a trebui 
să fie” (134). Şi aici i se recunoaşte lui Lévinas faptul de a fi fixat pentru prima dată modul 
de fenomenalitate propriu feţei. Faţa nu se fenomenalizează ca atare, „ea se arată întrucât 
faţa vorbeşte” (Humanisme de l'autre homme, Montpellier, 1972, p. 47), ea este o „Centrul 
feşei se fixează în ochi, în vidul pupilelor; aici se iveşte o contra-privire; scapă privirii mele 
şi mă priveşte la rândul ei – de fapt, ea mă vede prima, fiindca ea este cea care ia iniţiativa. 
Privirea celuilalt...irupe în invizibil...Faţa de neprivit a privirii celuilalt...o pot ucide, dar 
apoi ea va dispărea ca faţă” (136). Avem de a face cu un „exces de intuiţie...faţa mi se 
impune... Intenţionalităţii centrifuge care vine de la mine, i se substituie o anamorfoză prin 
excelenţă” (137). Este receptat de Marion şi afirmaţia lui Husserl potrivit căreia faţa este 
„organul spiritului (zugleich Organs des Geistes)” (140) pe care eu aş vedea-o în legătură 
cu o altă aserţiune a lui Marion despre „prezenţa euharistică a Chipului înviat” (p. 97). 
Există destule elemente care pot servi drept vehicul lingvistic-epistemologic prin care se 
poate incultura mai uşor experienţa luminii necreate din trupurile-feţele strălucitoare ale 
isihaştilor, dar rezervăm această dezbatere unui viitor studiu despre relaţia dintre 
fenomenologia franceză şi teologia isihastă. Consider că acum este creat un teren propice, 
atât în domeniul studiilor biblice recente, dar şi în turnura teologică a fenomenologiei, de a 
face accesibil omului contemporan experienţa contemplativă a monahismului ortodox de la 
începurile sale până în prezent. 
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Domnul, Cel ce-i grăise, cu numele acesta: Ata-El-Roi (care se talcuieste: 
Tu eşti Dumnezeu atotvăzător), căci zicea ea: „N-am văzut eu, oare, în 
faţă pe Cel ce m-a văzut?”. De aceea se numeşte fântâna aceasta: Beer-
Lahai-Roi (care se talcuieste: Izvorul Celui viu, Care m-a vazut), si se afla 
intre Cades si Bared” (Facere, 16:13-14).26 

Manoussakis nu ajunge la vreo descriere a unei experienţei mistice 
individuale (patristice), ci rămâne la nivelul obiectiv al fenomenologiei 
Întrupării, pe care nu o raportează suficient de coerent la o „teologie 
estetică” a „feţei Celuilalt”, aşa cum îşi propune. Îndatorat fenomenologiei 
lui J.-L. Marion şi unei teologii şi filozofii apusene receptate necritic 
(Augustin, Duns Scottus, Nicolae Cusanus). Nici un cuvânt, însă, despre 
lumina necreată sau teologia isihastă a sfinţilor Simeon Noul Teolog şi 
Grigorie Palama sau despre vederea apostolilor pe Tabor a luminii necreate 
în timpul Schimbarii la Faţă a Mântuitorului, o sursă importantă a teologiei 
Sf Maxim. Doar aleatoriu face scurte aluzii la scrierile pauline, la 
apofatismul lui Grigorie de Nazianz şi la lumina eshatologică a lui Dionisie 
Areopagitul. Astfel, receptează teologia dionisiană a exaiphnes-ului. 
Dionisie în Epistola a treia înscrie evenimentul Întrupării, destul de potrivit, 
în cadrul temporalităţii exaiphnes-ului: „Exaiphnes este neaşteptatul, şi ceea 
ce iese din invizibil în manifestat”.27 Fenomenalitatea lui exaiphnes este o 
fenomenalitate independentă de orice fenomen, o vedere fără obiect: nu ne 
face să vedem altceva prin ea, ci lumina însăşi a fost viziunea. O idee care 
rezonează cu pasajul din cartea Faptele Apostolilor: „Dar pe când călătorea 
el şi se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit 
deodată [exaiphnes]… Şi s-a ridicat Saul de la pământ, dar, deşi avea ochii 
deschişi, nu vedea nimic (F.Ap. 3, 8)”28 Acea lumină era lumina lui 
Hristos, sau mai bine încă, Însuşi Hristos - dar observaţi modul în care 

                         
26 MANOUSSAKIS, God after Metaphysics, p. 28. Textul grecesc al Septuagintei foloseşte ἐνώπιον εἶδον pentru numele lui Dumnezeu. Şi Agar numeşte fântâna prin care Dumnezeu 
a vorbit cu ea "Beer-Lahai-Roi", care este, de asemenea, redat în greacă ca ἐνώπιον εἶδον. 
Cuvântul enopion (ἐνώπιον) înseamnă literal "faţă-în-faţă" (conform Liddell-Scott) şi 
împarte aceeaşi rădăcină etimologică cu prosopon (πρόσωπον). Dumnezeul care vorbeşte 
cu Agar şi pe care ea Îl numeşte Dumnezeu-Care-vede este un Dumnezeu personal, şi 
anume, un Dumnezeu care permite ca faţa Lui să fie văzută de cel sau cea care e chemată în 
fiinţă prin această relaţie faţă-către-faţă cu El, care dă statutul de persoană (prosopon). 
Pentru „a vedea” Faţa Lui trebuie tocmai „să fi văzut” de către El. Posibilitatea de „a 
fi-văzut-de către-Celălat” este deja implicită în cea de-a cincea Meditaţie Carteziană. 
27 „Ἐξαίφνης ἐστι τὸ παρ᾿ ἐλπὶδα, καὶ ἐκ τοῦ τέως ἀφανοῦς εἰς τὸ ἐμφανές ἐξαγόμενον” 
(PG, 3, 1069 B). 
28 „ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγεντο αὐτόν ἐγγίζει τῇ Δαμασκῷ, ἐξαίφνης τε αὐτόν 
περιήστρεψε φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ . . . ἡγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένον δε τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδέν ἔβλεπεν” (Fapte 9, 3 şi 8). 
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acest moment de epifanie „din nimic” (adică, exaiphnes)29 transformă 
lucrurile - ele însele (vizibilul) în nimic - chiar nimicul pe care Pavel îl 
vede.30 

Noţiunea de „participare” (μετοχή sau μέθεξις) a lumii sensibile la 
inteligibil, spune Manoussakis ar putea implica o formă de „contact”. Astfel, 
el pleacă de la Estetica transcendentală a lui Kant, de dragul unei estetici 
teologice ca cea pe care o explorează în lucrarea sa, pentru a ajunge la 
„posibilitatea experienţei senzoriale a lui Dumnezeu - o experienţă la 
nesfârşit prilejuită de Întruparea lui Hristos”.31 Într-adevăr, diateza medie a 
lui αἰσθάνεσθαι ilustrează pe bună dreptate dublul sens al act de percepţie, 
„a percepe” şi „a fi conştient”.32 Însă, de la Descartes încoace, ontologie este 
                         
29 MILAN KUNDERA, The Unbearable Lightness of Being, trans. Michael Henry Heim, 
New York, Harper & Row, 1984, p. 94. De asemenea, o sursă a interpretării dionisiene a 
luminii-Hristos, o reprezintă pentru Mannousakkis teologia lui Alexander Golitzin, 
„‘Suddenly Christ’: The Place of Negative Theology in the Mystagogy of Dionysius 
Areopagites”, în Mystics: Presence and Aporia, ed. Michael Kessler and Christian 
Sheppard, Chicago, University of Chicago Press, 2003. 
30 MANOUSSAKIS, God after Metaphysics, p. 66: „În momentul exaiphnes-ului lucrurile - 
ele însele trebuie să se retragă, şi într-adevăr, ‘dispar’, pentru a permite neaparentului şi 
nevăzutului (adică, lucrurile-ce-vor-să-fie) să se arate. Aici avem începuturile unei întregi şi 
diferite estetici, împreună cu esteticile temporale în care are loc o inversare: ceea ce vedem 
de obicei, trebuie să dispară (vizual, împreună cu obiectele sale statice), pentru a ne 
permite să ‘vedem’, întotdeauna pentru un ‘moment’ într-o ‘clipire de ochi’, ceea ce 
rămâne de obicei neobservat, nimicul (οὐδέν) vizibilităţii însăşi – simplu, gol şi 
neacoperit”. Iar, mai departe, Manoussakis recunoaşte posibilitatea experienţei luminii 
eshatonului, în caracterul său necreat, încă din clipa prezentă, dar cu menţiunea că ea 
rîmâne încă invizibilă. Aici putem să înţelegem, irenic, o abordare a imanenţei lui 
Dumnezeu în experienţa acestei „lumini eshatonice” (divină şi necreată), lumină în care 
Dumnezeu rămâne însă transcendent în chiar propia Sa manifestare, dar textul lui 
Manoussakis, tinde, mai degrabă, să fie unul legat de înţelesurile lucrurilor (noemata), a 
căror raţiune e luminată providenţial printr-o revelaţie naturală, care „luminează” creaţia, 
pentru a trimite dincolo de ea spre Dăruitor (tot El face posibilă „vederea”, adică intuirea 
lor cosmică sau fenomenologică). Redau acum textul ambiguu la care am făcu referire: 
„Lumina eschatonului - a desăvârşirii care a început deja – continuă să ajungă până la noi 
în prezent; zorii zilei celei de a opta zi, încă se invesc în zori, îşi aruncă lumina sa asupra 
imediatului, momentan şi trecător, asupra efemerului şi arbitrarului, şi face fiecare lucru 
vizibil - în timp ce ea însăşi rămâne invizibilă (adică ceea ce Heidegger numeşte fenomenul 
‘inapariţiei’). Vorbim de lumină: este, desigur, o metaforă veche, dar una grăitoare. Ca 
lumina care luminează totul într-o încăpere şi face lucruri vizibile, în timp ce ea însăşi 
rămâne ascunsă - sau, mai degrabă, noi suntem cei care, văzând doar ceea ce vine astfel la 
lumină, rămânem ‘orbi’ faţă de însăşi lumina – deci preocuparea noastră e cu lucrurile – 
chiar ele ne ‘orbesc’ faţă de lucrurile-ce-vor-să-fie, cu toate că tocmai în această speranţă 
lucrurile-însele îşi preiau aici propria lor formă şi caracterul” (p. 67). 
31 MANOUSSAKIS, God after Metaphysics, p. 87 şi 91. Şi se întreabă retoric: „Ar putea, 
pentru Kant, noumenalul să devină vreodată fenomenul?” 
32 MANOUSSAKIS, God after Metaphysics, p. 127. 
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subordonată epistemologie.33 Ontologia şi epistemologia se încrucişează 
reciproc în dubla manifestare a trupului meu: „Sărutul este «simbolul» care 
uneşte cele două fragmente ale unei filozofii rupte: ontologic şi 
epistemologic”. Numai dacă caracterul personal al fiinţei şi cunoaşterii 
(adică unirea lor ipostatică în persoană) este complet regăsit şi 
recuperat, atunci nici înţelegerea cu privire la „natura sensibilităţii” - de 
exemplu, înţelegerea de către Merleau-Ponty a „calităţii sacramentale a 
percepţiei” – „nu ar rămâne încurcată şi amăgitoare”.34 

În capitolul opt al lucrării sale, Manoussakis atinge o problematică 
spirituală tipică experienţei răsăritene, în care ascetul recunoaşte că în viaţa 
aceasta vederea lui Dumnezeu în lumina necreate nu e o stare permanentă, 
ci doar o arvună a stării din veacul viitor la care participă şi trupul încă de 
acum, dar nedeplin. Odihna acestei mişcări ascetice presărată cu puncte de 
contact ale întâlnirii cu Dumnezeu, Manoussakis o numeşte „sabatul 
experienţei”. Baza discuţiei e dată de textul lucanic 7:39, „Şi văzând, 
fariseul, care-L chemase, a zis în sine: Acesta, de-ar fi prooroc, ar şti cine e 
şi ce fel e femeia care se atinge de El, că este păcătoasă”. Se face referire la 
„credinţa ei în atingerea – credinţa ei că poate să-L atingă, că El poate fi 
atins”. Femeia cu scurgere de sânge se atinge de poalele sau de marginea 
(κράσπεδον) hainei Lui. Ca metaforă, prin „haină” se înţelege trupul Lui şi, 
astfel, autorul, înţelege Întruparea Cuvântului ca „Dumnezeu după 
Metafizică”. Interesant cum se receptează ideea îmbrăcarea cu trup 
omenesc şi trupul Său ca o haină croită (mai precis, „ţesută”) de către 
Fecioara Maria, fără a sesiza provenienţă ei din spiritualitatea siriană 
efremiană şi nici nu o inserează suficient de bine în sistemul teologiei 
estetice pe care şi-l asumă.35 El adoptă în descrierea esteticii sale teologice, 
nu terminologia „simţurilor spirituale”,36 ci pe cea a „simţurilor 

                         
33 Pentru o bună prezentare generală a istoriei reducţiei ontologiei şi epistemologiei (chiar şi 
teologiei) la limbaj a se vedea: HARALAMBOS VENTIS, The Reductive Veil: Post-
Kantian Non-representationalism versus Apophatic Realism, Katerini, Epektasis 
Publications, 2005. 
34 MANOUSSAKIS, God after Metaphysics, p. 139-140. 
35 NICHOLAS CONSTAS, „Weaving the Body of God: Proclus of Constantinople, the 
Theotokos and the Loom of the Flesh”, în Journal of Early Christian Studies 3, no. 2/1995, 
p. 169– 194, şi mai recent IDEM, Proclus of Constantinople and the Cult of the Virgin in 
Late Antiquity, Homilies 1– 5, texts and translations, Leiden: Brill, 2003. 
36 Studii relevante pentru ‘doctrina simţurile spirituale’ în tradiţia apuseană, receptată în 
filozofia şi teologia actuală, în special pe simţul „vederii”, a se vedea: JEFFREY 
BLOECHL, The Face of the Other and the Trace of God, New York, Fordham University 
Press, 2000; IDEM, Religious Experience and the End of Metaphysics, Bloomington, 
Indiana University Press, 2003; KARI KLOOS, „Seeing the Invisible God: Augustine’s 
Reconfi guration of Theophany Narrative Exegesis” în Augustinian Studies 36, no. 2/2005, 
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sacramentale”: „Dacă cineva vede o ezitare în a utiliza în acest moment ceea 
ce cititorul informat s-ar fi aşteptat, adică terminologia simţurilor 
spirituale, este numai pentru că categoria «spiritual», aşa cum am văzut 
deja, se poate prea uşor prăbuşi într-un spiritualism gol sau ‘ieftin’. Chemaţi 
să dăm un nume tipului de percepţie sensibilă, ar fi mult mai mult în 
conformitate cu observaţiile din această lucrare, dacă, urmând lui Merleau-
Ponty, s-ar vorbi mai degrabă de simţuri sacramentale şi percepţia 
sacramentală”.37 
 
Abstract: The aesthetics of asceticism. „The feeling” (aisthesis) of the 
apophatic as irradiance of the inner presence of Christ (prolegomena for 
a dialogue between ascetic and phenomenology) 
In his work, Transcendental Aesthetics, Kant defines the „aesthetics” as 
„sensibility”, which means „the capacity (receptivity) for receiving 
representations through the way we are affected by objects”. Following 
this definition of Kant, Manoussakis will describe The Aesthetics 
Theology as being exactly that sphere which Transcendental Aesthetics 
of Kant always excluded: that sphere which would consider God as a 
possible „object” of experience, sphere which could explore the 
possibility that God may be given; an „intuition” of God…., in the 
purpose to relocate the meeting with God through this „capacity of 
receiving” -  a capacity realized through our senses. The Aesthetics 
Theology described here, then aspires to bring God back to the flesh and 
it will do it through the re-adoption of the event of incarnation. In the 
same time, it is about the rapture of the beauty or, how the Greeks 
                                                               
p. 397-420; DAVID M. LEVIN, Modernity and the Hegemony of Vision, Berkeley, 
University of California Press, 1993. Esenţiale pentru dezbaterea creştină asupra esteticii 
sunt cele două volume ale lui: ROBIN M. JENSEN, Face to Face. Portraits of the Divine 
in Early Christianity, Fortress Press, Minneapolis, 2005; şi DANIELE IOZZIA, Aesthetic 
Themes in Pagan and Christian Neoplatonism. From Plotinus to Gregory of Nyssa, 
Bloomsbury Academic, 2015. 
37 MANOUSSAKIS, God after Metaphysics, p. 150. „Trupul lui Hristos (fizicalitatea şi 
istoricitatea ei), fără ‘ridicarea’ sacramentală (termenul hegelian aufheben/ engl. 
„sublation”) a Bisericii este condamnat la idolatrie, aşa cum kerygma Lui (învăţătura etică a 
Evangheliei), atunci când nu se întemeiază pe prezenţa Lui euharistică, este o simplă 
ideologie” (152). Din nou, Manoussakis pare adeptul unei forme de spiritualitate simplu, 
sacramentale. Pentru un punct de vedere ortodox, vezi KALISTOS TIMOTHY WARE, 
“The Transfiguration of the Body,” în Sacrament and Image, ed. A. M. Allchin, London, 
Fellowship of S. Alban and S. Sergius, 1967, p. 30. Iar despre paradoxurile simţirii, vezi  
MAURICE MERLEAU- PONTY, “Eye and Mind,” în The Primacy of Perception, trans. 
Carleton Dallery, ed. James M. Edie, Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1964, 
şi MICHEL HENRY, L’essence de la manifestation, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1963 şi Phénoménologie matérielle, Paris, Presses Universitaires de France, 1990. 
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understood, the calling (kaleo) which the beauty (to kalon) addressed 
first to us for facilitating our response in terms of sensibility and 
receptivity, expressed in aesthetics.  
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Paternitatea spirituală în monahismul siro-oriental  
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În studiul de faţă ne propunem să abordăm tema paternităţii spirituale în 
monahismul siro-oriental (sec. VII-VIII), iar, în acest sens, am ales un 
mistic sirian din a doua jumătate a secolului VII, studiat destul de puţin în 
exegeza contemporană, pe nume Dadisho’ Qatraya.2 Unul din motivele care 
ne-au ghidat în alegerea acestui mistic din spiritualitatea siriacă a fost faptul 
că Dadisho’ reprezintă martorul şi interpretul uneia din cele mai vii perioade 
din istoria monahismului siro-oriental.3  

                         
1 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. 
2 Dadisho’ Qatraya, un faimos mistic din secolul VII, este reprezentantul exemplar (alături 
de Simon d’Taibuteh şi Sf. Isaac Sirul) al monahismului siro-oriental din sec. VII. El 
aparţinea de comunitatea monahală din Bet Huzaye (vechiul Elam – Persia/Iran). Dadisho’ 
şi Sf. Isaac, aşa cum remarcă Sabino Chialá, au aceeaşi obârşie, venind amândoi din Qatar. 
Opera lui Dadisho’ conţine: Comentariu la cartea avvei Isaia (opera sa principală), 
Explicaţie la Raiul părinţilor, un tratat Despre singurătatea celor şapte săptămâni şi 
Scrisoarea către Abkosh. Aceste opere tratează la unison tema singurătăţii, precum şi pe 
cea a „lecturii duhovniceşti” a Scripturii, acestea fiind temele recurente în reflecţiile lui 
Dadisho’. Scrierile lui Dadisho’ se adresează monahilor care adoptă viaţa anahoretică 
pentru perioade mai mari sau mai scurte de timp, oferindu-le sfaturi practice cu privire la 
felul în care ei pot atinge „rugăciunea curată”. Dadisho’, conaţional al Sf. Isaac din Ninive, 
a fost monah, şi apoi zăvorât, el a trecut prin mai multe mănăstiri, nu foarte bine identificate 
geografic, iar în cele din urmă a ajuns la mănăstirea lui Rabban Shabur pe muntele Izla 
(inima monahismului siro-oriental/Provincia Khuzistan-Iran), o regiune situată în partea de 
sud a ţinutului Tur’Abdin (astăzi sud-estul Turciei), deci nu departe de oraşul Nisibis, 
sediul faimoasei şcoli siriace. În elaborarea acestei scurte schiţe biografice, ne-am inspirat 
din KARL PINGGÉRA, „Dadisho’ Qatraya”, în Biographisch-Bibliographisches 
Kirchenlexikon, t. 23 (supplément 10), Nordhausen, Verlag Traugott Bautz, p. 249-252; 
ADDAÏ SCHER, „Notice sur la vie et les oeuvres de Dadisho’ Qatraya”, în Journal 
asiatique 9, p. 103-118; ARTHUR VÖÖBUS, History of Ascetism in the Syrian Orient III, 
Leuven, Peeters, CSCO 500, Subsidia 81, 1988 şi A. DESREUMAUX (éd.), Les mystiques 
syriaques, Geuthner, Paris, 2011, p. 87-98. 
3 În Siria a existat o tradiţie locală de „proto-monahism” (cf. Sebastian Brock), care ulterior 
s-a contopit în mare măsură cu tradiţia monahală egipteană. Pentru a descoperi ceva din 
caracterul şi bogăţiile acestei tradiţii va trebui să luăm în considerare Demonstraţia 6 a lui 
Afrahat. Titlul siriac al acestei lucrări e „Despre bnay qyama”, care înseamnă „Despre 
copiii lui qyama”, adică „membrii lui qyama”, sau ai Legământului, cum se traduce de 
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Să începem prin a spune că în paginile sale introductive din lucrarea 
Despre singurătatea celor şapte săptămâni, pornind de la diferite moduri de 
viaţă, Dadisho’ va scrie: „unul e, într-adevăr, modul de viaţă al creştinilor 
care trăiesc în lume (literal: lumeşti), alta e conduita <fiilor legământului>4 
şi alta conduita celor care se numesc monahi (în mod conventional am putea 
spune cenobiţi). Aceştia din urmă, într-adevăr, nu se însoară şi nici nu 
mănâncă carne, au un obicei cast, iar tunsoarea lor este mai mică de cea a 
anahoreţilor, dar mai mare decât cea a fiilor lumeşti. Totuşi, ei seamănă 
terenurile din mănăstirile lor, culeg roadele lor şi îi servesc pe toţi cei care le 
solicită, bărbaţi şi femei de toate felurile dat fiind faptul că mănăstirile lor 
sunt construite de-a lungul străzilor. Acesta este modul de viaţă al oamenilor 
care se numesc monahi ce trăiesc în mănăstiri”.5 

Mai mult, Dadisho’ vorbeşte de modul de viaţă al solitarilor 
începători care locuiesc în mănăstiri (cenobii), cel al solitarilor care trăiesc 
în chilie, al celor care rămân într-o scurtă linişte în cursul săptămânii şi a 
                                                               
obicei. Patru termeni tehnici au o importanţă centrală pentru această tradiţie „proto-
monahală”: ihidaya (este termenul cel mai important – ihidaya înseamnă un „solitar”, un 
singuratic, cineva care duce o viaţă eremitică sau semi-eremitică, legat însă de o 
comunitate, chiar dacă nu trăieşte în ea, în contrast cu termenul dayraya, care desemnează 
un monah ce vieţuieşte într-o mănăstire. Ihidaya, deşi a fost tradus cu monachos, el nu are, 
în mod direct, nimic de-a face cu termenul de monachos, bthulta/bthula („fecior-fecioară” 
şi bthuluta - „feciorie”), qaddisha („sfânt” şi qaddishuta – „sfinţenie”). La scriitorii siriaci 
timpurii, aceşti termeni au un sens mult mai specializat: de pildă, qaddisha este o persoană 
căsătorită, care se înfrânează de la relaţiile sexuale. În sensul tehnic de abstinenţă în viaţa 
conjugală, qaddishuta, poate fi o stare temporară sau permanentă), qyama (e suficient să 
menţionăm aici că există dovezi că qyama era uneori înţeles ca desemnând vot, făgăduinţă, 
iar obiectul acestei făgăduinţe era fie bthuluta „fecioria” – castitate fie qaddishuta – 
„abstinenţă sexuală în căsătorie” – făgăduinţă făcută probabil odată cu botezul, în cazul 
persoanelor adulte. În orice caz, bnay qyama pare să fi fost un grup de oameni ce duceau o 
anumită formă de viaţă consacrată, şi al căror numitor comun era faptul că făcuseră cu toţii 
făgăduinţă castităţii, fie ca bthuluta, „feciorie”, fie ca qaddishuta în sensul tehnic al 
cuvântului. Membrii qyama trăiau în mici comunităţi formate din bărbaţi şi femei ce 
vieţuiau împreună, comunităţi ce ţineau în esenţă de viaţa urbană sau rurală, departe de 
modelul egiptean al anahorezei sau retragerii din oraşe şi sate, în pustie, fie de unul singur, 
după modelul avvei Antonie, fie în comunităţi, pe urmele avvei Pahomie). Pentru mai multe 
detalii legate de acest subiect, vezi SEBASTIAN BROCK, Efrem Sirul, I. Ochiul luminos. 
Viziunea spirituală a lumii la Sfântul Efrem Sirul, Ed. Deisis, Sibiu, 1998. 
4 Aşa-zişii “fii” sau “fiice ale Legământului” (bnei/bnat qyama) reprezintă o instituţie 
specific siriană. Aceasta era alcătuită din creştini care au adoptat o viaţă ascetică de 
înfrânare, trăită însă nu în afara, ci în mijlocul comunităţilor creştine. Acestui „ordin” laic îi 
vor aparţine şi Afrahat (270-345) şi Efrem (307-373), cei mai de seamă reprezentanţi ai 
literaturii şi spiritualităţii creştine siriace din secolul IV. 
5 Lucrarea e editată pornind de la un singur manuscris furnizat de A. MINGANA în Early 
Mystics, Woodbrooke Studies VII, Heffer, Cambridge 1934 (de acum înainte M), (t), p. 3b-30b 
(p. 201-228); (v) p. 76-113. 
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celor care respectă săptămâna obligatorie de recluziune (Dadisho’ va spune 
săptămâna postului Mântuitorului, a postului apostolilor şi postul 
profeţilor).6 În fine, el mai aminteşte de modul de viaţă şi regula zăvorâţilor 
care locuiesc singuri, la periferia oraşelor sau satelor, departe de orice 
comunitate monastică, precum şi de viaţa desăvârşită a singuraticilor care 
sunt numiţi pribegi. 

Se poate vorbi, aşadar, de mai multe tipuri şi forme de viaţă 
monahală: pe de-o parte, modul de viaţă al celor ce trăiesc în lume, modul 
de viaţă al „fiilor legământului” adunaţi într-o formă de viaţă comună, iar, 
pe de altă parte, diferitele moduri de viaţă ale solitarilor, şi anume cei care 
îşi trăiesc recluziunea radicală (pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă 
de timp) în locurile deşertului, aşa-zişii rătăcitori temporari („pribegii”), şi, 
în fine, o altă categorie de anahoreţi numiţi „străinii”.7 Potrivit lui Dadisho’, 
anahoreţii sunt martorii mai împliniţi ai unei trăiri creştine, deoarece 
anahoretul autentic este cel care „trăieşte singur şi în linişte, împreună cu 
Fiul unul născut al lui Dumnezeu”.8 

                         
6 Termenul siriac pentru mănăstire e qenubin, transliterarea grecescului 
„cenobio/cenobium”, termen care chiar şi în scrierile altor mistici siro-orientali din sec. VII 
şi VIII pare să fi fost rezervat pentru acele aşezăminte care sunt situate departe de aşezările 
umane, care le face proprii pentru practica unei disicipline monastice în sens strict, 
destinate să pregătească individul pentru o viaţă solitară, mai mult sau mai puţin 
radicală.Despre această regulă intrată în uz după moartea lui Babai cel mare (+ 628), şi 
anume respectarea unei retrageri complete în propria chilie de mai multe ori pe an, de 
fiecare dată pentru o perioadă de şapte săptămâni, vezi J. VELIAN, „Lenten Fast of the 
East Syrians”, în R.H. FISCHER (ed.), A Tribute to A. Vööbus, Lutheran School of 
Theology, Louvain 1977, p. 373-378. 
7 Dadisho’ furnizează câteva clarificări cu privire la ultimele două categorii de solitari 
menţionaţi mai sus. Cu privire la „pribegi” el afirmă că a existat în secolele IV-V un anumit 
un mod de viaţă itinerant, o abandonare a vieţii lumeşti pe care au realizat-o doar asceţii cu 
adevărat desăvârşiţi. Cu privire la noţiunea de „străini”, Dadisho’ afirmă că aceştia sunt 
acei asceţi cei care îşi asumă „condiţia-de-străin” în această lume (cf. Commentaire du livre 
d’Abbe Isaie Logoi I-XV) par Dadisho Qatraya (VII.e.s), ed. par R. DRAGUET, „Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium”, t. 326; V, 328, Louvain, 1972). 
8 M, (t) p. 12b (210); (v) p. 89; S, (t) p. 60; (v) p. 130. Prin această expresie Dadisho’ se 
referă la dublul sens pe care îl joacă termenul siriac ihidayo, care semnifică fie „singur 
(retras, izolat)” sau „solitar, singuratic”, fie „nou-născut (de curând sau tocmai născut)”. În 
primele decenii din sec. IV, probabil, toţi creştinii, în botezul baptismal devenau „nou-
născuţi” după modelul „Unului-Născut” (aşa au trăit fecioarele şi sfinţii, „născuţi după 
Unul-Născut al lui Dumnezeu”, scrie, de exemplu, EFREM SIRUL în Imnele Naşterii 8, 
17. În exegeza de specialitate termenul va fi resemantizat, astfel încât el va indica în mod 
exclusiv doar pe monahi (solitari, singuratici). Pentru mai multe detalii legate de această 
temă, vezi ROBERT A. KITCHEN, „Dadisho Qatraya’s Commentary on Abba Isaiah: The 
Apophtegmata Patrum Connection”, în Studia Patristica, vol. XLI, 2006, p. 35-50. 
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Astfel, înainte de a evidenţia cel puţin unul din modurile în care a 
fost înţeleasă paternitatea spirituală în monahismul siro-oriental, va trebui să 
clarificăm aspectele care au caracterizat varietatea acestor forme de viaţă 
monahală, forme în care s-a articulat până la urmă aceeaşi experienţă 
duhovnicească. 

În primul rând, dacă luăm în considerare Comentariul la cartea 
avvei Isaia9 a lui Dadisho’ observăm că viaţa anahoretului, mai ales la 
începuturile sale, atunci când el trăia împreună cu fraţii săi (într-o 
mănăstire), a fost influenţată în mod riguros de învăţătura Bătrânilor din 
monahismul egiptean. Această trăsătură a spiritualităţii lui Dadisho’ e 
întărită de Adam H. Becker atunci când spune că modul de viaţă ascetic 
trebuie să aibă la bază „autoritatea Scripturii şi a Sfinţilor Părinţi din pustia 
egipteană”.10 

Într-un cuvânt, el a adoptat dispoziţiile tradiţionale care reglementau 
viaţa unui monah în pustia egipteană:11 „Fericitul Antonie şi ceilalţi 
anahoreţi au fost primii care au exercitat modul de viaţă ascetic, ei fiind 
desăvârşiţi în iubirea de Dumnezeu, iar în acest sens ei au ales să rămână 
singuri, izolaţi, astfel încât ei au ajuns repede la împlinirea acestei iubiri; 
însă, după ce anahoreţii s-au înmulţit, ei au avut nevoie de un ghid 
experimentat pentru a ajunge la o viaţă desăvârşită. În această privinţă – 
adaugă Dadisho’ – Părinţii din vechime au început să dea sfaturi, nu numai 
în cuvinte, ci, de asemenea, şi în scris”.12 

De asemenea, în Regulile sau Canoanele13 lui Avram din Kashkar, 
una din cele mai remarcabile personalităţi ale monahismului siro-oriental, 

                         
9 RENE DRAGUET (ed.), Commentaire du livre d’Abba Isaie (logoi I-XV) par Dadisho 
Qatraya (VII e.s), CSCO 326-327, Louvain, 1972. 
10 ADAM H. BECKER, Fear God and the Beginning of Wisdom. The School of Nisibis and 
the Development of Scholastic Culture in Late Antique Mesopotamia, University of 
Pennsylvania Press, 2006, p. 180 
11 Cf. LUISE ABRAMOWSKI, „Dadisho Qatraya and his Commentary on the Book of the 
Abba Isaiah”, în The Harp 4, 1991, p. 67-83. 
12 Comentariu XII, 2 (t) p. 160-161; (v), ed. cit., p. 124-125. 
13 Într-adevăr un text esenţial precum acesta, fixat în scris în iunie 571 d.Ch., cunoscut ca 
Regulile sau Canoanele scrise în zilele Sfântului Rabban Mar Avram, preot şi anahoret, 
liderul fraţilor străini care trăiau în comunitatea din Marde, adică Marea Mănăstire care se 
află pe muntele Izla, în apropiere de Nisibi – mănăstire destinată să devină pentru 
monahismul siro-oriental ca Atena pentru filozofi (cf. The Book of Governors: The Historia 
Monastica of Thomas Bishop of Marga A.D. 840, Kegan, London 1983, vol. I,4 (t) I, p. 23; 
(v) II, p. 42, editat din manuscrisele siriace din British Museum de către E.A. Wallis Budge 
– avertizează, în ultimul său canon, rolul întregii „comunităţi” în luarea deciziilor 
referitoare la fraţi (cf. canoanele 5,6,10 în VÖÖBUS, Syriac and Arabic Documents 
Regarding Legislation Relative to Syrian Asceticism, ETSE, Stockholm 1960, p. 150-162, 
p. 160 şi 161-162), deoarece acest canon nu face vreo referire la responsabilitatea exclusivă 
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găsim învăţătura potrivit căreia faptul de a învăţa şi îndruma nu cade 
exclusiv în „sarcina egumenilor, deoarece într-o comunitate fraţii învaţă 
unul de la altul, astfel încât îndrumarea este reciprocă, ba mai mult, chiar 
egumenul trebuie să înveţe să se îndrepte pe sine însuşi cu blândeţe şi 
pace”.14 

Exemplul următor ne va permite să aprofundăm şi să extindem 
aceste observaţii de mai sus. Într-o secţiune din comentariul la Discursul 
XIII, Dadisho’ examinează într-un mod remarcabil marile capcane cu care 
demonii îi luptă pe asceţi, şi anume prin introducerea unor „imnuri, canoane 
şi antifoane de natură să împiedice conduita fermă a monahilor”.15 În mod 
evident această „invenţie rea” nu se referă la imnurile sau canoanele 
utilizate în trecut şi încă în vigoare în mănăstirile din această perioadă, ci la 
acele cântări pe care tinerii monahi, lipsţiţi de înţelepciune ascetică, le 
înmulţesc neîncetat cu tot felul de „adăugiri cotidiene” care produc o imensă 
tulburare. „Fericitul mare Mar Babai, egumenul mănăstirii din Izla, care a 
trăit în timpurile regelui Cosroe, fiul lui Hormizd zice: citeşte în timpul 
Paverceniţei zece sau mai multe marmite (secţiuni de Psalmi sau catisme) şi 
Laude şi, de asemenea, un singur imn, nu mai multe”.16 

                                                               
a egumenului. „În cazul în care fratele tău te-a dispreţuit mustră-l între tine şi el singur, aşa 
cum ne-a poruncit Mântuitorul (cf. Matei 18,15). Şi dacă acesta nu te ascultă în faţa a doi şi 
în cazul în care nu se îndreaptă, mustră-l în faţa tuturor, iar în cazul în care se încăpăţânează 
şi nu primeşte îndreptarea (de orice fel) el e străin de comunitatea noastră” (IBIDEM, p. 162). 
Cu toate acestea, deja canoanele lui Dadisho’, succesorul lui Avram în ceea ce priveşte 
îndrumarea Marii Mănăstiri, redactate în ianuarie 588, la câteva zile de la moartea fondatorului, 
îndreptarea fraţilor e rezervată doar „liderului mănăstirii” (IBIDEM, p. 163-175; cf. de exemplu 
canoanele 4, p. 169 şi p. 171). În particular, canonul 24 atribuie „liderului comunităţii” 
datoria de a lua fratele care „încalcă unul din canoanele de mai sus” (IBIDEM, p. 173), în 
timp ce canonul 26 afirmă: „În cazul în care unul din fraţi tulbură liniştea comunităţii 
noastre sau care acuză pe unul din fraţii săi... se înfăţişează mai întâi în faţa egumenului şi 
apoi în faţa comunităţii. Şi dacă nu se îndreaptă potrivit canonului ecleziastic, liderul 
comunităţii nu trebuie, în smerenia sa, să-l ierte cu o milă nocivă... (IBIDEM, p. 174). 
Pentru o introducere generală la această temă, vezi S. CHIALA, Isaac Sirianul – asceză 
singuratică şi milă fără de sfârşit, trad. de diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2012. În 
Capitolele despre cunoaştere acest ultim aspect e într-adevăr citat în mod foarte clar: „Bagă 
de seamă să nu te laşi stăpânit de patima celor ce se îmbolnăvesc din dorinţa de a-i îndrepta 
pe alţii şi vor să fie cu de la sine putere cenzorii şi îndreptătorii tuturor defectelor 
celorlalţi... Mai ales dacă nu eşti egumen, nici întâi-stătător, ci una din slugi, fiindcă acest 
lucru e treaba egumenilor” (SF. ISAAC SIRUL, Cuvinte către singuratici despre viaţa 
duhului, taine dumnezieşti, pronie şi judecată, Partea a II-a, recent descoperită, trad. de 
diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, 2003, p. 147). 
14 DADISHO’ QATRAYA, Comentariu, cit. XII, 2 (t) p. 162; (v) p. 126. 
15 DADISHO’, Comentariu, cit. XIII, 5 (t) p. 182; (v) p. 140-141. 
16 DADISHO’ Comentariu, cit. XII (v) p. 141-142. Pentru această temă, vezi J.M. FIEY, 
L’Elam, la premiere des Métropoles écclesiastiques syriennes orientales, în Communautés 
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Acest text confirmă referinţa la canoane şi la tradiţiile normative 
care disciplinează viaţa monastică, fie în mănăstire, fie în chilia 
anahoretului. Mai mult, acest text confirmă autoritatea egumenului care se 
implică în îndrumarea şi, după caz, în corijarea fraţilor. Cu toate acestea, 
rândurile de mai sus sugerează un element inedit, pe care e util să-l relevăm. 
A te îngriji de citirea imnurilor, notează Dadisho’, „e o activitate specifică 
clericilor şi învăţătorilor, nu anahoreţilor”.17 

În acest context putem extrage două idei esenţiale cu privire la tema 
care ne interesează: în primul rând, textul de mai sus atestă diferenţa între 
calea monastică şi calea învăţătorească sau mediul „şcolii” din monahismul 
siro-oriental. Şcoala era una din instituţiile esenţiale ale comunităţii creştine 
siriace, locul de alfabetizare al credincioşilor, care încă de la o vârstă 
fragedă învăţau să cânte Psaltirea, să citească Scriptura, şi să înveţe doctrina 
elementară a propriei credinţe creştine. La un nivel superior, marile 
academii, care au apărut în Nisibi, Seleucia-Ctesifone, Al-Hira, Mossul sau 
în alte centre mari, reprezentau mediul elevat în care se elaborau studiile 
biblice, sintezele exegetico-teologice, canoanele şi liturghia Bisericii din 
Persia.18 În fine, aceste şcoli au fost şi locul de formare al elitelor 
ecleziastice, care însă, în ciuda unei influenţe şi dependenţe reciproce, nu de 
puţine ori s-au aflat în conflicte dramatice cu maeştrii şi liderii acestor 
Academii. 

De asemenea, pentru mulţi şcoala a fost o etapă în drumul lor spre 
monahism, iar în acest sens avem numeroase informaţii despre tineri care au 
locuit în aceste şcoli şi care apoi au intrat în mănăstire. Deşi maeştrii din 
aceste şcoli (badoque)19 îşi concentrau în mare măsură învăţătura asupra 
                                                               
syriaques en Iran et Irak des origines á 1552, Variorum Reprints, London, 1979, p. 221-267, în 
special p. 247-248). De asemenea, se poate consulta cu folos, G.J. REININK, „Babai the 
Great’s Life of George and the Propagation of Doctrine in the Late Sasanian Empire”, în 
J.W. DRIJVERS-J.W.WATT (eds.), Portraits of Spiritual Authority. Religious Power in 
Early Christianity, Byzantium and the Christian Orient, Brill, Leiden-Boston-Koln 1999, p. 
171-193. 
17 Comentariu, cit. XIII, 5 (t) p. 183; (v) p. 141. 
18 Vezi, în acest sens, remarcabila lucrare a ADAM H. BECKER, Fear of God and the 
Beginning of Wisdom. The School of Nisibis and the Development of Scholastic Culture in 
Late Antique Mesopotamia, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2006. 
19 Cu acest termen, care semnifică în mod literal „căutare” sau „cercetare, cercetător” se va 
desemna în şcolile teologice siro-orientale un învăţător sau maestru de nivel superior, 
dedicat disciplinelor „auxiliare” ca, de exemplu, istoria, geografia, astronomia şi filozofia, 
ştiinţe necesare introducerii în studiile mai provocatoare de exegeză biblică (cf. P. 
BETIOLO, Esegesi e purezza di cuore. La testimonianza di Dadisho’Qatraya, sec. VII, 
nestoriano e solitario, în Annali di storia dell’esegesi, 3, 1986, p. 206). În opinia lui 
Dadisho’ aceşti învăţători (badoque) sunt adepţii unor cuvinte fără fapte, sunt cei care, în 
scopul tâlcuirii Sfintei Scripturii, ei se pregătesc „citind şi meditând la cărţile lui Aristotel 
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unor subiecte „laice” (logică, retorică sau medicină, de exemplu), ei au 
abandonat la un moment dat aceste studii „laice” şi au început să asimileze 
anumite învăţături duhovniceşti. Mai mult, şcoala a fost guvernată de 
canoane pe care le regăsim în vieţile monahilor cenobiţi, canoane menite să-
i facă pe monahi să sporească în cunoaşterea lui Dumnezeu, în asceză, 
contemplaţie şi rugăciune.20 De multe ori episcopii au dotat şcolile 
mănăstirii pe care ei le aveau în grijă tocmai pentru ca tinerii să 
dobândească educaţia necesară şi completă, astfel încât odată ieşiţi din 
şcoală ei să joace un rol important în Biserică sau în administraţia 
comunităţii lor.  

Cu toate acestea, Dadisho’ şi-a exprimat o oarecare rezervă cu 
privire la şcoală, faţă de care el a manifestat în mod constant o neîncredere 
profundă. Există, într-adevăr, la Dadisho’ o mare rezervă cu privire la 
mediul de şcoală, deoarece atunci când este vorba de interpretarea Scripturii, 
se constată pe de-o parte un mare dezacord între învăţătorii din şcoală, iar pe 
de altă parte, mulţi dintre aceştia şi-au arătat dispreţul faţă de disciplina 
monastică. Rigoarea ascetică, care în opinia lui Dadisho’ trebuie să stea la 
baza exegezelor „Părinţilor” cu privire la Sf. Scriptură şi pe care el a 
practicat-o în modul său de viaţă, reprezintă un criteriu esenţial în 
înţelegerea Scripturii.21  

Poate că acesta este şi motivul pentru care se poate vorbi despre 
absenţa unei uniformităţi în viaţa monastică din Siria (sec. VI-VIII), motiv 
pentru care una din trăsăturile fundamentale pentru adevăratul părinte 
spiritual în spiritualitatea siro-palestiniană constă în valoarea sa de 
„exemplu”. Părintele spiritual se instituie astfel ca un model demn de urmat, 
deoarece el a dobândit, în urma unui îndelung proces de purificare ascetică, 

                                                               
filozoful”, deci ei sunt cei care au abandonat păinea adevărului şi au mâncat pâinea 
egipteană (cf. Esau 16, 3), şi care îşi bat joc de sfântul avva Isaia, zicând că e „învăţătorul 
unor copii de şcoală”. Însă cineva dotat cu discernământ va înţelege bine că discursul avvei 
Isaia se adresează nu copiilor, ci „episcopilor, învăţătorilor şi înţelepţilor, adică celor care 
şi-au început ucenicia în viaţa singuratică” (cf. DADISHO’, Comentariu, cit. X, 2 (t) p. 
140; (v) p. 108). Vezi, de asemenea, excelentul studiu al lui S. CHIALA, „Les mystiques 
syro-orientaux: une école ou une époque?”, în A. DESREUMAUX (ed.), Les mystiques 
syriaques, Geuthner, Paris, 2011, p. 63-78. 
20 Aşa cum notează un istoric anglo-saxon al Antichităţii târzii, şcoala era urmată de tinerii 
necăsătoriţi, caracterizaţi de un anumit stil de viaţă şi de o îmbrăcăminte cvasi monahală, 
care trăiu în camere mici, de genul unei chilii, dedicaţi memorării Scripturii, poeziilor 
complexe şi imnurilor compuse cu diferite ocazii speciale (cf. PETER BROWN, 
Întemeierea creştinismului occidental. Triumf şi diversitate, Ed. Polirom, Iaşi, 2002). 
21 Despre acest aspect al operei lui Dadisho, vezi P. BETTIOLO, Esegesi e purezza di 
cuore. La testimonianza di Dadisho’Qatraya, sec. VII, nestoriano e solitario, p. 201-213. 
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o ştiinţă duhovnicească, o ştiinţă inaccesibilă celor care rămân doar la 
stadiul unei cercetări sau asimilări teoretice a Sfintei Scripturi.  

Din acest motiv, insistă Dadisho’, episcopii şi învăţătorii ca Sf. Ioan 
Hrisostom, avva Arsenie şi avva Evagrie22 – oameni care au trăit mai întâi în 
lume, unde au cultivat „învăţătura filozofilor şi cunoaşterea exactă a Cărţilor 
sfinte” – odată ce au adoptat calea monastică ei s-au aflat în condiţia optimă 
de a învăţa şi deprinde rudimentele unei ştiinţe duhovniceşti pe care n-au 
putut-o asimila de la „filozofii şi înţelepciunea lor omenească”.23 „Una e 
învăţătura scoasă din cărţi sau cunoaşterea dobândită din studiu, şi alta e 
cunoaşterea adevărului pe care-l cuprind cărţile. Cea dintâi e întărită de un 
studiu îndelungat şi de osteneala cu învăţătura, cea din urmă se iveşte din 
făptuirea poruncilor şi o conştiinţă luminoasă întoarsă spre Dumnezeu”.24 
Această ultimă idee trimite, aşa cum a remarcat A. Torrance, la asimilarea 
pocăinţei ascetice cu împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.25 

Din punctul de vedere al acelei tradiţii anahoretice pe care o 
împărtăşeşte atât Dadisho’, cât şi Isaac din Ninive, Dadisho’ adaugă: 

                         
22 În exegeza de specialitate se afirmă adeseori creşterea prestigiului tradiţiei deşertului 
egiptean în cultura ascetică siriacă prin conceptul rugăciunii pure, o noţiune esenţială în 
doctrina avvei Evagrie. Într-un studiu deja clasic Brouria Bitton-Ashkelony pleacă de la 
următoarea întrebare: în ce măsură a urmat Dadisho’ conceptul evagrian al rugăciunii pure 
(adică fără imagini) şi în ce măsură a remodelat discursul său ascetic în funcţie de tradiţia 
ascetică egipteană? B. Bitton-Ashkelony afirmă că, deşi în discursul despre rugăciunea 
curată apar referinţe exacte şi clare din scrierile lui Evagrie, Dadisho’ pare să adopte o nouă 
perspectivă cu privire la acest subiect. Axioma centrală a lui misticului sirian cu privire la 
rugăciunea curată este aceea că ea e intim legată de viaţa de linişte, mai mult ea nu trebuie 
să fie limitată doar la o elită spirituală. Dadisho’ Qatraya exploatează un fel de retorică anti-
intelectuală tocmai în scopul de a disocia viaţa liniştită de viaţa academică, lăudând în 
acelaşi timp idealul ascetului plasat sub masca simplităţii, a ignoranţei şi a lacrimilor pentru 
păcate. Prin angajarea cu tenacitate în rugăciunea curată el nu numai că marchează o 
schimbare clară faţă de înclinaţia filozofică a lui Evagrie, dar el sublinează şi noua 
dimensiune socială a discursului târziu antic despre desăvârşirea spirituală (cf. BROURIA 
BITTON-ASHKELONY, Pure Prayer and Ignorance: Dadisho’Qatraya and the Greek 
Ascetic Legacy, Studi e Materiali di Storia delle Religioni 78/1 (2012), p. 200-226). 
23 DADISHO, Comentariu, cit. X, 4 (t) p. 141.; (v) p. 109. 
24 Cf. ISAAC SIRUL, „Capitole despre cunoaştere”, 3, 99, în ISAAC SIRUL. Cuvinte 
către singuratici, ed. cit., p. 199.  
25 ALEXIS TORRANCE, Pocăinţa în Antichitatea târzie. Asceza la Părinţii răsăriteni şi 
organizarea vieţii creştine (cca 400-650 d.Hr), trad. de D. Dâscă, Ed. Doxologia, 2014, p. 
154. De asemenea, această asociere o găsim reiterată la Dadisho’ în Comenatriul la avva 
Isaia, „Cuvântul 14.6” (vezi, de asemenea, 15.43 şi 3.9). Pentru concepţia despre pocăinţă 
la asceţi precum Afraat, Efrem, Dadisho’ şi Sf. Isaac Sirul, vezi H. ALFEYEV, Lumea 
duhovnicească a Sfântului Isaac Sirul, Ed. Doxologia, Iaşi, 2013 şi CORNELIA HORN, 
Asceticism and Christological Controversy in Fifth-century Palestine: The Career of Peter 
the Iberian, Oxford University Press, 2006. 
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„Dumnezeu trimite darul păcii celui care face pocăinţă, astfel încât nu 
trebuie să rătăceşti printre multe cărţi. La claritate nu se ajunge prin marea 
doctrină şi prin diferite cărţi citite, ci prin sârguinţa în rugăciune. În care 
cunoştinţe obţinute din multele cărţi şi din interpretările lor este folosită cu 
adevărat puritatea rugăciunii? Orice anahoret, care după ce a abandonat 
viaţa lumească va citi orice carte în afară de cărţile legate de viaţa 
anahoreţilor, fie ea scolastică, fie ea lumească, el va distruge scopul căii 
anahoreţilor. Astfel, nu-ţi foloseşte citirea cărţilor cu excepţia acelora care te 
învaţă conduita celor <străini sau pribegi>. Pentru desăvârşirea cunoaşterii 
şi mintea limpede sunt suficiente cărţile Noului Testament şi cele cu privire 
la conduita anahoreţilor. Aici am mărturisit despre orice lucru”.26 

În acest context precizăm faptul că nici Dadisho’ şi nici Sf. Isaac 
Sirul nu au fost anahoreţi lipsiţi de cultură:27 amândoi atestă în scrierile lor 
lecturi numeroase, care nu se limitează doar la mediul din literatura 
monastică. La Sf. Isaac, în particular, o scurtă notiţă biografică relatează că 
el a fost unul din cei mai mari exegeţi sau învăţători din şcoala din Seleucia-
Ctesifonte, activă în a doua jumătate a sec. VII, iar pentru un timp el pare să 
fi fost numit „Învăţătorul”. Altfel spus, toate cărţile clasice se pot citi numai 
după dobândirea unui discernământ spiritual, astfel încât anahoretul 
începător, fie că trăieşte în cenobie sau în chilie, e bine să se limiteze în ceea 
ce priveşte lectura cărţilor profane, deoarece în viaţa sa trebuie să primeze 
practicarea unui mod de viaţă ascetic.  

Prin urmare, pentru anahoretul aflat la începutul căii sale, cel mai 
important lucru e practicarea virtuţii, ceea ce înseamnă că el trebuie să stea 
în linişte28 în „cuptorul chiliei” sale, o expresie adesea repetată de Dadisho’ 
tocmai pentru a sublinia faptul chilia este cea care contribuie cel mai mult la 
„călirea” monahului. Regăsim din nou aici influenţa spiritualităţii egipene, 
care şi-a pus în mod pregnant amprenta asupra vieţii ascetice a lui Dadisho’. 

                         
26 Comenatriul la avva Isaia 4, 72, p. 179-180. 
27 Să nu uităm că cineva care vroia să acceadă la viaţa anahoretică, cel puţin, în prinicipiu, 
trebuia să ştie să citească, după cum se menţionează în canonul 7 din Regulile lui Dadisho’, 
succesorul lui Avram din Kashkar la conducerea Marii Mănăstiri: „Orice frate care a venit 
în comunitate cu gândul de a deveni monah nu poate fi acceptat dacă nu ştie să citească 
Scriptura” (cf. A. VOOBUS, Syriac and Arabic Documents, p. 170). 
28 Toate lucrările lui Dadisho’ care tratează viaţa ascetică au în prim plan conceptul de 
liniştire (šelya).Pentru mai multe detalii despre tema liniştii, vezi GREGORY M. KESSEL, 
„A Manuscript Tradition of Dadisho’ Qatraya’s Work <On Stillness> (al selya) in the 
Syrian Orthodox Milieu”, în Geschichte, Theologie und Kultur des syrischen Christentums, 
Reithe 1, Syriaca 46, Wiesbaden: Harrassowity Verlag, 2014, p. 103-121. Vezi, de 
asemenea, FRANCISCO del RIO SANCHEZ, „Dadisho’ du Qatar et la quiétude”, în A. 
DESREUMAUX, Les mystiques syriaques, ed.cit., p. 87-98. 
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E suficient să amintim aici apoftegma avvei Moise: „Mergi, stai în chilie şi 
chilia te va învăţa totul”.29 

În lumina consideraţiilor de mai sus putem spune că rezultă un mod 
specific de a înţelege raportul dintre un părinte şi ucenicul său, atât de 
important în monahismul siro-oriental.30 Aşa cum am văzut mai sus tânărul 
ascet care adoptă viaţa anahoretică şi-a petrecut primii paşi într-un 
cenobium, spunându-se unei reguli, tradiţiilor orale şi scrise, îndrumat de 
egumen şi sfătuit de fraţii apropiaţi. De aceea, atunci când un Bătrân i-a 
cerut să-l viziteze în recluziunea sa pentru a primi sprijin şi îndrumare, 
Dadisho’ va recunoaşte că acest lucru e „un pic neobişnuit”,31 astfel încât 
refuzându-l, el va scrie: „în cazul în care asumi poruncile lui Hristos cu 
dragoste spirituală” şi dacă gândurile tale sunt spre El şi vrei să faci voia 
Lui, fiind preocupat de aceasta, El îţi va fi învăţător şi ghid şi ajutor în ceea 
ce priveşte îndeplinirea voii Lui şi bucuria sufletului tău”.32 

În aceşti ani de ucenicie tânărul anahoret, trăind în cenobium, el se 
întăreşte în viaţa monastică prin privegheri, citirea Scripturii, rugăciune33 

                         
29 AVVA MOISE 6, în Patericul sau Apoftegmele Părinţilor din Pustiu, trad. de C. 
Bădiliţă. Ed. Polirom, Iaşi, 2007, p. 230. Despre influenţa monahismului egiptean asupra 
operei ascetice a lui Dadisho’, vezi MARIO KOZAH, „Dadisho’ Qatraya’s Compendious 
Commentary on the Paradise of the Egyptian Fathers in Garshumi – A Case of Manuscript 
Mistaken Identity”, în M. KOZAH, ABU-HUSAYN, AL-MURIKHI (eds.), The Syriac 
Writers of Qatar in the Seventh Century, Gorgias Press, 2014; DAVID PHILIPS, „The 
Syriac Commentary of Dadisho’ Qatraya on the Paradise of the Fathers”, în Babelao 1, 
2012, p. 1-23 şi NICHOLAS SIMS-WILLIAMS, „Dadisho’ Qatraya’s Commentary on the 
Paradise of the Fathers”, în Analecta Bollandiana, 112:1-2, 1994, p. 33-64. 
30 Pentru o abordare generală a spiritualităţii siro-orientale, vezi ROBERT BEULAY, La 
lumière sans forme. Introduction à l’étude de la mystique chrétienne syro-orientale, 
Chevetogne, 1987; BRIAN E. COLLESS, The Wisdom of the Pearlers: An Anthology of 
Syriac Christian Mysticism, Cistercian Studies Series 216, Kalamazoo, 2008; ROBERT 
KITCHEN, „The Book of Three Monks: Ethiopian Monasticism via Beth Qatraye”, în The 
Christian Writers of Qatar, Gorgias Press, 2014, p. 231-248 şi SEBASTIAN BROCK, 
„Syriac Writers from Beth Qatraye”, în ARAM 11:1, 1999, p. 85-96 şi VALENTIN VESA, 
Cunoaşterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2013. 
31 A. GUILLAUMONT-M. ALBERT, „Lettre de Dadisho Qatraya á Abkosh sur l’Hesychia”, 
în Mémorial A.J. Festugière. Antiquité paienne et chrétienne, 1984, p. 235-245, 4 (t) p. 238; 
(v) p. 243. 
32 Comentariu I, (t) 237; (v) 242. Pe această temă se poate consulta cu folos, Arhid. 
IONIŢĂ APOSTOLACHE, Hristologie şi mistică în teologia siriană, Ed. Mitropolia 
Olteniei, 2014. 
33 În acest sens, vezi SEBASTIAN BROCK, The Syriac Fathers on Prayer and the 
Spiritual Life, Cistercian Studies Series 101, Kalamazoo, 1987; IDEM, Prière et vie 
spirituelle. Textes des Pères syriaques, Abbaye de Bellefontaine, 2011; BROURIA 
BITTON-ASHKELONY, “Pure Prayer and Ignorance: Dadisho’ Qatraya and the Greek 
Ascetic Legacy”, în Studi e materiali di storia delle regioni 78:1, 2012, p. 200-226.  



174 
 

dar şi prin smerenia conduitei sale. Bine testat la capătul unor ani – de 
obicei trei ani – tânărul caută să abandoneze viaţa comunitară sau este 
îndemnat să facă acest lucru pentru a realiza o experienţă progresivă a 
singurătăţii.  

În această nouă etapă în care se află anahoretul, apare necesitatea de 
a avea un Părinte sau un ghid spiritual. Dacă citim de exemplu ce scrie Sf. 
Isaac Sirul în Capitole despre cunoaştere, putem vedea cum îl îndeamnă pe 
tânărul anahoret să iasă cât mai repede din mănăstire: „Cel care are măsura 
şi o năzuinţă tare spre Dumnezeu nu se cuvine ca, odată ce a ieşit din lume, 
să rămână multă vreme în adunare, în du-te vino cu mulţi, ci, de îndată ce va 
fi deprins mersul frăţietăţii, rânduiala şi scopul hainei (monahale) şi chipul 
smereniei lui, se cade să se hotărască să stea singur într-o colibă, ca să nu se 
obişnuiască cu cei mulţi, iar simplitatea începutului să nu se preschimbe în 
făţărnicie prin legăturile cu fraţii noştri nepăsători şi trândavi. De aceea 
hotărăşte-te să n-ai legătură decât cu un singur bătrân, care să aibă de la toţi 
mărturia faptei unei vieţuiri frumoase şi a cunoaşterii liniştirii. Şi începând 
de atunci să nu mai ai legătură cu nimeni altul, şi aşa în scurtă vreme te vei 
învrednici să guşti cunoaşterea (gnoza)”.34 

Cel care îl îndrumă pe tânărul anahoret în viaţa duhovnicească 
primeşte în special două nume în textele lui Dadisho’: părinte şi ghid. În 
primul rând, Părinte, dar poate ar trebui să spunem „tată”, potrivit 
apelativului afectuos şi familiar cu care copilul se adresează părintelui: 
„Acesta e motivul pentru care anahoreţii nu-i numesc pe maeştrii lor bătrâni, 
ci abba („tată”). Într-adevăr, asemenea unui fiu natural, care fiind copil nu-l 
numeşte pe părintele său părinte, ci îi spune tata (abba), în mod similar, 
anahoretul nu-l numeşte pe propriul său părinte spiritual părinte, ci tată 
(abba). Prin această expresie se relevă starea unui copil mic (mic în modul 
de viaţă spiritual în comparaţie cu desăvârşirea Bătrânului). În fine, acest 
nume – adaugă Dadisho’ – semnifică smerenia şi suprabundenţa iubirii”.35 

Prin urmare, termenul „Abba” relevă relaţia intimă şi profundă de 
paternitate-filialitate care există între un ascet şi ucenicii săi, motiv pentru 

                         
34 Cf. ISAAC SIRUL, „Capitole despre cunoaştere” 4, 71, în IDEM, Cuvinte către 
singuratici, ed. cit., p. 224. De altfel, atât Dadisho’ Qatraya, cât şi Simeon din Taibuteh 
împărtăşesc cu Sf. Isaac Sirul o similaritate remarcabilă a terminologiei tehnice cu privire la 
viaţa monahală. De pildă, Dadisho’, la fel ca şi Sf. Isaac, promovează un stil „egiptean” al 
monahismului. Pentru legăturile, destul de numeroase, dintre cei doi reprezenentanţi de 
seamă ai monahismului siriac, vezi Isaac of Nineveh (Isaac the Syrian), „Second Part”, 
Chapters IV-XLI, ed. and trans. SEBASTIAN BROCK, CSCO 554-55, Louvain: Peeters, 
1995. 
35 DADISHO’, Comentariu, v,2 (t) p. 93-94; (v) p. 72. 



175 
 

care Dadisho’ pare să prefere în scrierile sale acest termen cu rezonanţe 
scripturistice adânci pentru cei care îşi asumă funcţia îndrumării spirituale. 

 
Abstract: The Spiritual Paternity in the Syro-Oriental monachism (7th c. – 
8th c.): the case of Dadisho’ Qatraya 
For the anchorite at the beginning of his way, the most important thing is the 
practice of virtue, which means that he has to stay in quiet in the ‘oven of 
his keel’, an expression repeated by Dadisho’ exactly for highlight the fact 
that the keel is the one which contributes most to the hardening of the monk. 
We rediscover here once again the influence of the Egyptian spirituality, 
which left its mark upon the ascetical life of Dadisho’.  

In these years of noviciate, the young anchorite, living in cenobium, 
he strengthens within the monastic life through vigils, the reading of the 
Bible, prayer, and also through the humbleness of his behaviour. Well tested 
at the end of some years – usually for three years – the young searches to 
renounce at the communitarian life or he is asked to do this thing for 
accomplish a progressive experience of the solitude.  

In this new phase in which the anchorite is found, the necessity to 
have a Father or a spiritual guide comes.  
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La 625 de ani de atestare a Râmnicului - epoca lui Mircea cel 
Bătrân, moment de seamă în istoria judeţului Vâlcea 

(1386-1418)* 
 
 

                                                               Pr. Dr. LAURENŢIU RĂDOI 1 
 

Cuvinte cheie: Mircea cel Bătrân, domnitor, mănăstire, biserică, cultură 
Mots-clés: Mircea cel Bătrân, souverain, monastère, église, culture 

 
I. Mircea cel Bătrân şi plaiurile vâlcene 
Sărbătorirea a 625 de ani de atestare documentară a Râmnicului reprezintă 
pentru noi un moment răscolitor în istoria naţională şi un privilegiu să 
readucem în lumină chipul măreţ al domnitorului Mircea cel Bătrân (1386-
1418), rămas în istoriografia noastră ca unul dintre cei mai de seamă 
voievozi din trecut, „ctitor” de neam şi ţară,2 alături de Sfântul Ştefan cel 
Mare (1457-1504) şi Mihai Viteazul (1593-1601). Numeroasele articole, 
studii şi volume de istorie, artă, literatură şi poezie, apărute în decursul 
timpului, au scos în evidenţă imaginea unui bun diplomat, oştean neînfricat 
şi strateg iscusit, care a luptat cu toate mijloacele de care dispunea pentru 
independenţa ţării.3 Apreciat şi lăudat chiar de duşmanii săi, care-l 
considerau „principe între creştini cel mai viteaz şi cel mai ager”,4 Mircea a 
conferit Ţării Româneşti, în lunga sa domnie, un prestigiu fără precedent şi 
o întindere teritorială maximă pentru perioada medievală,5 fapt evocat în 
simpozioane şi întruniri aniversare cu admiraţie şi respect.  

Se cuvine, dar, ca la acest popas aniversar, să ne purtăm şi noi cu 
gândul la faptele acestui vrednic exponent al istoriei naţionale, figură 
politică de importanţă internaţională în vremea sa,6 şi să evocăm pe cât ne 

                         
1 Profesor la Seminarul Teologic „Sf. Nicolae” din Râmnicu Vâlcea.  
* Comunicare susţinută la Biblioteca Judeţeană din Râmnicu-Vâlcea la 20 mai 2013. 
2 P.P. PANAITESCU, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 1944, p. 347; CONSTANTIN 
CĂZĂNIŞTEANU, Pe urmele lui Mircea cel Mare, Bucureşti, 1987, p. 11. 
3 NICOLAE CONSTATINESCU, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 1981, p. 6. 
4 CONSTANTIN C. GIURESCU, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la 
moartea lui Alexandru cel Bun, vol. I, Bucureşti, 1938, p. 487; Pr. NICULAE 
ŞERBĂNESCU, 550 de ani de la moartea lui Mircea cel Bătrân 1418-31 ianuarie-1968, în 
Revista „Mitropolia Olteniei”, , nr. 1-2/1968, p. 98 (se va cita MO). 
5 IOAN-AUREL POP, Autoritatea domnească şi întinderea teritorială a Ţării Româneşti în 
timpul lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia”, 
nr. 2/1986, p. 1-14. 
6 MUSTAFA ALI MEHMED, Istoria turcilor, Bucureşti, 1976, p. 147. 
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stă în putinţă ataşamentul său faţă de judeţul Vâlcea şi mai ales faţă de 
aşezarea de la poalele Capelei, stăruind şi asupra mănăstirii Cozia, ctitoria 
sa, a cărei istorie se împleteşte cu numele ilustrului domnitor.  

Desigur, Râmnicul nu a fost întemeiat de Mircea cel Bătrân, fiind, 
conform unor surse istorice, reşedinţă a voievozilor Nicolae,7 Litovoi8 şi 
Farcaş,9 încă din secolul al XIII-lea, dar legătura sa cu localitatea „şi cu 
împrejurimile e atât de evidentă, iar natura acestor legături atât de adâncă şi 
semnificativă, încât a-l socoti pe Mircea simbol al vechimii şi durabilităţii 
urbei nu mi se pare nicidecum extravagant”.10 Probabil, aici, îşi va fi 
petrecut o parte din copilărie şi adolescenţă, până când va fi ajuns domnitor, 
mama sa Calinichia născându-se, cum presupune P. P. Panaitescu, într-o 
familie boierească din dreapta Oltului, unde avea sate şi mori.11 De altfel, şi 
Dan I (1383-1386), fratele său, era ataşat de aceste ţinuturi, construind la 
Râmnic, potrivit istoricilor, un locaş de rugăciune, „din temelie”, ce a 
devenit mai târziu Catedrală episcopală.12  

Pe Mircea îl vom găsi îndrăgostit de plaiurile vâlcene şi în primii săi 
ani de domnie, legendele pomenindu-l pe malul Oltului, când, obosit în 
urma unei lupte cu ungurii, adoarme sub umbra unui arbore, visând icoana 
Sfintei Treimi încurajându-l că-i va învinge pe duşmani. Drept mulţumire 
pentru ajutorul primit, şi atras de frumuseţea peisajului şi de disponibilitatea 
strategică a aşezării, pe locul unde a avut vedenia, a clădit mai târziu o 
biserică măreaţă,13 care avea să rămână în timp una din cele mai 
impunătoare podoabe de arhitectură feudală din Ţara Românească. În acest 
aşezământ pe care însuşi şi l-a ales drept loc de odihnă au fost aşezate, în 

                         
7 ATHANASIE MIRONESCU, Sfânta Episcopie a Eparhiei Râmnicului Noul Severin în 
trecut şi acum, Bucureşti, 1906, p. XXXII. 
8 ION DONAT, Pescăriile vechi ale Olteniei, în „Arhivele Olteniei”, nr. 67-68/1933, p. 174, 
nota 3 (se va cita AO). 
9 CONSTANTIN C. GIURESCU, Istoria românilor..., p. 354-355. 
10 CONSTANTIN MATEESCU, Râmnicul de odinioară, Rm. Vâlcea, 1993, p. 16. 
11 P. P. PANAITESCU, Documentele Ţării Româneşti, I Documente interne (1369-1490), 
Bucureşti, 1938, p. 62, 189; IDEM, Mircea cel Bătrân, Bucureşti, 2000, p. 56. (Calinichia 
donează mănăstirii Tismana o moară din Bistriţa, fostă a arhimandritului Basea, iar mai 
târziu, satul Pesticevo (Peştişani, jud. Gorj). 
12 ION DONAT, Reşedinţa celei de-a doua mitropolii a Ţării Româneşti, în AO, nr. 77-
78/1935, p. 75-76; CONSTANTIN C. GIURESCU, Istoria românilor..., p. 433; 
CONSTANTIN C. GIURESCU, DINU C. GIURESCU, Istoria românilor din cele mai 
vechi timpuri până astăzi, Bucureşti, 1971, p. 264.  
13 P. B. HASDEU, Istoria critica a romaniloru Pamentulu Ţerrei Romanesci, vol. I, ed. II, 
Bucuresci, 1874, p. 130; IDEM, Istoria critică a românilor, Bucureşti, 1984, p. 180; Pr. 
NICULAE ŞERBĂNESCU, Reînhumarea, la mănăstirea Cozia, în ziua de 15 mai 1938 a 
rămăşiţelor pământeşti ale lui Mircea cel Mare, în rev. „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 1-
3/1993, p. 73 (se va cita BOR). 
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pronaos, cu mare evlavie, rămăşiţele sale pământeşti,14 iar alături au fost 
depuse osemintele monahiei Teofana, mama lui Mihai Viteazul,15 peste care 
Florica şi Nicolae Pătraşcu, nepoţii ei, i-au aşezat „o frumoasă piatră 
sepulcrală cu inscripţie românească”.16 

Încrustat adânc în memoria noastră a rămas un hrisov emis la 20 mai 
1388, prin care Mircea cel Bătrân întăreşte mănăstirii Cozia, „o moară la 
Râmnic”, pe care i-a dăruit-o fratele său, „Dan voievod”, „via tot de acolo, 
dăruită de jupan Budu, cu voia părintelui domniei mele Radul voievod, şi 
curtea pe locul Hinăteştilor, pe care a dăruit-o bisericii Tatul”.17 Chiar dacă 
renumita epopee Nibelungenlied (Cântecul Nibelungilor), scrisă în jurul 
anului 1200, pare a fi „prima menţiune fie şi literară a unei formaţiuni în 
zona Râmnicului”, într-una din strofe fiind menţionat un „duce” numit 
Râmunc din „ţara vlahilor”,18 călătorind pe firul istoriei, observăm că actul 
dat de voievodul Ţării Româneşti este prima atestare documentară a aşezării 
vâlcene, unde, potrivit arhivelor Vaticanului, în 1342, rezida voievodul 
Nicolae.19 Menţionăm faptul că în cuprinsul acestui document mai este 
evocată localitatea vâlceană Călimăneşti, dar şi curtea feudală a lui Tatul, pe 
domeniul căreia se afla şi o biserică. Referitor la această proprietate, 
Aurelian Sacerdoţeanu consideră că ar fi aparţinut unui mare boier, în a 

                         
14 VIRG. DRĂGHICEANU, Mormântul lui Mircea-Vodă cel Bătrân, în „Buletinul 
Comisiunii Monumentelor Istorice”, an. XXIV, Vălenii de Munte, 1931, fasc. 67, p. 20-24 
(se va cita BCMI); HORIA TEODORU, Mormântul lui Mircea cel Bătrân, în Omagiu lui 
P. Constantinescu-Iaşi cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1965, p. 643; Pr. prof. dr. 
NICULAE ŞERBĂNESCU, Prof. dr. NICOLAE STOICESCU, Mircea cel Mare (1386-1418) 
600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti, Bucureşti, 1987, p. 358; Diac. conf. P. 
I. DAVID, Mircea Mare-Voievod dătător de legi şi datini, ctitor pentru eternitate, în MO, 
an. XL, 1988, nr. 5, p. 79 (lângă mormântul său au fost înhumaţi soţia sa Mara, fiii săi şi 
mulţi urmaşi până la Vlad, ianuarie 1447); P.P. PANAITESCU, Mircea cel Bătrân…, p. 
403; CONSTANTIN RAZACHEVICI, Enciclopedia domnilor români. Cronologia 
domnilor din Ţara Românească şi Moldova a. 1324-1881, vol. I, secolele XIV-XVI, 
Bucureşti, 2001, p. 81. 
15 ALEXANDRU PELIMON, Impresiuni de călătorie în România, Bucureşti, 1984, p. 70; 
GRIGORE ALEXANDRESCU, Poezii şi proză, Chişinău, 1998, p. 243; IANCU CERKEZ, 
1887. La mănăstirile din Vâlcea, în Rev. „Magazin istoric”, an. XXXII, august 1998, nr. 8, 
p. 62. 
16 NICULAE ŞERBĂNESCU, Reînhumarea…, p. 69, 81. 
17 CONSTANTIN C. GIURESCU, Istoria românilor..., p. 433; P. P. PANAITESCU, 
Documentele..., p. 47-51; ACADEMIA R.S.R., Documenta Romaniae Historica B. Ţara 
Românească, vol. I, Bucureşti, 1966, p. 26-27 (se va cita DRH). 
18 CORNELIU TAMAŞ, Istoria municipiului Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 2006, p. 
49; ACADEMIA ROMÂNĂ, Istoria românilor. Genezele Româneşti, vol. III, Bucureşti, 
2001, p. 374. 
19 NICOLAE IORGA, Luptele pentru stăpânirea Vidinului, p. 125, apud CORNELIU 
TAMAŞ, Op. cit., p. 57. 
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cărui genealogie avea cel puţin două-trei generaţii, şi, fiind fără moştenitori 
direcţi, domnitorul o trece în domeniul Coziei împreună cu biserica.20 Cât 
priveşte sfântul aşezământ, neavând pisanie sau vreo altă însemnare nu 
putem şti cu certitudine fondatorii sau vechimea lui, deşi s-a emis ipoteza că 
ar data de la sfârşitul secolului al XIII-lea sau prima jumătate a celui 
următor.21 Istoricii susţin că aici, la Inăteşti, a fost o aşezare monahală, a 
cărei existenţă trebuie urmărită până în cele mai vechi timpuri, fiind cu mult 
mai veche decât atestarea documentară. Pusă în rândul primelor chinovii din 
Oltenia, alături de Cozia şi Tismana, s-a apreciat că rămâne „cu siguranţă 
cea mai veche aşezare mănăstirească din Oltenia, care se datoreşte unui 
boier”.22 Actuala biserică, a fostului Schit Inăteşti, ridicată la jumătatea 
secolului al XVIII-lea de monahul Vasile, ajutat de ieromonahul Rafael, 
năstavnicul mănăstirii Cozia,23 ar fi funcţionat fără întrerupere până la 
secularizarea din 1863, chiliile ei servind mult timp arestului preventiv.24 
Azi, este înconjurată de „Conacul Olănescu” şi de clădirile Seminarului 
Teologic „Sfântul Nicolae”, fiind folosită de elevii liceului pentru practica 
liturgică. 

Deosebit de interesant demersului nostru istoric este actul din 4 
septembrie 1389 prin care fiul lui Radu I Basarab (1377-1383) consfinţeşte 
documentar „oraşul domniei mele numit Râmnic”, cu ocazia unei danii 
făcută ctitoriei sale.25 Peste două secole, însuşi Mihai Viteazul, domnitorul 
primei uniri, îl numeşte, într-un hrisov din iulie 1598, „oraşul domniei mele 
de la Râmnic”,26 confirmând, astfel, că aşezarea apare încă de la început ca 
oraş domnesc. Merită să notăm faptul că în aceste documente, deşi sunt 
scrise în slava diplomatică, se întâlneşte chiar termenul românesc „oraş”.27 

                         
20 Prof. dr. AURELIAN SACERDOŢEANU, Originea şi condiţiile social-economice ale 
dezvoltării vechiului oraş Râmnicul Vâlcea, în „Buridava”. studii şi materiale, Muzeul 
judeţean Vâlcea, 1972, nr. 1, p. 32 (se va cita B); *** Enciclopedia judeţului Vâlcea, 
Râmnicu Vâlcea, 2010, p. 124. 
21 CORNELIU TAMAŞ, Op. cit., p. 62. 
22 ION DONAT, Fundaţiunile religioase ale Olteniei, partea I - Mănăstiri şi schituri, 
Craiova, 1937, p. 55-56. 
23 I. POPESCU-CILIENI, Schituri oltene necunoscute, în MO, nr. 1-3/1956, p. 125-127. 
24 ION DONAT, Op. cit., p. 55-56. 
25 P. P. PANAITESCU, Documentele..., p. 51-54; ACADEMIA R.P.R., Documente privind 
istoria României veacul XIII, XIV şi XV B. Ţara românească (1247-1500), Bucureşti, 1951, 
p. 44 (se va cita DIR); DRH, vol. I, 28-29. 
26 DRH B. Ţara Românească,  vol. XI (1593-1600), Bucureşti, 1975, p. 412. 
27 Pr. D. BĂLAŞA,  La 570 de ani de la trecerea la cele veşnice a domnitorului Mircea cel 
Mare - 1418-1988. Oraşul şi curtea domnească a Râmnicului, în MO, nr. 4/1988, p. 95. 
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Ca reşedinţă domnească, vechea aşezare de pe malul drept al Oltului 
trebuie să fi avut şi o curte voievodală.28 Deşi s-a negat fără temei existenţa 
unui astfel de centru, din Cetatea Râmnicului de odinioară a rămas până azi 
o parte din zidurile acestei grandioase construcţii în parcul din centrul 
localităţii. Aceste vestigii, chiar în inima urbei, sunt, precum arată şi Costea 
Marinoiu, „mărturii vii ale prezenţei marelui voievod în această aşezare, de 
numele căruia se leagă prima atestare documentară”.29 Preocupat de 
începuturile oraşului, preotul Dumitru Bălaşa, unul dintre istoricii de seamă 
ai locului, invocând cercetările arheologice efectuate de Petre Bardaşu, 
Sergiu Purece, Elena Busuioc şi Petre Deşliu, dar şi alte mărturii istorice sau 
cartografice ale timpului, a completat cu aproximaţie incinta cetăţii, care ar 
fi fost ridicată de Basarab I (1310-1352) sau poate de înaintaşii săi, pe un 
perimetru de cca. 576 m.30 Se pare că alegerea aşezării ca sediu al 
cancelariei domneşti s-a datorat atât vitalităţii sale economice, cât şi 
legăturilor directe cu reşedinţele ţării: Curtea de Argeş, Câmpulung - 
Muscel, Târgovişte şi Bucureşti, Râmnicul fiind al treilea târg vizitat de 
domnitori.31 

Aşadar, în 1396, Cetatea Râmnicului exista, înconjurând casele 
domneşti, magaziile de rezervă, prăvăliile unor negustori, o biserică 
ortodoxă, la care, mai târziu, s-a adăugat ctitoria lui Pătraşcu cel Bun (1554-
1557), cu hramul Cuvioasa Parascheva, care va fi înlocuit alta mai veche, 
după cum susţine scriitorul Doru Moţoc.32 Aici va fi fost, probabil, şi sediul 
Mitropoliei Severinului, înfiinţată în 1370,33 ştiut fiind faptul că ierarhii 
stăteau în preajma voievozilor, şi al primei Episcopii [pe actuala vatră, 
Episcopia a fost zidită de Doamna Anca, soţia lui Moise vodă (1529-1530), 
şi de fiul său Bogdan, după 1530],34 consemnată în secolul al XVII-lea de 

                         
28 CORNELIU TAMAŞ, Râmnicu Vâlcea. Ghid de oraş, Bucureşti, 1989, p. 23. 
29 COSTEA MARINOIU, Inscripţii în cărbune, Bucureşti, 1985, p. 143. 
30 D. BĂLAŞA,  Op. cit., p. 97-101 (putem nota Prospect von Rîmnik a inginerului maior I. 
C. Weiss din 20 iulie 1731, harta colonelului Specht din 1790, Hronograful cronicarului 
Dionisie Eclesiarhul din Râmnic, planul alcătuit de inginerul L. Angelescu în jurul anului 
1900 etc.) 
31 AURELIAN SACERDOŢEANU, Op. cit., p. 43. 
32 DORU MOŢOC, O ipoteză nouă despre locul uciderii lui Radu de la Afumaţi, în „Studii 
Vâlcene”, an. IV, Bălceşti pe Topolog, 1980, p. 56 (se va cita SV). 
33 NICOLAE DOBRESCU, Întemeierea Mitropoliilor şi a celor dintâi mănăstiri din ţară, 
Bucureşti, 1906, p. 52-55 (susţine că reşedinţa Mitropoliei a fost la Severin); MIRCEA 
PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I, ed. III, Iaşi, 2004, p. 221, 405. 
34 DINU C. GIURESCU, Ţara Românească în secolele XIV-XV, Bucureşti, 1973, p. 362; 
DORU MOŢOC, Op. cit., p. 56 (pe locul viitoarei episcopii de la Râmnic a existat, în 
secolul al XIV-lea, o mănăstire al cărei pomelnic cuprinde pe ctitor - Basarab (I), (Nicolae), 
Alexandru, Vladislav, Radu, Dan, Mircea); D. BĂLAŞA, Op. cit., p. 97. 
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diaconul sirian Pavel de Alep, care arată că în peregrinările sale a găsit la 
Râmnic o „reşedinţă episcopală”.35 Iată de ce Dumitru Bălaşa subliniază că 
acea curte feudală menţionată aici la 26 iunie 1586, când Mihnea al II-lea 
Turcitul (1577-1591, cu întrerupere) întăreşte mitropolitului Mihail „o curte 
pe care a cumpărat-o vlădica de la toţi orăşanii cu voia lui, pentru 1000 de 
aspri”, pentru neplata impozitelor, era o parte din Curtea domnească a 
Râmnicului, care mai târziu a ajuns proprietatea Socotenilor.36 

Cam în acelaşi timp, în zilele lui Mircea cel Bătrân, a existat la 
Râmnic o capelă a unei comunităţi franciscane,37 care fiinţa în secolul al 
XV-lea pe locul unde se va înălţa mai târziu biserica ortodoxă Sfântul 
Dumitru,38 fapt confirmat după unii istorici şi de particularităţile de 
construcţie străine stilului bizantin.39 Semnalarea unui centru catolic 
aproape, putem spune, de parcul oraşului, unde s-au păstrat zidurile vechii 
cetăţi, arată că Mircea moştenea o situaţie bine rânduită, ocrotind, probabil, 
atât Biserica Ortodoxă, cât şi pe cea Catolică, date fiind şi legăturile sale cu 
unii dintre suveranii catolici ai timpului. De altfel, existenţa altor comunităţi 
catolice în vremea lui la Câmpulung, Argeş, Târgovişte şi Severin, cu 
biserici şi chiar cu o mănăstire, este o realitate prezentă în jurul anului 
1400,40 cu urmări până în zilele noastre. 

Pe de altă parte, spre a nu fi cineva îndoit de importanţa actelor 
emise de Mircea cel Bătrân pentru oraşul Râmnic, nu putem trece cu 
vederea că, în cuprinsul lor, mai sunt evocate hotarele aşezării, dar şi 
numele judeţului Vâlcea şi al mănăstirii Cozia, ctitoria sa. Astfel, dacă 
documentul din 20 mai 1388 precizează în danie vechii vetre monahale doar 
„curtea pe locul Hinăteştilor, pe care a dăruit-o bisericii Tatul”, la 8 
ianuarie 1392, i se întăresc proprietăţi din Râmnic: „satul numit Hinăteştii, 
cu tot hotarul până la Troian şi până la apa Râmnicului şi alt sat la Cătălui 
numit Bujorenii, cu tot hotarul”. Totodată, aşezământul primeşte albinăritul 
„din judeţul Vâlcea”, pe care călugării trebuiau să-l adune singuri, „şi o 
stradă la Râmnic pe Olt”,41 situată probabil pe uliţa bisericii Sfântul 
                         
35 GEORGE DINCĂ, Biserica Ortodoxă Română văzută de călători veniţi prin Muntenia şi 
Moldova în secolele XVI-XIX, în Rev. „Glasul Bisericii”, nr. 3-4/1967, p. 334 (se va cita 
GB); *** Călători străini despre Ţările române, vol. VI, Bucureşti, 1976, p. 180-181. 
36 D. BĂLAŞA, Op. cit., p. 97. 
37 PAVEL CHIHAIA, Un vechi monument de arhitectură în Râmnicul-Vâlcea: Biserica Sf. 
Dumitru, în „Studii şi cercetări de istoria artei”, tom. XIV, 1967, nr 2, p. 175 (se va cita 
SCIA). 
38 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit. p. 199. 
39 CORNELIU TAMAŞ, Op. cit., p. 50. 
40 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit. p. 201; P.P. PANAITESCU, Mircea cel 
Bătrân…, p. 199. 
41 IDEM, Documentele..., p. 54-59; DRH, vol. I, p. 43-44. 
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Gheorghe, după cum subliniază Aurelian Sacerdoţeanu.42 Trebuie notat că 
Troianul era o zonă viticolă, una din cele mai importante ale oraşului, unde 
aveau loc dese vânzări şi cumpărări de locuri de vie. Documentele vremii 
arată că, la mijlocul secolului al XVIII-lea, via din această zonă a fost 
donată mănăstirii Bistriţa de ieromonahul Climent, administratorul 
Episcopiei, apoi de Radu Olănescu, care „a dat viţa de la Troian, ce a fost 
pusă pe locul ispravnicului Climent”.43 

Se afirmă, de asemenea, că în vremea lui Mircea, în Ţara 
Românească, au existat mai multe drumuri comerciale, printre care şi cel 
care pornea de la Argeş, din Capitală, deci spre Râmnic, avându-şi plecarea 
chiar „din faţa porţii Curţilor domneşti”. Dacă ţinem cont că, în mare parte, 
viaţa economică a unei ţări depindea de drumuri şi de celelalte căi de 
comunicaţie, pe care se transportau bunuri de orice fel, am putea menţiona 
că, în afară de acesta, de peste munţi, de la Sibiu, cobora un alt drum pe 
Valea Oltului, care după ce depăşea Turnu Roşu, îşi continua mersul spre 
Ţara Loviştei, ajungând la mănăstirea Cozia, ctitoria voievodului.44  

Despre comerţul cu Transilvania, este cunoscut faptul că trecerea 
dintr-o parte în alta a Carpaţilor se făcea, de obicei, pe la vama Genune 
(Câineni), situată pe Valea Oltului, la doar 42 km de municipiul Sibiu. 
Dintr-un hrisov emis la 28 martie 1415, „în postul mare”, aflăm că Mircea, 
fiind din nou la Cozia, va hărăzi mănăstirii acest post de frontieră, „ca să fie 
de hrană dumnezeieştilor călugări, care vor fi şi vor locui” în ea, „spre 
veşnica pomenire, asemenea şi pentru sănătatea trupească a domniei 
mele”.45 În această călătorie, Râmnicul va fi constituit probabil o altă etapă, 
transformându-se treptat dintr-un târg într-un centru bine organizat, de unde 
plecau negustorii cu mărfuri „turceşti” spre piaţa Sibiului.46 Mai târziu, 
domnitorul Radu cel Mare (1495-1508), întărind această danie Coziei, 
stipula, la 20 ianuarie 1505, ca „nimeni să nu cuteze să oprească vama, nici 
boier, nici dregător, nici curtean al domniei mele, chiar şi marfa domniei 
mele încă să plătească vamă; şi orice om va avea carte de la domnia mea 
sau de la părintele domniei mele, fie vreun boier al domniei mele, fie chiar 
şi purgarmeşterul din Sibiu sau judele crăiesc sau orice nemeş va fi, chiar 
să aibă carte pecetluită cu pecetea cea mare sau cu cea mică sau cu inelul 
de la mâna domniei mele, chiar să se pomenească cu cartea vadului 
Genune, toţi să plătească vamă, cât este ceia ce se cuvine domniei mele şi 
                         
42 AURELIAN SACERDOŢEANU, Op. cit., p. 41. 
43 Arhim. VENIAMIN MICLE, Mănăstirea Bistriţa Olteană, Mănăstirea Bistriţa, 1996, p. 
173-174. 
44 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit. p. 63-64. 
45 DIR veacul XIII…, p. 68-69; DRH, vol. I, p. 79. 
46 DINU C. GIURESCU, Op. cit., p. 182. 
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vama sfintei mănăstiri”.47 Aşa cum este menţionat, se poate presupune că 
hrisovul „reproduce măsurile” luate de însuşi Mircea, „pentru a asigura 
vama mănăstirii sale de la Cozia, care, mai mult ca sigur, trebuia plătită şi 
de sibieni, cu care, precum iarăşi reiese din act, făceau negoţ şi lotreanii, 
adică locuitorii de pe Valea Lotrului din faţa regiunii Sibiului, dar pe 
versantul sudic al Carpaţilor”.48 

Cercetând informaţiile ce ne-au sta la îndemână, am constat că 
domnitorul muntean a străbătut şi alte localităţi din jurul Râmnicului, mai cu 
seamă Ocnele Mari, în special datorită sării exploatate în mod repetat de 
voievozii ţării. El este cel care atestă documentar existenţa aşezării, printr-un 
hrisov din 1409-1418, când întăreşte stareţului Sofronie de la Cozia dania 
lui Anghel de la Ocnǎ: „casa lui, şi locuri, sau vii, avere moartă sau vie, sau 
orice, de la mic până la mare”.49 Ulterior, viitorul oraş va fi intrat şi în 
vederile lui Radu al II-lea Praznaglava (1420-1427, cu întreruperi), fiul 
voievodului, care, la 19 iunie 1421, pomeneşte printre daniile mănăstirilor 
Cozia şi Cotmeana o ocnă la „Ocna de sus”.50 Probabil, în acele timpuri, 
Ocnele Mari cu satele sale au aparţinut Râmnicului, deoarece locuitorii din 
această zonă sunt prezenţi în afacerile oraşului şi ale orăşenilor.51 

De o atenţie deosebită a beneficiat şi oraşul Călimăneşti, atestat la 
20 mai 1388, când Mircea dăruieşte ctitoriei sale, între altele, „pentru nevoia 
călugărilor ce trăiesc în acel locaş, pentru hrană şi îmbrăcăminte: satul 
lângă mănăstire numit Călimăneşti”.52 De atunci şi până în prezent, istoria 
lui s-a identificat cu cea a locaşului ridicat de domnitorul Ţării Româneşti,53 
deseori vizitat în clipele de răgaz, de care se va fi bucurat în cei 32 de ani de 
domnie. Aşa cum vom vedea în rândurile de mai jos, la „locul numit 
Călimăneşti pe Olt, care a fost mai înainte satul boierului domniei mele Nan 
Udobă”, va fi existat şi o biserică, mai veche decât edificiul cozian, care în 
timpul lui Mircea cel Bătrân a avut nevoie de rezidiri şi reparaţii.54 

                         
47 DIR veacul XVI B. Ţara Românească, vol. I (1501-1525), Bucureşti, 1951, p. 26. 
48 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit. p. 79-80. 
49 DIR veacul XIII…, p. 59; DRH, vol. I, p. 62. 
50 DIR veacul XIII…, p. 76; DRH, vol. I, p. 99. 
51 CORNELIU TAMAŞ, Istoria municipiului Râmnicu Vâlcea…, p. 64. 
52 P. P. PANAITESCU, Op. cit., p. 45-47; DIR veacul XIII…, p. 43; DRH, vol. I, p. 59-60 
(aici este menţionat 1402-1403); DUMITRU BĂLAŞA, Mircea cel Bătrân şi ctitoriile de la 
Călimăneşti, în SV, Râmnicu Vâlcea, 1972, p. 41-45 (s-a încercat fixarea datei 11 
decembrie 1387). 
53 NICOLAE DOBRESCU, Istoria Bisericii Române, în manuscris, Bucureşti, 1910, p. 235. 
54 IDEM, Istoria Mitropoliilor…, p. 61 afirmă că Radu Vodă a zidit la Călimăneşti un locaş 
de cult care primise diferite donaţii. Mircea însă ridică din temelie mănăstirea Cozia; DIR 
veacul XIII…, 41-42; 53; DRH, vol. I, p. 43. 
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Identificată de Dumitru Bălaşa cu mănăstirea Ostrov,55 sfânta aşezare ar fi 
fost renovată după hrisovul din 20 mai 1388 şi s-ar fi terminat odată cu actul 
sfinţirii, înainte de 8 ianuarie 1392, fapt atestat de voievod şi de cei doi 
mitropoliţi ai Ţării Româneşti, Antim al Ungrovlahiei şi Atanasie al 
Severinului.56  

Cum se vede, aceste ştiri, destul de sumare de altfel, par a arăta că 
domnia lui Mircea reprezintă o perioadă de o deosebită însemnătate pentru 
judeţul Vâlcea, cu urmări durabile, pe plan administrativ, dar şi bisericesc, 
care n-a făcut decât să-i crească prestigiul atât în ţară, cât şi peste hotare. Se 
poate spune că s-a simţit atât de ataşat de meleagurile vâlcene, încât şi-a ales 
să-şi doarmă somnul de veci la mănăstirea Cozia, unde a fost adus cu mare 
alai, după ce s-a stins din viaţa la Argeş. Despre acest eveniment, relatează o 
cronică sârbească: „Anul 6926 [1418] s-a pristăvit marele voievod al 
Ungro-Vlahiei, Io Mircea, ianuarie 31”, şi letopiseţul lui Axinte Uricariul, 
în care stă menţionat: „Murit-au Mircea vodă în domnie şi l-au îngropat la 
mănăstirea de la Cozia“. Trupul domnitorului, înhumat în pronaosul Coziei, 
la 4 februarie 1418, într-un sarcofag de piatră, alcătuit după modelul celor 
egiptene,57 a fost acoperit în 1938 cu un „capac” de marmură,58 după ce 
mormântul fusese profanat în timpul ocupaţiei germane, în 1917.59 
 
II. Mircea cel Bătrân, ctitor de biserici în judeţul Vâlcea 
Nu este lipsit de interes să înfăţişăm în rândurile de mai jos permanenta 
preocupare a marelui domnitor pentru înflorirea vieţii bisericeşti, sub 
diverse aspecte, punând accentul, în special, pe rolul determinant manifestat 
la dezvoltarea spiritualităţii vâlcene.60 Fără a intra în miezul acestei discuţii, 
socotim totuşi benefic să ne oprim tangenţial şi asupra unor probleme de 
ordin istoric ce ne apar destul de limpezi, privind implicarea sa în viaţa 
Bisericii Ortodoxe - instituţia importantă a statului medieval românesc -, pe 
care o consideră un aliat de nădejde în lupta pentru menţinerea şi întărirea 
independenţei statale.61   

                         
55 Pr. D. BĂLAŞA, Complexul Călimăneşti: Mănăstirea Călimăneşti-Ostrov, Mănăstirea 
Cozia cu Bolniţa, Schitul Piatra şi biserica de mir din Călimăneşti, în MO, an. XX, 1968, 
nr. 1-2, p. 53. 
56 IBIDEM, p. 43. 
57 P. P. PANAITESCU, Mircea cel Bătrân…, p. 403. 
58 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit. p. 167. 
59 VIRG. DRĂGHICEANU, Mormântul lui Mircea-Vodă…, p. 21. 
60 CONSTANTIN CĂZĂNIŞTEANU, Op. cit., p. 236.  
61 *** Şase sute de ani de la înscăunarea lui Mircea ce Mare ca domn al Ţării Româneşti 
1386-1986, în BOR, nr. 9-10/1986, p. 8. 
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În 1386, când el a ajuns domn, Biserica Ţării Româneşti era destul 
de bine organizată, având o mitropolie a Ungrovlahiei, înfiinţată în 1359, 
prin strămutarea lui Iachint de la Vicina la Argeş62 şi alta a Severinului, 
creată în 1370, cu sediul la Râmnic,63 unde se aflase centrul cnezatului lui 
Farcaş, atestat documentar în iunie 1247, în „diploma” dată cavalerilor 
ioaniţi,64 şi reşedinţa domnească a lui Vladislav  (1364-1377), fiul lui 
Nicolae Alexandru.65 Se susţine de unii istorici că, după exemplul lui 
Alexandru cel Bun (1400-1432), Mircea ar fi obţinut de la Patriarhia 
Ecumenică dreptul pentru el şi urmaşii săi de a numi ierarhii ţării, ca în 
Moldova, devenind astfel „întemeietor al ierarhiei bisericeşti naţionale şi 
independente”.66 Deşi această opinie nu are temei,67 deoarece ar fi dus la un 
grav conflict cu vechea instituţie patriarhală,68 îl putem socoti totuşi între cei 
care au contribuit în mod hotărâtor la reorganizarea Bisericii prin alegerea 
de ierarhi pământeni.69 Vorbind despre succesorii mitropolitului Antim 
Critopulos, cercetările istorice îl menţionează pe Teodor, considerat de N. 
Dobrescu de neam grec,70 iar în 1412 pe Eftimie,71 „arhiepiscop şi 

                         
62 NICOLAE DOBRESCU, Din istoria Bisericii Române. Secolul al XV-lea. Studiu istoric, 
Bucureşti, 1910, p. 22 
63 MIRCEA PĂCURARIU, Op. cit., p. 221, 405. 
64 DIR veacul XIII…, p. XXIX; DRH, vol. I, p. 7-11. 
65 N. IORGA, Guide historique de la Roumaniae, Bucureşti, 1936, p. 44. 
66 P. P. PANAITESCU, Op. cit., p. 175-176. 
67 Pr. GHEORGHE MOISESCU, ŞTEFAN LUPŞA şi ALEXANDRU FILIPAŞCU, Istoria 
Bisericii Române, Bucureşti, 1967, p. 258 (chiar puţinele mărturii bisericeşti, pe care le 
avem din vremea domniei lui Mircea cel Bătrân, nu ne îngăduie să credem că s-ar fi făcut 
atunci o încercare de „românizare” a ierarhiei bisericeşti prin crearea unei „independenţe” a 
Mitropoliei Ungrovlahiei faţă de Patriarhia din Constantinopol, aşa cum se va întâmpla 
bunăoară în Moldova sau în Rusia); NICULAE ŞERBĂNESCU, 550 de ani de la moartea 
lui Mircea cel Bătrân…, p. 91. 
68 Pr. Prof. VIOREL IONIŢĂ, Şase sute de ani de la urcarea lui Mircea cel Mare pe tronul 
Ţării Româneşti, în MO, nr. 5/1986, p. 38.  
69 IBIDEM. 
70 N. DOBRESCU, Op. cit., p. 20-24; NICOLAE IORGA, Istoria Bisericii româneşti şi a 
vieţii religioase a românilor, ed. II, vol. I, Bucureşti, 1928, p. 117 îl socoteşte un mitropolit 
care „figurează înainte de c. 1510 în pomelnicul Mitropoliei din Târgovişte”; GHE. 
MOISESCU, ŞT. LUPŞA, AL. FILIPAŞCU, Op. cit., p. 258 (apare între anii 1523-1525); 
P. P. PANAITESCU, Op. cit., p. 176, nota 9 („dar cum e vorba de un nume monahal, nu 
putem conchide nimic în privinţa originii sale după nume”). 
71 DINU C. GIURESCU, Op. cit., p. 357, nota 606; (N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, 
op. cit. p. 134 consideră că Eftimie trebuie înlăturat din rândul ierarhilor Ţării Româneşti 
din prima parte a secolului al XV-lea, deoarece actele care-l menţionează sunt nişte 
„falsuri”). 
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mitropolit a toată Ungrovlahia,72 urmat de Ieremia,73 care probabil acum 
şase secole a coborât în cripta de la mănăstirea Cozia trupul neînsufleţit al 
lui Mircea, voievodul său. 

Stăpânind şi domnind „toată ţara Ungrovlahiei şi Părţile de peste 
munţi”, şi „herţeg” al Amlaşului şi Făgăraşului fiind,74 marele Mircea a 
vegheat la păstrarea şi întărirea ortodoxiei din Ardealul românesc, unde din 
1401, lui Antim i s-a acordat de către Patriarhia Ecumenică şi titlul de 
„exarh a toată Ungaria şi al Plaiurilor”, ceea ce însemna că mitropolitul 
Ţării Româneşti era şi „reprezentantul sau delegatul patriarhal pentru 
ortodocşii din Ungaria… cum şi preste şi pentru părţile de peste munţi, 
aflate pe acea vreme în stăpânirea domnilor români”.75 Şi tot în Ardeal, la 
iniţiativa Sfântului Nicodim de la Tismana, sfetnicul său „întru cele 
dumnezeieşti”,76 domnitorul şi-a dat consimţământul pentru zidirea 
mănăstirii Prislop,77 iar tradiţia îi atribuie un rol important la ctitorirea 
bisericii din Scorei - Ţara Făgăraşului78 şi a mănăstirilor de lângă Cârţişoara 
şi de la Răşinari.79 Dintr-un hrisov dat la 27 decembrie 1391, reiese că a 
ocrotit un aşezământ monahal existent, poate, la Scorei, căci întăreşte la 
această dată, egumenului Stanciul şi fratelui său Călin satul pe vatra căruia 
se afla locaşul, aşezându-i, totodată, hotarele şi scutindu-i de dări şi 
obligaţii.80 Aici merită menţionată şi contribuţia lui Radu I la înălţarea 
bisericilor din Răşinari, în 1383, şi Râşnov, în 1384, cum arată pomelnicul 
şi inscripţia acestei aşezări, pentru a arăta încă o dată importanţa acordată de 
domnitorii Ţării Româneşti tuturor aşezămintelor religioase, inclusiv a 

                         
72 AURELIAN SACERDOŢEANU, Mircea cel Bătrân şi Biserica Ortodoxă a ţării sale, în 
BOR, nr. 1-2/1968, p. 103. 
73 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit. p. 135. 
74 DRH, vol. I, p. 70.  
75 N. DOBRESCU, Op. cit., p. 8 (la DIMITRIE ONCIUL, Titlul lui Mircea cel Bătrân şi 
posesiunile lui, în Scrieri istorice, vol. II, ed. AURELIAN SACERDOŢEANU, Bucureşti, 
1968, p. 41 apare „arhiepiscop şi mitropolit a toată Ungrovlahia şi exarh al Plaiurilor”); N. 
ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit. p. 130. 
76 NICULAE ŞERBĂNESCU, Op. cit., p. 91; Arhid. I. GANEA, Sprijinitori şi împreună 
ctitori ai Sfântului Nicodim, în MO, nr. 11-12/1976, p. 974 (l-a însoţit pe Mircea la regele 
Ungariei Sigismund de Luxemburg).  
77 NICULAE ŞERBĂNESCU, Op. cit., p. 94; N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. 
cit., p. 75. 
78 P. P. PANAITESCU, Op. cit., p. 208, nota 20. 
79 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit. p. 216, nota 62. 
80 MARTA ANDRONESCU, Repertoriul documentelor Ţării Româneşti publicate până azi I 
1290-1508, Bucureşti, 1937, p. 29; P. P. PANAITESCU, Documentele..., p. 84-86 (1408-1418); 
(Se crede însă că mănăstirea Scorei este mult mai veche decât anul în care i se face această 
danie. GHE. MOISESCU, ŞT. LUPŞA, AL. FILIPAŞCU, Op. cit., p. 193); NICULAE 
ŞERBĂNESCU, Op. cit., p. 94. 
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Bisericii Ortodoxe din Transilvania, pe care au şi sprijinit-o cu felurite 
daruri.81 

Pe de altă parte, continuând o veche tradiţie, Biserica noastră a 
întreţinut în timpul lui Mircea cel Mare felurite relaţii cu lumea creştină, 
sporind considerabil legăturile cu Patriarhia de Constantinopol,82 cu 
Bisericile bulgară şi sârbă sau cu marile centre al monahismului de la 
Muntele Athos şi Sinai. Remarcabil rămâne faptul că peste 20 de documente 
vorbesc despre relaţiile lui cu Biserica Ortodoxă şi daniile sale acordate în 
Ţara Românească şi Balcani.83 Se presupune că împăcarea Bisericii din 
Moldova cu Patriarhia Ecumenică la începutul domniei lui Alexandru cel 
Bun, s-ar fi făcut şi prin mijlocirea lui Mircea cel Bătrân, ceea ce ar contura 
ideea unităţii de neam şi credinţă a tuturor românilor încă din timpul 
domniei acestui luptător pentru creştinătate,84 mare ctitor de istorie 
românească. În plus, participarea unei delegaţii a Ţării Româneşti (cu un 
laic în frunte, boierul Tugomir sau Dragomir), alături de reprezentanţii 
Moldovei, Georgio Samusinis (Gheorghe din Samuşeni) şi Stanislaus 
Rotompan, la Sinodul unionist de la Constanţa (1414-1418), în sudul 
Germaniei, care, între altele, avea să discute şi unirea dintre Biserica 
Ortodoxă şi cea Romano-Catolică, este iarăşi o dovadă a diplomaţiei externe 
a acestei personalităţi complexe, prin care Biserica dobândea un prestigiu 
mai mare în afară şi mai multă autoritate în interior. Cu siguranţă, actul de 
prezenţă al celor doi domnitori români, Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel 
Bun, la acest conciliu, reprezentaţi prin boieri, poate fi considerat prima 
participare a românilor la un congres internaţional.85  

Se pare că, în zilele lui Mircea, Sfântul Nicodim şi mitropolitul 
Antim al Ungrovlahiei au purtat corespondenţă cu vestitul patriarh bulgar 
Eftimie de Târnovo (1375-1393),86 care „se bucura de o excepţională vază la 

                         
81 GHE. MOISESCU, ŞT. LUPŞA, AL. FILIPAŞCU, Op. cit., p. 193. 
82 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit., p. 182-183 (mijloceşte împăcarea 
Patriarhiei Ecumenice cu Biserica din Moldova) 
83 DRH, vol. I, p. 22-80. 
84 VIOREL IONIŢĂ, Op. cit., p. 37. 
85 CONSTANTIN I. KARADJA, Delegaţii din ţara noastră la Conciliu din Constanţa (în 
Baden) în anul 1415, Bucureşti, 1927, p. 5-10; Prof. GHEORGHE F. ANGHELESCU, 
Aspecte ale culturii şi civilizaţiei româneşti în vremea lui Mircea cel Mare, în MO, nr. 
5/1986, p. 14; P. I. DAVID, Mircea…, p. 78; P. P. PANAITESCU, Mircea cel Bătrân…, 
p. 202.  
86 DINU C. GIURESCU, Op. cit., p. 368-369; Pr. drd. VASILE DOLOFAN, Probleme 
canonice în corespondenţa patriarhului Eftimie al Târnovei cu mitropolitul Antim 
(Critopulos) al Ungrovlahiei şi Cuviosul Nicodim de la Tismana, în MO, nr. 7-9/1981, 
p. 447-455 (Se cunosc două scrisori ale patriarhului către Sfântul Nicodim, care cuprind 
învăţături dogmatice privitoare la îngeri, răul în lume, Sfânta Cruce, Taina Întrupării, 



188 
 

toţi ortodocşii”.87 Menţionarea, în acest context, a legăturilor Sfântului 
Nicodim cu învăţatul patriarh isihast de la sudul Dunării, are ca scop şi 
consemnarea acelei opinii, potrivit căreia în frescele din pronaosul Coziei 
există unele inscripţii, precum cele din „Sinaxar”, scrise în ortografia pre-
eftimiană, în timp ce altele - din „Acatistul Maicii Domnului” - sunt 
redactate în ortografia de tranziţie spre noua scriere stabilită de cârmuitorul 
Bisericii Bulgare.88 Conform cercetărilor, Eftimie este cel care a scris Viaţa 
Sfintei Filofteia, originară din Târnovo, ale cărei moaşte au fost întâmpinate 
de Mircea cel Bătrân şi aşezate, se pare, în biserica Mitropoliei de Argeş, 
după ce în 1393, poposiseră în oraşul Vidin, cucerit de turci în 1396.89 
Probabil, spre sfârşitul secolului al XIV-lea, tot în timpul domnie lui Mircea, 
pentru scurtă vreme, au poposit în Ţara Românească şi moaştele Cuvioasei 
Parascheva de la Iaşi,90 strămutate apoi la Belgrad, iar din 1521 la 
Constantinopol.91 După cum se ştie, în 1641, ele au fost aduse definitiv la 
Iaşi, la iniţiativa domnitorul Vasile Lupu (1634-1653), care ar fi plătit 
turcilor, la iniţiativa patriarhului Partenie al Constantinopolului, 300 de 
pungi cu aur.92 

Constatăm acum, o grijă deosebită pentru viaţa monahală şi traiul 
clerului de mir, prin repararea şi înzestrarea bisericilor vechi ale înaintaşilor 
săi sau prin ctitorirea altor aşezăminte, menite să întărească credinţa şi să 
menţină unitatea românilor din provinciile stăpânite. Având importante 
resurse materiale, Mircea a fost principalul ctitor şi binefăcător, înălţând şi 
sporind în frumuseţe, prin însemnate danii în produse şi sate, şi diverse 

                                                               
curăţirea interioară a credincioşilor după vârsta de 15 ani, zidirea sufletului cuvântător şi 
curăţia morală a celor ce doresc să devină preoţi. Printre altele, mitropolitului Antim îi scria 
despre Taina Cununiei, rânduiala slujbelor, activitatea pastorală, viaţa ascetică, răspândirea 
bogomilismului în Bulgaria şi năvălirea turcilor). 
87 NICULAE ŞERBĂNESCU, Op. cit., p. 96; N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. 
cit., p. 187-188. 
88 RĂZVAN THEODORESCU, Un mileniu de artă la Dunărea de jos 400-1400, Bucureşti, 
2002, p. 230, nota 175. 
89 Diac. conf. PETRU DAVID, Sfânta Mucenţă Filofteia, în MO, nr. 11-12/1984, p. 754-755 
(Odată cu rearanjarea teritorială a eparhiilor (1949), moaştele sfintei au fost aduse pentru 
scurt timp la centrul eparhial al Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, în Catedrala „Sfântul 
Nicolae”, ctitoria Sfântului Calinic).  
90 IDEM, La Cuvioasa Paraschiva (Sfânta Vineri), în GB, nr. 9-10/1969, p. 976; N. 
ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit., p. 180.  
91 Pr. SCARLAT PORCESCU, Cuvioasa Parascheva <<de la Iaşi>>, în vol. Sfinţi români 
şi apărători ai legii strămoşeşti, Bucureşti, 1987, p. 260, nota 3; 264 
92 P. I. DAVID, Op. cit., p. 976-977. 
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privilegii şi imunităţi, centrele monahale de la Vodiţa (Mehedinţi),93 
Tismana (Gorj),94 Vişina (Gorj),95 Cotmeana (Argeş),96 Brădet (Argeş),97 
Dealu (lângă Târgovişte)98, Snagov (lângă Bucureşti),99 Nucet (Dâmboviţa), 
Coşuştea (Crivelnic, Mehedinţi),100 Glavacioc (Strugalea, la sud de 
Giurgiu),101 Bolintin (tot în Giurgiu),102 Polovragi (Gorj), Cetăţeni 
(Câmpulung) etc.,103 unele atribuite lui Negru Vodă, altele construite de 
Basarab I, Vlaicu, Radu I şi Dan I. Interesul deosebit manifestat faţă de 
Biserica ţării l-a determinat pe domnitor să-şi reverse din destul mila asupra 
Mitropoliei din Târgovişte,104 ajutând totodată şi bisericile din Silistra 
(Cuvioasa Parascheva), Niculiţel (Sf. Atanasie), Enisala şi Murighiol,105 
vetre de rugăciune cu un oarecare rost în viaţa spirituală a neamului nostru. 
                         
93 NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din 
România I Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. II, Bucureşti, 1970, p. 
717.  
94 DRH, vol. I, p. 24; NICOLAE STOICESCU, Op. cit., p. 653, 674, nota 114. 
95 NICOLAE STOICESCU, Op. cit., p. 714. 
96 GR. TOCILESCU, Raporturi aspra câtorva mănăstiri, schituri şi biserici din ţară, 
Bucureşti, 1887, p. 77-80; N. GHICA BUDEŞTI, Mănăstirea Cotmeana, în BCMI, an. 
XXIV, Vălenii de Munte, oct. - dec. 1931, fasc. 70, p. 177; LIA BĂTRÂNA, ADRIAN 
BĂTRÂNA, Contribuţii la datarea bisericii fostei mînăstiri Cotmeana, în MO, nr. 5-6/1974, 
p. 472-476; P. B. Hasdeu, Istoria critică…, p. 182-184; Prof. SORIN SEBASTIAN 
DUICU, Epoca lui Mircea cel Mare moment de referinţă în contextul european, în MO,   
nr. 5/1986, p. 21; NICULAE ŞERBĂNESCU, Reînhumarea..., p. 74.  
97 A. SACERDOŢEANU, Mircea cel Bătrân…, p. 102, NICOLAE STOICESCU, 
Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România I Ţara Românească 
(Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. I, Bucureşti, 1970, p. 122, nota 123 (pisania târzie 
afirmă ca este ctitoria lui Mircea voievod din 1546, iar un document din 1506 arată că 
mănăstirea exista sigur în timpul domnie lui Vlad Călugărul).  
98  NICOLAE STOICESCU, Op. cit., p. 269 (datează din prima jumătate a secolului al XV-lea, 
ante 1431). 
99 IDEM, Bibliografia localităţilor…, vol. II, p. 589; NICULAE ŞERBĂNESCU, 550 de 
ani de la moartea lui Mircea cel Bătrân…, p. 94. 
100 NICULAE ŞERBĂNESCU, Op. cit. p. 94; DINU C. GIURESCU, Op. cit., p. 362-363; 
P. I. DAVID, Mircea…, p. 69, 74; NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor…, 
vol. I, p. 201. 
101 Pr. ILIE G. DIACONESCU, Vatra mănăstirii Glavacioc în secolele XV-XIX, în BOR, 
nr. 9-10/1980, p. 1047-1077; P. P. PANAITESCU, Op. cit., p. 190-191 şi 208, nota 17 (s-au 
emis mai multe ipoteze privind identificarea mănăstirii Strugalea cu Glavacioc sau 
Strehaia); NICOLAE STOICESCU, Op. cit., p. 338; IDEM, Bibliografia localităţilor…, 
vol. II, 606. 
102 P. I. DAVID, Mircea…, p. 74 (s-ar putea ca la Bolintin, împreună ctitor cu Mircea să fi 
fost însuşi Filotei). 
103 IBIDEM. 
104 DINU C. GIURESCU, Op. cit., p. 362 (biserica veche dărâmată de Lecomte de Nouy a 
fost datată tot din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân). 
105 P. I. DAVID, Mircea …, p. 74. 
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Grija şi dărnicia lui Mircea au contribuit la repararea Bisericii domneşti din 
Curtea de Argeş şi a vechilor ctitorii ale târgului Bucureşti,106 dar n-a uitat 
nici satele şi nici cetăţile, cărora le-a construit sau le-a dat milostenie pentru 
bisericile de mir: Drobeta-Turnu Severin, Curtea de Argeş, Câmpulung, 
Râmnicu Vâlcea (Cuvioasa Parascheva), Braşov (Sf. Nicolae Şchei) şi 
Hârtieşti (Argeş),107 pe care unii cercetători o văd asemănătoare ca plan cu 
bisericile mănăstirilor Cozia, Brădet sau Dealu.108 

Există dovezi că Mircea cel Bătrân a ajutat din plin Biserica, chiar 
departe de hotarele ţării, sprijinind mănăstirea Cutlumuş de la Muntele 
Athos,109 „marea lavră a Ţării Româneşti”, „mărită şi înfrumuseţată” de 
Nicolae Alexandru (1352-1364) şi Vlaicu, şi susţinută de Radu I Basarab.110 
S-a menţinut chiar şi un document din 21 noiembrie 1413, prin care boierul 
Aldea, dăruieşte mănăstirii satul Cireşov, de lângă Slatina (jud. Olt), poate 
la îndemnul voievodului, „ca să fie pomenire în toate Duminicile, întâi 
domnului nostru Io Mircea voievod, apoi şi părinţilor noştri şi mie şi celor 
ai miei. Pentru că este mănăstirea noastră”.111 Surse istorice arată că însuşi 
domnitorul, la rugămintea călugărului Ieremia, venit în ţinuturile noastre, a 
dat clopotniţei „cămbănăriei”, satul Cireşov, pentru pomenirea sa şi a 
părinţilor „pentru că este a noastră mănăstire”.112 Dania a fost întărită în 
1437 de Vlad (1436-1442, 1443-1447), fiul lui Mircea,113 adăugindu-i şi alte 
sate, a căror stăpânire va fi reconfirmată de Vladislav al II-lea (1447-1456, 
cu întrerupere) în 1450, apoi de alţi domnitori.114 Deşi nu s-a păstrat 
hrisovul său de milostenie, în 1514, Neagoe Basarab (1512-1521), înnoind 
daniile vechilor voievozi către acest aşezământ, spune: „unde şi 
preacinstitul… străbunul nostru Io Mircea marele voevod, a înnoit ctitoria, 
                         
106 IBIDEM, p. 69. 
107 IBIDEM, p. 74. 
108 N. GHICA-BUDEŞTI, Biserica din Hârtieşti-Muscel, în BCMI, an. XXVII, Vălenii de 
Munte, ian.-mart., 1934, fasc. 79, p. 19-25. 
109  GRIGORE NANDRIŞ, Documente româneşti în limba slavă din Mănăstirile Muntelui 
Athos 1372-1658, Bucureşti, 1937, p. 111. 
110 NICULAE ŞERBĂNESCU, Op. cit., p. 94-95. 
111 MARTA ANDRONESCU, Op. cit., p. 31 (21 noiembrie 1398); CONSTANTIN C. 
GIURESCU, Istoria românilor..., 1938, p. 484; DRH, vol. I, p. 46-47 (acest boier şi soţia 
lui Bisa erau deprinşi cu meşteşugul scrierii, căci la sfârşitul actului adaugă: „Eu, jupan 
Aldea, am scris şi eu, jupaniţa Bisa, am scris”.). 
112 După ce egumenul Ieremia venise pe meleagurile noastre, domnul de la Argeş a dat 
probabil şi alte ajutoare pentru refacerea catoliconului mănăstirii, de vreme ce în pronaosul 
acestuia se găseşte portretul fiului lui Radu I. MARTA ANDRONESCU, Op. cit. p. 37; 
RĂZVAN THEODORESCU, Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale 
româneşti (secolele X-XV), Bucureşti, 1974, p. 228. 
113 MARTA ANDRONESCU, Op. cit., p. 68. 
114 GHE. MOISESCU, ŞT. LUPŞA, AL. FILIPAŞCU, Op. cit., p. 286-287. 
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pe care a făcut-o Ţara Românească”.115 Probabil, refacerea mănăstirii să fi 
avut loc după anul 1403, când Mircea juca rolul unui adevărat arbitru al 
situaţiei politice din sud-estul Europei, şi când oştile sale ajungeau până la 
Adrianopol.116  

Nu este exclus ca Mircea să fi făcut vreo danie mănăstirilor Zografu şi 
Xiropotamu din Muntele Athos, cărora fiul său Alexandru Aldea (1431-1436) 
le acordă la 9 februarie 1433 un ajutor anual de 3000 de aspri pentru 
„veşnica pomenire a sfânt răposatului părintele domniei mele...” şi a lui 
însuşi.117  

Dragă inimii sale, a rămas mănăstirea Cozia, necropola marelui 
voievod, care alături de aşezământul de la Tismana, ctitoria familiei,118 a 
beneficiat de statutul de „samovlastie” (de sine stătătoare).119 Construită 
între anii 1387-1381,120 după modelul bisericilor sârbeşti de pe Valea 
Moraviei,121 pe temeliile uneia mai modeste, care „exista în prima jumătate 
a secolului al XIV-lea, probabil chiar înainte de întemeierea Ţării 
Româneşti”,122 Cozia va ocupa un loc de seamă în preocupările lui Mircea, 
fiind înzestrată cu venituri, scutiri de dări, sate şi moşii, care au făcut din 
vechea vatra monahală a doua mănăstire din Ţara Românească, în ceea ce 
priveşte situaţia materială.123 Din cele 31 de acte interne păstrate de la 
domnitor, 11 privesc Cozia - peste o treime - ceea ce indică importanţa 
atribuită de el acestei lavre călugăreşti.124  

Ceea ce ne interesează şi a interesat mai mulţi cercetători înaintea 
noastră, între altele, este vechimea locaşului de pe malul drept al Oltului, 

                         
115 GRIGORE NANDRIŞ, Op. cit., p. 42; P. P. PANAITESCU, Op. cit.,.p. 192. 
116 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit., p. 216-217. 
117 CONSTANTIN C. GIURESCU, Op. cit., p. 484; GHE. MOISESCU, ŞT. LUPŞA, AL. 
FILIPAŞCU, Op. cit.,   p. 285; DINU C. GIURESCU Op. cit., p. 371.  
118 NICULAE ŞERBĂNESCU, Op. cit., p. 93; DRH, vol. I, p. 24; NICOLAE 
STOICESCU, Bibliografia localităţilor…, vol. II, p. 653 şi 674, nota 114. 
119 DRH, vol. I, p. 25-28; *** <<Io, Mircea Voievod…>> Şase veacuri de nestinsă glorie, 
în MO, nr. 5/1986, p. 6.  
120 M. DAVIDESCU, Mănăstirea Cozia, Bucureşti, 1968, p. 8; (GRIGORE 
ALEXANDRESCU, Op. cit., p. 243 spune că mănăstirea, ctitoria lui Radu şi Dan, care nu a 
apucat să o termine, este refăcută de Mircea din temelie). 
121 ACADEMIA ROMÂNĂ, Istoria românilor. De la Universalitatea creştină către 
Europa „Patriilor”, vol. IV, Bucureşti, 2001, p. 716. 
122 CONSTANTIN C. GIURESCU, Două monumente religioase din veacul al XIV-lea: 
Nucetul sau Cozia din Vâlcea şi Nucetul din Dâmboviţa, în MO, nr. 1-3/1961, p. 39; 
DAMASCHIN CORAVU SEVERINEANUL, Ctitoriile religioase ale lui Mircea cel Mare 
(1386-1418), în MO, nr. 1-6/1992, p. 85 
123 CONSTANTIN C. GIURESCU, Istoria românilor..., 1938, p. 478.  
124 GHERASIM CRISTEA, Păstrarea tezaurului arhitectonic naţional al Mănăstirii Cozia, 
cerinţa epocii actuale, în MO, nr. 5/1986, p. 10.  
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despre care, de-a lungul timpului, s-au purtat numeroase discuţii, 
neînţelegerile ivindu-se de la cele două hrisoave emise la 20 mai 1388 de 
Mircea, prin care domnitorul înzestra aşezământul cu diferite danii. Pentru 
elucidarea acestei chestiuni, arătăm că în primul document se subliniază 
existenţa unei mănăstiri, ridicată de voievod, din „temelie”, în numele 
Sfintei Treimi, „la locul numit Nucet pe Olt, adică Cozia”,125 iar în al doilea, 
se notează „la locul numit Călimăneşti, pe Olt”.126 Deşi unii istorici au 
afirmat că este vorba despre o singură ctitorie,127 această nepotrivire de 
nume, în ceea ce priveşte locul sfintei aşezări, i-a făcut pe alţii să admită 
existenţa a două construcţii, una la Călimăneşti, iar cealaltă la Cozia.128 Este 
suficient să înşirăm numele câtorva: Ion Donat, P. P. Panaitescu, Emil 
Lăzărescu etc., care au scris pagini de mare autoritate istorică asupra Coziei 
pentru a limpezi subiectul, ca să ne dăm seama de importanţa acordată 
acestui sfânt locaş.129 Pornind de la izvoarele deja consacrate şi continuând 
cu o îndelungată analiză, P. B. Haşdeu, Nicolae Iorga, Ion Ionescu şi Victor 
Brătulescu au admis existenţa a două aşezări monahale, din vremea lui 
Mircea cel Bătrân: Călimăneşti şi Cozia sau Nucet, dovedite documentar. 
Spre această ipoteză pledează şi Tit Simedrea, care localizează mănăstirea 
„Călimăneşti pe Olt” la ruinele numite Cozia Veche,130 dar şi preotul 
Dumitru Bălaşa care, după diferite investigaţii la faţa locului, identifică 
biserica de la Călimăneşti cu mănăstirea Ostrov,131 ce reapare în istorie la 26 

                         
125 P. B. HASDEU, Op. cit., p. 180; DIR veacul XIII…, p. 43; CONSTANTIN C. 
GIURESCU, Două monumente religioase…, p. 38-49 (Denumirea acesta provine de la 
cuvântul pecenego-cuman „Koz” şi are înţelesul de nucet, locurile fiind prielnice pentru 
creşterea nucilor.; IORGU IORDAN, Numele de locuri româneşti în Republica Populară 
Română, Bucureşti, 1952, p. 61-62; VASILE MUNTEANU, Bizanţul şi românii, Iaşi, 
2005, p. 162). 
126 DIR veacul XIII…, p. 42. 
127 TIT SIMEDREA, Fost-au două sfinte locaşuri la Cozia?, în BOR, nr. 11-12/1961, p. 1018-
1032. 
128 D. BĂLAŞA, Complexul Călimăneşti…, p. 55-60.  
129 VIRG. DRĂGHICEANU, Mormântul lui Mircea..., p. 21, descriind săpăturile realizate 
aici, subliniază: „mai jos, spre capul mormântului, s’a aflat un zid transversal care separă 
pronaosul în două şi care poate fi sau un zid de legătură între zidurile de Nord şi de Sud 
ale bisericii, sau o rămăşiţă din vechea biserică a Nucetului, peste care Mircea a zidit 
biserica sa”; ION DONAT, Fundaţiunile…, p. 37; EMIL LĂZĂRESCU, Data zidirii 
Coziei, în SCIA, 1962, nr. 1, p. 129; GHE. MOISESCU, ŞT. LUPŞA, AL. FILIPAŞCU, 
Op. cit., p. 207 (cred că este vorba de o singură mănăstire); VIRGIL VĂTĂŞIANU, 
Datarea mănăstirii Cozia, în SCIA, 1969, nr. 1, p. 32-34; P. P. PANAITESCU, Op. cit., 
p. 186. 
130 Pr. I. IONESCU: Emil Lăzărescu, Data zidirii Coziei, în „Studii şi cercetări de istoria 
artei”, 1/1962, ed. Acad. R.P.R., p. 107-137, recenzie publicată în MO, nr. 5-6/1963, p. 483. 
131 D. BĂLAŞA, Op. cit., p. 53. 
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aprilie 1500 ca aşezământ de maici.132 De altfel, vestitul istoric a tras această 
concluzie luând în considerare şi opinia lui Nicolae Iorga care, vorbind 
despre cele două aşezăminte, menţionează în 1929: „Când Mircea se arătă 
aplecat să clădească şi el un lăcaş de închinare pentru călugări, încă 
înainte de moartea lui Nicodim, la 1388, el puse pe Gavriil în fruntea 
soborului de la mănăstirea Călimăneşti, care se uni apoi cu cealaltă ctitorie 
a lui din acelaşi an, Cozia, cea cu săpături sârbeşti la ferestre şi cu 
frumoasa pictură în cadre mici pe fond albastru în pronaos.” Şi se întreabă 
în continuare: „Mănăstirea Călimăneşti să fie bisericuţa din Ostrov, 
refăcută de Neagoe?”.133 Nu în ultimul rând, trebuie evocată, în acest sens, 
opinia lui Aurelian Sacerdoţeanu, care arată că: „nimic nu ne împiedică să 
facem două presupuneri: fie existenţa unei mănăstiri mai vechi, căreia i-au 
făcut danii Radu şi Dan voievozi, ceea ce este mai puţin probabil, fie că 
Mircea însuşi înainte de a fi domn s-a gândit să-şi facă, întocmai ca orice 
feudal al vremii, o mănăstire a lui care să-i fie şi gropniţă şi pentru aceasta 
a primit sprijinul tatălui şi al fratelui, ceea ce este mai probabil. Aceasta cu 
atât mai mult se poate presupune cu cât, când a luat domnia, era destul de 
înaintat în vârstă”.134  

Din studierea minuţioasă a documentelor, se constată independenţa 
de scurtă durată a celor două aşezăminte, deoarece după 1393, egumenul cu 
toată conducerea trece la ctitoria lui Mircea, mănăstirea din Călimăneşti 
rămânând - ca şi Cotmeana - un simplu metoc cu o parte dintre călugării mai 
vârstnici.135 Deşi Călimăneştiul va fi părăsit abia după 1440,136 numele îi 
dispare din acte, întrucât mănăstirea era una, sub un singur conducător, după 
„aşezământul lăsat de popa Gavriil”, similar cu „rânduiala şi datina lui 
Nicodim” din anii 1374 şi 1399. În acest caz, toate documentele din secolul 
al XV-lea se dau mănăstirii Cozia sau Nucet, după sfinţirea noii biserici, iar 
atunci când se evocă hramul Sfânta Treime, se înţelege tot Cozia, fiind 
vorba de acelaşi stareţ.137 Totuşi, pentru o oarecare deosebire, vechile 
hrisoave emise de Radu al II-lea, fiul lui Mircea, Dan al II-lea (1422-1431, 
cu întreruperi), nepot de frate, şi Alexandru Aldea lasă să se subînţeleagă 
faptul că la Călimăneşti se sărbătorea hramul Sfânta Treime, iar la Cozia, 
Duminica Rusaliilor, deci cu o zi mai înainte.138  

                         
132 IBIDEM, p. 52-53; NICOLAE DOBRESCU, Din istoria…, p. 57; DIR veacul XIII…, 
p. 268. 
133 NICOLAE IORGA, Op. cit., p. 57, nota 2. 
134 AURELIAN SACERDOŢEANU, Mircea cel Bătrân şi Biserica…, p. 103. 
135 D. BĂLAŞA, Op. cit., p. 61. 
136 IBIDEM. 
137 IBIDEM, p. 51. 
138 IBIDEM, p. 50. 
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Din toate acestea reiese, în mod cert, că la 1388 mănăstirea Cozia 
exista, dar nimic nu ne împiedică să admitem şi existenţa unei biserici mai 
vechi, chiar în apropierea celei actuale, care a primit proprietăţi de la boierii 
vremii, „după voia domniei mele” sau din propria voinţă. S-a încercat chiar 
oficializarea unui alt hram dat Coziei prin actele domneşti, dar părăsindu-se 
metocul Călimăneşti, mănăstirea şi-a reluat denumirea iniţială.139 Cât 
priveşte vechea ctitorie de la Călimăneşti, în anul 1500, în timpul lui Radu 
cel Mare (1495-1508), poate sub influenţa mamei sale ce se călugărise, se 
reînfiinţează ca mănăstire de maici, sub numele de Ostrov, cu hramul 
Naşterea Maicii Domnului. Suferind diverse avarii, a fost refăcută între 
1520-1521 de Neagoe Basarab şi soţia sa, doamna Despina,140 fiinţând până 
astăzi pe o insulă a lacului de acumulare al hidrocentralei Călimăneşti de pe 
râul Olt. 

După aceste sesizări, menţionăm că primul document, emis la 20 mai 
1388, închină mănăstirii Cozia, „pentru nevoia călugărilor…, pentru hrană 
şi pentru îmbrăcăminte: satul lângă mănăstire numit Călimăneşti şi alt sat 
dincolo de Olt, anume Jiblea. Încă şi Brădăţanii şi Seaca şi pe Râmnic satul 
Hinăteşti,” toate scutite de dările şi muncile domneşti, ca „să fie acestui 
sfânt hram de ocină şi de ohabă, cât va trăi domnia mea”.141 Dar evlaviosul 
domnitor nu se va mărgini numai la atât, ci, în aceeaşi zi, dă un al doilea 
hrisov prin care mănăstirea de la „locul numit Călimăneşti pe Olt, care a 
fost mai înainte satul boierului domniei mele Nan Udobă” primeşte satele 
Orleşti, pe Olt, „care a fost mai înainte al lui Cazan”, şi Cricov, „care a fost 
mai înainte al lui Stoian Halgaş”, o moară în hotarul Piteştilor, alta la 
Râmnic „pe care a dăruit-o Dan voevod şi via tot acolo, dăruită de jupan 
Budu cu voia părintelui domniei mele Radul voeovd şi curtea pe locul 
Hinăteştilor, pe care a dăruit-o Tatul bisericii”. Cu acest prilej, el aminteşte 
apoi darurile primite de la feluriţi boieri, destul de însemnate, care vor face 
din Cozia un puternic aşezământ religios. Pentru o mai eficientă 
administrare, i-a îngăduit şi un obroc anual de „220 de găleţi de grâu şi 10 
buţi de vin şi 10 burdufe de brânză şi 20 de caşcavale şi 10 burdufe de 
miere şi 10 bucăţi de ceară şi 12 bucăţi de postav”, precum şi 300 de sălaşe 
de ţigani. O atenţie deosebită a arătat-o apoi mănăstirii Cotmeana, pe care a 
supus-o metoc Coziei, şi viitorilor egumeni, după moartea „popii Gavriil”, 
care vor fi aleşi de călugării chinoviei, fără amestecul puterii politice sau 
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140 CONSTANTIN BILCIURESCU, Monastiri şi biserici din România, Bucureşti, 
1890, p. 50; MARTA ANDRONESCU, Op. cit., p. 190. 
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bisericeşti.142 Astfel, i se lasă stareţului libertatea deplină în administrare, 
după modelul athonit adus de Sfântul Nicodim şi stabilit în cele două aşezări 
călugăreşti mai vechi de la Vodiţa şi Tismana.143 

Referitor la grija domnitorului faţă de ctitoria sa de la Cozia, 
vorbeşte şi hrisovul emis la 4 septembrie 1389, din „oraşul domniei mele 
numit Râmnic”, prin care Mircea, dorind să lărgească hotarul mănăstirii 
apelează la boierii vecini jibleni Stanciul, Costea, Vâlcul, Albul şi Radomir 
să fie ocină bisericească „locul ce ţine de satul numit Jiblea, de la priboiul 
de jos la vârful muntelui numit Cozia şi în sus de-a lungul Oltului până la 
Cârlig”. Deoarece, boierii nu au primit uşor acest lucru, voievodul le-a 
acordat în schimb satul Orleşti, „care a fost mai înainte la mănăstirea 
Cotmeana”, şi privilegiul de ohabă pentru ceea ce a rămas din satul Jiblea, 
scutindu-i atât pe ei, cât şi pe urmaşii lor „de la vama oilor şi de vama 
porcilor şi de jitărit şi de vinărici şi de gloabe şi de cărături şi de podvoade, 
adică de slujbele şi dăjdiile mari până la cele mici”.144 Stareţul Gavriil 
apare aici îndată după Sfântul Nicodim şi înaintea boierilor din sfatul 
domnesc, dovadă că avea o însemnată preţuire în faţa domnitorului Mircea 
şi a divanului ţării. 

La 8 ianuarie 1392, aflându-se de faţă şi cei doi mitropoliţi ai ţării, 
Antim de la Argeş şi Atanasie de la Severin, egumenul Gradislav, precum şi 
„Filos, pe atunci logofăt”, voievodul a înzestrat mănăstirea din Călimăneşti 
cu noi sate: Cereaşov, mai sus de Slatina, Poronoiţa pe Dunăre, Bucureştii 
pe Luncavăţ, Bogdăneştii şi Luncianii pe Olt, Bujorenii „cu tot hotarul” pe 
Cătălui, Hinăteştii „cu tot hotarul până la Troian şi până la apa 
Râmnicului”, Săpatul „cu hotarul, până la gura Ialovniţei şi până la 
Carareeni” şi „o stradă la Râmnic pe Olt”. În afară de acestea, a sporit 
zestrea sfântului locaş cu balta Mamino, cu morile din Râmnic şi Cătălui, la 
Giurgiu, precum şi cu 300 de sălaşe de ţigani, îngăduindu-i ca „pe fiecare an 
să-şi adune înşişi călugării albinăritul” din judeţul Vâlcea, folosind „mierea 
pentru nevoia mănăstirii, iar ceara să fie pentru biserică”. Totodată, el „a 
dăruit puţin obroc”, anual, „din casa mea pentru hrana călugărilor ce se 
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află în mai înainte-zisa mănăstire făcută de mine”, şi s-a făgăduit că va „da” 
şi va „dărui” acestei mănăstiri şi alte bunuri, cât va trăi, „pentru mântuirea 
sufletului şi pentru păstrare şi acoperământ şi sănătatea trupului meu”.145  

În secolul al XV-lea, interesul pentru sfânta mănăstire se află în 
permanentă creştere, documentele atestând grija domnitorului faţă de 
ctitoria sa, nu numai în calitate de ctitor, ci şi din dorinţa de a se înmormânta 
între zidurile ei. Astfel, în jurul anului 1400, hărăzindu-i satele Micleuşevăţ, 
Curilo şi Grădanovăţ, pe Dunăre, adaugă şi privilegiul: „sau este judecător, 
sau globnic, sau cineva dintre boierii domniei mele, mari şi mici, dintre 
dregătorii domniei mele, nimeni să nu cuteze să prigonească acele sate cu 
nicio dajdie, ci să fie ascultător de stareţul Sofronie şi de toţi fraţii şi să 
lucreze în mănăstirea domnie mele, cât va trăi domnia mea şi cât va trăi 
prea iubitul fiu al domniei mele, Ioan Mihail voievod”.146 Prin urmare, 
Sofronie se „substituia” şi judecătorilor şi dregătorilor domneşti, care nu 
aveau voie să intre pe vatra unei astfel de proprietăţi spre a-şi desfăşura 
activitatea, decât cu voia stareţului care „devenea şi judecătorul supuşilor 
săi”. În această poziţie, „el aplica amenzi, pedepse, avea în mână puterea 
economică, fiscală, judecătorească, administraţia, într-un cuvânt se 
substituia Statului”.147  

Printr-un alt hrisov din 1402-1418, menţionându-se conducerea 
comună a mănăstirilor Cozia şi Cotmeana, se întăreşte vieţuitorilor şi 
„năstavnicului, egumenului chir Sofronie” un loc pe apa Prahovei, cu 
biserică, moară şi metoc, ca „să fie de hrană dumnezeeştilor călugări cari 
vor fi şi vor locui în acele sfinte hramuri”.148 În aceeaşi perioadă, voievodul 
favorizează dezvoltarea vechii vetre monahale, permiţându-i să primească 
danii, fără amestecul rudelor şi al dregătorilor săi, „pentru că cine se va 
încumeta, va primi mare rău şi urgie de la domnia mea”. De asemenea, 
confirmă stareţului daniile primite de sfântul aşezământ de la Anghel de la 
Ocnă: “casa lui, şi locuri, sau vii, avere moartă sau vie, sau orice, de la mic 
până la mare”, implicându-se, pe cât se vede, destul de intens, la înflorirea 
materială a Coziei.149  
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O altă însemnare din 1404-1406 arată că Mircea întăreşte mănăstirii 
Nucet toate bălţile pe Dunăre, de la Săpatul până la gura Ialomiţei, cu toate 
veniturile, poruncind dregătorilor să nu se atingă de ele, „pentru că domnia 
mea le dă de ohabă, să fie pentru sănătatea şi pentru sufletul domniei 
mele”.150 Urmează apoi un alt document, dat în 1404-1418, prin care 
prevede dreptul oamenilor din satele boiereşti de a se aşeza la Cărăreni, la 
gura Ialomiţei, localitate închinată mănăstirii Cozia, acordându-le privilegiul 
de a fi „slobozi de toate dăjdiile”.151 Tot din vremea lui, se păstrează şi 
hrisovul din 1406 prin care scuteşte carele mănăstirii de orice vamă, 
ameninţând pe cei ce se împotrivesc cu „mânia lui Dumnezeu şi blestemul 
sfinţilor 318 părinţi şi pedeapsă şi urgie de la domnia mea”.152  

Analizând actul din 28 martie 1415 prin care domnitorul dăruieşte 
vama de la Genune ca „să fie de hrană dumnezeieştilor călugări, cari vor fi 
şi vor petrece” în ctitoria sa, şi „spre veşnică pomenire şi spre sănătatea 
trupească” a lui însuşi, donatorul,153 şi celelalte hrisoave emise în timpul 
îndelungatei sale domnii, reiese că Mircea cel Bătrân a ajutat aşezământul 
cu o neîntrecută generozitate şi credinţă, contribuind din plin la creşterea 
vieţii materiale şi chiar la dezvoltarea culturală ce avea să se întrevadă în 
aceea vreme. 

Din cele expuse, reiese că domnitorul îşi va fi vizitat biserica sa de 
mai multe ori, însă o singură dată documentele menţionează sigur aceasta: la 
28 martie 1415, în timpul „postului mare”. Este posibil totuşi ca, în timpul 
domnie sale zbuciumate, să-şi fi găsit deseori la Cozia liniştea şi pacea 
sufletească, şi se poate ca o parte din cele 11 hrisoave date mănăstirii să fie 
scrise de aici, dar „grămăticul nu le-a pus nici data de timp, nici cea 
deloc”.154 Din complexul de zidiri ale aşezământului se mai remarcă şi 
astăzi, în partea de sud-est, foişorul lui Mircea, unde se pare că s-a inspirat 
Grigore Alexandrescu când a scris poezia Umbra lui Mircea la Cozia.155  
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Nu în cele din urmă, subliniem faptul că în vremea lui, mănăstirea a 
fost condusă de Gavriil şi Sofronie, între care a fost un „egumen Gradislav” 
(Vladislav ?), ce apare ca martor într-un document din 8 ianuarie 1392.156 
De ce neam era Gavriil nu ştim; se poate să fi fost pământean, ucenic al 
Sfântului Nicodim, bun cunoscător de carte şi priceput cârmuitor, altfel, n-ar 
fi fost rânduit să ţină singur „în stăpânire” două însemnate ctitorii 
voievodale: Cotmeana şi Cozia.157 Pe de altă parte, se poate ca numele de 
„Gradislav” să fie o copie greşită, ca şi cel de „Vladislav”, sau o deformare 
a numelui „Gavriil”, care să-şi fi continuat egumenia până în 1406. Cât îl 
priveşte pe Sofronie, se dovedeşte a conduce destinele Coziei în epoca cea 
mai frumoasă din istoria ei, când obştea sporeşte şi odată cu ea organizarea 
internă, dar şi resursele economice, Mircea înzestrând mănăstirea cu diverse 
proprietăţi, chiar cu metocuri, mori şi alte daruri.158 Probabil, în timpul său, 
a existat aici şi o şcoală de copişti, precum la Tismana, Govora, Neamţ şi 
Bisericani,159 denumirea de „năstavnic”, dată în acte,160 indicând calitatea de 
grămătic, învăţător sau dascăl.161  

De bună seamă, pe temeiul unor astfel de considerente, cei patru fii 
ai săi Mihail, Dan, Alexandru şi Vlad, tatăl lui Vlad Ţepeş (1448-1476, cu 
întreruperi), care i-au succedat la tron în răstimpul 1418-1447, în domnii 
scurte şi sângeroase, toţi s-au preocupat de înzestrarea şi chivernisirea 
mănăstirii.162 În acest context, se explică daniile făcute de Mihail (1418-
1420), reprezentat alături de Mircea, în tabloul votiv de la Cozia şi în cel din 
bolniţa acesteia, „ca un tânăr subţirel, ce priveşte înainte, înveşmântat în 
costum occidental şi purtând pe cap coroană împodobită cu perle mici. Are 
haine de sărbătoare: o tunică din stofă înflorată, tivită pe poale şi în faţă cu 
galon din fir aurit, strânsă pe corp, pantaloni strânşi pe picioare şi mantie, 
din material scump, garnisită pe margine cu galon aurit, lăsată pe umeri şi 
încheiată în faţă cu un singur nasture de perle. În faţă, de o cingătoare din 
galon, atârnă o sabie scurtă, iar în picioare are încălţăminte în formă de 
sandale”. Pe cât se remarcă, în fresca de la Cozia, ţine cu mâna stângă, 
împreună cu părintele său, biserica, pe care o închină Domnului Iisus şi 
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Fecioarei Maria, iar în cea de la bolniţă, are mâinile la piept în semn de 
rugăciune.163 

Ca unul care era asociat la domnie cu tatăl său, este menţionat în 
inscripţia unui clopot, hărăzit mănăstirii Cozia la 8 mai 1413,164 şi în 
diverse documente emise de Mircea şi chiar de el însuşi. Din câte se ştie, 
în 1417-1418, întăreşte vechii ctitorii de la poalele Muntelui Cozia şi 
mănăstirii Cotmeana zece case de oameni din Târgovişte, arătaţi anume, şi 
scutiţi de toate daniile şi prestaţiile care se dădeau în oraş, în afară de bir, de 
oaste şi de lucrul morilor.165 Mai mult, la 22 iunie 1418, urmând aceeaşi 
linie deja consacrată, el înnoieşte celor două centre monahale, „întemeiate 
de bunicul domniei mele şi de părintele domniei mele”, milosteniile şi 
privilegiile anterioare, întărind „ca oricine doreşte cu voia lui, sau sluga 
domniei mele, sau boier, sau cneaz, să-şi dea sufletul în mănăstirile domniei 
mele, la Codmeana şi la Cozia, sau doreşte să dăruiască un sat sau moşie 
sau vită…, toate să fie ale lui Dumnezeu şi ale mănăstirii, la Cozia şi la 
Codmeana.166 Pentru a arăta grijă deosebită pe care a manifestat-o faţă de 
principala ctitorie şi for de cultură a epocii tatălui său, este necesar să 
alăturăm aici şi hrisovul din 18 martie 1419, prin care scuteşte carele 
mănăstirii Cozia de orice vamă, punând sub „mânia lui Dumnezeu” pe cei 
care nu vor asculta porunca sa.167  

În sprijinul celor de mai sus, avem şi documentul din 1 iunie 1421, 
care glăsuieşte că, la trei ani de la moartea lui Mircea, Radu Prasnaglava, 
celălalt fiu al său, întăreşte mănăstirii Nucet, „mormântul părintelui meu”, 
bălţile de pe Dunăre, de la Săpatul până la gura Ialomiţei, cu vama şi cu 
toate „gloabele ce se vor face la acele bălţi”.168 Şi tot în zilele acestui 
voievod, la 19 iunie 1421, se confirmă Coziei şi Cotmeanei toate 
milosteniile făcute de tatăl său: sate, bălţi, mori, vii, vămi şi ţigani, „să fie de 
ocină şi de ohabă, cât va trăi domnia mea”, iar „cine s-ar încumeta” să se 
opună acestei hotărâri, „unuia ca aceluia să-i fie potrivnic Sfântul Duh şi să 
moară în urgia domniei mele”. După cum se constată, deşi actul a fost dat 
„locaşului sfintei Troiţe de la Cozia şi al Bunei Vestiri a preacuratei Maici 
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a Domnului de la Codmeana”, cei care vor încălca porunca vor avea 
„potrivnic Sfântul Duh”, nu Sfânta Treime, cum scrie în alte documente,169 
semn că la Cozia se celebrau atunci două hramuri sau poate numai 
Pogorârea Duhului Sfânt, pentru a nu se suprapune cu al mănăstirii 
Călimăneşti din apropiere. 

De asemenea, actele timpului lasă să se înţeleagă faptul că Dan al II-lea, 
continuând o frumoasă tradiţie, şi-a revărsat din destul mila asupra celor 
zidite de înaintaşii săi, întărind şi el, la 28 februarie 1424, mănăstirilor Cozia 
şi Cotmeana, zece case de oameni din Târgovişte, pe care îi scuteşte de dări, 
de slujbe şi de „vreun amestec cu oraşul domniei mele”.170 Chiar în vechea 
reşedinţă a ţării fiind, la 12 decembrie 1424, voievodul întăreşte 
aşezământului cozian sate, bălţi şi ţigani, danii făcute de Mircea, „spre 
veşnică pomenire a sfânt răposaţilor domni ai Ungrovlahiei, părinţii 
domniei mele”.171 Interesant este faptul că şi acest document a fost dat 
„sfintei mănăstiri şi lăcaşului Coborârii Sf. Duh… ca să-i fie satele…, 
pentru că cine s-ar încumeta să calce acest hrisov al domniei mele şi să 
dăuneze chiar cu un fir de păr, unuia ca aceluia să-i fie potrivnică 
Coborârea Sf. Duh”, o dovadă în plus, dacă mai era nevoie, că la Cozia s-a 
sărbătorit hramul în Duminica Rusaliilor, deci cu o zi mai înainte de Sfânta 
Treime.  

Între susţinătorii sfântului aşezământ se număr şi Alexandru Aldea, 
care, la 15 ianuarie 1432, măreşte domeniul Coziei, dăruindu-i satul Goleşti, 
scutit de toate slujbele şi dajdiile, „ca să fie metoh călugărilor, spre veşnică 
pomenire părinţilor domniei mele”.172 Mai târziu, la 15 octombrie 1435, îi 
întăreşte satul Cărăreni,173 consemnat, aşa cum am văzut, în posesia aşezării 
din timpul lui Mircea, apoi, la 25 iunie 1436, îi reconfirmă „sfintei 
mănăstiri, locaşul Pogorârii Sfântului Duh, care este mănăstirea de la 
Cozia” toate daniile făcute de tatăl său: sate, bălţi, vămi, mori şi ţigani, 
scutite de dăjdii şi slujbe, ameninţând pe acela care nu-i va respecta 
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170 MARTA ANDRONESCU, Op. cit., p. 43; P. P. PANAITESCU, Op. cit., p. 132-135; 
DIR veacul XIII…,  p. 77-8; DRH, vol. I, p. 103-104. 
171 MARTA ANDRONESCU, Op. cit., p. 45 (12 decembrie 1425); P.P. PANAITESCU, 
Op. cit., p. 139-143; DIR veacul XIII…, p. 80-81; DRH, vol. I, p. 111-112. 
172 P.P. PANAITESCU, Op. cit., p. 166-167; DIR veacul XIII..., p. 93-94; DRH, vol. I, 
p. 135. 
173 MARTA ANDRONESCU, Op. cit., p. 56; P.P. PANAITESCU, Op. cit., p. 168-172; 
DRH, vol. I, p. 138. 
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porunca, „să-i fie potrivnică Coborârea Sfântului Duh”.174 Chiar dacă şi el 
şi-a dorit oficializarea acestui hram, încercarea sa nu a reuşit, întrucât toate 
actele vechi de proprietate erau pe hramul Sfintei Treimi; şi, în afară de 
aceasta, mănăstirea Călimăneşti fiind părăsită, s-a revenit atât teoretic, cât şi 
practic la vechea zi de sărbătoare.175 

Că milosteniile au continuat şi sub Vlad (1436-1442, 1443-1447) se 
remarcă din actul emis la 9 ianuarie 1443, de la Argeş, prin care se întăresc 
mănăstirii oltene sate şi ţigani, danii anterioare, scutite de dăjdii şi slujbe, 
„de oerit şi de gorştinărit şi de dijmărit şi de vinăriciu, de găleată, de 
dijmă… câte vor mai fi în ţara domniei mele”.176 Cu timpul, la darurile sale 
şi ale fraţilor săi, se adaugă şi ale altora, care au fost trecuţi apoi între ctitori, 
înzestrând locaşul cu toate bunurile necesare vieţuitorilor lui.177 

Avem, prin urmare, numeroase hrisoave ce s-au dat prin anii 
1418-1443, când urmaşii lui Mircea au întărit milosteniile de mai înainte şi 
au confirmat unele bunuri dăruite de marele voievod, adăugând altele noi. 
Toate acestea au făcut din ea una din cele mai înstărite mănăstiri ale ţării, 
între zidurile căreia s-a desfăşurat, încă din timpul ctitorului, şi o activitate 
cultural-artistică, pe care o vom prezenta în rândurile de mai jos. Din 
nefericire, cu excepţia actului din 1 iunie 1421, care confirmă „egumenului 
mănăstirii Nucet şi rugătorului domniei mele popii chir Iacov” bălţile de la 
Dunăre, date mai înainte de Mircea, în celelalte documente nu se fac 
menţiuni despre stareţii Coziei. 

Deşi ştirile sunt sărace şi neconcludente, constatăm şi existenţa altor 
ctitorii vâlcene în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, cu refaceri 
ulterioare, care vor fi beneficiat de dragostea sa. De pildă, mănăstirea 
Ostrov, aflată în apropiere, care, precum am mai menţionat, poate fi datată 
tot din vremea voievodului muntean, existând ipoteze care susţin 
contemporaneitatea sa cu locaşul de la Cozia, dacă nu chiar la o dată ce 
coboară sub anul 1386.178 În acest sens, P. B. Hasdeu afirmă că „înainte de a 
se funda monastirea Cozia de către marele Mircea între 1385-1387, exista 
cam tot pe acolo la satul Călimăneşti o biserică, pe care o clădise între 
1372-1380 tatăl acestui principe: vodă Radu Negru”.179 De altfel, şi 
săpăturile arheologice făcute în 1980 pe toate laturile edificiului confirmă 

                         
174 MARTA ANDRONESCU, Op. cit., p. 64 (25 iunie 1434); P. P. PANAITESCU, Op. 
cit., p. 168-172; DIR veacul XIII…, p. 95-6; DRH, vol. I, p. 139-140; ION RADU 
MIRCEA, Op. cit., p. 8. 
175 D. BĂLAŞA, Complexul…, p. 50. 
176 P. P. PANAITESCU, Op. cit., p. 202-203; DIR veacul XIII…, p. 103; DRH, vol. I, p. 167. 
177 EMIL NEDELESCU, Op. cit., p. 707 şi urm. 
178 D. BĂLAŞA, Op. cit., p. 51-53. 
179 P. B. HASDEU, Op. cit., p. 180. 
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aceste opinii, care par acceptabile. Monedele care  s-au descoperite cu 
prilejul acestor lucrări aparţin secolelor XIV-XV, mai vechi, deci, decât data 
primei atestări documentare a monumentului, iar cantitatea de ceramică 
decorată cu smalţ verde, smarald (tipică aceleiaşi perioade), este destul de 
mare, provenind de la vase cu forme diferite, precum şi de la numeroase 
cahle decorative. Celelalte vestigii istorice şi construcţiile din imediata 
apropiere, care adăposteau turnul-clopotniţă, chiliile, casele egumeneşti şi, 
poate, reşedinţa temporară a domnitorului, duc pe firul istoriei la începutul 
secolului al XIV-lea sau chiar mai înainte. Cert este că mănăstirea Ostrov, 
ridicată mai apoi de Neagoe Basarab şi soţia sa, Despina Miliţa, rămâne 
unul din monumentele istorice cu o vechime apreciabilă, deosebit de 
interesant din punct de vedere arhitectural, având similitudini, din acest 
punct de vedere, cu aşezământul monahal de la Prislop.180 

Danii va fi făcut Mircea şi mănăstirii Govora, una dintre cele mai 
bogate chinovii din Ţara Românească şi se pare una din cele mai vechi.181 
Vechimea ei o statorniceşte un hrisov dat la 14 aprilie 1496 de Radu cel 
Mare, în care se menţionează: „am văzut-o părăsită, lipsită de sfântrăposaţii 
străbunii noştri”.182 După modul în care se exprimă voievodul, începuturile 
aşezământului ar trebui aşezate tocmai în timpul domniei lui Mircea cel 
Bătrân, străbunicul său, care ar fi primul ctitor al Govorei,183 opinie 
susţinută de Constantin C. Giurescu şi Dinu Giurescu.184 În sprijinul acestei 
afirmaţii vine şi pomelnicul mănăstirii, care consemnează printre domnitori 
pe: ”Io Radu Vvd., gspdja ego Catilina i snovi ihu Radul vvd. Călugărul. Io 
Mircea vvd. Io Vladul vvd…”, continuând cu ceilalţi voievozi. Faptul că 
Mircea este trecut în pomelnic ar îndreptăţi presupunerea că în timpul său îşi 
va fi putut avea începutul şi Govora. Vorbind despre această cetate 
monastică, Vlad Vintilă (1532-1535, cu întrerupere) afirmă la 3 noiembrie 
1533 că avea „vechi şi drepte ocine şi dedine… încă din zilele de demult, de 
când este Ţara Românească şi de când s-a zidit întâi sfânta mănăstire”.185 

                         
180 Arhim. GAMALIIL VAIDA, Mănăstirea Cozia, vestita ctitorie a lui Mircea Voievod cel 
Mare 600 de ani de existenţă, Râmnicu Vâlcea, 1986, p. 102-103. 
181 NICOLAE DOBRESCU, Din istoria…, p. 54. 
182 MARTA ANDRONESCU, Op. cit., p. 171; DRH, vol. I, p. 431; ION RADU MIRCEA, 
Op. cit., p. 21. 
183 GHERASIM CRISTEA, Istoria mănăstirii Govora, Râmnicu Vâlcea, 1995, p. 13. 
184 CONSTANTIN C. GIURESCU, Istoria românilor, vol. I, ed. II, Bucureşti, 1935, p. 474; 
CONSTANTIN C. GIURESCU, DINU C. GIURESCU, Istoria Românilor, vol. II, 
Bucureşti, 1976, p. 87; Conf. univ. GH. T. IONESCU; Contribuţii la cunoaşterea 
aşezământului cultural medieval Mănănăstirea Govora din judeţul Vâlcea, în B, Muzeul 
judeţean Vâlcea, 1972, p. 61. 
185 DIR veacul XVI B. Ţara Românească, vol. II (1525-1550), Bucureşti, 1951, p. 150; DRH 
B. Ţara Românească, vol. III (1526-1535), Bucureşti, 1975, p. 150. 
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De reţinut hrisovul din 1 aprilie 1551, prin care Mircea Ciobanul (1545-1559, 
cu întreruperi) întăreşte Govorei satele Glodul şi Hinţea, cu proprietăţile lor, 
răpite pe timpul lui Vlad Ţepeş de boierul Albu cel Mare,186 pentru că au 
fost în domeniul mănăstirii „încă de la începutul Ţării Româneşti”.187 În 
acest caz, nu ar fi exclus ca zidirea să existe de pe vremea lui Mircea cel 
Bătrân şi a Sfântului Nicodim188 sau cel puţin din timpul strămoşilor 
domnitorului de la Argeş. Refăcută de Radu cel Mare care „a dres-o şi a 
înfrumuseţat-o”,189 la 1 august 1496, i s-au întărit mai multe vii, printre care 
una dăruită de Vlad al II-lea,190 fiul primului ctitor. Actuala biserică datează 
din timpul lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), fiind ridicată în 1711, 
prin truda egumenului Paisie şi a preotului Dobre, nepotul său, ambii 
zugrăviţi în tabloul ctitorilor.191 

Sub purtarea de grijă a lui Mircea, pare să fie construit şi schitul 
Jgheaburi, din satul Piscu Mare, comuna Stoeneşti, aflat la 20 km de 
Râmnicu-Vâlcea. Deşi pisania arată că a fost ridicat în 1310, pe vremea lui 
Radu Negru, tatăl domnitorului,192 legendele îl pomenesc drept ctitor pe 
Sfântul Nicodim de la Tismana, care a însărcinat un ucenic cu înălţarea lui, 
deoarece i-a plăcut locul.193 Acest schit de lemn, deteriorat cu trecerea 
timpului, a fost refăcut în 1640 de mitropolitul Teofil,194 chiliile fiind 
construite de Matei Basarab (1632-1654).195 Amplasată pe locul celei 
ridicate în secolul al XVII-lea, actuala biserică datează din 1827, fiind 
ctitoria ieromonahilor Timotei şi Daniil şi a preoţilor din satele Cheia şi 
Cacova, judeţul Vâlcea.196 

                         
186 CONSTANTIN C. GIURESCU, Istoria românilor…, 1938, p. 481; ION DONAT, Op. 
cit., p. 46-47; DRH B. Ţara Românească, vol. V (1551-1565), Bucureşti, 1983, p. 8. 
187 CONSTANTIN C. GIURESCU, Op. cit., p. 481; DIR veacul XVI B. Ţara Românească, 
vol. III (1551-1570), Bucureşti, 1952, p. 3-5; DRH, vol. V, p. 6; ION RADU MIRCEA, Op. 
cit., p. 94. 
188 GHE. MOISESCU, ŞT. LUŞA, AL. FILIPAŞCU, Op. cit., p. 272 
189 AURELIAN SACERDOŢEANU, Pomelnicul Mănăstirii Govora, în MO, nr. 10-12/1961, 
p. 795; NICOLAE  STOICESCU, Bibliografia localităţilor…, vol. I, p. 346 construită 
poate de Vlad, fiul lui Mircea cel Bătrân, c. 1440. 
190 DRH, vol. I, p. 435-437.  
191 Diac. prof. dr. IOAN BARNEA, Ctitoriile bisericeşti ale lui Constantin Brâncoveanu, în 
BOR, nr. 1-6/1997, p. 147. 
192 VIRGIL DRĂGHICEANU, Monumentele Olteniei, în BCMI, an. XXVI, Vălenii de 
Munte, 1933, fasc. 76,   p. 66; DINU C. GIURESCU, Ţara Românească…, p. 362. 
193 TEODOR BĂLĂŞEL, Cronică. Schitul Jghiabul, în BCMI, an. XXXI, Vălenii de 
munte, 1938, fasc. 96, p. 94-95. 
194 NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor…, vol. I, p. 389. 
195 MARIN PRETORIAN, Mănăstiri şi schituri di Mitropolia Olteniei, Craiova, 1942, p. 48. 
196 ION VÂRTOSU, Biserici de lemn şi cruci de piatră din judeţul Râmnicul-Vâlcii. 
Inscripţii., în BCMI, an. XXVI, Vălenii de Munte, 1933. fasc. 77, p. 136. 
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Interesându-se îndeaproape de viaţa bisericească, Mircea va fi 
sprijinit, cu siguranţă, şi mănăstirea Bistriţa,197 unde, în jurul anului 1300, 
existau călugări sihaştrii.198 Atestată la 16 martie 1494, când Vlad Călugărul 
(1481-1495, cu întrerupere) îi întăreşte stăpânirea peste moşiile dăruite de 
boierii Craioveşti199 în 1492,200 ctitoria ar fi fost construită de marele ban 
Barbu Craiovescu, devenit monahul Pahomie201 Avariată de trecerea vremii 
şi de cutremurul din 1838, a fost demolată şi reconstruită între 1846-1856, 
sub domniile lui Gheorghe Bibescu şi Barbu Ştirbei,202 după planurile unor 
arhitecţi străini.203 În incinta ei se păstrează moaştele Sfântului Grigorie 
Decapolitul (780-842), aduse în 1497 de ctitor de la Constantinopol.204  

N-ar fi exclus ca şi mănăstirea Iezer,205 ai cărei fondatori 
necunoscuţi coboară până în secolul al XV-lea,206 să fi beneficiat de 
privilegii şi danii bogate din partea domnitorului sau a fiilor săi. Cu trecerea 
timpului, după ce Radu cel Mare şi Neagoe Basarab au scăpat ctitoria de 
lipsuri, biserica, degradându-se, a fost refăcută din zid, în 1553, la 500 m 
depărtare, de Mircea Ciobanul şi doamna Chiajna, lucrările sfârşindu-se în 
1568, după moartea acestuia.207 Locaşul actual a fost construit între anii 
1693-1705, la iniţiativa episcopului Ilarion şi a schimonahului Antonie,208 
un aromân venit din Ianina, „acel sfânt românesc din veacul al XVII-lea”, 
cum îl numea Nicolae Iorga.209 

În aceeaşi zonă din nordul Olteniei, nu departe de Băile Olăneşti, se 
află şi mănăstirea Sărăcineşti, căreia în ianuarie-august 1437, Vlad, fiul lui 

                         
197 P.I. DAVID, Mircea…, p. 74. 
198 C. ERBICEANU, Scrierea ieroschimonahului arhimandrit Chiriac Romniceanu, în 
BOR, an. XIII, 1889-1890, p. 293. 
199 NICOLAE DOBRESCU, Istoria Bisericii Române…, p. 255; DIR veacul XIII..., p. 224. 
200 NICOLAE DOBRESCU, Din istoria…, p. 55. 
201 NICOLAE IORGA, Inscripţii din bisericile României, vol. I, Bucureşti, 1905, p. 194-195; 
AURELIAN SACERDOŢEANU, Constantin Brâncoveanu şi ctitoriile sale din Oltenia, în 
MO, nr. 9-10/1964, p. 720-721.  
202 T. G. BULAT, Un stareţ vestit al mănăstirii Hurezi: Hrisan Penetis, în MO, nr. 7-9/1962, p. 
437.  
203 ŞTEFAN ANDREESCU, Uşile Brâncoveneşti ale mănăstirii Bistriţa (Vâlcea), în MO, 
nr. 9-10/1964, p. 743.  
204 ION DONAT, Op. cit., p. 19.   
205 Io Mircea…, p. 6. 
206 DRH B. Ţara Românească, vol. II (1501-1525), Bucureşti, 1972, p. 11-13. 
207 ATHANASIE MIRONESCU, Op. cit., p. 351; VIRG. DRĂGHICEANU, O biserică 
domnească: Iezerul-Vâlcea, în BCMI, an. IV, Bucureşti, 1911, p. 149. 
208 AURELIAN SACERDOŢEANU, Pomelnicul mănăstirii Iezerul, în MO, nr. 7-9/1962, 
p. 527-544. 
209 NICOLAE IORGA, Istoria literaturii române în veacul al XVIII-lea, vol. II, Bucureşti, 
1901, p. 381. 
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Mircea, îi confirmă stăpânirea peste moşia ei de vatră,210 fapt care i-a făcut 
pe unii istorici să afirme că locaşul „data, după toate probabilităţile, din 
vremea lui Mircea”.211 Această aşezare însă va fi dată uitării, până în anul 
1688, când a fost reconstruită de episcopul Ştefan al Râmnicului212 şi 
înzestrată cu diferite averi.213 Desfiinţată abuziv în 1962 şi transformată în 
cămin de bătrâni, în 2008, şi-a recăpătat statutul de mănăstire, sub 
oblăduirea stareţei Anastasia Honcioiu.214 

La 16 septembrie 1440, Vlad întăreşte ieromonahului Dorotei un loc 
la Licura şi şase vii cumpărate de el cu 3.100 de vedre de vin ca „să ridice o 
mănăstire în hotarul Râmnicului la Licura, să fie în ctitoria domnie mele, şi 
cât va fi viu popa Dorotei să fie cârmuitor şi egumen al acelui loc, de 
nimeni neclintit”.215 În realitate, însă, nu a fost construită niciodată o 
mănăstire în acest loc,216 cu atât mai puţin de Dorotei, pe care unii 
cercetători îl pomenesc egumen la Cozia.217 La 15 iulie 1580, Mihnea 
Turcitul întăreşte la rândul său Coziei „ocina… pe vechiul hotar de la Vişăi, 
până la via lui Oprea spătărelului, iar de aici peste tot, anume Licura 
toată”.218 Mai târziu, actele vremii păstrează mai mult toponimul „dealul 
Licura”.219 

În sfârşit, încheind această sumară prezentare a grijii 
binecredinciosului voievod şi a fiilor săi faţă de unele mănăstiri din Vâlcea, 
reiese clar că Mircea cel Bătrân n-a fost numai un luptător iscusit şi un bun 
gospodar român, ci şi un om evlavios, plin de credinţă în Dumnezeu, care 
s-a străduit să ajungă „nu numai un adunător de pământ românesc, dar şi un 
chibzuit orânduitor al acestui pământ. Asemenea oameni în trecutul nostru - 
spune P. P. Panaitescu - se numeau ctitori şi, precum Biserica are părinţii 
                         
210 DRH, vol. I, p. 141. 
211 ION DONAT, Op. cit., p. 69-76; CONSTANTIN C. GIURESCU, Mircea cel Bătrân, în 
„Revista Istorică Română”, vol. XV, 1945, fasc. III, p. 429; IDEM, Istoria românilor, vol. 
I, ed. V, Bucureşti, 1946, p. 492. 
212 ATHANASIE MIRONESCU, Op. cit., p. 391-392; VICTOR BRĂTULESCU, Pisanii, 
pomelnice şi însemnări din mănăstirea Sărăcineşti, în MO, nr. 1-2/1955, p. 84. 
213 TEODOR BĂLĂŞEL, Un vechi manuscris din 1789, în AO, nr. 100-102/1939, p. 123.  
214 Pr. dr. LAURENŢIU RĂDOI, Vâlcea, vatră de cultură şi spiritualitate românească, 
Sibiu, 2012, p. 131-132.  
215 MARTA ANDRONESCU, Op. cit., p. 70 (16 septembrie 1439); P.P. PANAITESCU, 
op. cit., 190-192; DRH, vol. I, p. 157-159; ION RADU MIRCEA, Op. cit., p. 9; 
AURELIAN SACERDOŢEANU, Originea şi condiţiile…, p. 41 (Licura apare ceva mai 
târziu ca fiind în hotarul oraşului Râmnic, nu ştim precis unde, probabil însă peste râu de 
Uliţa.). 
216 EMIL NEDELESCU, Op. cit., p. 709, nota 24. 
217 GHE. MOISESCU, ŞT. LUPŞA, AL. FILIPAŞCU, Op. cit., p. 269. 
218 DIR veacul XVI B. Ţara Românească, vol. IV (1571-1580), Bucureşti, 1952, p. 479-480. 
219 CORNELIU TAMAŞ, Istoria municipiului Râmnicu Vâlcea…, p. 62. 
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ei, cari i-au aşezat temeliile, şi ţările au pe ai lor, fără de cari n-ar fi fost 
temelia tare a începuturilor”.220 Putem admite că mănăstirile respective, 
contemporane cu domnitorul muntean, alături de celelalte ctitorii din ţară, 
ridicate de el sau de înaintaşii săi, au slujit drept pildă numeroasele 
aşezăminte religioase pe care le-au înălţat mai târziu cârmuitorii Ţării 
Româneşti. 
 
III. Aspecte ale culturii vâlcene în vremea lui Mircea cel Bătrân 
Dar grija lui Mircea nu s-a oprit aici, încurajând cultura şi arta care în timpul 
său au atins culmi vrednice de laudă.221 Este cunoscut faptul că în Evul 
Mediu, ctitoriile domneşti au devenit adevărate centre de cultură, la început 
în limba slavonă, apoi în română.222 Totuşi, din vremea voievodului 
muntean au ajuns până la noi prea puţine scrieri, pierzându-se vechile 
manuscrise ale Coziei, Tismanei, Cotmeanei sau Snagovului, care trebuie să 
fi avut biblioteci bogate, unde Sfântul Nicodim şi mitropolitul Antim al 
Ungrovlahiei s-au putut pregăti pentru a discuta mai târziu probleme 
dogmatice şi morale cu patriarhul Eftimie de Târnovo.223 

De mănăstirea Cozia, unde specialiştii au remarcat în timpul lui 
Mircea cel Bătrân un curent muzical bizantin,224 este legat fostul sfetnic al 
domnitorului, logofătul Filos, grec după nume, devenit monahul Filotei, 
care a compus în versuri imnurile religioase numite Pripeale, facerea lui 
Filoteiu monahul.225 Prin aceste tropare scurte care se cântă cu stihuri alese 

                         
220 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit., p. 386-387; P.P. PANAITESCU, Mircea 
cel Bătrân…, p. 413. 
221 CONSTANTIN CĂZĂNIŞTEANU, Op. cit., p. 236.  
222 MIRCEA PĂCURARIU, Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, ed. II, 
Bucureşti, 2009, p. 145. 
223 NICULAE ŞERBĂNESCU, 550 de ani de la moartea lui Mircea cel Bătrân…, p. 96, 
P.P. PANAITESCU, Op. cit., p. 211. 
224 Prof. dr. TUDOR NEDELCEA, Muzica în timpul lui Mircea cel Mare, în MO, nr. 1-6/1993, 
p. 185. 
225 P.P. PANAITESCU, Documentele…., p. 57; N. CARTOJAN, Istoria literaturii române 
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patriarh constantinopolitan din secolul al XIV-lea Filoteos Kokkinos. R. 
CONSTATINESCU, Filotei „primul scriitor român”. Izvoarele şi răspândirea scrierilor 
care-i sunt atribuite, comunicare la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei, 15 
iunie 1970); TIT SIMEDREA, Filotei monahul de Cozia, - imnograf român -, în MO, nr. 1-
3/1954, p. 20; IDEM, Filoteiu monahul de la Cozia. Data, locul şi limba în care s-au 
alcătuit Pripealele, în MO, nr. 10-12/1955, p. 527-541 („Filos după nume pare să fi fost 
grec, că este ştiut că acest Domn a întrebuinţat în cancelaria domnească şi logofeţi greci, 
dintre care unul să fi fost şi Filos, pentru diplomatica în limba greacă. Deci ipoteza, că el ar 
fi redactat pripealele ce i se atribuie în limba sa maternă, este cel puţin probabilă”).  
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din psalmii întocmiţi de filosoful bizantin Nichifor Vlemides (1197-1272) la 
polieleul sărbătorilor domneşti, ale Maicii Domnului şi ale unor sfinţi 
cuvioşi şi mucenici însemnaţi,226 autorul, menţionat în actele domneşti la 8 
ianuarie 1392,227 a devenit cel dintâi melod român cunoscut şi totodată 
începătorul literaturii originale româneşti.228 Dată fiind importanţa acestei 
lucrări imnografice, scrisă în greceşte, ea a fost tradusă în limba slavonă,229 
tipărindu-se pentru prima dată în Psaltirea de la Govora din 1637, iar în 
limba română în Psaltirea de la Buzău din 1703,230 continuând cu alte ediţii 
ale Psaltirii sau ale Catavasierului (Râmnic, Bucureşti, Blaj etc.). Textul a 
circulat şi în numeroase copii în manuscrise, cea mai veche fiind realizată în 
1437 în Moldova (în total apar 25 de manuscrise  slave, dintre care 13 se 
păstrează la noi în ţară).231 Răspândirea extraordinară, precum şi faptul că 
această operă, primită şi cântată în aproape toată lumea ortodoxă, a fost 
tipărită în Serbia, Bulgaria, Rusia, Cehia sau Veneţia, de mai multe ori,232 
l-au determinat pe George Ivaşcu să afirme că monahul Filotei este primul 
nostru scriitor de circulaţie... „internaţională”, tipărit şi în Occident.233 
Mergând pe aceeaşi linie, fără a-i minimaliza rolul, alţii au spus că, „în 
ordine cronologică, ar fi, după Niceta de Remesiana şi Giobascus Vlahus, 
unul dintre cei dintâi imnografi autohtoni”, contemporan cu un alt cozian, 
protopsaltul Daniel, despre opera căruia nu se cunoaşte nimic.234 

Cât priveşte profunzimea şi solemnitatea operei sale, odinioară s-a 
făcut următoarea precizare: „Contribuţia originală a lui Filotei monahul la 
sporirea solemnităţii liturgice stă în faptul că el îmbogăţeşte cântarea 
Polieleului, înlocuind veche „pripeală” Aleluia care se cânta cu „psalmii 
aleşi”, printr-un tropar adecvat, creaţie proprie, păstrându-i însă vechea 
numire de „pripeală”. Contribuţia lui liturgică a plăcut şi a fost primită şi 
                         
226 TIT SIMEDREA, Filotei monahul de Cozia,- imnograf român..., p. 35.  
227 DIR veacul XIII…, p. 54-55; DRH, vol. I, p. 42-45. 
228 TIT SIMEDREA, Op. cit., p. 21; NESTOR VORNICESCU, Studii de teologie 
istorică…, p. 86, 101. 
229 Într-o însemnare făcută în secolul al XVII-lea într-un Ceaslov în limba slavă se face 
referinţă la pripealele ce s-au adăugat la psalmii aleşi, menţionându-se că acelea care încep 
cu cuvintele: „Veniţi toţi…”, sunt compuse de „kyr Filoteiu monahul, logofăt fostului 
Mircea Voevod”. TIT SIMEDREA, Op. cit., p. 28. 
230 NICULAE ŞERBĂNESCU, Op. cit., p. 97 
231 ACADEMIA ROMÂNĂ, Istoria Românilor, vol. IV…, p. 663; MIRCEA 
PĂCURARIU, Op. cit., p. 148. 
232 CONSTANTIN CĂZĂNIŞTEANU, Op. cit., p. 234; *** Domnitorii şi ierarhii Ţării 
Româneşti - ctitoriile şi mormintele lor, Bucureşti, 2009, p. 40. 
233 GEORGE IVAŞCU, Istoria Literaturii române, Bucureşti, 1969, p. 71-72; Dr. GH. 
MĂMULARU, Filotei de la Cozia, în „Jurnalul de Vâlcea”, 1995, nr. 45, 20-26 noiembrie, 
supliment p. 4;  
234 TUDOR NEDELCEA, Op. cit., p. 185. 
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cântată în scurt timp în toată Biserica de limbă slavă din Balcani şi până la 
Moscova”.235 Aceasta confirmă însemnătatea  lucrării sale pentru teologia 
liturgică românească în special, şi pentru cea liturgică ortodoxă în 
general,236 o explicaţie în plus pentru larga ei răspândire stând şi în limba 
folosită - medio-bulgară -, limba literară a secolelor XV-XVI.237 Trebuie 
consemnat că în Bisericile ortodoxe slave pripealele au dispărut către 
sfârşitul secolului al XVII-lea, pe când în Biserica noastră se cântă până 
azi.238 

Pe aceeaşi linie culturală îi găsim la Cozia şi pe grămăticul Mihail 
care a dat cele dintâi însemnări analistice în datarea hrisoavelor,239 
Mardarie Cozianul care a întocmit Lexiconul slavo-român în 1649, prima 
operă lexicografică din cultura românească, necesară înlocuirii slavonei cu 
limba română,240 sau pe Antim ieromonahul, ajuns mai târziu egumen la 
Arnota, care a copiat o Cosmografie, adecă isvodirea lumii în 1766-1767.241 
Tot în zilele vrednicului domnitor, în 1404-1405, Sfântul Nicodim de la 
Tismana a copiat în slavonă Tetraevanghelul, care este primul manuscris de 
dată sigură scris pe pământ românesc242 şi una dintre cele mai grăitoare 
dovezi ale vieţii culturale sub oblăduirea marelui voievod muntean.243 
Reprodus în redacţia medio-sârbă, probabil la mănăstirea Vodiţa sau la 
Prislop, azi se păstrează în Muzeul de Artă al României, ca o mărturie vie a 
culturii deosebite care mustea în vremea fiului lui Radu I.244  

Să nu ne surprindă faptul dacă afirmăm că din timpul lui Mircea 
avem şi cele dintâi pagini de literatură laică, deşi cu conţinut religios. Este 
vorba de preambulul sau „arenga” din două hrisoave acordate de marele 
domnitor ctitoriei sale. De pildă, cel dintâi, la 20 mai 1388, spune: „Câţi se 
                         
235 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit., p. 225. 
236 NESTOR VORNICESCU, Op. cit., p. 102. 
237 MIRCEA PĂCURARIU, Cultura teologică românească Scurtă prezentare istorică, 
Bucureşti, 2011, p. 44; Pr. IOAN D. CIUCĂ, Prof. DOMNICA CIUCĂ, Prof. ION M. 
CIUCĂ, Priorităţi istorice vâlcene 610, Câmpu Mare, 2002, p. 76 
238 MIRCEA PĂCURARIU, Studii de istorie…, p. 148. 
239 P. P. PANAITESCU, Documentele…, p. 109; IDEM, Mircea cel Bătrân… p. 216; DIR 
veacul XIII…, p. 69; AURELIAN SACERDOŢEANU, Mircea cel Bătrân. O evocare la 
550 de ani de la moarte, în MO, nr. 1-2/1968, p. 36.  
240 I. BIANU şi R. CARACAŞ, Catalogul manuscriselor româneşti, tom. II, Bucureşti, 
1913, p. 173; MIRCEA PĂCURARIU, Cultura teologică…, p. 96. 
241 Prof. dr. GH. PÂRNUŢĂ, Vechi urme de cultură la Episcopia Râmnicului şi la 
mănăstirile vâlcene (secolele al XVII-lea - al XVII-lea), în MO, nr. 4-6/1977, p. 460; 
MIRCEA PĂCURARIU, Studii de istorie…, p. 166.  
242 P. B. HASDEU, Op. cit., p. 199 (datează din 1404); MIRCEA PĂCURARIU, Cultura 
teologică…, p. 46. 
243 VIOREL IONIŢĂ, Op. cit., p. 38. 
244 MIRCEA PĂCURARIU, Studii de istorie…, p. 148. 
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poartă cu duhul lui Dumnezeu, aceştia sunt fiii lui Dumnezeu, cum spune 
dumnezeiescul Apostol, căruia mergându-i pe urmă cei iubitori de dreptate, 
ce se silesc spre cele bune şi viaţa dorită au dobândit, cele pământeşti 
pământului lăsându-le şi mutându-se la ceruri, acel fericit glas de bucurie 
auzindu-l, pe care veşnic îl aud: <<Veniţi binecuvântaţii părintelui meu, să 
moşteniţi împărăţia cerurilor, care este gătită vouă de la întemeierea 
lumii>>”. Cel de-al doilea, datat „circa 1400”, subliniază: „Ştiind apoi că 
pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu toate se îndreaptă în bine, căci 
înţelepciunea trupească este moarte, iar înţelepciunea sufletească este viaţă 
şi pace. De acestea amintindu-şi domnia mea şi de cuvântul lui David 
prooroc şi împărat, care spune: <<Fericiţi cei cărora li s-au iertat 
fărădelegile şi cărora păcatele li s-au acoperit, fericit omul căruia 
Dumnezeu nu-i socoteşte păcatul>>”. Şi iarăşi: <<În acelaşi chip precum 
cerbul doreşte izvoarele de apă, astfel doreşte sufletul meu către Tine 
Doamne>>”. Tot literar este exprimată şi cugetarea pentru viitor a 
voievodului, într-un hrisov scris în 1392: „Aceasta am dat acum în scurt 
mănăstirii făcută de mine, iar dacă binevoieşte Dumnezeu cel întru troiţă 
slăvit să mă ţie pe mine încă chiar şi puţin în această viaţă, nu voi da numai 
atâta, din cele câte mi-au fost date mie de Dumnezeu, ci întotdeauna voi da 
şi voi dărui acestei mănăstiri, cât voi trăi, pentru mântuirea sufletului şi 
pentru primenirea şi ocrotirea şi sănătatea trupului meu”. Asemenea 
compoziţii arată nivelul cultural ridicat al unui logofăt al lui Mircea, care nu 
este exclus să fi fost Filotei, şi probabil educaţia pe care o primeau semenii 
săi.245 Dacă autorul „pripealelor”, care a scris şi hrisovul din 1392, este 
autorul lor, atunci şi prin „aceste pagini… are drept să ocupe un loc de 
pionier în istoria literaturii române” vechi.246 

O tradiţie raguzană consemnată de cronicarul Lucarri menţionează 
că în vremea lui Mircea, un anume boier Murgu ar fi scris o istorie a Ţării 
Româneşti. Deşi istoriografia nu a dovedit încă existenţa acestui cronicar 
român, se poate bănui că istoriografia cronicărească   şi-ar putea avea 
începuturile în vremea domnitorului muntean.247 Tot atunci s-a început să se 
scrie şi pomelnicul Mitropoliei Ungrovlahiei, care a servit drept model 
pentru pomelnicele altor instituţii bisericeşti: episcopii şi mănăstiri, multe 
dintre acestea fiind astăzi la îndemâna cercetătorilor trecutului nostru politic 

                         
245 AURELIAN SACERDOŢEANU, Mircea cel Bătrân şi Biserica…, p. 105-106; P.I. 
DAVID, Mircea…, p. 77, nota 32 (De pildă, Grigore Ţamblac a plecat de la curtea lui 
Mircea la Neamţ, apoi la Suceava. A introdus în slujbele şi sinaxarele slave prăznuirea 
Cuvioasei Parascheva şi a participat la Conciliul de Constanţa-Basel, în calitate de 
mitropolit al Kievului). 
246 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit., p. 226. 
247 GHEORGHE F. ANGHELESCU, Op. cit., p. 17. 
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şi bisericesc.248 De asemenea, în 1411, s-a copiat un manuscris cu „glose” şi 
„părţi alese dintr-un Comentariu” la Cuvântările Sfântului Grigorie 
Teologul, alcătuit „în greceşte pe la 1070-1100 de către episcopul Nichita al 
Heracleei”, şi apoi, la mijlocul secolului al XIV-lea, „tradus în slavonă în 
părţile Vidinului şi ale Cernei”.249 

* 
Vrednică de a fi transmisă generaţiilor viitoare este şi arta 

românească din timpul lui Mircea cel Bătrân, exemplificată, în ceea ce 
priveşte arhitectura, prin biserica mare a Coziei, „unde minunata sa 
podoabă de piatră sculptată este o operă unică în ţara noastră”,250 „de care se 
încântă şi astăzi cunoscătorii de arhitectură bisericească şi pe care o 
vizitează mulţi învăţaţi ai lumii”.251 Specifică monumentului este decoraţia 
exterioară, respectiv elementele sculptate care împodobesc faţadele,252 pe 
cadrele vechilor ferestre de piatră meşteri pricepuţi săpând în tehnica 
meplat-ului vrejuri, palmete şi semipalmete de tip bizantin, rozete, 
împletituri, păsări afrontate, şerpi, toate cuprinse în toruri răsucite, dispuse 
marginal.253 Totodată, semnificativă atenţiei noastră rămâne, la peretele 
sudic, acvila bicefală, simbol al stăpânitorilor bizantini, preluat de Mircea 
poate în vara, toamna sau iarna anului 1388, dacă nu chiar în 1389, perioadă 
în care prin întinderea stăpânirii sale în Dobrogea, domnitorul putea să 
arboreze pe faţada principalei sale ctitorii, menite, de altfel, a-i deveni 
necropolă, însemnul despotal.254 După cum s-a remarcat, biserica olteană se 
apropie de o anume sobrietate bizantină şi de o severitate pe care 
aşezămintele sârbeşti contemporane o degajă, deosebindu-se de acestea 
„prin sentimentul măsurii, căutarea echilibrului robust şi grija pentru logică 
ce reclamă concordanţa exactă a decorului exterior cu structura”, şi prin 
aceea că poartă ceea ce istoricul Gabriel Millet socotea a fi „l’empreinte de 
la sagesse byzantine”.255 

                         
248 NICULAE ŞERBĂNESCU, Op. cit., p. 97. 
249 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit., p. 228. 
250 NICULAE ŞERBĂNESCU, Op. cit., p. 97; P. P. PANAITESCU, Mircea cel Bătrân…., 
p. 213. 
251 NICULAE ŞERBĂNESCU, Op. cit., p. 92. 
252 NICOLAE CONSTANTINESCU, Mircea cel Bătrân…, p. 62; RĂZVAN 
THEODORESCU, Un mileniu de artă…, p. 207. 
253 MARIN MATEI POPESCU, Sculptura medievală în piatră din Ţara Românească, 
Bucureşti, 1985, p. 7. 
254 RĂZVAN THEODORESCU, Itinerarii medievale, Bucureşti, 1979, p. 140; IDEM, Un 
mileniu de artă…,  p. 259, 207; GHEORGHE F. ANGHELESCU, Op. cit., p. 12-13. 
255 RĂZVAN THEODORESCU, Bizanţ, Balcani, Occident…, p. 308. 
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În acelaşi timp, atenţia ne este reţinută şi de puţinele fragmente de 
pictură păstrate din vremea ctitorii mănăstirii Cozia, mai ales în pronaos,256 
care evidenţiază o artă desăvârşită atât în motive şi compoziţie, cât şi în 
realizarea plastică.257 Nota distinctivă a acestei iconografii o constituie 
simplificările compoziţionale, sublinierea caracterelor hieratice, precum şi 
figurile alungite şi spiritualizate ale sfinţilor.258 Din acest punct de vedere, o 
încununare a strădaniilor artistice româneşti din epoca marelui voievod este 
portretul lui Mircea pe care îl reproducem dintr-o descriere surprinsă de P. 
P. Panaitescu, pe marginea celor două fresce de la Cozia, refăcute după cele 
vechi: „arată ca un cavaler apusean, un bărbat matur, purtând plete şi o 
barbă rotundă, ochii adânciţi în cap, nasul drept şi subţire; e îmbrăcat cu 
haine scumpe occidentale, dar cu câte un vultur bizantin cu două capete 
încoronate brodaţi, când la genunchi cu fir de aur, când pe hlamida 
încheiată sus pe umăr. Sabia scurtă atârnă la brâu, legată cu o cingătoare 
scumpă închisă cu paftale, în cap coroană de aur cu pietre scumpe. Ţine cu 
evlavie, dar drept şi cu cuget curat în faţa stăpânului său Domnul Hristos 
ctitoria sa şi a ţării, biserica mănăstirii Cozia, întocmai aşa precum se 
înfăţişează şi azi evlavios ctitor de ţară în faţa judecăţii istoriei.”259 „Pe 
ansamblul, - subliniază cercetătorul Vasile Drăguţ -, tabloul votiv de la 
Cozia exprimă marele efort de echilibru politic şi cultural dintre cele două 
lumi la întâlnirea cărora s-au aflat ţările române: orient şi occident”.260 
Potrivit arheologilor Lia şi Adrian Bătrâna, reprezentarea acvilei bicefale, ce 
împodobeşte în dreptul genunchilor „chausses”- ele de modă occidentală, a 
existat de la început în frescele Cotmeanei, exprimând ca şi motivul heraldic 
de la Cozia, realitatea stăpânirii Dobrogei de către Ţara Românească.261 
Putem spune că azi, la peste şase veacuri de la pictarea sa, această 
compoziţie, prin elementele sale constitutive se prezintă ca un valoros 
document istoric şi operă de artă, dovadă evidentă a măreţiei acelor timpuri 
de fapte strălucitoare.262  

Dacă arhitectura şi pictura Coziei vor constitui de-a lungul timpului 
prototipuri deseori urmate de generaţiile de meşteri care s-au succedat,263 

                         
256 IDEM, Un mileniu de artă…, p. 208. 
257 AURELIAN SACERDOŢEANU, Mircea cel Bătrân…, p. 36. 
258 ACADEMIA ROMÂNĂ, Istoria românilor…, vol. IV, p. 749. 
259 AURELIAN SACERDOŢEANU, op. cit., p. 37; P.P. PANAITESCU, Op. cit., p. 50. 
260 VASILE DRĂGUŢ, Arta românească. Preistorie, Antichitate, Ev Mediu, Renaştere, 
Baroc, Bucureşti, 1982, p. 134. 
261 LIA BĂTRÂNA, ADRIAN BĂTRÂNA, Op. cit., p. 476. 
262 Dr. GHEORGHE MĂMULARU, Dr. GEORGE MĂMULARU, Din trecutul mănăstirii 
Cozia, Bucureşti, 2004, p. 49. 
263 VASILE DRĂGUŢ, Op. cit, p. 125. 
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acelaşi lucru se poate spune şi despre broderie, reprezentată prin vestitul 
epitaf din 1396, cusut cu mătase fină albastră şi brodat cu fir de aur şi argint. 
Lucrat „undeva în zona balcanică” (poate în sudul Serbiei, Macedonia sau la 
Athos, unde îşi găseşte analogii),264 acesta surprinde prin arta cu care a fost 
confecţionat, prin expresivitatea figurilor şi realismul lor, putând fi luat 
drept model ca schemă iconografică pentru epitafele româneşti ulterioare.265 
El înfăţişează scena punerii în mormânt a Domnului Iisus Hristos care este 
întins pe piatră roşie de Efes, înconjurat de Fecioara Maria, aplecată cu 
duioşie şi durere, ţinându-şi obrazul lipit de al Lui, şi de Sfântul Ioan 
Evanghelistul, în poziţie de prosternare, străjuiţi de patru îngeri, aplecaţi 
peste trupul Său. Pe margine are o inscripţie liturgică în limba medio-
bulgară, cuprinzând heruvicul Liturghiei din Sâmbăta Mare: „Să tacă tot 
trupul omenesc şi să stea cu frică şi cu cutremur, că iată Împăratul 
împăraţilor şi Domnul domnilor, Hristos Dumnezeul nostru vine…”, şi, la 
sfârşit, data: 6908, adică anul 1395-1396. Trebuie remarcat faptul că sub 
icoană „se desfăşoară un frumos ornament floral compus din vreji şi flori 
roşii de crin”. Dacă figurile scenei sunt expresive, vădind un naturalism 
simplu şi o fineţe deosebită, „echilibrul compoziţiei, siguranţa desenului, 
sobrietatea plină de eleganţă a atitudinii personajelor, expresia de durere 
reţinută şi interiorizată a figurilor, la care  se adaugă armonia coloritului, 
sunt calităţile esenţiale ale acestei broderii”. Toate acestea „o situează în 
ultima epocă de înflorire a artei bizantine şi îi dau valoarea unei opere unice, 
în arta ţărilor române”.266 După cum s-a arătat, epitaful cozian este cel mai 
vechi din câte se cunosc până în astăzi, în compoziţia căruia sunt prezenţi 
Fecioara Maria şi Sfântul Ioan, „marcând funcţia şi semnificaţia acestei 
broderii legate… de ceremonia din Vinerea Mare”.267 Aşa cum reiese din 
cele înfăţişate aici, Cozia deţinea în patrimoniu un obiect liturgic deosebit de 
important, ce reprezintă, „pe lângă o nepreţuită operă de artă”, o „mărturie 
vie a strălucirii şi fastului vieţii de curte şi mănăstireşti în epoca lui Mircea 
cel Mare, manifestată de altfel şi în arhitectură şi în pictură”.268 Momentan, 
acest epitaf se găseşte la Muzeul Naţional de Artă al României. 269 
                         
264 RĂZVAN THEODORESCU, Bizanţ, Balcani, Occident…, p. 327; IDEM, Un mileniu 
de artă…, p. 291; N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit., p.  217, nota 64. 
265 AURELIAN SACERDOŢEANU, Op. cit., p. 36. 
266 NICULAE ŞERBĂNESCU, op. cit, p. 98; N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. 
cit., p. 241-242. 
267 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit., p. 240. 
268 IBIDEM, p. 242. 
269 ACADEMIA ROMÂNĂ, Istoria românilor…, vol. IV, p. 771; CONSTATNTIN C. 
GIURESCU, Istoria românilor…, 1938, p. 484 (până la 1916 se putea vedea la Muzeul 
Naţional Bucureşti, apoi la Moscova împreună cu celelalte piese rare trimise spre 
„siguranţă”.). 
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Tot din timpul lui Mircea, în inventarul mănăstirii au mai rămas 
câteva obiecte de artă, pe baza cărora putem descoperi imaginea unei vieţi 
culturale în ascensiune, care va sta la baza organizării bisericeşti pe 
pământul românesc. De pildă, putem menţiona policandrul sculptat, folosit 
ca model pentru alte locaşuri, o piesă de o deosebită valoare artistică, care, 
chiar după un secol, stârneşte admiraţia celor ce-l văd, căci în 1492, 
domnitorul Radu cel Mare, dorind „un policandru de biserică, să fie cu 
sfeşnice, să stea lumânările”, îi porunceşte unui meşter sas să-i „facă unul 
ca acela”. La rândul său, Vlad Călugărul comandă la Sibiu un policandru, 
care urma a fi lucrat tot după modelul celui cozian, fapt ce atestă 
însemnătatea excepţională a acestei piese liturgice.270  

La jumătatea secolului al XIX-lea, între zidurile mănăstirii Cozia ar 
fi existat o manta pe care a purtat-o însuşi Mircea cel Bătrân, din care s-a 
confecţionat un felon preoţesc, descris de Alexandru Pelimon astfel: „este 
un pluş ce coprinde nişte flori galbene pe un câmp verde spălăcit, cu ceva 
fir pe dânsa şi cu oarecare însemnări roşii, cât se poate de solidă şi curată, 
precum ar lua-o cineva astăzi de la boltă; toată valoarea ei însă, toată 
sântitatea ce o caută într-însa un adevărat român, era ca să fie conservată 
în forma precum a fost şi precum a stat pe umerii lui Mircea cel Mare, iar 
nu schimbată şi prefăcută; era d-a o lăsa fără să s-adaoge sau să scoaţă 
dintr-însa măcar un fir de aţă”.271 Ridicată de aici, în împrejurările 
cunoscute din 1916, în cea de-a doua parte a anului 1956, sfita era 
prezentată în „Expoziţia de argintării, broderii şi ţesături din Ţara 
Românească”, organizată la Bucureşti de Muzeul de Artă al României, în a 
cărui colecţie a continuat să figureze.272 

În afară de acestea, Mircea a mai înzestrat ctitoria sa cu trei clopote, 
care s-au păstrat la Cozia până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
când unul dintre ele a fost dat Episcopiei Râmnicului, iar două la Curtea de 
Argeş. Cel mic dăruit în 1395, poartă inscripţia în limba slavă, care, 
tălmăcită în româneşte, glăsuieşte: „+În numele Sfintei şi cei de viaţă 
începătoarei Treimi, s-a făcut acest clopot, în zilele marelui Io Mircea 
Voievod, în anul 6903 (1395) luna aprilie 4”; cel mijlociu are şi el o 
inscripţie slavonă: „Anul 1395 în luna aprilie 4 clopot făcut în numele 
Sfintei Treimi în zilele marelui Mircea Basarab”; iar cel mare are o 
inscripţie mai cuprinzătoare, tot în limba slavă: ”+În numele sfintei şi de 
viaţă începătoarei Treimi, în zilele marelui Io Mircea Voievod şi Mihail 

                         
270 GHE. MOISESCU, ŞT. LUPŞA, AL. FILIPAŞCU, Op. cit., p. 302; N. ŞERBĂNESCU, 
N. STOICESCU, Op. cit., p. 235; P. P. PANAITESCU, Op. cit., p. 213. 
271 ALEXANDRU PELIMON, Op. cit., p. 72. 
272 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit., p. 243. 
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Voievod s-a făcut acest clopot în anul 6921 (1413), indiction 6, luna mai 8, 
pe timpul egumenului Sofronie, cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi 
săvârşirea Sfântului Duh. Maistor Hanoş”.273 Din tradiţia locului, aflăm că 
aceste clopote, când erau trase toate trei, scoteau o melodie armonioasă care 
semăna cu o chemare de suflet: Mircea Vodă…Mircea Vodă, umplând 
sufletele de bucurie.274 

Cu ocazia săpăturilor arheologice din anul 1960, s-a descoperit, între 
două pietre plate de râu aşternute lângă biserică, o monedă de pe vremea lui 
Mircea, bătută după 1396.275 Mult mai importantă este descoperirea din faţa 
altarului, unde s-a găsit o candelă de sticlă, în forma unei cupe, cu pereţi 
străvezii şi subţiri de 1mm, şi cu piciorul inelar dantelat, iar la exterior cu 
pereţi decoraţi cu şuviţe de sticlă albastră în zigzag, trasă în relief. Piesa 
provine de la Veneţia (Murano) şi atestă legăturile comerciale dintre Ţara 
Românească şi ţinuturile italiene, dar şi posibilităţile materiale ale lui 
Mircea în ce priveşte întreţinerea fastuoasă a curţii şi a ctitoriei sale.276 Pe 
baza acestor descoperiri arheologice, N. Constantinescu a ajuns la concluzia 
că biserica şi clădirile mănăstireşti datează din vremea lui Mircea - deci aici 
nu a mai fost altă ctitorie înainte de acesta -, întărind astfel hrisoavele din 20 
mai 1388.277 

Deşi puţine, aceste mărturii sunt totuşi suficiente pentru a arăta că 
domnia lui Mircea, de peste trei decenii, se înscrie ca una din etapele 
importante ale dezvoltării culturii şi artei româneşti.278 Din cele relatate 
reiese clar că voievodul a contribuit mult la înflorirea Bisericii străbune, sub 
toate aspectele, şi mai cu seamă la o înviorare, rar întâlnită şi înainte, dar şi 
după vremea sa, a vieţii monahale din întreaga Ţară Românească.279 El n-a 
fost numai un luptător, ci şi un protector al culturii şi artei, în care a văzut un 

                         
273 IBIDEM, p. 166; EMIL NEDELESCU, Op. cit., p. 708; ALEXANDRU PELIMON, Op. 
cit., p. 72 (apare un clopot din 1393, turnat în timpul lui Mircea, altul din 1413, turnat de 
Mihai fiul lui Mircea şi altul din 1834); P. P. PANAITESCU, Op. cit., p. 187 (apare un 
clopot la Cozia din 1385 cu numele lui Dan vodă); ACADEMIA ROMÂNĂ, Istoria 
românilor…, vol. IV, p. 304 (clopotul din 1385 este probabil cel mai vechi păstrat în Ţara 
Românească, după cel de la Cotmeana). 
274 Dr. GHEORGHE MĂMULARU, Clopotele de la Mănăstirea Cozia şi odiseea lor, în 
„Curierul de Vâlcea”, an. XII, 2001, nr. 3235, 17 octombrie, p. 8. 
275 N. CONSTANTINESCU, Cercetările arheologice de la Cozia, în MO, nr. 7-8/1965, 
p. 594 (identificată de Octavian Iliescu de la Cabinetul numismatic al Bibliotecii 
Academiei Române) 
276 IBIDEM. 
277 IBIDEM, p. 596. 
278 CONSTANTIN CĂZĂNIŞTEANU, Op. cit. p.  236. 
279 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit., p. 203. 
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factor de consolidare a puterii ţării şi a poporului său.280 Numai cunoscând 
împlinirile domnitorului muntean din această perioadă, ne putem explica 
strălucita înflorire artistică de mai târziu, din această parte a ţării, cu 
integrarea ei în circuitul valorilor universale.  

Realizările lui Mircea cel Bătrân pe tărâm cultural nu au făcut decât 
să influenţeze şi viaţa Râmnicului, care, prin şcoala de grămătici din secolul 
al XVI-lea,281 dar mai ales prin activitatea tipografică iniţiată de episcopul 
Antim Ivireanul în secolul al XVIII-lea, a avut o contribuţie însemnată la 
dezvoltarea limbii şi literaturii române. Damaschin, Ştefan, Climent, 
Grigorie, Chesarie, Filaret, Calinic cel Sfânt, Ghenadie, Athanasie, 
Vartolomeu, Antim sau Iosif Gafton, sunt numai câteva nume de ierarhi care 
de-a lungul timpului şi-au adus aportul la evoluţia spiritualităţii ortodoxe 
româneşti, slujind cu toată fiinţa lor acest mare centru cultural al ţării. 
Cărţile lor, alături de cele semnate de Justinian Marina, Bartolomeu Anania, 
Irineu Popa, Teodor Bălăşel, Dumitru Bălaşa, Petre I. David, Ioan şi Nicolae 
Dură, şi de numeroşi fii ai Eparhiei Râmnicului, au ridicat prestigiul 
judeţului, sporind zestrea culturală a neamului, care după putere şi mijloace 
n-a uitat să-şi omagieze înaintaşii, prin respectul pentru trecut. Un paşoptist 
de seamă, preotul Radu Şapcă, Istoria mănăstirii Govora, Viaţa Sfântului 
Martir Constantin Brâncoveanu… şi alte lucrări istorice ale 
Înaltpreasfinţitului Gherasim, alături de Cetăţile credinţei, Ghidul 
mănăstirilor şi schiturilor din Eparhia Râmnicului şi Sfântul Ierarh Calinic, 
ale Preasfinţitului episcop vicar Emilian Lovişteanul au creat un climat 
cultural de o mare importanţă pentru râmnicenii zilelor noastre. Probabil, 
mulţi cărturari vâlceni: Corneliu Tamaş, Costea Marinoiu, Constantin 
Mateescu, Ghe. Dumitraşcu, Ioan Şt. Lazăr, Ghe. Sporiş, Ghe. Deaconu etc., 
sunt continuatorii „epocii de aur a Râmnicului”, care prin cercetările şi 
studiile lor înscriu o pagină insemnată în istoria culturii moderne româneşti. 

Iată pe scurt importanţa lui Mircea pentru aceste binecuvântate 
ţinuturi ale Vâlcii, pe care le-a iubit cu sfinţenie, înzestrând vechile locaşuri 
şi construind altele noi, ca un adevărat părinte al neamului său, cu gândul 
spre menţinerea unităţii şi slava Celui Preaînalt. Deşi în cei 60 de ani de 
viaţă, a dus numeroase războaie de apărare, de păstrare a independenţei ţării 
şi de răspuns solidar la imperativele soartei europene,282 în istoria Bisericii 
şi a neamului nostru, el „şi-a înscris numele cu litere de aur, în primul rând 
în calitate de ctitor al Coziei”, apoi de susţinător al culturii şi artei 
medievale româneşti, care îşi creează trăsături specifice până în zilele 

                         
280 CONSTANTIN CĂZĂNIŞTEANU, Op. cit. p. 236. 
281 NICOLAE BĂNICĂ-OLOGU, Veacul de aur al Râmnicului, Rm. Vâlcea, 2000, p. 157. 
282 Io Mircea…, p. 4. 
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noastre.283 „Din mormântul său de la Cozia, umbra lui ne însufleţeşte, 
îndemnându-ne la faptele iubirii de ţară şi ale tăriei de credinţă, virtuţi prin 
care, cu vitejie şi înţelepciune, el şi-a cucerit cunună de glorie nepieritoare. 
Aşa strălucea Mircea Vodă cel Bătrân, la începutul uriaşei lupte dintre 
Cruce şi Semilună ce s-a desfăşurat pe pământul Europei creştine…. 
Binecuvântată în istorie, binecuvântată în conştiinţa naţională şi în inimile 
româneşti este domnia lui. Binecuvântată fie amintirea lui de-a pururea!”, 
menţiona Dimitrie Onciul într-o cuvântare comemorativă rostită în 1908.284 

În concluzie, se poate spune, împreună cu părintele profesor Niculae 
M. Şerbănescu, membru activ al Academiei Române că „Mircea mare cap 
şi mare om politic a fost, dar a fost şi mare credincios. Să fie îngăduit 
unui preot să creadă un lucru: că minunăţiile pe care Mircea le-a făcut în 
vremea lui, le-a făcut şi sprijinit de mintea lui mare, dar sprijinit, cred, 
mai mult pe puternica lui credinţă creştină”.285 

O pioasă evocare i se cuvine, aşadar, acestui mare domnitor, care 
avea să rămână de-a lungul timpului „bătrânul” „simplu după vorbă, după 
port”, cum stihuia Eminescu, ce şi-a pus viaţa în slujba Bisericii şi a 
neamului său, devenind primul mare ctitor din istorie medievală a Ţării 
Româneşti.286 
 
RÉSUMÉ: À 625 ans Râmnic - époque de Mircea cel Bătrân, moment 
crucial dans l'histoire de la comté de Vâlcea (1386-1418) 
625 ans documentaire du diocèse Râmnic représente pour nous un moment 
inquiétant dans l'histoire nationale et un privilège pour ramener l'image de la 
grande lumière du prince valaque Mircea L'ancien, est resté dans notre 
histoire comme un des Princes plus éminents du passé. Cet article met en 
évidence son attachement du judeţ de Vâlcea et surtout vers le règlement du 
pied, insistant sur la chapelle du monastère Cozia, doué, dont l'histoire se 
confond avec le nom d'illustre. De ce qui précède, il semble que Mircea et 
ses fils ont aidé le village de la vallée d'OLT avec une générosité inégalée et 
foi, contribuant grandement à l'essor de la vie matérielle et l'expérience 
culturelle suggère à ce moment-là. 

                         
283 P. I. DAVID, Mircea…, p. 75. 
284 DIMITRIE ONCIUL, Mircea cel Bătrân. Cuvântare comemorativă la cinci sute de nai 
de la moartea lui, în Scrieri istorice, vol. II, 1968, ed. A. Sacerdoţeanu, p. 260; N. 
ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit., p. 389. 
285 NICULAE ŞERBĂNESCU, Reînhumarea, la mănăstirea Cozia, în ziua de 15 mai 1938 
a rămăşiţelor pământeşti ale lui Mircea cel Mare - cu prilejul comemorării a 575 de ani de 
la moartea sa. 1418 - 31 ianuarie -1993 -, în vol. Mircea cel Mare Scutul Europei, 
Bucureşti, 2009, p. 687. 
286 N. ŞERBĂNESCU, N. STOICESCU, Op. cit.,  p. 217. 
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Comme nous étions que possible, nous ont dépeint et concernent 
toujours du grand souverain pour l'épanouissement de la vie religieuse, 
mettant l'accent en particulier sur le rôle déterminant au développement de 
la spiritualité de prêtre. Le monastère de Cozia est lié au nom de l'ancien 
conseiller de Mircea, sagesse, il devient moine Filotei, qui a composé les 
paroles de chants religieux appelés Pripeale, moine de Genèse Filoteiu. Si 
l'architecture et la peinture étaient le long le long des prototypes de temps 
souvent suivis par des générations d'artisans qui ont réussi, il peut même sur 
la broderie, représentée par la célèbre épitaphe en 1396, cousue de soie bleu 
et brodé d'argent et fil d'or. 

Totalité de l'inventaire, le monastère est resté quelques œuvres d'art, 
basé sur laquelle nous pouvons découvrir la vie culturelle dans la montée, 
qui servira de base pour l'Organisation des terres de l'église. Par exemple, 
nous peut mentionner des sculptures de policandrul, qui a toujours pris 
comme modèle pour les autres temples, ou usé mantau, un souverain lui-
même, dans lequel il a fait un criminel pour les prêtres. En outre, il a 
également doté d'utilisables trois cloches, qui ont gardé en expansion jusqu'à 
la seconde moitié du XIXe siècle. 

Bien que rares, ces témoignages sont toutefois suffisants pour 
montrer que le règne de Mircea, plus de trois décennies, il s'inscrit comme 
l'une des étapes importantes du développement de la culture et des arts. 
Dans le passé, il est clair que le gouverneur a beaucoup contribué à 
l'élaboration de la foi de l'église, dans tous les aspects et en particulier à un 
renouveau, rarement vus avant, mais également après son temps, la vie 
monastique en Valachie. 
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Compozitori de polielee din secolul al XIX-lea  
mai puţin cunoscuţi 

     
    

 Arhid. Prof. Drd. NICUŞOR LĂZĂRICĂ1 
 
Cuvinte cheie: muzică bizantină, secolul al XIX-lea, manuscrise, polielee, 

compozitori necunoscuţi  
Keywords: byzantine music, nineteenth century, manuscripts, polyeleos, 

unknow composers    
 
Muzica bisericească poartă amprenta producţiei intelectuale şi spirituale a 
Bizanţului,2 important centru cultural şi religios al primelor veacuri, însă „ea 
s-a dezvoltat în mod liber, potrivit geniului muzical al fiecărui popor, aşa 
încât creştinii din diferitele localităţi ale Orientului: Ierusalim, Damasc, 
Milet, Antiohia, cântau în mod deosebit unii de alţii”.3 Punte peste vremuri, 
toţi cântăreţii „cei buni şi mulţi, care s-au identificat cu rostul bisericesc şi 
cu menirea lor de slujitori ai altarelor”,4 şi-au ocupat binemeritatul loc de 
apreciere al contemporaneităţii şi în istoria muzicală a poporului. Astfel, 
figuri locale de compozitori, interpreţi, cercetători, etc., au primit, datorită 
pasiunii şi muncii lor asidue, dreptul de a rămâne vii în conştiinţa muzicală 
naţională. La începutul secolului al XIX-lea o întreagă pleiadă de astfel de 
personalităţi activau în ţinutul de la nord de Dunăre şi nu numai, atât în zona 
catedralelor, cât şi a bisericilor de parohie sau a mânăstirilor. Cercetările 
muzicale întreprinse de-a lungul vremurilor, şi aici amintim5 pe Nicu 
Moldoveanu,6 Viorel Cozma,7 Gheorghe Ionescu,8 Sebastian Barbu-Bucur,9 

                         
1 Liceul Teologic „Sfântul Nicodim” – Tg. Jiu. 
2 Rév. Père I.D. PETRESCO, Études de paléographie musicale byzantine, Bucarest, 1967, 
p. 7. 
3 ION-POPESCU PASĂREA, Muzica bizantină, în BOR, nr. 2-3/1931, p. 206. 
4 Problema cântăreţilor, în „Buletinul Mitropoliei Olteniei”, Craiova, nr. 6/1949, p. 1-2. 
5 O să ne rezumăm la a aminti numai cele mai reprezentative cercetări în domeniu, datorită 
vastităţii acestora. 
6 Pr. Prof. Dr. NICU MOLDOVEANU, Istoria muzicii bisericeşti la români, Ed. Basilica, 
Bucureşti, 2010. 
7 VIOREL COZMA, Muzicieni din România – Lexicon, Bucureşti, 1970. 
8 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon al celor care, de-a lungul veacurilor, s-au ocupat cu 
muzica de tradiţie bizantină în România, Ed. Diogene, Bucureşti, 1994. 
9 SEBASTIAN BARBU-BUCUR, Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul 
României în sec. XVIII şi începutul sec. XIX şi aportul original al culturii autohtone, Ed. 
Muzicală, Bucureşti, 1989. 
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Alexie Buzera,10 Gabriel Ştrempel,11 şi mulţi alţii, au dat câteva coordonate 
muzicale extrem de importante pentru felul în care se dezvoltau şcolile 
muzicale din secolul al XIX-lea. Astfel au apărut cataloagele manuscriselor 
descoperite, lexicoane ale „celor care, de-a lungul veacurilor, s-au ocupat cu 
muzica de tradiţie bizantină”,12 precum şi multe alte însemnări ocazionale. 

Lexicoanele publicate până în prezent comportă, evident, lipsuri, 
unele datorate informaţiilor insuficiente, altele datorate predilecţiei autorilor 
către diferite aspecte ale personalităţilor prezentate, precum şi hiatusuri de 
timp realizate între momentul publicării şi prezent. Aceste cercetări 
reprezintă un patrimoniu extrem de valoros pentru mediul academic muzical 
din ţară şi nu numai, însă ele vor trebui actualizate în permanenţă pentru a fi 
la curent cu informaţiile ce apar cu frecvenţă în prezent.  

Datorită acestor lipsuri pe care le-am semnalat am hotărât să scoatem 
la lumină câteva informaţii ce sperăm să fie de folos opiniei muzicale din 
ţara noastră. Am hotărât să prezentăm câteva aspecte legate de polieleu, 
acestea făcând parte dintr-un corpus mult mai extins şi a cărui finalitate încă 
nu a fost atinsă. 

 
Sinesie Iviritul  
Despre acest Sinesie se cunosc foarte puţine lucruri şi acestea în special de 
la Anton Pann.13 Ştim că a fost monah şi a trăit la Muntele Athos în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea14 şi îl 
întâlnim şi cu numirea de Sfetagoreţul.15 Anton Pann îl menţionează ca 
venind de la Muntele Athos la Bucureşti şi lăsând câteva „poeme” (probabil 
imnuri pe note) din care se poate vedea iscusinţa acestui psalt.16 De la el 
ne-a rămas un polieleu, anume „Robii Domnului” în eh 2 plagal, tradus şi 
potrivit pe româneşte de Macarie Ieromonahul17 şi prelucrat de Anton Pann. 
Tot de la el ne-a rămas un polieleu intitulat „Cuvânt bun”, prelucrat tot de 
Anton Pann. Cele două compoziţii se remarcă printr-o dulceaţă aparte, dată, 
pe de o parte de genul cromatic în primul caz şi de liniile sinusoidale 
                         
10 ALEXIE BUZERA, Cultura muzicală românească de tradiţie bizantină din secolul al-
XIX-lea, Craiova, Fundaţia Scrisul Românesc, 1999.  
11 GABRIEL ŞTREMPEL, Catalogul manuscriselor româneşti, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, lucrare în 4 volume apărute în 1978, 1983, 1987 şi 1992. 
12 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., coperta 1.  
13 ANTON PANN, Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericeşti sau Gramatica melodică, 
Tipografia proprie de muzică bisericească, Bucureşti, 1846, p. XXVIII-XXIX. 
14 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 324. 
15 Ieromonahul MACARIE, Tomul al doilea al Antologiei, Tipografia Sfintei Mitropolii, 
Bucureşti, 1827, p. 114. 
16 ANTON PANN, Bazul teoretic…, p. XXVIII-XXIX.  
17 Ieromonahul MACARIE, Tomul al doilea..., p. 114. 
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frecvente, pe de altă parte, ce dau monodiei o tentă liniştită. Liniile de tip 
anabasis-katabasis vin să sublinieze caracterul profund bizantin al 
melosului, linii dublate de cadenţe potrivite prozodic. Din acestea nu lipsesc 
melismele realizate prin intermediul neumelor expresive dar şi prin 
construcţii vocalice cu rol melismatic. 

Pentru a fi de folos cercetărilor ulterioare am hotărât să ataşăm 
incipiturile:   

 
Polieleu glas 6: Robii Domnului…18 

 
Polieleul glas 4: Cuvânt bun…19 

 

                         
18 ANTON PANN, Priveghier, Tipografia de muzică bisericească proprie, Bucureşti, 
1848, p. 178. 
19 ANTON PANN, Priveghier..., p. 209. 
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Dimitrie Alexandrescu 
Unul dintre miile de psalţi care au contribuit la perpetuarea muzicii 
bizantine româneşti şi care sunt foarte puţin sau deloc cunoscuţi, a fost 
Dimitrie Alexandrescu, al cărui manuscris din secolul al XIX-lea se află la 
Arhivele Statului în Craiova. După data când a fost scris manuscrisul (1867) 
ne dăm seama că a trăit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi că a fost 
copist dar şi compozitor. Dintre autorii cântărilor prezentate în manuscrisul 
său (de tip polieleu, întrucât acesta este obiectul studiului nostru), îl preferă 
pe Dimitrie Suceveanul, cu compoziţii traduse şi potrivite. Apare, ca un fapt 
interesant, un polieleu „Robii Domnului”, în eh 4, tradus după Hurmuz 
Hartofilaxiar, ca structură muzicală după mult mai cunoscutul polieleu 
închinat Maicii Domnului – „Cuvânt bun”:  

  
Polieleul glas 4: Robii Domnului…20 

 
 

La fila 302r avem un polieleu în eh 2 compus de el, iar la fila 319v. 
avem următoarea însemnare: „prescurtat de iscălitul 1867 martie 20 D. 
Alexandrescu”. 

În construcţia polieleului de faţă, Alexandrescu preferă stilul 
syntomon, fragmentat cadenţial, iar din punct de vedere al întinderii are  21 
de stihuri (un polieleu normal are 40 de stihuri însă el le-a grupat câte două 
în unul), fără partea a doua: „Mărturisiţi-vă Domnului”. Sunt extrem de rare 
compoziţiile de tip polieleu în ehul al doilea fapt ce îl face important şi 
interesant de studiat. De asemenea, faptul că se cunosc atât de puţine lucruri 
despre autorul său îl recomandă ca o apariţie inedită în mediul interpretativ 
românesc. 

 
Polieleul glas 2: Robii Domnului… 

                         
20 Arhivele Statului Craiova – ms. rom., cota 26, autor DIMITRIE ALEXANDRESCU, 
Antologie, 1867, f. 302r. 
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Teodorit Monahul  
De la mijlocul secolului al XIX-lea se păstrează în colecţia de manuscrise a 
Academiei Române foarte multe opere, peste 90% dintre ele de autori 
necunoscuţi din punct de vedere muzical, chiar dacă ei semnează colecţiile 
sau compoziţiile. În aceeaşi situaţie se găseşte şi manuscrisul românesc 
1094, întocmit de Teodorit monahul, despre care nu avem nici o informaţie, 
însă care, pentru studiul de faţă ne pune la dispoziţie un polieleu interesant: 
„Robii Domnului”, eh 4 plagal. Autorul se semnează: „Aciastă carte este a 
mia. Teodorit monahu”,21 aşezând încă un punct istoric pe harta muzicală a 
secolului al XIX-lea: 

 
Polieleul glas 8: Robii Domnului…22 

 
Compus în tactul stihiraric în forma prescurtată (4 stihuri partea 

întâia şi 4 stihuri partea a doua), polieleul lui Teodorit revelează un incipit 
de 15-20 de neume izbitor de asemănător cu un alt polieleu în eh 4 plagal al 

                         
21 BAR, ms. rom., cota 1094, autor TEODORIT monahul, Antologie, mijlocul secolului al 
XIX-lea, f. 209v. 
22 BAR, ms. rom., cota 1094…, f. 43v. 
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lui Hurmuz Hartofilax,23 însă continuarea ne convinge că este vorba despre 
o compoziţie nouă. Autorul nu semnează compoziţia însă ea este trecută în 
alte manuscrise ca aparţinând acestuia.24 Din punct de vedere estetic, 
polieleul este unul demn de luat în seama de interpreţii vremii, având o 
construcţie foarte melismatică cu cadenţe imperfecte adesea ce modulează 
în cadrul aceluiaşi gen şi cu linii anabasis-katabasis ce se succed ameţitor 
datorită subdivizărilor temporale masive. 

 
Amfilohie Dimitriu 
Secolul al XIX-lea are în vieţuitorii mânăstirilor continuatori de nădejde ai 
muzicii de tradiţie bizantină prin aceea că au şi compus o mică parte din 
cântări, însă, cel mai important, au copiat partiturile existente şi le-au 
interpretat în strană. Un astfel de nevoitor care a copiat şi compus cântări 
psaltice a fost Amfilohie Dimitriu din Sfânta Mânăstire Râşca, după propria-i 
mărturisire: „Această cărticică ce se numeşte Antologie, s-au scris de mine 
smeritul Amfilohie Dimitriu cântăreţ din Sfânta Monastire Râşca. Pentru 
Pavlescu Teodor. Anul 1881. Martie. 28”.25 Manuscrisul lui pune la 
dispoziţia interpretului compoziţii de tip axion, chinonic sau polieleu sub 
semnătura lui Dimitrie Suceveanul, Nectarie Frimu, Iacov Protopsaltul, 
Macarie Ieromonahul şi alţii. De la el ne-a rămas un polieleu în eh 1 
syntomon, eh extrem de utilizat în epocă în compunerea polieleelor. 
Compoziţia se remarcă prin vitalitate (dată în special de ritm), dar şi printr-o 
aşezare monodică foarte potrivită şi fără excese. 

 
Polieleul glas 1: Robii Domnului…26 

 

                         
23 Ieromonahul MACARIE, Tomul al doilea..., p. 153. 
24 BMS, ms. rom., 123, Autor anonim, Antologie, ante 1861, p. 132; BMS, ms. rom. gr, 
7294, VENIAMIN IERODIACON, Antologie, 1842, p. 257. 
25 BMS, ms. rom., cota 98, autor AMFILOHIE DIMITRIU, Antologie, 1881, f. 243v. 
26 BMS, ms. rom., cota 98…, f. 10v. 
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Manoil Nicolau  
Episcopia din Huşi a fost un important centru muzical în secolul al XIX-lea, 
dovadă stând numeroşii compozitori şi copişti din zonă prezenţi în diferite 
manuscrise. Ştim că până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
protopsalt al Episcopiei de Huşi era un anume Manolache Hristea, ce moare 
înainte de 1892.27 În manuscrisul 100 al Mânăstirii Stavropoleos întâlnim în 
aceeaşi perioadă, cu aceeaşi titulatură de protopsalt al Episcopiei de Huşi un 
anume Manoil Nicolau, compozitor de triadicale şi un polieleu: 
„Triadicalele, de Manoil Nicolaul, protopsaltul Sfintei Episcopii de Huşi”28 
sau „Polieleu…..de Manoil Nicolaul, psaltul de Huşi”.29 Având în vedere 
diferitele apelative pe care le aveau printre ucenici, precum şi faptul că 
unele denumiri veneau de la locul de provenienţă, este posibil, ca în acest 
caz, să vorbim de aceeaşi persoană, „Nicolaul” putând reprezenta locul de 
baştină al lui Manoil (Sânnicolau Mare, de exemplu, în care particula „sân” 
provine cel mai probabil de la „sfântul” şi atunci a rămas doar „nicolaul”). 

Autorul manuscrisului (Am început în anul 1868,  februarie în 25 a 
scrie această carte eu subsemnatul fiind pe clasa a III a seminarială având 
profesor pe D.G. Claru. Ione Bunescu)30 prezintă cântări compuse de 
Dimitrie Suceveanul, Iacov Protopsaltul sau diortosite de el însuşi. 

 
Polieleul glas 3: Robii Domnului…31 

  
Constantin Dimitriu 
Preotul Constantin Dimitriu (Konstantin, Constandin) a trăit în secolul al 
XIX-lea şi ne-a lăsat un manuscris (3809) ce se găseşte în fondul Bibliotecii 
Academiei Române. Cele câteva informaţii pe care le avem ni le dă el 
însuşi: „Aceste foiţe sunt ale mai jos iscălitului. Şi cine se va ispiti ca să le 
fure să fie fără norocire, ori încotro o face el…1854, fevruarie 9. Constandin 
P. Dimitrie. Târgul Slănicului, mahalaoa Maica Precista”.32 Cântările 
                         
27 GHEORGHE C. IONESCU,  Lexicon..., p. 220. 
28 BMS, ms. rom., cota 100, autor ION BUNESCU, Caiet de cântări, 1868, p. 39. 
29 BMS, ms. rom., cota 100…,  p. 38-39, continuare la p. 53. 
30 BMS, ms. rom., cota 100…, p.1. 
31 BMS, ms. rom., cota 100…, p. 38. 
32 BAR, ms. rom., cota 3809, autor CONSTANTIN DIMITRIU, Antologie, 1854, f. 130v. 
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manuscrisului aparţin vestiţilor dascăli de psaltichie: Anton Pann, Iosif 
Naniescu, Ioan Protopsaltul, Varlaam Protosinghelul şi alţii.33 Din cuprins 
amintim: polielee, axioane, anixandare, etc. Pentru studiul de faţă este 
prezent cu un polieleu, partea a doua, „Mărturisiţi-vă Domnului”, în eh 1 
plagal, însă incomplet în doar 13 stihuri:  

 
Polieleul glas 5: Mărturisiţi-vă Domnului…34 

 
Polieleul este syntomon cu un stil muzical uşor-greoi, cu destul de 

multe „poticneli” de ritm şi accente ce nu cad tocmai bine. Autorul păstrează 
stilul bizantin de cântare, în unele momente melodia asemănându-se cu mult 
mai vestitele creaţii ale lui Anton Pann.  

 
Dimitrie Bondarici 
A trăit la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi până spre jumătatea secolului al 
XIX-lea. Din puţinele informaţii pe care le avem ştim că era protopsalt la 
Biserica Colţea din Bucureşti la începutul secolului al XIX-lea.35 Dintre 
compoziţiile lui menţionăm polieleul de faţă, eh 4 plagal, compus în 1832 şi 
prelucrat de Ştefanache Popescu. 

Polieleul glas 8: Robii Domnului…36 

                         
33 GABRIEL ŞTREMPEL, Catalogul manuscriselor româneşti, vol. III..., p. 252. 
34 BAR, ms. rom., cota 3809…, f. 56v. 
35 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 41. 
36 ION POPESCU PASĂREA, Liturghierul de strană, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 
Bucureşti, 1925, p. 77. 
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Polieleul original, prezent într-unul din manuscrisele Academiei 

Române,37 este mult mai împodobit şi cu multiple linii anabasis-katabasis, 
ce se succed într-un ritm foarte alert datorită subdivizărilor temporale, în 
special cu digorgon şi trigorgon. 

 
Gheorghe Paraschiade 
Grec de origine, a trăit la începutul secolului al XIX-lea şi s-a remarcat ca 
fiind unul din cei mai talentaţi dascăli de psaltichie.38 A venit în Moldova 
după 1830 la rugămintea mitropolitului Veniamin Costachi care în 1835 îl 
numeşte protopsalt al Mitropoliei Moldovei.39 A fost profesor la şcoala de 
muzică de aici unde l-a avut ca elev pe Dimitrie Suceveanul, iar în 1844 se 
retrage la Mânăstirea Slatina unde îşi dă obştescul sfârşit.40 De la el ne-au 
rămas mai multe cântări printre care şi un polieleu, glas 8, un „Fericit 
bărbatul” şi mai multe „Slave”, dar şi anixandare, toate în manuscris.41 
Acest polieleu, pe care îl şi prezentăm de altfel în traducerea lui Dimitrie 
Suceveanul, este la origine o prelucrare după al lui Nichifor, arhidiaconul 
Antiohiei, scris în notaţie cucuzeliană. Paraschiade îl scrie în metoda nouă şi 
prelucrează:42 

                         
37 BAR, ms. rom., 3961, ATHANASIE IORDĂNESCU, Privegherul, 1904, f. 98v. 
38 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 275. 
39 NICU MOLDOVEANU, (coord.); NICOLAE NECULA, (coord.); VASILE STANCIU, 
(coord.); SEBASTIAN BARBU-BUCUR,  (coord.); DANIEL, Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Romane, Dicţionar de muzică bisericească românească, Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 
621. 
40 NICU MOLDOVEANU, (coord.), Dicţionar..., p. 621. 
41 Pr. prof. dr. Nicu MOLDOVEANU, Istoria muzicii bisericeşti…, p. 168-169. 
42 NECTARIE FRIMU, Tomul I al Antologiei, Tipografia Mânăstirii Neamţ, 1840, p. 181.  



227 
 

 
Polieleul glas 8: Robii Domnului…43 

 
Visarion Nemţeanul 
S-a născut la 7 mai 1794 şi a fost ucenicul protopsaltului Iosif Moldoveanu, 
dar şi cel mai mare transmiţător al operei acestuia.44 Pe 15 noiembrie 1806 a 
venit la Mânăstirea Neamţ, iar la 15 august 1809 a fost ridicat la rangul de 
anagnost de către mitropolitul Veniamin Costachi, care îl şi tunde monah la 
11 octombrie 1812.45 În 1815, 9 februarie, este hirotonit ierodiacon, iar la 24 
august 1824 este hirotonit ieromonah.46 Se crede că ar fi fost rudă cu 
mitropolitul Veniamin Costachi, iar în Moldova era socotit al treilea mare 
psalt după Iosif Moldoveanul şi Macarie Ieromonahul.47 La Iaşi a avut 
posibilitatea de a audia cursurile de muzică susţinute de Grigorie 
Protopsaltul şi Nichifor Catuniari.48 A compus foarte mult, iar dintre 
realizările sale menţionăm: axioane, polielee, anixandare, cântări în perioada 
postului mare sau a penticostarului, etc. S-a stins din viaţă la 16 decembrie 
1844 fiind înmormântat la Mânăstirea Neamţ.49 Este prezentat aici cu un 
foarte interesant polieleu bulgăresc:50  

 

                         
43 BAR, ms. rom.-gr., 3575, GHE. ANIAT (escu), Antologie, 1877, f. 28v. 
44 NICU MOLDOVEANU, Dicţionar..., pp. 854-855. 
45 NICU MOLDOVEANU, Dicţionar..., p. 855. 
46 NICU MOLDOVEANU, Dicţionar..., p. 855. 
47 NICU MOLDOVEANU, Dicţionar..., p. 855. 
48 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 366. 
49 NICU MOLDOVEANU, Dicţionar..., p. 855. 
50 Ierom. DOMETIE IONESCU, Antologie care cuprinde cântări pentru Vecernie, Utrenie, 
Liturghie, Postul Mare, etc., Tipo-Litografia „Cărţilor bisericeţti”, Bucureşti, 1898, p. 235. 
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Polieleul glas 4, leghetos: Robii Domnului…51 

 

Acest polieleu se remarcă prin originalitate şi stilul muzical foarte 
diferit. Deşi merge pe structuri bizantine, totuşi ca stil se apropie de muzica 
guidonică. 

Emanuel Zmeu 
Compozitor, psalt şi dascăl de psaltichie Emanuel Zmeu (Manolache 
Cântăreţul) s-a născut în 1822 la Iaşi.52 Primele lecţii de psaltichie le 
primeşte de la tatăl său, Gheorghe Zmeu, preot la biserica „Uspenia” din 
Botoşani,53 iar apoi este coleg cu Dimitrie Suceveanul, Alecsei Petrino sau 
Filip Paleologul la Şcoala de psaltică de la Iaşi a lui Gheorghe 
Paraschiade.54 În anul 1840 merge în Grecia pentru a se perfecţiona, iar între 
1840-1852 deţine funcţia de cântăreţ bisericesc la paraclisul domnesc de la 
Iaşi al domnitorului Mihalache Sturdza.55 Va mai ocupa funcţia de 
protopsalt al bisericii „Uspenia” (1852-1907) şi dascăl la şcoala de psaltică 
de pe lângă această biserică.56 Dintre ucenicii săi amintim pe fiul său, Ioan 
Zmeu, pe S. Volcinski (protopsalt al bisericii „Ovidenia” - Botoşani) sau pe 
Neculai Săvescu (protopsalt al Catedralei din Dorohoi).57 Se stinge din viaţă 
în 1907 la Botoşani, lăsând mare parte din compoziţiile sale în manuscris.58 
Unele din compoziţiile sale au fost publicate de către fiul său, mult mai 
vestitul Ioan Zmeu. 

 
Polieleul glas 1: Robii Domnului…59 

                         
51 SMA, Chilia românească “Sfântul Gheorghe”- Colciu, ms. rom., 1050, Autor anonim, 
Antologhion, ante 1852, f. 153v; SMA, ms. rom., 44, Paisie Ieromonahul, Utrinariu de 
psaltichii, sfârşitul sec. XIX începutul sec. XX, f. 207r. 
52 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 374. 
53 NICU MOLDOVEANU, Dicţionar..., p. 871. 
54 GHEORGHE  C. IONESCU, Lexicon..., p. 374 
55 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 374. 
56 GHOERGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 374. 
57 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 374. 
58 NICU MOLDOVEANU, Dicţionar..., p. 871. 
59 IOAN ZMEU, Utrenier şi Liturgier, Tipografia Alessandru Georgescu, Buzău, 1892, p. 33. 
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Polieleul glas 4: Robii Domnului…60 

 
 

Polieleul glas 3: Robii Domnului…61 

                         
60 IOAN ZMEU, Utrenier şi Liturgier…, p. 34. 
61 IOAN ZMEU, Utrenier şi Liturgier…, p. 35. 
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Toate cele trei polielee au fost compuse în anul 1866. 
 

Nicolae Călinescu  
Dacă am da crezare unei însemnări din 1856 în care ni se spune că acesta s-a 
născut la Vâlcea, era în etate de 40 de ani, de naţionalitate român, căsătorit 
şi având cinci copii,62 ar rezulta că s-a născut în 1816. În privinţa studiilor 
există două ipoteze: a ucenicit pe lângă Ilie Stoianovici-Jianu63 sau pe lângă 
Anton Pann, cât a fost profesor la Vâlcea, şi apoi pe lângă Hristea 
Grigoriu.64 S-a căsătorit în 1840 şi a devenit cântăreţ în strana dreaptă la 
Episcopie la Vâlcea până în 1852, iar între 1852-1865 (după alte surse până 
în 1870)65 a fost profesor la Seminarul din localitate.66 Având în vedere că 
documentele arhivate la Arhiepiscopia Râmnicului, la 1870 îl aveau în 
evidenţă, credem că a doua variantă este cea corectă.67 Se pensionează în 
1740, dar revine la catedră la insistenţele episcopului Athanasie Stoenescu, 
la Şcoala de cântăreţi bisericeşti din Craiova, pentru 2 ani, între 1876-1878.68 
Pe lângă activitatea didactică a avut şi preocupări compozistice, de la el 

                         
62 ALEXIE BUZERA, Coordonate ale culturii muzicale din Oltenia. Muzica de tradiţie 
bizantină, Craiova, Ed. Reduta, 2003, p. 223. 
63 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 73. 
64 ALEXIE BUZERA, Coordonate ale culturii muzicale..., p. 222. 
65 ALEXIE BUZERA, Coordonate ale culturii muzicale..., p. 225. 
66 Pr. lect. dr. Ion BÎRNEA, Muzica bisericească din Oltenia în secolele al XIX-lea şi al 
XX-lea, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, p. 85. 
67 ALEXIE BUZERA, Coordonate ale culturii muzicale..., p. 226. 
68 ALEXIE BUZERA, Coordonate ale culturii muzicale..., p. 227. 
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rămânând un polieleu, trisaghioane, un heruvic, câteva axioane şi răspunsuri 
mari.69 Se stinge din viaţă la sfârşitul secolului al XIX-lea.  

 
Polieleul glas 5: Robii Domnului…70 

 
Preotul Nicolae Tărăbuţă 
Preotul Nicolae Tărăbuţă a trăit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului XX, la Galaţi, unde a şi profesat.71 Despre viaţa sa se ştie 
foarte puţin, iar acest puţin gravitează în jurul profesiei sale: a fost profesor 
de muzică bisericească şi vocală la Seminarul din Galaţi la întrepătrunderea 
celor două secole.72 După 1904 a predat muzica bisericească (partea 
teoretică), citirea şi tipicul la Şcoala de cântăreţi bisericeşti a Episcopiei 
Dunării de Jos din Galaţi, nou înfiinţată.73 Preotul Tărăbuţă alcătuieşte în 
1883 o antologie de cântări bisericeşti intitulată „Colecţio de cântări 
bisericeşti la diferite ocasiuni copiate şi adăugite de preutu N. Tărăbuţă”,  
manuscris ce se păstrează în Biblioteca Academiei Române la cota 3788.74 

                         
69 ALEXIE BUZERA, Coordonate ale culturii muzicale..., pp. 227-228. 
70 BMO, ms. rom., 3, HARALAMBIE POPESCU, Antologhion, 1860, f. 1r; BMO, ms. 
rom., 7, NICOLAE GEORGESCU, Antologie, a doua jumătate a sec. XIX, f. 15r; BMO, 
ms. rom., 1745 (382 cota veche), GRIGORE IONESCU, TOMA NICOLAESCU, PETRE 
ŞTEFĂNESCU-MOŢĂŢIANU, Karte pentru heruvice şi aksioane şi altele, a doua 
jumătate a sec. XIX, f. 108r; BMO, ms. rom., 14, Autor anonim, Antologie, a doua jumătate 
a sec. XIX, f. 38v; BMS, ms. rom., 92, MARIN POPESCU, Antologie, a doua jumătate a 
sec. XIX, f. 28r; BAR, ms. rom., 4490, MARIN GHEORGHE, Antologie,  a doua jumătate 
a sec. XIX, f. 51r. 
71 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 339. 
72 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 339. 
73 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 339. 
74 BAR, ms. rom., cota 3788, NICOLAE TĂRĂBUŢĂ, Colecţie de cântări, 1883, f. 2v. 
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Din cuprins menţionăm cântări de Hurmuz Hartofilax, Dimitrie Suceveanul 
şi un polieleu, eh 3 al autorului.  

 
Polieleul glas 3: Robii Domnului…75 

 
Prale Ioniţă 
Născut în 1769 în localitatea Vulcineţul-Răzeşi, judeţul Soroca, lui Prale 
Ioniţă i se mai spunea şi Ioan sau Pralea Moldoveanul. A studiat muzica la 
Mânăstirea Slatina, probabil ucenicind pe lângă vreun monah, fiind apoi şi 
cântăreţ aici. A fost cântăreţ, mai apoi şi dascăl de psaltichie la Scolo-Iaşi. A 
compus muzică psaltică şi cântece cu conţinut moral-educativ fiind, am 
putea spune, polivalent, de-a lungul vieţii ocupându-se de poezie, 
arhitectură, croitorie, cismărie şi altele.76 Curiozitatea sa de a afla lucruri noi 
l-a adus şi în atenţia lui Mihai Eminescu care îl cataloga: „Prale firea cea 
întoarsă”.77 A inventat un sistem alfabetic prescurtat şi a tălmăcit în versuri 
ritmate din limba greacă Prohodul Mântuitorului şi al Maicii Domnului 
(1810). A tipărit „Urmări pe mormânturi, giamnîn limbi” (Prohodul 
Domnului pe două coloane în greacă şi română - 1820) şi „Psaltirea 
proorocului şi Împărat David în versuri…” (1827).78 În privinţa 
compoziţiilor, ne-au rămas de la el în manuscris: Vavilonul, eh 4 plagal,79 
Când slăviţii ucenici, Porunca cea cu taină, etc. S-a mutat la Domnul în 
1847 la Iaşi.80 

 
Polieleul glas 8: La râul Babilonului…81 

                         
75 BAR, ms. rom., cota 3788…, f. 18r. 
76 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 305. 
77 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 305. 
78 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 306. 
79 Acest polieleu a fost transpozat în notaţie guidonică de către SEBASTIAN BARBU-
BUCUR, în Cultura muzicală..., p. 119. 
80 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 305. 
81 BAR, ms. rom., 2371, Autor anonim, Antologie,  prima jumătate a sec. XIX, f. 118r. 
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Dorotei Iordache 
Ieromonahul Dorotei (Doroteiu, Doroftei, Dorothei, Iordachiu) s-a născut, 
cel mai probabil, la începutul secolului al XIX-lea şi a murit în 1888 la 
Mânăstirea Neamţ.82 S-a iniţiat în tainele muzicii psaltice în Mânăstirea 
Neamţ, urmându-i în strana pe care a slujit-o timp de 40 de ani (1849-1888) 
marelui protopsalt şi dascăl nemţean, Visarion Monahul. Conform hotărârii 
domneşti din 1859 de a se preda cursuri de cântare armonică, Dorotei ia parte 
cu însufleţire la lecţiile predate de Ioan Cartu, făcând mai apoi parte şi din 
corul ceremonial armonico-religios, condus de acelaşi profesor (1859-1860). 
La Neamţ, după moartea lui Visarion Monahul, a preluat sarcina de a-i 
instrui pe cei care doreau să studieze muzica de tradiţie bizantină, astfel că, 
putem enumera câţiva dintre discipolii pe care i-a format: Varlaam 
Arghirescu sau monahii Dima şi Chesarie. A participat la tălmăcirea 
Doxastarului lui Petru Lampadarie, alături de Dimitrie Suceveanul, tipărit la 
Neamţ în 1857. Din creaţiile şi traducerile sale amintim: polielee, heruvice, 
axioane, etc.83 

 
Polieleul glas 3: La râul Babilonului…84 

 

                         
82 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 190. 
83 GHEORGHE C. IONESCU, Lexicon..., p. 190. 
84 BMS, ms. rom., 85, DIACONESCU GEORGE, Caiet de cântări, 1893, f. 1r.  
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Atât Dorotei Iordache, cât şi ceilalţi autori prezentaţi, ne confirmă un 
adevăr deja stabilit de cercetătorii muzicii bizantine: că aceasta s-a dezvoltat 
în special printre slujitorii altarelor şi în special în mânăstiri. Când vorbim 
de compoziţii polieleu, ne vin în minte o pleiadă de astfel de osârduitori 
printre care trebuie amintiţi: Macarie Ieromonahul, mitropolitul Iosif 
Naniescu, Ghelasie Basarabeanul de la Curtea de Argeş, Varlaam 
Protosinghelul, Visarion Nemţeanul, Nectarie Schimonahul, Nectarie Frimu, 
Dimitrie Cunţanu sau mai puţin cunoscuţii, Teodorit monahul, Constantin 
Dimitriu preotul, Nicolae Tărăbuţă preotul, ieromonahul Dorotei Iordache, 
şi foarte mulţi alţii, toţi făcând parte din categoria amintită. Miile de 
manuscrise descoperite în mânăstiri vin şi ele să întărească cele spuse. 

În concluzie, trebuie spus, că Biserica Ortodoxă de rit bizantin 
păstrează în sine aceste mădulare ale sale, peste veacuri, prin aceea că 
psalmii închinaţi de ei Mirelui bisericii, se păstrează şi se valorifică prin 
interpretare. Dragostea cu care s-au aplecat asupra condeiului le-a asigurat 
un binemeritat loc în conştiinţa posterităţii. 
 
Abstract: Composers of Polyeleos from the Nineteenth Century less 
Known   
In the nineteenth century a whole list of composers, performers or merely 
scriveners carried on their activity. Their activity on these realms gave us 
the inestimable musical treasure so we have the duty to study it and to sing 
in the Orthodox churches. But not all of them have remained famous in the 
history of the Romanian music, even if all of them have bothered with the 
development of it. Even if the Hieromonk Macarie, Anton Pann, Iosif 
Naniescu, Dimitrie from Suceava and many others are very famous for their 
work, however, there are also many others which have remained in the 
unwritten history of music. Figures as Emanuel Zmeu (the father of the 
famous Ioan Zmeu), Manoil Nicolau (the protopsalter of Huşi Cathedral), 
Nicolae Călinescu (professor at Râmnicu Vâlcea Seminary) and many 
priests (Nicolae Tărăbuţa, Dorotei Iordache, the Hieromonk Teodorit, 
Constantin Dimitriu, Amfilohie Dimitriu), have their right to be in the 
pantheon of the Romanian byzantine music. Therefore, we have proposed 
that in this study to suggest for the Romanian musicology a few figures of 
music performers (psalţi), about whom we know more little or not at all. All 
of this new information will come in addition to the music catalogues 
already available. 
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Taina Botezului - restaurarea chipului lui  
Dumnezeu în om1 

 
     

Drd. SORIN VĂCĂRUŞ ( Protos. NIFON)2  
 

Cuvinte cheie: Sfinte Taine, Taina Botezului, Duhul Sfânt, chip, Biserică 
Keywords: the Holy Mysteries, the Mystery of Baptism, the Holy Spirit, 

image, Church  
 
Întemeind Biserica, Mântuitorul a aşezat şi mijloacele pentru luminarea şi 
sfinţirea oamenilor, pentru că în Hristos şi în Biserică sălăşluieşte „trupeşte 
toată plinătatea dumnezeirii” (Col. 2, 9). Între mijloacele dumnezeieşti 
instituite pentru mântuirea omului, primul loc îl ocupă Sfintele Taine,3 
instituite cu scopul ca prin ele creştinul să dobândească darul Sfântului Duh. 

 „La baza concepţiei despre Taine a Bisericii Ortodoxe stă încrederea 
în putinţa lucrării Duhului dumnezeiesc al lui Hristos printr-un om asupra 
altui om, prin mijlocirea trupurilor şi a materiei dintre ele, în ambianţa 
Bisericii, ca trup tainic al lui Hristos”.4 Prin Harul divin revărsat asupra 
omului prin intermediul Sfintelor Taine, acesta intră în comuniune cu 
Dumnezeu, se face capabil de a duce o viaţă morală nouă şi să se 
împărtăşească de sfinţenie.  

Sfintele Taine se întemeiază pe Revelaţie, pe cuvântul lui Dumnezeu 
din Scriptură şi Tradiţie, Hristos fiind centrul umanităţii care poate împărtăşi 
de sfinţenia realizată în trupul Său pe toţi cei ce cred în El căci „împreună cu 
El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat în ceruri, în Hristos Iisus” (Efes 2 ,6). 
„Sfintele Taine sunt acele lucrări sau acte sfinte văzute, întemeiate de 
Hristos şi săvârşite de Biserică prin episcopul şi preoţii ei, prin care se 
împărtăşeşte primitorului harul dumnezeiesc, nevăzut mântuitor”.5  

Biserica fiind „trupul lui Hristos” (Efes. 4, 12), prin Sfintele Taine 
nu se prezintă ca o înlocuitoare a lui Hristos ci este plină de Hristos care este 
prezent şi lucrează în Ea. Harul împărtăşit credinciosului prin intermediul 

                         
1 Studiu realizat în cadrul cursurilor doctorale în Teologie, la Şcoala Doctorală a Facultăţii 
de Teologie, Universităţii din Craiova, sub îndrumarea IPS Prof. Univ. Dr. Irineu, 
Mitropolitul Olteniei, care şi-a dat acordul pentru a fi publicat. 
2 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
3 Cuvântul taină provine de la grecescul mistirion, adică lucru tăinuit, care nu poate fi 
cuprins cu mintea. 
4 Pr. prof. dr. DUMITRU STANILOAE, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. III, editia a III-a, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 7. 
5 Credinţa Ortodoxă, Ed. MMB, Iaşi, 2000, p. 144. 
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Sfintelor Taine fiind lucrare a lui Hristos, săvârşitorul nevăzut al acestora 
este Hristos iar preotul este organul văzut prin care Hristos cel din Biserică 
lucrează în chip nevăzut în Taine, sau împărtăşeşte harul Său celor cărora li 
se administrează în Biserică. Actul creaţiei este temei şi pentru Taine, iar 
Tainele sunt acte sfinţitoare în care se uneşte lucrarea lui Dumnezeu cu cea 
a omului, omul face dovada că are în el posibilitatea primirii harului divin. 

Prin „Tainele iniţierii creştine” se realizează unirea cu Iisus Hristos. 
„Botezul începe viaţa, Mirungerea o întăreşte, iar Euharistia o desăvârşeşte. 
Din punct de vedere sacramental există o progresivă prezenţă mistică a lui 
Hristos prin aceste trei Taine. E de la sine înţeles că de aici rezultă şi un 
paralelism între cele trei Taine şi cele trei faze: dacă Botezul e pruncia, 
Mirungerea bărbăţia şi Euharistia vârsta împlinită, faza purificativă e 
asemănată cu Botezul, cea iluminativă cu Mirul, cea unitivă cu Euharistia”.6 

Prin Taina Botezului,7 Hristos sălăşluieşte tainic în inimile noastre, 
restaurează chipul dumnezeirii însă înaintarea noastră în viaţa 
duhovnicească se face cu lucrarea şi la îndemnul harului din noi. Căci 
„nimeni nu poate să zică Domn este Iisus, fără numai întru Duhul Sfânt” (I 
Cor. 12, 3) şi „nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine” (In. 14, 6), astfel 
prin Fiul cunoaştem pe Tatăl şi prin Duhul pe Fiul. 

Sfântul Clement Alexandrinul defineşte Botezul astfel: „Se numeşte 
baie, pentru că suntem curăţiţi de păcate; se numeşte harismă, pentru că ni 
se şterg pedepsele pentru păcate; se numeşte luminare, pentru că privim acea 
sfântă lumină mântuitoare, în care vedem cu pătrundere Dumnezeirea; se 
numeşte desăvârşire, pentru că nu-i lipseşte nimic”.8 

Botezul este moarte şi înviere: scufundarea în apa botezului 
însemnează moartea celui botezat- murind faţă de păcat, iar ieşirea din apă 
învierea sau naşterea din nou, renaşterea la o viaţă sfântă. Spre deosebire de 
Botezul lui Ioan care era numai un simbol, numai cu apă, Botezul Domnului 
este o taină- cu Duh Sfânt şi cu foc: „Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, 
dar Cel ce vine după mine.... Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc” 
(Mt. 3, 11). Mântuitorul explică diferenţa dintre cele două: „Ioan a botezat 
cu apă, iar voi veţi fi botezaţi cu Duh Sfânt, nu mult după aceste zile” (FA. 
1, 5), acesta fiind botezul cel adevărat.  

După Înviere, Mântuitorul le arată ucenicilor modul în care trebuie 
să devină membrii Bisericii cei care vor crede în El: „Drept aceea, mergând, 
învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al 

                         
6 IPS NICOLAE MLADIN, Prelegeri de mistică ortodoxă, Ed. Credinţa strămoşească, p. 158. 
7 Termenul botez este redat prin substantivul „baptisma” = afundare  
8 CLEMENT ALEXANDRINUL, Pedagogul, Cartea I, Cap. VI, 26, 2., în PSB, vol. 4, p. 181. 
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Sfântului Duh,9 învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă” 
(Mt. 28, 19), arătând că neamurile au nevoie de propovăduirea Evangheliei 
pentru a crede în Iisus Hristos şi că trebuie să păzească curată învăţătura 
propovăduită.  

În primele secole, cei care urmau să fie botezaţi trebuiau să facă o 
mărturisire a credinţei în Sfânta Treime, despre care aminteşte şi Sfântul 
Ambrozie: „Tu însă ai fost botezat în numele Treimii. Adu-ţi aminte ce ai 
făcut: ai mărturisit pe Tatăl, ai mărturisit pe Fiul, ai mărturisit pe Duhul 
Sfânt. Păstrează rânduiala lucrurilor în această credinţă; eşti mort pentru 
lume şi ai înviat pentru Dumnezeu. Şi ca şi cum ai fi fost îngropat în acel 
element al lumii, fiind mort pentru păcat, ai reînviat la viaţa veşnică. Crede, 
aşadar, că apele botezului nu sunt deşarte”.10 

Botezul este început al tuturor Tainelor, iar „cei care resping 
Botezul, resping Biserica şi pe Duhul Sfânt Care trăieşte în ea, pentru că 
numai prin Botez intră omul în unitatea Bisericii care păstrează celelalte 
taine”.11 

 
I.1. Botezul – uşa de intrare în împărăţia lui Dumnezeu  
Sfinţenia Bisericii rezultă din iubirea lui Hristos care S-a jertfit pentru Ea: 
„Stăpânul Cel iubitor de oameni, urmând fireştii Lui bunătăţi a acceptat 
acest lucru mare şi uimitor (să-şi verse sângele pentru ea) din pricina grijii 
iubitoare faţă de Ea; ca prin propriul sânge să o sfinţească, încât după ce a 
curăţit-o prin baia botezului, să Şi-o înfăţişeze Sieşi Biserică slăvită. De 
aceea, Şi-a vărsat sângele şi a răbdat crucea, ca şi nouă prin ea, să ne 
dăruiască sfinţirea şi să ne curăţească pe noi prin baia naşterii din nou, şi pe 
cei care mai înainte erau lipsiţi de cinste şi nu puteau să aibă nici o 
îndrăzneală şi I-a înfăţişat Sieşi slăviţi, neavând pată ori zbârcitură sau 
altceva de acest fel”.12 

Botezul este Taina iniţierii creştine, uşa de intrare în creştinism prin 

                         
9 Canoanele 49 şi 50 Apostolice pedepsesc cu caterisirea pe episcopul sau prezbiterul care 
nu săvârşeşte taina botezului în numele Sfintei Treimi şi pe aceia care nu săvârşesc taina 
prin trei afundări. În Învăţătura celor 12 Apostoli, cap. VII, găsim lămuriri cu privire la 
botez: „Botezaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh în apă proaspătă. Iar dacă 
n-ai apă proaspătă, botează în altă apă; iar dacă nu poţi în apă rece, în apă caldă. Dacă nu ai 
deajuns nici una nici alta, toarnă pe cap de trei ori apă, în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh” (PSB 1, p. 28); prin aceasta se arată că botezul prin turnare se poate face 
doar în cazuri excepţionale. 
10 SFANTUL AMBROZIE AL MILANULUI, Despre Sfintele Taine, în PSB 53, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 14.  
11 ALEXIS HOMIAKOV, Biserica este una, Ed. Reântregirea, Alba Iulia, 2004, p. 33. 
12 Sf. IOAN GURĂ DE AUR, Cateheze baptismale, Ed. Oastea Domnului, Sibiu 2003, p. 29. 
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care devenim membrii ai Bisericii13 lui Hristos, indispensabil pentru 
mântuire, prin care dobândim iertarea păcatelor şi prin care renaştem la o 
nouă viaţă spirituală: „Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce 
nu va crede se va osândi” (Mc. 16, 16). Devenim prin botez fii ai Bisericii. 
Sfinţii Părinţi (sin. VI ec. Can 59) au statornicit ca „cel ce trebuie botezat, să 
fie adus la biserica obştească şi, acolo să primească darul botezului”,14 
botezul fiind act public.  

Botezul este desăvârşit, prin harul lui Dumnezeu15 însă cel botezat 
trebuie să împlinească poruncile pentru a ajunge la desăvârşire, Hristos 
trimiţând harul peste cel botezat în dar, fără să anuleze libertatea omului, 
acestuia revenindu-i sarcina de a conlucra cu harul ferindu-se de păcat, dar 
„chiar dacă suntem ţinuţi sub păcat şi după Botez, aceasta nu se întâmplă din 
pricină că botezul ar fi nedesăvârşit ci pentru că nesocotim porunca şi ne 
alipim de plăceri de bunăvoie, cum ne mustră dumnezeiasca 
Scriptură...pentru că nici Botezul, nici Dumnezeu, nici Satana nu sileşte voia 
omului”.16 

Harul Botezului imprimă în cel botezat chipul lui Hristos şi este uşa 
prin care omul intră în comuniune harică în Biserică, iar prin celelalte taine 
(Mirungere şi Euharistie), se uneşte mai deplin cu Hristos.  

Botezul mai este numit în Sfânta Scriptură „o nouă naştere” (In. 3, 
5), „participare la moartea şi învierea lui Hristos” (Rom. 6, 4; Col. 2, 12), 
„iluminare prin Hristos” (Efes. 5, 14), „îmbrăcăminte în Hristos” (Gal. 3, 
27), „înnoire prin Duhul” (Tit 3, 5), „ mântuire prin apă” (I Pt. 3, 20-21) 
etc., şi a fost prefigurat în Vechiul Testament. Iar mai apoi pentru „a împlini 
toată dreptatea” (Mt. 3, 15) şi neavând nevoie de curăţire, Mântuitorul a 
acceptat să fie botezat de către Ioan. Botezul lui Ioan era însoţit de 
mărturisirea păcatelor fiind doar o prefigurare a botezului creştin, având un 
caracter profetic, fără eficienţă mântuitoare, un botez de pregătire mesianică. 
„Botezul lui Ioan se deosebeşte de toate spălările şi băile de purificare 
rituală practicate în iudaism (Mc. VII, 3-4; Evr. IX, 19), în primul rând 
pentru că e un act unic, oferit tuturor, iar în al doilea rând pentru că era 

                         
13 „Botezul este temeiu celorlalte taine şi mai întâi decât toate la rânduială. Are mare dar şi 
multă putere şi fără de sfântul botez, celelalte şase taine nu pot face nici cu un mijloc pe om 
creştin” (ANTIM IVIREANU, Opere, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972, p. 372). 
14 Ierom. NICODIM SACHELARIE, Pravila bisericească, Ediţia a III-a, Editată de Parohia 
Valea Plopului, Prahova, 1999, p. 47. 
15 Gal. 2, 21. 
16 SFANTUL MARCU ASCCETUL, în Filocalia, vol. I , trad. în rom. de Pr prof. Dumitru 
Stăniloae, Institutul de arte grafice „Dacia Traiană”, Sibiu 1947, p. 276. 
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definit prin relaţia sa cu persoana Botezătorului şi misiunea acestuia”.17 
Botezul lui Ioan marca o convertire a celor care vroiau să se 

pregătească de împărăţia lui Dumnezeu, un botez de pregătire mesianică, 
fiind făcut doar cu apă, spre pocăinţă, lipsindu-i acţiunea purificatoare a 
Duhului Sfânt.18 

 Botezul are un caracter pascal, de aceea, la început, după ce s-a 
stabilit şi disciplina catehumenatului, se săvârşea în Sâmbăta Mare  iar cei 
ce se botezau erau numiţi neofiţi, nou luminaţi şi se săvârşeşte în sânul 
comunităţii, în comunitate, în adunare, pentru faptul că cel ce se botează 
devine frate cu cei ce constituie Trupul lui Hristos. 

 
I.2. Necesitatea şi irepetabilitatea Botezului 
Botezul este necesar pentru mântuire pentru că păcatul originar a alterat 
firea întregii umanităţi, „fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu, îndreptându-se în dar prin harul Lui, prin răscumpărarea cea în 
Hristos Iisus, pe care Dumnezeu L-a rânduit jertfă de ispăşire, prin credinţa 
în sângele Lui, ca să-Şi arate dreptatea Sa, pentru iertarea păcatelor celor 
mai înainte făcute” (Romani 3, 23-25). „Actul Botezului constă în 
scufundarea întreită a primitorului în apă, însoţită de declaraţia constatatoare 
rostită de preot: Botează-se robul lui Dumnezeu (N) în numele Tatălui, al 
Fiului şi al Sfântului Duh. Caracterul de declaraţie şi de constatare 
credincioasă al cuvântului Botează-se19 sau al celui analog din celelalte 
Taine (Cunună-se, Împărtăşeşte-se), arată pe de o parte că Taina se 
săvârşeşte vizibil prin actul şi cuvântul preotului, dar invizibil prin lucrarea 
lui Hristos”.20  

Botezul nu are caracter facultativ, ci obligatoriu, deoarece toţi 
oamenii sunt întinaţi de păcatul strămoşesc. „De nu se va naşte cineva din 
apă şi din Duh, nu va putea intra în împărăţia lui Dumnezeu” (In. 3, 15). 
Duhul, persoana a treia a Sfintei Treimi arată caracterul nematerialnic al 
dumnezeirii: „Duh este Dumnezeu”, „Domnul este Duh, şi unde este Duhul 
Domnului, acolo este libertate” (II Cor. 3,17). „Botezul este obligatoriu, 

                         
17 Pr. asist. LIVIU STREZA, Botezul în diferite ritualuri liturgice creştine, Ed. IBMBOR, 
Buc. 1985, p. 15. 
18 SFÂNTUL VASILE CEL MARE spune: „Botezul lui Ioan ducea la botez; botezul acesta 
desăvârşeşte; acela era îndepărtarea de păcat; acesta, unire cu Dumnezeu” (Omilii şi 
cuvântări, Omil. a XIII-a, I, în PSB, vol. 17, p. 489). 
19 Se foloseşte formula „botează-se” care înseamnă că cel botezat vine de bunăvoie la Botez 
iar preotul săvârşeşte taina în numele lui Dumnezeu cel în Treime, iar nu formula greşită 
„te botez eu” (cum vedem în catolicism) prin care s-ar putea înţelege că cel botezat s-ar 
boteza fără voie, dintr-o oarecare silă. 
20 Pr. prof. dr. DUMITRU STANILOAE, Op. cit., p. 40. 
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pentru că numai el este uşa Bisericii Noului Testament şi numai prin Botez 
îşi dovedeşte omul acordul pentru lucrarea răscumpărătoare a Harului. De 
aceea el se izbăveşte numai prin Botez”.21 

Mântuitorul se naşte „de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara”, apoi 
trimite Duhul spre a ne ajuta să renaştem şi noi duhovniceşte. „Întruparea lui 
Dumnezeu-Cuvântul este văzută de sfinţii părinţi ca şi reintegrarea noastră 
în oblăduirea Duhului. De acum Cuvântul Tatălui, unindu-se cu trupul, a 
devenit trup şi om desăvârşit, pentru ca oamenii unindu-se cu Duhul să 
devină un singur Duh. E Dumnezeu, purtător de trup şi noi suntem oameni 
purtători de Duh”.22 Prezenţa şi continuitatea harului este asigurată de Duhul 
în Biserică, Duhul păzindu-o nealterată de învăţături străine, asigurând 
puritatea învăţăturii, succesiunea apostolică de la episcop la episcop şi ne 
ajută să înaintăm în sfinţenie doar în Biserică, căci fără intrarea noastră în 
Biserică prin taina botezului nu putem avea Duh Sfânt. 

Botezul trebuie să se facă în numele Sfintei Treimi. Mărturisirea 
credinţei în Sfânta Treime se face încă de la începutul slujbei Botezului, 
când se dă binecuvântarea mare, ca la Sfânta Liturghie şi Cununie: 
„Binecuvântată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh”, 
arătându-se prin aceasta că cel botezat va intra în Împărăţia lui Dumnezeu - 
Biserica. Puterea de a boteza a fost dată de Mântuitorul Sfinţilor Apostoli şi 
de aceştia, prin punerea mâinilor (hirotonie) episcopilor şi preoţilor. În cazul 
botezului de necesitate sau de urgenţă, dacă nu este de faţă vreun preot, 
pruncii pot fi botezaţi de tatăl lor sau de oricine altcineva se află în preajmă, 
cu condiţia să fie creştin-ortodox.23 

Pentru ca cel botezat să dobândească calitatea de membru al Bisericii 
şi botezul să fie considerat valid, trebuiesc îndeplinite anumite condiţii 
prevăzute de canoane în conformitate cu practica veche a Bisericii. Acestea 
se referă la: a) modul săvârşirii şi formula ce trebuie rostită;24 b) 
mărturisirea credinţei;25 c) săvârşitor.26 

Sfântul Teofan Zăvorâtul arătând prin analogie diferenţa care există 
între omul botezat şi cel nebotezat afirmă: „Botezul ne dă ceea ce nimic de 
pe pământ, în afară de el, nu poate să ne dea. El uneşte şi combină 

                         
21 ALEXIS HOMIAKOV, Biserica este una, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, p. 34. 
22 ANCA MANOLACHE, Naşterea din Duhul, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, 
XXXIV (1953), nr. 1-2, p. 37. 
23 Sf. Ambrozie al Milanului spune de nu va fi botezat în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh, nu poate dobândi iertare de păcate şi nici să soarbă darul harului 
duhovnicesc. 
24 Canonul 50 Apostolic. 
25 Canonul 49 Apostolic. 
26 Canoanele 46, 47, 49 şi 50 Apostolice. 
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binecuvântarea divină cu fiinţa noastră, astfel că din cristelniţa Botezului 
omul iese aşa cum dintr-un atelier iese o piesă oarecare, de exemplu, un 
clopoţel în a cărui aramă a fost adăugat argint. La vedere, un clopoţel de 
aramă fără argint este la fel cu cel de argint; componenţa lor însă este 
diferită, diferit le este sunetul, diferită este şi cinstea şi preţul. Aşa se 
deosebeşte un om botezat de unul nebotezat. Această diferenţiere constă în 
faptul că binecuvântarea Duhului Sfânt se uneşte cu cel botezat pentru că, 
odată cu apa botezului, acesta se botează şi cu Duhul Sfânt. La vedere, omul 
botezat este la fel cu cel nebotezat, dar de fapt în alcătuirea lor sunt foarte 
diferiţi”.27 

Prin taina botezului noul creştin se îmbracă în Hristos, îl poartă pe 
Hristos în sine, devine hristofor, iar prin afundarea în apa sfinţită de Duhul 
Sfânt,28 cel botezat primeşte şi pe Duhul, devine şi pnevmatofor: „trupul 
este locaş al Duhului Sfânt” (I Cor. 6, 19). Mântuirea omului este opera 
întrupării Mântuitorului şi lucrarea Duhului Sfânt, restabilirea chipului, 
harul fiind de neapărată trebuinţă, iar pierderea acestuia duce la îndepărtarea 
de Hristos: „cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de 
Hristos, aţi căzut din har” (Gal 5, 4). 

Botezul fiind necesar pentru mântuire este irepetabil. „Credem că 
sfântul botez, instituit de Domnul, săvârşit în numele Sfintei Treimi, este 
absolut necesar. Fără de dânsul nimeni nu se poate mântui...cel ce se botează 
se dezbracă de omul cel vechi (Col. 3, 9), atunci şi de păcate. Dacă se 
îmbracă în Hristos (Gal. 3, 27), atunci devine fără de păcat prin actul 
botezului...Botezul are caracter neşters ca şi preoţia. Precum este imposibil 
ca acelaşi om să primească preoţia de două ori, de asemenea este imposibil 
ca acelaşi om să fie din nou botezat, acela care a fost corect botezat, chiar 
dacă s-ar fi întâmplat să cadă în mii de păcate, sau chiar şi în apostazie de la 
credinţă”29( Pavăza Ort. Decr. XVI).  

Sfântul Chiril al Alexandriei spune că cei care au primit Botezul 
valid nu pot fi rebotezaţi chiar dacă au căzut în păcate: „Cei ce au fost 
conduşi odată la împărtăşirea de harul ceresc şi dumnezeiesc, prin Sfântul 
Botez, după ce au primit învăţătura adevărată şi de viaţă făcătoare despre 
înviere şi despre împărăţia lui Hristos, de se vor hotărî să se întoarcă iarăşi 
la starea de la început şi să sufere boala dintâi, nu vor fi înnoiţi spre curăţire 

                         
27 SFÂNTUL TEOFAN ZĂVORÂTUL, Viaţa duhovnicească şi cum o putem dobândi, Ed. 
Egumeniţa, Galaţi, 2007, p. 106. 
28 Practica săvârşirii Botezului prin stropire la romano-catolici (şi în unele zone ale ţării 
noastre), constituie o eroare căreia i se opune nu numai învăţătura şi practica Bisericii 
Ortodoxe de la început şi până astăzi, dar chiar şi Romano-Catolicismul până în secolul 
al XIII-lea. 
29 Ierom. NICODIM SACHELARIE, Op. cit., p. 44. 
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prin al doilea botez. Căci necredinţa lor nu va nimici credincioşia lui 
Dumnezeu, cum spune dumnezeiescul Pavel (Rom. 3, 3). Nici nu vom socoti 
nestatornic harul dumnezeiesc, pentru că l-au dispreţuit unii, întorcându-se 
înapoi. Ci mai degrabă Judecătorul tuturor va supune la pedepse pe cei ce nu 
s-au păzit să se rostogolească la atâta impietate, încât să calce în picioare pe 
Fiul lui Dumnezeu şi să socotească sângele legământului ca lucru de rând şi 
să dispreţuiască Duhul harului, în care au fost sfinţiţi şi s-au făcut părtaşi ai 
firii dumnezeieşti. Căci precum ostaşul care a aruncat coiful şi a fugit din 
luptă, nu mai trebuie cinstit a doua oară cu semnele ostăşeşti, ci trebuie 
pedepsit, ca să sufere pedeapsa laşităţii, socotesc că în acelaşi fel se cuvine 
ca cei ce au dispreţuit harul cel atât de vrednic de cinstire şi de admiraţie, se 
cuvine să nu mai fie cinstiţi cu dăruirea unui al doilea duh, după ce au 
dispreţuit pe cel dintâi, ci să fie supus pedepselor”.30  

Nimeni nu se poate împărtăşi cu Trupul şi Sângele lui Hristos dacă 
nu a fost botezat mai întâi în numele Domnului.31 Botezul săvârşit de eretici, 
care nu ţin de Biserică, pentru că au părăsit-o prin schimbarea credinţei nu 
este valid pentru că aceştia s-au rupt de la Trupul Tainic al lui Hristos iar cei 
ce primesc botezul de la eretici nu devin membrii ai Bisericii deoarece 
ereticii au pierdut succesiunea apostolică.  

Sfântul Grigorie de Nazianz „întemeiază nerepetarea Botezului prin 
obligaţia de a nu mai păcătui, odată ce am primit puterea de a evita păcatul. 
Desigur, nu-i afirmată aici pierderea definitivă a celor pe care păcatele 
ulterioare nu-i scot din trupul tainic al Domnului, adică din Biserică, sau 
din legătura cu Hristos. Cei ce păcătuiesc rămân încă într-o anumită legătură 
cu Hristos, fără să mai trebuiască să se boteze. Slăbirea legăturii lor cu 
Hristos se vindecă prin Taina Pocăinţei. Altceva este însă cu păcatul renegării 
lui Hristos şi al ieşirii din trupul Lui tainic. Aceştia sunt pierduţi dacă nu 
revin iarăşi în Biserică, folosind puterea primită în Botez. Dar nici în acest 
caz nu sunt botezaţi din nou, pentru că harul Botezului nu se dă de două ori. 
Ei nu se renasc de două ori, pentru că nici din "trup" nu se nasc de două ori şi 
nu vin pe lume de două ori cu păcatul strămoşesc”.32 

  
I.3. Pregătirea pentru Botez; botezul copiilor, botezul adulţilor 
Ne naştem cu păcatul stramoşesc care a trecut la toţi oamenii căci „precum 
printr-un om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a 
trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el” (Rom. 5, 12). Păcatul 

                         
30 SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Închinarea şi Slujirea în Duh şi Adevăr, Cartea a 
Şasea, în PSB, vol. 38, p. 180-181. 
31  Învăţătură a celor doisprezece Apostoli, Cap.  VII, 1-4, în PSB, vol. 1, p. 29. 
32 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Op. cit., p. 49. 
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desparte pe om de Dumnezeu: „nelegiuirile voastre au pus despărţire între 
voi şi Dumnezeul vostru şi păcatele voastre L-au făcut să-Şi ascundă faţa ca 
să nu vă audă” (Is. 59, 2); de aceea toţi, inclusiv pruncii au nevoie de 
curăţirea păcatului pentru că „ce este născut din trup, trup este” (In 3, 6) şi 
„carnea şi sângele nu pot să moştenească împărăţia lui Dumnezeu, nici 
stricăciunea nu moşteneşte nestricăciunea” (I Cor. 15, 50).  

Moartea a stăpânit peste toţi oamenii din cauza greşelii lui Adam, iar 
mântuirea adusă prin moartea lui Hristos a fost necesară tuturor indiferent 
de vârstă. „Odată ce în afară de păcatele personale, fiecare om aduce cu 
sine-după mărturia Sfintei Scipturi şi povara păcatului strămoşesc cu 
pedeapsa ce-a rezultat de pe urma lui, este firesc că pentru împăcarea cu 
Dumnezeu este necesar să fie curăţit şi de acel păcat”.33 

Credinţa şi pocăinţa sunt condiţii pentru primirea botezului aşa cum 
vedem că în urma cuvântării Sfântului Apostol Petru, după ce israeliţii au 
„fost pătrunşi la inimă”, deci au crezut, li s-a cerut pocăinţă, recunoaşterea 
greşelilor34 şi hotărârea de a se îndrepta: „Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare 
dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre şi veţi 
primi darul Duhului Sfânt” (FA 2, 38). 

„Între credinţă şi Botez există şi o legătură mai intimă, care ţine de 
fiinţa lor. Credinţa este condiţia necesară a Botezului; odată fiind ea 
prezentă, toate obstacolele Botezului sunt înlăturate; credinţa este concepută 
în Noul Testament ca o credinţă vie, puternică ca o recunoaştere şi o 
supunere a tuturor facultăţilor noastre sufleteşti adevărului ce ni se vesteşte. 
Ea nu este numai un asentimentiment al inteligenţei faţă de un adevăr 
speculativ. Iar această dorinţă puternică cuprinde în sine dorinţa de a primi 
botezul cât mai degrabă-există aici un botez al dorinţei. Credinţa este primul 
pas spre mântuire: ea este începutul mântuirii”.35 

De la Pogorârea Sfântului Duh la Cincizecime, credinţa creştină s-a 
răspândit în toată lumea cunoscută până atunci. La început, cei care veneau 
la botez erau vârstnici, care după porunca Mântuitorului, mai întâi erau 
învăţaţi şi apoi botezaţi. Era firesc ca mai întâi să vină la credinţă cei 
vârstnici şi să fie botezaţi, să-şi asume astfel credinţa, şi mai apoi să fie 
botezaţi copiii, dat fiind faptul că noua credinţă era necunoscută şi nouă. 

                         
33 Pr. DUMITRU STĂNILOAE, Botezul copiilor, în „Studii Teologice”, nr. 1/2013, p. 27. 
34 Sfântul Grigorie de Nyssa arată că la botez trebuie să lepădăm patimile: „toţi cei ce trec 
prin apa tainică a botezului, trebuie să omoare toată tabăra răutăţii în apă, şi anume: 
lăcomia, pofta desfrânată, cugetul răpitor, patima înfumurării şi mândriei, pornirea 
mânioasă, furia, pizma, bârfirea, toate acestea şi cele asemenea. Deoarece aceste patimi 
obişnuiesc să urmeze firii noastre, trebuie să le omorâm în apă” (SF. GRIGORIE DE 
NYSSA, Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute, în PSB, vol. 29, p. 62).  
35 IDEM, p. 37.  
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Analogia între Botezul creştin  şi tăierea împrejur36 din Vechiul Testament 
care se făcea pruncilor la opt zile de la naştere o întâlnim mai întâi la Sfântul 
Pavel când scrie Colosenilor că Botezul este „tăiere împrejur nefăcută de 
mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, întru tăierea împrejur a lui Iisus 
Hristos” (Col. 2, 11). Sfinţii Părinţi din epoca veche a Bisericii s-au 
pronunţat în favoarea botezării pruncilor deşi nu au stăruit asupra timpului 
când aceştia ar trebui să primească botezul cât mai ales asupra necesitaţii ca 
aceştia să fie botezaţi. 

Botezul pruncilor este necesar şi pentru faptul că nimeni nu ştie când 
vine ceasul morţii şi că fără botez nu putem intra în împărăţia lui Dumnezeu 
iar pruncii chiar dacă nu au păcate personale, fiind părtaşi păcatului 
strămoşesc, dacă sunt lipsiţi de baia botezului nu se pot bucura de harul lui 
Dumnezeu.  

Prin botez se înlătură păcatul, pruncul intră în harul Duhului Sfânt 
care îl ajută în dezvoltarea trupească şi spirituală. Copiii se deschid mai uşor 
credinţei mărturisite de cei din familia lor, decât adulţii, sau chiar decât 
tinerii, atât pentru că în ei nu s-a dezvoltat orgoliul individualist, cât şi 
pentru că ei nu se simt încă strâmtoraţi de legalitatea naturii şi împiedicaţi 
de pornirile inferioare. Ei cred că totul e posibil şi au o bucurie pentru ceea 
ce e frumos şi bun. Graniţa între natural şi ceea ce depăşeşte naturalul, între 
ceea ce este dat ca o strâmtorare a omului, şi putinţa omului de a crea sau 
deschide prin libertate orizonturi şi drumuri noi, nu este încă fixă (...). 
Botezul este putere hotărâtoare care i se dă copilului pentru a-l face să se 
deprindă de a se socoti creştin şi dator să se comporte ca atare, luptând cu 
ispitele, înainte de a se robi unor deprinderi rele. Aşa argumentează Sfântul 
Grigorie de Nazianz botezul copiilor: Ai copil? Să nu-şi ia timp răutatea. Să 
fie sfinţit din pruncie, să fie consacrat duhului de la început.37 

Sfântul Apostol Petru zice: „Căci vouă vă este dată făgăduinţa şi 
copiilor voştri şi tuturor celor de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul 
Dumnezeul nostru” (FA. 2, 39). Deci, nu numai celor în vârstă li s-a dat 
făgăduinţa, ci tuturor, şi părinţilor şi copiilor, şi rudeniilor şi celor ce nu-s de 
acelaşi neam. De aceea nu se cuvine ca pruncii să fie opriţi ca prin Botez să 
vină la Hristos, pentru că prin El s-au împlinit toate vârstele, prin El s-au 

                         
36 Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful spune: „În ce priveşte porunca circumciziunii, care 
cere ca cei născuţi, în genere, să fie circumcişi în ziua a opta, şi aceasta era o preînchipuire 
a adevăratei circumciziuni, cu care ne-am circumcis de rătăcire şi răutate, prin Cel ce a 
înviat din morţi, într-una a sâmbetelor, Iisus Hristos, Domnul nostru. Iar una a sâmbetelor, 
rămânând întotdeauna cea dintâi dintre toate zilele, socotită, iarăşi, după numărul tuturor 
zilelor săptămânii, se numeşte a opta şi rămâne întâia.” (Dialogul cu iudeul Tryfon, partea 
întâi, XLI, în PSB, vol. 2, p. 179). 
37 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia dogmatică ortodoxă, p. 64-66. 
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schimbat cele vechi în cele noi, prin El a venit mântuirea în lume. 
Deşi nu găsim în Noul Testament cazuri explicite de botezuri ale 

copiilor, totuşi când Apostolii botezau familii întregi, acestea cuprindeau 
negreşit şi copii: temnicerul din Filipi auzind cuvântul lui Dumnezeu din 
gura lui Pavel şi a lui Sila s-a botezat el şi toţi ai lui (FA. 16, 33); la fel Lidia 
(FA. 16 ,15); Sfântul Apostol Pavel spune că a botezat casa lui Ştefana (I 
Cor. 1, 16). 

Din importanţa Botezului derivă şi necesitatea pregătirii 
corespunzătoare pentru primirea lui. Deoarece pruncii nu pot să�şi 
mărturisească singuri credinţa, în Biserică sunt garanţi naşii de la botez, care 
mărturisesc pentru aceştia credinţa creştină, rostind Crezul şi care îşi iau 
îndatorirea ca finii lor să fie crescuţi în credinţa Bisericii. 

Copiii îmbrăcaţi în haina lui Hristos prin Botez (Gal. 3, 27), vor 
străluci din pricina harului. „Haina Botezului va fi înfricoşătoare pentru 
vrăjmaşul cel nevăzut. De acum atârnă de ei, de părinţii lor şi de naşii care i-
au primit, dacă acest har creşte sau se micşorează, adică îl face arătat sau îl 
întunecă, atât cât depinde de om. Pe măsura creşterii cu harul şi cu 
înţelepciunea, prin împlinirea poruncilor, copiii ajungând mari, descoperă pe 
Hristos aşezat în ei prin harul Botezului. El răsare ca un soare din mormânt 
şi le luminează viaţa. Prin Sfântul Botez, deci, copiii primesc semnătura 
harului în sufletele lor; prin el Hristos îşi pune pecetea asupra lor; prin 
Sfântul Botez începe în ei omul cel nou, născut de Maica noastră Biserica 
„din apă şi din Duh”, prin el intră şi ei în împărăţia cea fericită a lui 
Dumnezeu de care Iisus i-a arătat a fi vrednici pentru nerăutatea minţii 
lor”.38 

 Datoria primordială a naşilor39 de botez este conştientizarea rolului 
moral-educativ pe care şi-l asumă odată cu primirea celui nou-botezat (naşul 
este cel care primeşte în grija creşterii duhovniceşti un creştin în devenire). 
„În acest scop, ei sunt călăuziţi de către preot să cunoască Simbolul de 
credinţă sau Crezul, pe care îl vor mărturisi substitutiv şi responsabil 
totodată, înainte de Botez. Mărturisirea publică a credinţei ortodoxe 
constituie o chezăşie cât se poate de serioasă a naşilor că se vor strădui să 
insufle celui botezat principiile doctrinei şi ale moralei creştine”.40 Naşul 
trebuie să se îngrijească de trăirea în duh creştin a finului de la botez, la 
vârsta cuvenită să-l îndemne şi să-i ofere ajutorul în dobândirea adevărurilor 
                         
38 Pr. dr. GHEORGHE LIŢIU, Sfinţii Părinţi despre Botezul copiilor, în Mitropolia 
Banatului, nr. 1-3/1978, p. 10. 
39 Naşul devine părinte spiritual al pruncului, un mărturisitor al credinţei în locul acestuia, 
de aceea trebuie să fie ortodox, să cunoască învăţătura de credinţă şi să-şi asume această 
calitate permanentă de povăţuitor pentru cel botezat.  
40 Botezul–Îmbrăcare în Hristos, în rev. Altarul Banatului, nr. 1-3/2011, p. 4. 
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de credinţă ale Bisericii Ortodoxe, să-şi dea silinţa ca cel care îi este fiu 
duhovnicesc să ajungă un bun creştin. Finul, de asemenea, are datoria să-l 
asculte şi să-l cinstească pe naş ca pe un părinte al său. 

 Omul primeşte la Botez nume, fiind chemat la o nouă viaţă cu voia 
lui Hristos, primeşte în forma lui personală, forma lui Hristos, pentru că a 
intrat în relaţie cu El. Chiar dacă pruncul la botez nu ştie ce se întâmplă, 
totuşi harul se uneşte cu acesta, începe să lucreze fără ştirea conştiinţei prin 
voia lui Dumnezeu, şi datorită credinţei naşilor şi a părinţilor. Harul 
lucrează săvârşind acţiunea, urmând ca noi, când ajungem la vârsta 
înţelegerii, din proprie voinţă să lucrăm faptele şi să împlinim poruncile 
pentru a ajunge la mântuire. 

 Botezul începe cu primirea catehumenului,41 pe care, în primele 
secole ale creştinismului preotul îl primea la biserică însemnându-l cu 
semnul crucii şi citind asupra lui o rugăciune: „după această lucrare 
catehumenul era socotit deja chritianus, nu încă şi credincios, pentru că a fi 
credincios era mai puţin o problemă ţinând de atitudine psihologică, 
credincios era socotit abia cel botezat. După lucrarea de încreştinare, 
începea catehumenatul care putea dura până la trei ani”.42 

 Cei care nu sunt încă uniţi cu Hristos prin botez, se află în robia 
păcatului, sub influenţa diavolului (cf. Efes. II, 2) iar Biserica îi eliberează 
trecându-i sub puterea lui Hristos, de aceea sunt rostite exorcismele şi 
lepădările cu faţa către apus, deoarece apusul este locul de unde vine atât 
întunericul cât şi locaşul celui rău (cf. I Col. 1, 13) iar unirea cu Hristos se 
face cu faţa spre răsărit, deoarece acolo era raiul (Fac. 2, 8) pierdut de 
protopărinţii noştri (Fac. 3, 23-24). 

 Cei care urmau să fie botezaţi se pregăteau cu post atât ei cât şi 
apropiaţii după cum învaţă Sfinţii Apostoli: „Înainte de botez să postească 
cel ce botează şi cel botezat şi alţii câţiva, dacă pot. Porunceşte, însă, ca cel 
ce are să se boteze să postească o zi sau două înainte”.43 În cazul adulţilor, 
Sfântul Vasile cel Mare arată că Botezul poate fi primit numai după o 
temeinică asimilare a învăţăturii creştine: „A fi ucenic înseamnă să înveţi de 
la Domnul tot ceea ce te apropie de Dânsul, astfel încât să-i urmăm 
Domnului, adică să-i ascultăm cuvintele, să credem şi să ne supunem Lui ca 
unui stăpân, rege, medic şi învăţător al adevărului, în nădejdea vieţii 

                         
41 În Biserica primară, cel care dorea să devină creştin era dus de către naşi, care trebuiau să 
fie persoane demne de încredere în comunitate, la episcopul bisericii locale; aceştia trebuiau 
să dea mărturie că cel adus avea intenţii serioase, apoi episcopul după ce constata aceasta, 
trecea candidatul în registrul catehumenilor. 
42 KARL CHRISTIAN FELMY, Dogmatica experienţei eclesiale, trad. Pr. prof. dr. Ioan 
Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 248. 
43 Învăţătură a celor doisprezece Apostoli, Cap.  VII, 1-4, p. 30. 
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veşnice...iar cel ce crede în Domnul şi se apropie de El pregătit pentru 
ucenicie trebuie mai întâi să înveţe a renunţa la orice păcat şi apoi la toate 
pricinile care îl abat de la supunerea datorată Domnului, chiar dacă acestea i 
s-ar părea bune”.44 

Mărturisirea credinţei la Botez este necesară. „Cel ce va crede şi se 
va boteza se va mântui...” (Mc. 16, 16), fiind pecetluită prin rostirea 
Simbolului credinţei, exprimând credinţa Bisericii din care face parte noul 
botezat. Dimensiunea reală, adevăratul conţinut al convertirii se poate 
observa în prima rugăciune de la începutul slujbei baptismale: „În numele 
Tău, Doamne, Dumnezeul adevărului, şi al Unuia Născut Fiului Tău şi al 
Duhului Sfânt, pun mâna mea pe acesta (N), care s-a învrednicit a scăpa 
către numele Tău cel sfânt şi a se păzi sub acoperământul aripilor 
tale...Scrie-l pe dânsul în cartea vieţii Tale şi-l împreună cu turma moştenirii 
Tale, ca să se preaslăvească de dânsul numele Tău cel sfânt şi al iubitului 
Tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos, şi al Duhului Tău celui de viaţă 
făcător”.45 

 Urmează apoi exorcismele, ritualul baptismal fiind un act de 
eliberare de sub stăpânirea întunericului şi o urmare a luminii. Preotul suflă 
asupra celui care urmează a fi botezat şi-l înseamnează cu semnul crucii la 
frunte, gură şi piept, cerând lui Dumnezeu ca diavolul să fie alungat şi cel 
venit să fie primit ca mădular al Bisericii: „Depărtează de la dânsul pe tot 
vicleanul şi necuratul duh, care se ascunde şi se încuibează în inima lui (de 
trei ori): duhul înşelăciunii, duhul vicleşugului, duhul slujirii idoleşti şi a 
toată lăcomia, duhul minciunii şi a toată necurăţia, care lucrează după 
învăţătura diavolului. Şi-l fă pe el oaie cuvântătoare turmei celei sfinte a 
Hristosului Tău, mădular cinstit al Bisericii tale, fiu şi moştenitor al 
împărăţiei Tale. Ca după poruncile Tale vieţuind şi păzind pecetea nestricată 
şi ferind veşmântul neîntinat, să dobândească fericirea sfinţilor în împărăţia 
Ta. Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiul 
Tău, cu Care împreună eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă 
Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.46 

Botezul aduce şi daruri dar şi responsabilitate aşa cum vedem că 
înainte de săvârşirea Tainei, adultul sau copilul prin naşul său se angajează 
să respecte până la sfârşitul vieţii un legământ, depune voturi baptismale 
prin întrebări şi răspunsuri. Este întrebat: Te lepezi de satana? Şi de toate 
lucrurile lui? Şi de toţi slujitorii lui? Şi de toată slujirea lui? Şi de toată trufia 
lui? Răspunsul: Mă lepăd de satana. Întrebare: Te uneşti cu Hristos?  

                         
44 SFANTUL VASILE CEL MARE, Despre Botez, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2010, p. 30. 
45 Molitfelnic, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992, p. 19-20. 
46 IBIDEM, p. 23. 
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Răspuns: Mă unesc cu Hristos!  Întrebare: Si crezi Lui? Răspuns: Cred Lui 
ca unui Împărat şi Dumnezeu. 

Botezul ne introduce in iubirea Sfintei Treimi, de aceea la Botez 
copilul primeşte numele unui sfânt pentru a arăta că Botezul este calea 
sfinţeniei vieţii prin harul Preasfintei Treimi. 

 
I.4. Naşterea din apă şi din Duh 
Botezul creştin, cu Duh Sfânt, făgăduit de Mântuitorul, a început la Rusalii 
după cum le spusese apostolilor: „voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt” (FA. 
1, 5). Până atunci nefiind trimis Duhul Sfânt, acest botez nu putea să existe. 

Partea văzută, externă a botezului creştin este apa,47 aşa cum vedem 
în Sfânta Scriptură: „Şi, pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă; iar 
famenul a zis: Iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă 
crezi din toată inima, este cu putinţă. Şi el, răspunzând, a zis: Cred că Iisus 
Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Şi a poruncit să stea carul; şi s-au coborât 
amândoi în apă, şi Filip şi famenul, şi l-a botezat” (FA. 8, 36-38).  

Referinţele la apă şi la Duh sunt frecvente în Evanghelia Sfântului 
Ioan: naşterea din „apă şi din Duh” (3, 5); „apa curgătoare” înlăuntru celui 
ce o bea (4, 10); vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, care 
mărturiseşte că Fiul este izvor de viaţă (5, 26); cuvintele Mântuitorului: 
„Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, 
precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge în pântecele lui. La care 
evanghelistul adaugă: „Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care aveau să-L 
primească acei ce cred în El” (In 7, 37-39). 

Sfântul Apostol Petru propovăduind lui Corneliu sutaşul şi casei sale 
şi văzând darul Duhului Sfânt revărsat peste aceştia a zis: „Poate cineva să 
oprească apa, ca să nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi 
noi? Şi a poruncit să fie botezaţi în numele lui Iisus Hristos” (FA. 10, 47-48). 

Botezul împărtăşeşte harul Duhului Sfânt în Biserică. Arată în mod 
public consecinţele credinţei şi are implicaţii comunitare pentru cei ce îl 
primesc. „Din Botez, omul iese ca o existenţă cu totul nouă. Nu se înnoieşte 
numai într-o privinţă, ci însăşi existenţa lui e alta. El este ca un nou-născut, 
dar în alt plan: în planul vieţii comune cu Hristos, plină de virtualităţiile 
pnevmatizării. Existenţa lui are acum o altă temelie şi o altă mişcare; ea e 
într-un fel enipostaziată în Hristos, deşi nu pierde libertatea de a se despărţii 
de El. Naşterea lui din nou urmează morţii omului născut înainte de trup”.48 
                         
47 „Botezul se face printr-un lucru material - apa -, dar se săvârşeşte ceva duhovnicesc - 
naşterea şi reînnoirea. Dacă ai fi fost fără de trup, ţi-ar fi dat daruri netrupeşti; dar pentru că 
sufletul este împletit cu trupul, ţi-a dat cele spirituale în cele materiale” (SF. IOAN GURĂ 
DE AUR, Omilii la Matei, Omilia LXXXII, IV, în PSB, vol. 23, p. 934).  
48 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia dogmatică ..., p. 41. 
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Botezul începe cu binecuvântarea apei care arată dimensiunile Tainei 
Botezului, conţinutul şi profunzimea lui, legătura cu lumea şi materia, cu 
viaţa şi cu toate aspectele ei. 

Începutul sfinţirii apei la Botez se face în cadrul Ecteniei mari, prin 
cereri speciale de invocare a Sfântului Duh, pentru binecuvântarea apei şi 
luminarea celui chemat, anticipându-se noua finalitate a apei şi efectele ei 
sacramentale în cadrul Botezului. 

Duhul Sfânt este cel care-i aduce pe oameni la Hristos, făcându-i 
mădulare ale Bisericii care este Trupul Său şi fii după har ai lui Dumnezeu, 
moştenitori ai împărăţiei cerurilor. „Scufundându-se omul la Botez în 
această apă, se întâlneşte în ea cu Hristos, sau se enipostaziază în el, sau se 
personalizează deplin încadrându-se în Persoana Lui, şi se umple de 
energiile Duhului Sfânt ce iradiază din Hristos. A trebuit să se scufunde Fiul 
în natura noastră omenească şi prin ea în apă, pentru ca noi, scufundându-ne 
în apă, să ne scufundăm în viaţa Lui dumnezeiască, sau în Duhul Lui cel 
Sfânt”.49 

Harul Sfântului Botez se sălăşluieşte în adâncul sufletului, iar prin 
curăţie şi împlinirea poruncilor se transmite şi trupului care este înclinat spre 
patimi. Sfântul Barnaba spune: „ne coborâm în apă plini de păcate şi 
murdărie, ne ridicăm plini de roade în inimă, având, în Duhul, frica şi 
nădejdea în Iisus”.50 

Duhul Sfânt se uneşte cu omul în apa Botezului, apa fiind mijloc 
universal de spălare dar şi principiul fundamental al vieţii în planul 
creaţiei.51 Botezul reface chipul lui Hristos în om. „Botezul constituie 
dezrobirea firii şi îndeosebi a apei de sub imperiul lui Satan. După o veche 
predanie, imnografii admit că, o dată cu căderea, diavolul şi-a făcut cuib în 
toate făpturile lui Dumnezeu de sub cer. Fireşte un asemenea cuib şi-a făcut 
diavolul şi în ape. Pentru cuvântul acesta, desigur, văd imnografii toată firea 
cea zidită de Dumnezeu îngropată în hotarele morţii, ori cu Botezul Său 
Mântuitorul a zdrobit capetele nevăzuţilor balauri ce se ascundeau în ape şi 

                         
49 IBIDEM, p. 39. 
50 Epistola zisă a lui Barnaba, Cap.  XI, 10-11, în PSB, vol. 1, p. 129. 
51 „După ce cu apa renăscătoare mi-am spălat petele din trecut şi-n inima curăţită de păcate 
a pătruns lumina purificatoare, după ce cu ajutorul Duhului Sfânt a doua naştere m-a 
transformat într-un om nou, ca prin minune mi se părea că deodată îndoielile mi se 
spulberă, cele închise se deschid, cele întunecate se luminează, ceea ce înainte mi se părea 
greu devine uşor, socoteam că pot înfăptui ceea ce este imposibil. Era astfel uşor de 
recunoscut că tot ce aveam trupesc şi supus greşelilor venea din lumea pământească şi că a 
început a aparţine lui Dumnezeu ceea ce era de acum însufleţit de Duhul Sfânt” (SF. 
CIPRIAN, Către Donatus, IV, în PSB, vol. 3, p. 417). 
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a restaurat astfel firea făpturii Sale”.52 Prin Botez, murim păcatului şi ne 
predăm întru totul lui Dumnezeu; întru asemănarea morţii lui Hristos, 
suntem chemaţi la o vieţuire curată asemenea cu Hristos după Botezul Lui 
căci „în Hristos e unită naşterea cu moartea Sa, pentru că în el e implicată 
jertfa de la naştere, de aceea şi în Botez Hristos Îşi trăieşte cu noi într-un 
mod unit naşterea şi răstignirea”.53 

Mântuitorul arată că precum naşterea firească stă la începutul vieţii 
trupeşti, aşa şi Botezul stă la începutul vieţii duhovniceşti, căci prin lucrarea 
văzută scufundării în apa botezului are loc o naştere duhovnicească sau o 
naştere de sus. 

Apa şi Duhul reprezintă puteri ale renaşterii spirituale, deşi în sens 
diferit: apa înlătură prin spălare păcatul strămoşesc şi păcatele personale, iar 
Duhul este puterea sădirii vieţii celei noi în Hristos. Fără spălarea păcatelor 
şi renaşterea prin Botez, omul ar rămâne în afara stăpânirii lui Dumnezeu şi 
a Împărăţiei Sale, în afara Duhului Sfânt şi a darurilor Sale. 

„Afundarea în apa Botezului ca îngropare cu Hristos în moartea Lui 
este ca o chenoză individuală permanentă faţă de înfăţişarea de sine a lumii. 
Ea este lepădare de sine ca separare de lume, aşa cum s-a lepădat Avraam de 
toate ale sale, pentru a asculta pe Dumnezeu”.54 

 
I.5. Efectele şi harurile botezului 
La Rusalii, Duhul Sfânt S-a pogorât să întemeieze Biserica în chip văzut, 
moment în care, în urma predicii Sfântului Petru, „cei ce au primit cuvântul 
lui s-au botezat, şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete” (FA. 
2, 41). Darurile Sfântului Duh şi iertarea păcatelor vin în urma botezului: 
„Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre 
iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt” (FA. 2, 38). 
Harul Botezului imprimă în cel botezat chipul lui Hristos prin care devine 
fiu după har al lui Dumnezeu, „căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos 
v-aţi îmbrăcat” (Gal. 3, 27).  

Botezul şterge păcatul strămoşesc şi pe cele personale şi îl conduce 
pe om spre împărăţia cerucilor. „Numai botezul nostru are harul Duhului; al 
lui Ioan era lipsit de acest har. De aceea cu nimeni altul din cei botezaţi de 
Ioan nu s-a întâmplat minunea aceasta, ci numai cu Acela Care a dat botezul 
nostru, ca să afli pe lângă cele spuse şi aceea că nu curăţia celui ce boteza, ci 
puterea Celui botezat a făcut aceasta. Atunci şi cerurile s-au deschis şi 
                         
52 Arhim. BENEDICT GHUŞ, Taina răscumpărării în iconografia ortodoxă, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 219. 
53 Pr. prof. dr. DUMITRU STANILOAE, Teologia dogmatică …, p. 45. 
54 Diac. ION CARAZA, Botezul în lumina Sfintei Scripturi după mărturiile Sfinţilor 
Părinţi, în Revista „Ortodoxia”, nr. 4/1991, p. 106. 
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Duhul S-a pogorât. Deschizându-se porţile cele de sus, trimiţând de acolo 
Duhul şi chemându-ne în patria cea din ceruri, Hristos ne duce de la vechea 
vieţuire la noua vieţuire. Nu numai că ne cheamă, ci ne dă şi cea mai mare 
vrednicie. Nu ne-a făcut îngeri şi arhangheli, ci fii ai lui Dumnezeu, fii 
iubiţi; şi astfel ne dă să moştenim cerul”.55 

Taina Botezului ne face mădulare ale trupului lui Hristos care este 
Biserica. Harul divin înnoieşte forţele morale dar ne cheamă şi la o viaţă 
morală corespunzătoare: „Dacă ne-am răstignit şi îngropat împreună cu 
Hristos, şi am murit păcatului, atunci trebuie să rămânem morţi faţă de 
păcat, să nu mai slujim lui. Iar dacă am înviat şi ne-am înălţat împreună cu 
Hristos, trebuie să şi umblăm întru înnoirea vieţii şi să slujim cu toată fiinţa 
noastră  ca nişte fii adevăraţi, lui Dumnezeu”.56 

Cei botezaţi devin fii ai luminii şi ai zilei (I Tes. 5, 5), ajung la 
iluminare divină care înseamnă curăţirea sufletelor si înduhovnicirea lor.57 

Prin Botez, omul devine rob al lui Hristos după har şi dobândeşte 
libertate faţă de păcat, moare cu trupul faţă de păcat; îngropându-se cu 
Hristos prin Botez, omoară în tupul lui moartea ca sursă a păcatului şi capătă 
cunoştinţa lui Dumnezeu ca asemănare cu El în Hristos. 

Sfântul Botez este unire duhovnicească a credinciosului cu Hristos, 
ne împărtăşeşte harul Sfântului Duh, ne face fii ai lui Dumnezeu după har, 
iar harul eliberează omul din sclavia păcatului şi din imperfecţiunea Legii 
Vechi. „Fiinţa duhovnicească ce se naşte la Botez, posedă într-însa, prin 
însăşi constituţia ei  şi prin efectele care le produce în noi comuniunea cu 
Dumnezeu, energiile necesare pentru a ne ridica, dacă noi dorim acest lucru, 
la o desăvârşire înaltă”.58 Botezul oferă omului resursele necesare care duc 
la sfinţenie, creşterea şi dezvoltarea duhovnicească putând fi atinsă prin 
participarea omului la harul primit. Noul Testament îi numeşte pe cei 
botezaţi, care fac parte din Biserică, „sfinţi” (FA 9,13; Rom.1,7). 

„Efectul principal al Botezului este naşterea la o viaţă nouă pe 
pământ. De aceea, în Botez Hristos lucrează în mod principal asupra noastră 
ca Cel ce S-a născut şi Şi-a închinat viaţa total lui Dumnezeu printr-o 

                         
55 SF. IOAN GURĂ DE AUR, Omilii …, p. 150. 
56 NICOLAE MLADIN, Studii de teologie morală, Ed. Arhiepiscopiei, Sibiu, 1969, p. 275. 
57 „Baia aceasta se numeşte luminare, întrucât cei care primesc toate cele în legătură cu ea 
devin apoi luminaţi la minte. Iar cel ce se luminează este spălat deopotrivă şi în numele lui 
Iisus Hristos, Cel răstignit în vremea lui Pontius Pilat, şi în numele Duhului Sfânt, Cel care 
a vestit de mai înainte, prin profeţi, toate cele în legătură cu Iisus Hristos” (SF. IUSTIN 
MARTIRUL ŞI FILOZOFUL, Apologia întâi în favoarea creştinilor, LXI, în PSB, vol. 2, 
p. 89-90). 
58 IEROM. TEOFAN MADA, Viaţa în Hristos după Sfântul Ioan Gură de Aur, Ed. Agnos, 
Sibiu, 2007, p. 94. 
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moarte în sens de dăruire, care-L va duce la moarte în sensul încetării vieţii 
pământeşti”.59 

Sfântul Diadoh al Foticeii face diferenţiere între „chipul” 
dumnezeiesc întinat prin păcatul strămoşesc şi curăţit prin harul Botezului şi 
„asemănarea” pe care trebuie să o câştigăm printr-o viaţă plină de virtuţi: 
„Două bunuri ne aduce nouă harul cel sfânt prin Botezul renaşterii, dintre 
care unul covârşeşte nemărginit pe celălalt. Cel dintâi ni se dăruieste îndată, 
că ne înnoieşte în apa însăşi şi luminează toate trăsăturile sufletului, adică 
"chipul" nostru, spălând orice zbârcitură a păcatului nostru. Iar celălalt 
asteaptă să înfăptuiască împreună cu noi ceea ce este „asemănarea”.60  
Diadoh arată că, dacă până la Botez înăuntrul sufletului se afla diavolul, de 
la Botez înăuntrul lui se sălăşluieste harul, iar diavolul e scos afară. De aici 
înainte sufletul este influenţat de har dinăuntrul său, iar diavolul îl 
influenţează numai din afară, prin mustul trupului şi prin simţurile lui. „Eu 
am înţeles din dumnezeieştile Scripturi şi din însăsi simţirea minţii că 
înainte de Sfântul Botez harul îndeamna sufletul spre cele bune din afara, iar 
Satana foieşte în adâncurile lui, încercând să stăvilească toate ieşirile minţii 
înspre dreapta. Dar din ceasul în care renaştem, diavolul e scos afară, iar 
harul intră înăuntru. Ca urmare aflăm că, precum odinioară stăpânea asupra 
sufletului rătăcirea, aşa după Botez stăpâneşte asupra lui adevărul”.61 

Harul primit la Botez trebuie să conlucreze cu participarea noastră 
liberă pentru că „dacă prin actul convertirii baptismale credinţa în Hristos a 
fost sădită în noi ca dar, prin lucrarea Duhului Sfânt, creşterea noastră în 
credinţă nu se înfăptuieşte fără participarea noastră. Sfântul Botez este 
desăvârşit faţă de noi, dar noi suntem nedesăvârşiţi faţă de el. Aşa cum prin 
Botez suntem din nou cu Dumnezeu, împăcaţi prin Jertfa lui Hristos pe 
Cruce, trebuie să rămânem în El prin împlinirea poruncilor, şi împlinindu-le 
ne desăvârşim, iar dacă nu, ne arătăm robiţi de păcat şi nevrednici”.62  

Sfântul Marcu Ascetul spune: „curăţirea s-a făcut tainic prin Botez, 
dar efectiv se află prin porunci. Dacă, botezându-ne nu ne-am eliberat de 
păcatul strămoşesc, e vădit că nu putem săvârşi nici faptele libertăţii! Iar 
dacă putem să le săvârşim pe acestea e limpede că în chip tainic ne-am 
eliberat de robia păcatului… Dar pentru neglijarea poruncilor Celui ce ne-a 
curăţat pe noi, suntem stăpâniţi de păcat. Prin urmare, sau arată-mi că cei 
botezaţi nu pot să împlinească poruncile libertăţii şi deci Botezul nu este 
desăvîrşit, sau arătând noi că aceia au primit o astfel de putere să 
                         
59 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia dogmatică..., p. 45. 
60 SFÂNTUL DIADOH AL FOTICEII, în Filocalia vol. I, p. 330. 
61 IBIDEM, p. 368. 
62 Pr. MIHAI OLARIU, Taina Sfântului Botez în misiunea actuală a Bisericii, în Rev. 
„Altarul Banatului”, nr. 10-12/2011. 
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mărturisească toţi că s-au eliberat prin harul lui Hristos, dar s-au predat pe ei 
înşişi în robia păcatelor, prin faptul că n-au împlinit toate poruncile şi de 
aceea iarăşi s-au supus lor”.63 

 
Abstract: The Mystery of Baptism – the Restauration of the Image of God 
within the Human  
By founding the Church, our Saviour has placed the resources for the 
enlightenment and the sanctification of the people, because within Christ 
and Church dwells ‘all the fullness of the Godhead bodily’ (Colossians 2, 
9). Among the divine resources instituted for the salvation of the human 
being, the first place is occupied by the Holy Mysteries, with the scope that 
through them the Christian would obtain the grace of the Holy Spirit.  

The Church being ‘the Body of Christ’ (Ephesians 4, 12), through 
the Holy Mysteries, she does not present as something instead of Christ, but 
she is fully of Christ who is present and works within. The grace shared to 
the believer through the Holy Mysteries, being an act of Christ, the invisible 
celebrant of them is Christ, and the priest is the visible organ in which 
Christ from the Church works in an invisible way in the Holy Mysteries, or 
shares His grace those who are receiving it.  

Through the Mystery of Baptism, Christ dwells in a mystic way in 
our hearts, restores the image of the divine, but our progress in the spiritual 
life is doing with the work and with the impulse of the grace within us. 
Because ‘no one can say, Jesus is Lord! Except in the Holy Spirit’ (1 
Corinthians 12, 3) and ‘no one comes to the Father except through Me’ 
(John 16, 6) so in this way through the Son we come to know the Father and 
through the Holy Spirit we know the Son.    
 
 

 

                         
63 SFÂNTUL MARCU ASCETUL, Op. cit., p. 276-277. 
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Eshatologia, parte integrantă a învăţăturii de credinţă şi a 
gândirii teologice. Eshatologia incoativă 
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1. Spaţiul teologic al eshatologiei şi complexitatea lui 
1. 1. Învăţătura eshatologică nu se referă exclusiv la „lucrurile de pe 
urmă” 
Dacă ar fi să definim eshatologia creştină pornind doar de la etimologia 
termenului şi rămânând în cadrele înguste sugerate de aceasta (aşa cum se 
obişnuieşte), cu siguranţă nu am reuşi să punem în lumină mai nimic din 
spectrul extrem de generos al  acestui „spaţiu” teologic.  

Părintele Stăniloae defineşte eshatologia ca „partea finală (ta eschata 
= cele din urmă) a existenţei creaţiei”, explicând faptul că prin „finală” nu se 
înţelege „sfârşitul total al existenţei, ci ideea unei etape care durează veşnic, 
nemaifiind urmată de nici o altă etapă”.2 În asonanţă cu părintele Stăniloae, 
părintele Bria spune că eshatologia este „învăţătura despre realităţile ultime 
legate de sfârşitul (telos) istoriei mânturii, adică despre realizarea deplină a 
Împărăţiei lui Dumnezeu sau viaţa veacului ce va să vină, ca încununare a 
operei răscumpărătoare a lui Hristos-Împăratul, Care Se manifestă la 
sfârşitul istoriei, plin de slavă, să judece viii şi morţii”.3 Totuşi, mai departe, 
părintele Bria atrage atenţia şi asupra faptului că eshatologia nu se reduce la 
descrierea evenimentelor ultime de la sfârşitul lumii, ci se referă atât la 
„starea ultimă de transfigurare”, cât şi la prezenţa „aici şi acum” a 
Împărăţiei viitoare.4 De altfel, nici părintele Stăniloae nu încorsetează 
eshatologia în etapa ultimă a creaţiei, ci precizează că „planul eshatologic 
sau viaţa eternă de după moarte, nu e însă numai ceva viitor; ea a început 
                         
 Studiu realizat în cadrul cursurilor doctorale în Teologie, la Şcoala Doctorală a Facultăţii 
de Teologie, Universităţii din Craiova, sub îndrumarea Pr. prof. univ. dr. ION POPESCU, 
care şi-a dat acordul pentru a fi publicat.  
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 DUMITRU STĂNILOAE, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. III, ediţia a III-a, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 221.  
3 ION BRIA, Dicţionar de teologie ortodoxă, ediţia a II-a, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, 
p. 154-155. 
4 IBIDEM, p. 155.  
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prin şi în Hristos care a înviat ca om din morţi”.5 Aşadar, a nu restrânge 
„domeniul” teologic al eshatologiei doar la evenimentele finale este un pas 
important în încercarea de a preciza locul eshatologiei în teologie. 

De asemenea, dacă am vedea în eshatologie numai „lucrurile de pe 
urmă” am crea o ruptură esenţială în întreaga teologie, pentru că trebuie să 
avem în vedere nu numai punctul final eshatologic, ci şi originea şi întregul 
proces premergător care conduc la un anumit moment de coacere a 
lucrurilor. În sensul acesta, eshatologia ortodoxă este intrinsecă atât 
cosmologiei şi antropologiei, cât şi hristologiei şi soteriologiei, aşa cum 
precizează părintele mitropolit al Olteniei, Irineu.6 Evident, cu atât mai mult, 
pnevmatologia şi ecleziologia sunt indubitabil eshatologice. Pentru acest 
motiv, protopresbiterul George Florovski consideră că eshatologia „este un 
”nod subtil” în care toate liniile gândirii teologice se intersectează şi sunt 
inextricabil întreţesute” şi de aceea „eshatologia nu poate fi dezbătută ca o 
temă specială, ca un articol separat de credinţă. Poate fi înţeleasă numai în 
perspectiva integrală a credinţei creştine (...) Toate articolele de credinţă au 
o conotaţie eshatologică”.7  

Tot în această optică largă referitoare la eshatologie se încadrează şi 
Paul Evdokimov, care apreciază că „ea ne înlesneşte cunoaşterea tainică a 
lucrurilor prime şi ultime”,8 redând astfel o viziune integrală a acestui 
subiect. Prin urmare, de eshatologie putem vorbi chiar din zorii creaţiei sau 
din momentul în care Sfânta Treime cheamă din nefiinţă la existenţă 
întreaga făptură, chemare care rămâne ontologic activă în întreaga zidire şi 
care este permanent actualizată prin Revelaţie şi prin Biserică până la 
sfârşitul veacurilor. De altfel, însăşi „Sfânta Scriptură începe cu creaţia 
lumii şi se sfârşeşte cu făgăduinţa unei creaţii noi. Se poate astfel simţi 
tensiunea dinamică dintre aceste două momente, dintre primul ”fiat” 
dumnezeiesc şi cel ce va să vină”.9 În acest sens, sunt explicabile 
numeroasele studii de teologie apărute în ultimele decenii care pun în 
lumină relaţia dintre cărţile Facerea şi Apocalipsa10 nu numai la nivel 
tipologic sau din perspectiva existenţei unui proces teleologic absolut firesc 
                         
5 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Op. cit., p. 222. 
6 Dr. IRINEU POPA, Mitropolitul Olteniei, Ca toate să fie iarăşi reunite în Hristos, cele 
din ceruri şi cele de pe pământ, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2014, p. 17. 
7 GEORGE FLOROVSKI, Biserica, Scriptura, Tradiţia, traducere de Florin Caragiu şi 
Gabriel Mândrilă, Ed. Platytera, Bucureşti, 2005, p. 159. 
8 PAUL EVDOKIMOV, Ortodoxia, traducere de Dr. Irineu Ioan Popa, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1996, p. 64. 
9 GEORGE FLOROVSKI, Op. cit., p. 159. 
10 A se vedea cap. II, Facerea şi Apocalipsa, din lucrarea părintelui IOANNIS 
SKIADARESIS, Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Cele dintâi şi cele de pe urmă în 
dialog, traducere de Nicolae Burăş, Ed. Doxologia, Iaşi, 2014, p. 91-141. 
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care leagă cele două momente din istoria creaţiei, dar şi din aceea care  pune 
în lumină dinamismul ontologic şi eshatologic al creaţiei în Hristos-
Logosul, ca „Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine” (Apoc. 1, 4), „Alfa şi 
Omega, începutul şi sfârşitul” (Apoc. 21, 6).  

 
1. 2. Eshatologia incoativă 
În teologie, viziunea asupra eshatologiei nu a fost unitară, astfel că au existat 
numeroase abordări care să precizeze cât mai fidel relaţia Bisericii, a lumii 
şi a istoriei cu venirea deplină a Împărăţiei lui Dumnezeu la sfârşitul 
veacului, propunându-se variante multiple de sens care ar fi definitorii 
pentru eshatologia creştină. În lucrarea Teologia istoriei, H. I. Marrou, după 
ce face o trecere în revistă a diferitelor sensuri date eshatologiei de către mai 
mulţi teologi, consideră că cel mai adecvat ar fi acela de eshatologie 
incoativă. Iată expunerea lui: „Ne separăm total, nici n-ar mai fi nevoie să o 
spunem, de J. Weiss şi de A. Schweitzer sau de M. Werner atunci când 
aceştia vorbesc de o eshatologie „consecutivă”, ceea ce împrumută lui Iisus 
ori primilor Săi discipoli iluzia, eroarea de a fi crezut iminentă venirea 
triumfală a Împărăţiei; şi, de asemenea, de R. Bultman, de eshatologia sa 
„existenţială”, care distruge, că vrem ori nu, realitatea substanţială a istoriei 
generale a istoriei omenirii. Există şi formulări mai satisfăcătoare: totuşi nu 
voi accepta să vorbesc împreună cu C. H. Dodd despre eshatologia 
„realizată” (chiar neconsiderând decât singura păstorie a Domnului nostru 
Iisus Hristos), căci ar fi prea mult, nici despre eshatologia „anticipată” cu O. 
Cullman; vom alege, cu D. Mollat, termenul de eshatologie „începută”? 
Cumva ne apropiem, dar termenul e poate prea static; să zicem mai degrabă, 
împreună cu G. Florovsky, eshatologie „inaugurată”, ori încă mai bine, cu E. 
Haechen şi J. Jeremias, eshatologie pe cale de a se realiza, sich realisende 
eschatologie, fie în franceză: eshatologie „incoativă”, dacă termenul nu e 
prea pedant, dar e chiar cuvântul de care se servea Sfântul Augustin (Enarr. 
in Ps. 64, 4 cf. Cassian, Conl. IX, 19)”.11 Aşadar, Marrou preferă ideea unei 
eshatologii incoative ca una ce corespunde cel mai fidel realităţii din 
Biserică şi lume (cosmos şi istorie). De altfel, prin termenul ales de Marrou 
se indică nu numai prezenţa şi pătrunderea în veacul nostru a vieţii 
dumnezeieşti veşnice, ci mai ales se desemnează un dinamism bilateral 
manifestat, pe de o parte, ca dor al omului şi al creaţiei întregi după odihna 
deplină în Dumnezeu, dar şi ca „sete” a lui Dumnezeu faţă de omul pe care 
îl iubeşte. Prin urmare, nu doar făptura „aleargă” spre marea întâlnire 
eshatologică, ci şi Dumnezeu face paşi în această direcţie.  

                         
11 HENRI-IRENE MARROU, Teologia istoriei, traducere de Gina Nimigean şi Ovidiu 
Nimigean, Institutul European, 1995, Iaşi, 1995, p. 82-83.  
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Eshatologia incoativă îşi are punctele de referinţă în taina 
Cincizecimii şi a Cetăţii ce va să fie. Realitatea eshatologică se manifestă 
viu în Biserică din momentul naşterii ei (Cincizecimea) şi se întinde treptat 
spre realizarea finală în Împărăţia Prea Sfintei Treimi. Altfel spus, această 
tensiune eshatologică are în vedere de fapt drumul Bisericii sub călăuzirea 
Sfântului Duh spre Mirele ei, Hristos, Care la sfârşitul veacurilor o va dărui 
Tatălui Său când se va realiza şi atotunitatea după har a creaţiei cu Sfânta 
Treime.  

 
1. 3. Dificultăţile abordării teologice a eshatologiei 
Cu toate acestea, eshatologia creştină nu este uşor de abordat, pentru că, aşa 
cum susţine P. Evdokimov, în afara „articolelor Crezului de la Niceea care 
vorbesc despre Parusie, despre Judecată şi Înviere, Ortodoxia nu posedă 
formulări dogmatice în faţa afirmării unei serii de evenimente, cu referinţe 
scripturistice, comentariul teologic şi tradiţia însăşi nu sunt suficient de clare 
şi omogene”.12 Această realitate este explicabilă, deoarece, ştiut fiind că 
majoritatea dogmelor au fost formulate ca răspuns şi apărare faţă de 
atacurile eretice apărute de-a lungul secolelor, învăţătura eshatologică a 
Bisericii, deşi a fost provocată de eretici încă din perioada apostolică, nu a 
fost formulată într-un sistem de dogme, pentru că nu s-a  simţit necesitatea 
unui răspuns de amploare, aşa cum a fost în cazul marilor frământări din 
istoria bisericească.  

Pe de altă parte, dumnezeieştii Părinţi s-au arătat rezervaţi în 
emiterea unor dogme cu conţinut eshatologic clar, pentru că  Însuşi Hristos 
ne-a lăsat ca răspuns la toate aceste incertitudini cuvântul „Privegheaţi, că 
nu ştiţi...”, fiindcă „nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Mt. 24, 
36) cunoaşte aceste taine. De altfel, „bilanţul eshatologic nu este doar cel al 
istoriei, ci şi al înţelepciunii lui Dumnezeu. Or, Sfântul Apostol Pavel afirmă 
deja incompatibilitatea înţelepciunii lui Dumnezeu şi a înţelepciunii umane. 
Într-un anume sens numai „nebunia omenească” poate presimţi căile 
imprevizibile ale lui Dumnezeu. Ne aflăm în faţa tainei iconomiei divine, 
dar modul în care se face acordul iubirii lui Dumnezeu cu dreptatea Sa ne 
rămâne inaccesibil”.13  

Dar nu numai înţelepciunea lui Dumnezeu manifestată în raport cu 
lumea este de nepătruns, ci însăşi istoria are în entelehia ei un anume 
apofatism care constă, aşa cum afirmă P. Evdokimov, în noutatea ei, pe de o  
parte, iar pe de altă parte, în faptul că valoarea sau semnificaţia unui 

                         
12 PAUL EVDOKIMOV, Femeia şi mântuirea lumii, traducere de Gabriela Moldoveanu, 
Ed. Christiana, Bucureşti, 1995, p. 129. 
13 IBIDEM, p. 129. 
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segment sau altuia al istoriei se descoperă abia la Sfârşitul ei când totul va 
trece prin focul judecăţii14. De aceea, este necesară multă atenţie în 
adâncirea învăţăturii de credinţă care ţine de teologia eshatologică a 
Bisericii, drept pentru care se recomandă evitarea prezentării acesteia în 
maniera „raţionalistă şi antropomorfică” a manualelor şcolare.15 P. 
Evdokimov argumentează această optică prin faptul că „lucrurile cele de pe 
urmă nu pot primi întotdeauna definiţii teologice. Adeseori, ele se deschid 
mai curând poeziei, profunzimii sale eonice”.16 Ceea ce afirmă Evdokimov 
pare destul de justificat dacă ne gândim la stilul simbolic şi imnografic al 
Apocalipsei Sfântului Ioan, dar şi al literaturii apocaliptice iudeo-creştine. 

 
2.  Tema eshatologică în filozofie 
Nu numai în teologie, ci şi în filozofie tema eshatologică a fost relativizată 
şi chiar eronat înţeleasă, realitate confirmată şi de filozoful rus Nikolai 
Berdiaev, care atenţionează atât asupra faptului că „eshatologia rămânea o 
parte - şi chiar o parte accesorie – a teologiei dogmatice”,17 dar şi  asupra 
insuficienţei de care suferă filozofia, fiindcă „până astăzi, filozofia a fost 
eshatologică într-o foarte mică măsură”.18  

Berdiaev este deschizătorul unei direcţii noi în filozofia modernă 
prin elaborarea unei metafizici eshatologice pe care o consideră integrală 
sau completă din cauza tratării tuturor problemelor în lumina eshatologică 
sau în lumina sfârşitului.19 El chiar susţine că „trebuie creată o filozofie a 
sfârşitului”, dar nu una cu accente pseudo-apocaliptice, ci o gândire 
filozofică fundamentată pe concepţia dualistă care se împlineşte în 
monismul sfârşitului prin biruinţa spiritului asupra obiectivării.20 De altfel, 
Berdiaev în mod just vede eroarea opticii eshatologice din filozofie în 
monism, deci în situarea în limitele acestei lumi şi nu în transfigurarea 
deplină a ei în eshaton. Dualismul filozofic, întâlnit la Platon şi Kant şi 
împărtăşit fără rezerve de Berdiaev, este foarte propice temei eshatologice, 
pentru că, în baza dualismului, sfârşitul înseamnă unitatea deplină a celor 
două lumi, fenomenală şi numenală.21 Pe de altă parte, metafizica 
                         
14 IBIDEM, p. 12. 
15 IBIDEM, p. 129. 
16 IBIDEM, p. 129. 
17 NIKOLAI BERDIAEV, Încercare de metafizică eshatologică, traducere de Stelian 
Lăcătuş, Ed. Paideia, Bucureşti, 1999, p. 6. 
18 IBIDEM, p. 61. 
19 IBIDEM, p. 5. 
20 IBIDEM, p. 61-62. 
21 Berdiaev nu uită să amintească şi de un alt tip de dualism prezent în gândirea filozofiei 
religioase ruse, teandria, care nu este monism, ci o unitate divino-umană în care se salvează 
ambele naturi şi se menţine identitatea persoanelor, cf.  IBIDEM, p. 45-46. În viziunea lui 
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eshatologică a lui Berdiaev are şi meritul de a fi şi personalistă, în sensul că 
unitatea finală nu anihilează persoana în favoarea universalului impersonal. 

E drept că, aşa cum spune Berdiaev, „filozofia caută o fisură pe unde 
să scape din sclavia acestei lumi şi să treacă în altă lume, într-o viaţă 
perfectă, liberă, la o eliberare de chinul, de urâtul pe care le dă această 
lume”,22 dar tendinţa eshatologică din filozofie nu e una autentică, pură, ci 
sensul acesteia este obliterat tot în imanentism. Chiar şi în filozofia modernă 
există această slăbiciune. Berdiaev recunoaşte că „în metafizica germană 
există un scop, un efort către o împlinire finală. Dar această împlinire e 
gândită într-o manieră imanentă, în limitele acestei lumi în care se dezvoltă 
definitiv spiritul, pe calea evoluţiei dialectice”,23 concepţie specifică gândirii 
hegeliene. 

Abordarea eshatologică în metafizica lui Berdiaev are substraturi 
evident teologice şi, putem spune, în mare măsură ortodoxe (de altfel, el se 
declară unul dintre filozofii credincioşi). De aceea, în „încercările sale de 
metafizică eshatologică” el se rupe de tradiţia şi modul de gândire specific 
filozofiei.  „Gândirea mea filozofică, mărturiseşte Berdiaev,  n-are o formă 
ştiinţifică, nu este logico-raţională, ci intuitiv vie; ea se reazămă pe o 
experienţă spirituală, tinde cu pasiune spre libertate. Nu gândesc discursiv, 
mai degrabă plec de la adevăr, decât merg spre adevăr”.24 Iată un mod de 
abordare nu numai teologic, ci şi eshatologic. Credinţa şi viaţa în Dumnezeu 
îi oferă filozofului posibilitatea depăşirii unei cugetări discursive şi tot în 
aceste condiţii gândirea eshatologică se fundamentează pe o altă logică sau, 
mai exact, pe o metalogică, de aceea el urmează un drum invers: filozoful 
pleacă de la Adevăr, prin credinţă, deci nu se află în căutarea Adevărului, ci 
în lumina Lui le lămureşte pe toate şi le vede orientate spre unitatea deplină 
cu El la sfârşitul acestei lumi. Deci o gândire eshatologică presupune o 
aducere a viitorului în prezent.  

 
3. Eshatologia, relativizată din cauza unei înţelegeri eronate (pseudo-
apocaliptice) a sensului ei 
Aşa cum sesizau părintele George Florovski, P. Evdokimov, Al. 
Schememann, dar şi alţii, eshatologia creştină nu reprezenta pentru teologia 
modernă decât „ultimul capitol al manualelor de teologie pentru a încheia 
povestirea istoriei”25 sau „un subiect nepopular” care nu îşi găseşte loc în 
                                                               
Berdiaev, ideea teandriei, demonstrează posibilitatea unităţii celor două lumi la sfârşitul 
lumii. 
22 IBIDEM, p. 50. 
23 IBIDEM, p. 34. 
24 IBIDEM, p. 5-6. 
25 IBIDEM, p. 12. 
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cultura epocii liberale, inaugurate de iluminism.26 Altfel spus, într-un limbaj 
neacademic, eshatologia nu era la modă, pentru că nu se încadra în direcţiile 
greşite în care cultura (şi civilizaţia) apucase. 

Evident, atât în teologie, cât şi în conştiinţa creştinătăţii, concepţia 
potrivit căreia eshatologia priveşte exclusiv sfârşitul lumii şi, prin urmare, 
nu are legătură cu prezentul, conduce la această ignorare sau evitare a ei în 
demersurile teologilor. 

La nivelul vieţii umane concrete eshatologia creştină, de asemenea, a 
suferit denaturări. Până  azi, în general vorbind, eshatologia creştină este 
percepută sub influenţele pseudo-apocaliptice reînviate de cultele 
neoprotestante apărute în Occident (America şi Europa vestică) şi care au 
reuşit să deturneze, nu numai în conştiinţa aderenţilor direcţi, dar  şi în cea a 
maselor, sensul curat şi limpede al mesajului eshatologic lăsat de Hristos. 
Cu această problemă s-au confruntat şi sfinţii apostoli (îndeosebi sfântul 
apostol Pavel), care de nenumărate ori atrăgeau atenţia creştinilor asupra 
atitudinii dezechilibrate faţă de Parusia Domnului.   

Această optică pseudo-apocaliptică are în centrul ei ideea sfârşitului 
tragic şi iminent al omenirii, viziune ce produce tulburare şi panică şi, în 
consecinţă, o paralizare a normalităţii vieţii omeneşti. Chiar dacă Hristos ne-
a vorbit de „durerile” ce vor premerge venirii Sale, El nu a uitat să ne 
întărească în credinţă şi nădejde: „Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi 
curaj şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se 
apropie” (Lc. 21, 28). Atitudinea corectă faţă de mesajul eshatologic al lui 
Hristos o găsim exprimată în scrierile sfinţilor Apostoli, dar şi ale Părinţilor 
Bisericii, ca cei ce au sesizat atracţia oamenilor pentru senzaţional, neglijând 
aspectele importante şi mântuitoare ale vieţii în Hristos, şi au voit să îi 
atenţioneze asupra diferitelor derapaje. Iată în acest sens un exemplu grăitor 
şi o viziune sănătoasă exprimată în învăţăturile unui părinte contemporan, 
trecut recent la Domnul, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, care, solicitat să 
spună ceva despre Antihrist, el răspunde că trebuie „să spunem mai bine 
despre Hristos... Pe cât putem, să fim lângă Hristos. Dacă suntem cu Hristos, 
ne vom teme de Antihrist? Oare nu există duh antihristic acum? Răul este 
cel care face duhul antihristic. Şi dacă se va naşte şi un monstru antihrist şi 
va face unele neghiobii, va fi luat în râs la sfârşit”.27  

În acelaşi cuget cu Sfântul Paisie Aghioritul se exprimă şi eruditul 
părinte Serafim Rose: „Noi nu ar trebui să numărăm anii sau să calculăm 
cine este „Împăratul Sudului”, „Împăratul Nordului”, ş.a.m.d., ci să 

                         
26 GEORGE FLOROVSKI, Op. cit., p. 292. 
27 Cuv. PAISIE AGHIORITUL, Trezire duhovnicească, traducere de Ieroschim. Ştefan 
Nuţescu, Ed. Evanghelismos, Bucureşti, 2003, p. 189. 
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aprofundăm lucrurile. Toţi primii Apostoli, în epistolele lor, scriu despre 
necesitatea de a gândi că Hristos este aproape, pentru a te pregăti, fiind mai 
presus de orice pregătit duhovniceşte. Dacă noi ne aflăm în această stare de 
aşteptare a lui Hristos gata să vină la noi în sens spiritual, fie la propriile 
noastre suflete prin intermediul harului sau în ceasul morţii noastre, atunci 
problema venirii Sale fizice pe acest pământ la sfârşitul lumii nu ne va 
tulbura într-aşa măsură încât să intrăm în vreo nouă sectă care se duce în 
vârf de munte şi aşteaptă venirea acelei zile. Ziua şi ceasul noi nu le 
cunoaştem, prioritatea fundamentală o reprezintă pregătirea 
duhovnicească”.28 Cu alte cuvinte, obsesia pentru evenimentele din urmă 
conduce la neglijarea prezentului, de care atârnă viitorul.29 

Bineînţeles, Biserica nu a ales niciodată soluţia cosmetizării 
realităţii, indiferent cât de dură ar fi ea, ci, în perspectiva eshatologică, ea 
îndeamnă creştinii la „neliniştea cea bună”30 şi la înţelepciune. Este adevărat 
că în cultul Bisericii, dar şi în scrierile ascetico-mistice se face preponderent 
trimitere la un sfârşit iminent, dar la un sfârşit care ne priveşte pe fiecare în 
parte, deci la moartea personală, cu scopul trezirii sufletului la pocăinţă şi la 
alipirea de Hristos.  

Relativizarea eshatologiei creştine în teologie îşi are drept cauză, în 
opinia părintelui George Florovski, dezistorizarea credinţei creştine. Pentru 
părintele Florovski „recuperarea dimensiunii istorice a credinţei creştine” 
implică şi aducerea în actualitate a temei eshatologice,31 deci, pentru el 
eshatologia nu presupune anularea istoriei, ci, dimpotrivă, valorizarea ei.  

Dezistorizarea credinţei este înlocuită treptat cu existenţialismul 
teologic care „pretinde a fi el însuşi o doctrină eshatologică”, potrivit căreia 
„eshatologia apare radical interiorizată”, aşa cum este specific pietismului32 
şi nu este de mirare de ce pseudo-apocalipticul s-a dezvoltat şi încă se 
dezvoltă  extrem de mult pe terenul protestant şi neoprotestant, care s-a rupt 
de tradiţia Bisericii. 

Redescoperirea dimensiunii istorice a credinţei, adică a trecutului 
viu, înseamnă o configurare clară a viitorului, pentru că evenimentele din 
istoria Bisericii, ca şi cele premergătoare ei, arată mereu spre viitor, ele dau 
omului un sens, o orientare spre Cele de Sus. Însă ruptura de tradiţie şi de 
istorie aduce cu sine pierderea sensului adevărat, o rătăcire şi deci o 

                         
28 SERAFIM ROSE, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului, traducere de Prof. Paul 
Bălan, Ed. Agapis, Bucureşti, 2005, p. 58. 
29 De fapt, omul duhovnicesc care trăieşte adânc prezentul în Dumnezeu are deja viitorul ca 
o garanţie sigură, pentru că este încredinţat prin har de viaţa veşnică. 
30 IBIDEM, p. 207. 
31 GEORGE FLOROVSKI, Op. cit., p. 293. 
32 IBIDEM, p. 292-293. 
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întoarcere sau focalizare oarbă asupra prezentului ori o viziune greşită, 
lipsită de repere a viitorului. 

Părintele George Florovski insistă asupra faptului că teologia 
Bisericii ar trebui să fie o „Teologie a Istoriei”, deoarece „credinţa creştină 
este întemeiată pe evenimente, nu pe idei. Simbolul de credinţă însuşi este o 
mărturie istorică, o mărturie despre evenimentele izbăvitoare sau 
mântuitoare care sunt înţelese prin credinţă drept fapte minunate ale lui 
Dumnezeu”,33 iar Sfânta Scriptură, de asemenea, este concepută ca o istorie 
a mânturii şi ambele aceste izvoare ale Bisericii „indică spre viitor”.34 

Aşadar, abordarea credinţei creştine ţinând seama şi de dimensiunea 
ei istorică implică şi o evaluare corectă a eshatologiei. În caz contrar, nu este 
exclusă posibilitatea căderii în acel existenţialism teologic de care 
pomeneşte părintele Florovski, iar de aici spre atitudini pseudo-apocaliptice 
nu este decât un pas. 

 
Abstract: The Eschatology, Part of the Institutes of Faith and 
Theological Thinking. The Inchoative Eschatology  
The truths of faith does not refer exclusively to the eschatological period last 
creation, but on the contrary, the history of creation of eshatology envelops 
at the beginning and at the end of them, the end that, in fact, is a new 
beginning of infinity. Therefore, it is necessary that the eschatological lore 
regains its proper position within Orthodox theology, credited untill now 
only as an accessory section. On the other hand, the philosophy, the extend 
to wich develops an eschatological metaphysics, it is closer to the Truth. 
Also, within the theology, we propose the phrase of eschatology inchoative 
(it belongs to H. I. Marrou) because its meaning defines the most 
satisfactory reality which takes place in the Church and in the world. With 
the event of Pentecost assumed (the birth of the Church) the entire creation 
enters straight line towards the Fortress of Jerusalem in the Heaven.  
 

                         
33 IBIDEM, p. 293. 
34 IBIDEM, p. 293. 
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI 
 

Din Cuvântările Sfântului Petru al Argosului: 
Cuvântul de laudă la Sfânta Ana şi Cuvântul la Zămislirea 

Sfintei Ana, când a luat în pântece pe  
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 

 
 

 
Sfântul Petru a fost episcop în cetatea Argos, din Peloponez. El s-a născut 
după anul 850, în Constantinopol şi a murit în cetatea al cărei nume l-a 
înălţat la mare cinste, pe la anul 922. Cuvântările episcopului Petru sunt 
bogate în imagini frumoase şi au ceva din oratoria sacră a Marilor Părinţi 
din veacul de aur al creştinismului. Măiestria limbii sale literare este pusă în 
slujba exprimării diversităţii sentimentelor ascultătorilor. Trei dintre 
scrierile păstrate sunt encomioane (La Sfinţii Doctori fără de arginţi, La 
Sfânta Ana şi La Sfânta Varvara), una este epitaf (La Atanasie al Methonei), 
iar alte trei sunt cuvântări (La Intrarea în Biserică, La Zămislirea Sfintei Ana 
şi La Bunavestire). 
 
Cuvântul de laudă al Sfântului Petru al Argosului la Sfânta Ana 
Această cuvântare encomiastică este rostită în cinstea Anei, mama Maicii 
Domnului. Ea cuprinde expuneri dogmatice, dar şi elemente istorice şi 
literare. Nu se ştie la câţi ani a murit Sfânta Ana, însă monahul Epifaniu 
spune că ea ar fi adormit în Domnul la 92 de ani, la doi ani după moartea 
soţului ei, Ioachim. Cuvântul lui Petru în cinstea Sfintei Ana este 
important pentru istoria sărbătorii Adormirii Anei şi pentru cultul ei. Se 
pare că este printre singurele cuvântări de laudă la Adormirea acesteia. 

Cuvântarea urmăreşte să trezească simţăminte de evlavie cu totul 
aparte în sufletele ascultătorilor, să-i îndrepte către aceea care a fost mama 
Maicii Domnului, să genereze fiorii bucuriei trăite de ea, fiori de cinstire, de 
venerare. În ea, în Ana, îşi găsesc sensurile şi rostul „seminţiile lui Iuda şi 
David”. Căci „nu seminţiile au înălţat-o pe ea, ci ea le-a ridicat la o aşa de 
mare cinste”. Într-un cuvânt, panegiricul sau encomionul Sfântului Petru al 
Argosului amplifică tematica mariologică a predicilor în cinstea Maicii 
Domnului. 



264 
 

Traducere:1 
1. Urmărind să împletesc un cuvânt de preamărire Sfintei Ana, mă 

tem ca nu cumva să fiu pedepsit pentru cutezanţa mea, pentru că îndrăznesc 
ceva nemaiauzit, încumetându-mă la ceea ce-mi depăşeşte puterile. Şi o 
spun pentru că, dacă aş fi fost măcar unul din oratorii de seamă (ai genului 
encomiastic), poate nu m-aş fi simţit atât de departe de adevăr. Căci şi aşa 
nu aş fi putut atinge culmile măreţiei, care sunt de altfel mai presus de 
intenţia oricărui cuvântător (encomiast). Însă, de vreme ce eu nu am acest 
dar, ci mă aflu într-o postură mai joasă, ce nici nu poate fi descrisă în 
cuvinte, şi nu mă bucur nici măcar de norocul începătorului, este de la sine 
înţeles şi celui ce i se va părea că nu-mi cunosc limitele (ascultătorilor), că 
tind, cu bună ştiinţă, să mă depăşesc pe mine însumi. 

Cu toate acestea, de vreme ce nu am de gând să mă bazez pe legi 
păgâne (de elogiere) şi să nu mai ţin cont de ale noastre (de cele 
bisericeşti), fără îndoială, ar trebui să ofer ceva pe cât posibil mai demn (de 
luat în seamă). Chiar aşa şi trebuie (căci cuvintele de laudă rostite în 
cinstea sfinţilor nu pot fi supuse regulilor cuvântărilor de elogiere), 
neapărat, pentru că cel ce încearcă să ofere ceva după puterile sale, nu se 
cade a fi dispreţuit de cel ce nu ia în considerare esenţa contribuţiei aduse, 
ci vede doar intenţia. 

2. Aceasta îmi dă mie astăzi curaj şi mă îndeamnă să o slăvesc pe 
Ana, cea de acelaşi nume cu Harul cel Sfânt, care, prin pruncul ce l-a 
zămislit, a umplut lumea toată de bucurie, ea însăşi arătându-se mai 
dreaptă şi decât Legea (mozaică) şi printre cele mai sfinte, întru har, dintre 
femei. Prin vieţuirea ei desăvârşită, a înţeles că sfârşitul Legii se apropie şi 
că, pentru a cunoaşte bucuria deplină a Harului - precum mulţi dintre 
profeţi şi drepţi şi-ar fi dorit să vadă şi n-au văzut-, trebuie şi ea să ia parte. 

Iar ca indiciu (al acestui sfârşit al Legii), în cazul în care au existat 
un început şi un semn al sfârşitului, Ana a văzut cum se micşorează luna, 
iar soarele cel mare şi strălucitor răsare dinlăuntrul casei sale, din Fiica 
sa, aşa cum răsăriturile cele mai înalte se revarsă asemenea unui izvor 
nesecat, asemenea râului celui salvator, umplând şi potolind setea 
pământului întru totul uscat de păcat. 

3. Şi astfel a întrezărit Ana înlăuntrul ei, ca printr-o deschizătură, 
nu spatele lui Dumnezeu, ci adevărul cel adevărat, şi a admirat originalul 
(prototipul) în toată splendoarea lui, iar nu prin simboluri (tipuri, 
prefigurări). 

                         
1 Text tradus din limba greacă, din ediţia: SF. PETRU EPISCOP AL ARGOSULUI, Viaţa 
şi Cuvintele, introducere, text, traducere, scolii de Prof. Konstantinos Th. Kiriakopoulou, 
Atena, 1976. 
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Iar prin mijlocirea Fiicei sale, ea ne-a dăruit nouă pe Făcătorul a 
toate şi Stăpânul Hristos. Prin aceasta a început să fie dusă la împlinire 
voinţa cea din veci a lui Dumnezeu pentru noi. Din aceasta au prins viaţă, 
pentru neamul nostru cel omenesc, bunătăţile cele mai presus de minte şi de 
neînchipuit. Ea este raiul lui Dumnezeu, care ne-a dăruit toate roadele. Ea 
este ogorul cel roditor şi de viaţă dătător. Ea este pământul cel a toate 
roditor şi hrănitor, din care răsare sămânţa milei, pe care, prin pruncul ce 
l-a născut, ne-a dăruit-o tuturor. Ea este măslinul cel încărcat de roade şi 
viţa cea de mâna lui Dumnezeu sădită. Ea este cea care a rodit strugurele, 
ce ne-a umplut pe toţi de bucurie, alungând tristeţea păcatului. 

Ea este fiica adevărată a patriarhului Avraam, ea care până şi pe 
acela l-a întrecut întru slavă. Căci acela s-a bucurat când, de departe, a 
întrezărit, prin fiul lui, ziua Patimilor. Ea este cea care, înlăuntrul ei, avea 
să dea viaţă Aceluia, Care S-a născut din Fiica sa şi pe Care noi L-am 
văzut cu trup (o, mare minune!) adevărat, ca al nostru şi ne-a învăţat vrerea 
Tatălui. 

Ea este cea mai nobilă dintre fiicele seminţiei lui Iuda, izvorul slavei 
şi al izbânzii asupra vrăjmaşilor lui. Ea este cea care a pecetluit sfârşitul 
privilegiilor seminţiei lui (Iuda), dăruite acestuia drept binecuvântare, prin 
Acela care se va naşte din el, prin urmaşii lui. Ea este cea care a văzut (pe 
Mântuitorul) cu proprii ei ochi, întrecând prin aceasta şi pe înaintaşul ei, 
într-un fel care nu se poate descrie în cuvinte. 

4. Ea este mândria cea mai frumoasă a lui David, a celui mai vestit 
şi slăvit şi veşnic în slavă între profeţi şi regi. Ea este plinirea profeţiilor 
despre Stăpânul, aşa cum David a prorocit. Căci calitatea copiilor drepţi 
este să provină din părinţi evlavioşi. 

Ea, Ana, este palatul cel mare şi a toate încăpător al Creatorului, 
înlăuntrul căruia a binevoit a se zămisli Maica Lui. Ea este sălaşul cel 
neprihănit al Preasfântului Duh, înlăuntrul căruia a locuit sfinţenia cea 
fără de seamăn. Ea este lăcaşul cel mai presus de fire al Preasfintei Treimi. 

Ea este fiica lui Avraam, cea care a ridicat seminţiile lui Iuda şi 
David pe culmile cele mai de sus ale virtuţilor. Nu seminţiile au înălţat-o pe 
ea, ci ea le-a ridicat la o aşa de mare cinste, prin dobândirea a tot felul de 
virtuţi şi mai ales pe cele importante, cărora le-au urmat neîndoielnic 
virtuţi alese. 

5. Cine, aşadar, odată ce a dobândit virtutea înţelepciunii şi pe cea 
a cuminţeniei şi a bărbăţiei şi a dreptăţii, nu le-a strâns la un loc înlăuntrul 
său şi nu a dobândit plinătatea deplinei fericiri? 

Ana este cea care i-a întrecut pe toţi şi pe toate, dintre cei care şi-au 
dorit să păşească pe acest drum, pentru că doar ea a păzit desăvârşit 
poruncile Legii. Tot aşa şi rodul pântecelui ei a întrecut pe al altora, după 
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cum mărturie stau după aceea cele întâmplate în mod minunat şi 
suprafiresc. 

6. Cine s-a mai învrednicit, aşadar, a se numi Maica lui Dumnezeu, 
între cei care au dat viaţă celor evlavioşi, în trecut? Ce altă femeie s-a mai 
învrednicit a sluji o astfel de taină? Însă, cu toate că acestea se întâmplau 
pentru prima oară în lume, ea a îmbătrânit fără să fi zămislit. Iar tradiţia îi 
considera binecuvântaţi doar pe cei ce dădeau naştere la prunci, aceasta, 
cred, pentru ca poporul ales şi binecuvântat să se înmulţească nespus, 
precum stelele de pe cer, după cum zice făgăduinţa, şi precum nisipul mării. 
Dar Ana ce a făcut? S-a lăsat oare pradă deznădejdii şi nu i-a mai păsat, 
aşa cum se întâmpla cu alte femei, ignorând făgăduinţa Legii ca pe una fără 
importanţă, sau şi-a îndreptat privirea în altă parte, aşa cum fac alţii care, 
după ce abandonează pe Creatorul, se predau în mâinile demonilor, în 
încercarea lor de a-şi vindeca boala cu descântece şi blesteme? 

Nicidecum! După rugi stăruitoare, Ana şi-a convins soţul (despre 
Ioachim cel îndelung răbdător este vorba) şi, împreună cu acesta, s-au 
dedicat întru totul lui Dumnezeu. Astfel, prin post şi rugăciune şi tot ce 
înseamnă viaţa ascetică, ei au început să-L preamărescă din toată puterea 
pe Dumnezeu, Creatorul întregii firi, spunând în rugăciunea lor că şi alţii 
au fost sterpi şi El a făcut din ei părinţi a mulţi copii, căci El a poruncit ca 
fiecare fiinţă să dea naştere la urmaşi asemenea ei, şi a făcut să crească şi 
să se înmulţească, pentru că El i-a binecuvântat.  

7. Dar nu numai atât. Ana a mai promis lui Dumnezeu Cel milostiv 
că-I va jurui pruncul născut (lucru pe care l-a şi făcut după aceea, 
afierosindu-şi Fiica la templu). Iar Cel ce ascultă rugile tuturor celor ce se 
roagă cu sinceritate, a ascultat-o şi i s-a arătat chiar în timp ce se ruga. Şi, 
dezlegând nerodnicia ei, a făcut din Ana nu numai o mamă ca multe altele, 
ci a ales-o să devină chiar Maica Sa. Dumnezeu, aşadar, nu s-a descoperit 
dintru început în toată slava Sa, cea mai presus de mintea omului şi care 
nici nu poate fi descrisă în cuvinte. Ci mai întâi a precedat naşterea mamei 
celei sterpe, din care a venit Fiica Fecioară, pentru ca (oamenii) să poată 
să primească mai uşor lucrarea cea minunată. O, ce minune! Căci cine 
până atunci văzuse sau auzise ceva uimitor asemănător? 

8. La fel a născut şi Saara, deşi era stearpă, iar soţul ei era trecut de 
o sută de ani (şi este o minune cum firea, deşi părea moartă de multă vreme, 
a înflorit şi a întinerit şi s-a mişcat spre dobândirea de prunci), a dat 
naştere lui Isaac, cel care va prefigura patimile lui Hristos. 

Ana, însă, deşi era înaintată în vârstă şi stearpă, nu a cerut de la 
Dumnezeu mângâiere pentru nerodnicia sa, precum Saara (l-a cerut) pe 
Ismael, nici nu şi-a păstrat pentru ea pruncul -pentru că era în vremea când 
poporul ales al lui Dumnezeu trebuia să se înmulţească-, ci încă din vremea 
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prunciei I l-a închinat Lui, Celui care I l-a dăruit, fără să ezite, sau să se 
teamă pentru faptul că era încă prunc (Maria). De aceea, Ana s-a făcut 
maică a Maicii lui Dumnezeu, ridicându-se, în afară de fiica sa, mai presus 
de toate mamele. 

9. La fel şi Rebeca, după ce mai întâi a fost stearpă, l-a născut pe 
Iacov (cel preaiubit încă înainte de a se naşte, cel care a avut toate acele 
vedenii mari şi care s-a numit Israel şi L-a văzut pe Dumnezeu) şi pe cei 
doisprezece patriarhi, din care s-au înmulţit fără număr cele douăsprezece 
seminţii (ale lui Israel). 

Ana a născut-o pe Cea care avea să-L nască pe Acela, Care ţine 
lumea în palmele Sale, înmulţind astfel viziunile sfinţilor, cărora S-a 
descoperit prin simboluri şi tipuri. 

Şi Rahila, care mai înainte a fost stearpă, l-a născut pe Iosif, cel 
vestit pentru înţelepciunea sa, iar din seminţia aceasta s-a născut cea care a 
rămas Fecioară şi după naşterea ei şi care a născut, mai presus de puterea 
de înţelegere a minţii, pe Dumnezeu şi Mântuitorul. 

Iar cealaltă Ana, după ce a fost dezlegată de nerodnicie, a născut pe 
cel mai mare dintre profeţi, adică pe Samuil, cel ce avea să prorocească 
cele ce aveau să se întâmple. Vestea zămislirii i-a fost dată acesteia de 
arhiereul Eli, căruia ea i-a făgăduit că va închina pruncul dăruit lui 
Dumnezeu, lucru pe care l-a şi făcut. 

Vestea cea minunată a zămislirii i-a fost adusă acesteia de un înger 
din cer. Aşa a născut ea pe cel mai curat dintre palatele Creatorului şi pe 
Acela care l-a învăţat pe Samuil să profeţească. Pe Acela L-a primit să 
locuiască într-însa şi cu neprihănire L-a născut, după ce L-a cuprins în 
pântecele sale şi s-a învrednicit să fie ea însăşi începutul mântuirii şi al 
profeţiilor celor din veac făcute nouă, celor muritori. 

 10. Şi Elisabeta şi Zaharia, deşi înaintaţi în vârstă şi sterpi, au 
născut pe cel mai slăvit dintre muritori (pe Ioan), cel ce L-a văzut  pe 
Domnul încă pe când se afla în pântecele mamei sale şi Căruia I s-a 
închinat, săltând (o, ce minune!). Adică pe Ioan Botezătorul, cel ce a venit 
mai înainte şi care L-a botezat în Iordan pe Cel ce a ridicat pe umerii Săi 
păcatele lumii. Pe Acesta (Ioan) L-a propovăduit ca pe Dumnezeu şi 
Domnul. Maicii Domnului şi Aceluia, Elisabeta i s-a închinat, Celui care a 
fost propovăduit şi s-a botezat, care ca Dumnezeu, pentru a noastră 
mântuire, S-a întrupat. 

În acest chip, Ana s-a ridicat mai presus de toţi, mai puţin faţă de 
Fiica sa, care în felul ei şi ca rod al pântecelui acesteia, s-a înălţat (mai 
presus de toţi urmaşii), chiar şi (mai presus) de cei preamăriţi pentru slava 
lor cea mare, adică profeţii şi patriarhii, dar nu şi (mai presus) faţă de 
Pruncul Cel născut fără de sămânţă dintr-însa. 
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11. Cu o astfel de răsplată, Ana a fost învrednicită de către Hristos, 
urmaşul ei după trup. Aşa recompensă a primit ea prin viaţa ei neprihănită 
şi trăită într-un mod aproape supra-omenesc. Ea este vestirea solemnă a 
luptelor celor nenumărate pentru dobândirea virtuţii şi a neprihănirii. Ea 
este slava cea strălucitoare a nădejdilor noastre nestrămutate către 
Dumnezeu. Ea este fundamentul credinţei noastre neştirbite, în care am 
nădăjduit. 

Fiindcă Întruparea lui Hristos (Cel mai) înainte de toţi vecii, cea 
care a adus mântuirea întregii lumi, a întârziat, cum se ştie bine (precum 
cunoaştem noi despre cele mai apropiate), câtă suferinţă ne-a pricinuit 
după aceea Călcarea (poruncii)! Aşa ni s-a descoperit prin cine aveau să se 
împlinească toate acestea şi de unde şi datorită cui avea să se nască cea 
mai presus de toţi muritorii. 

Şi nu se poate ca ea (Ana) să nu fi cunoscut aceasta, că avea să fie 
mai presus decât mamele care, la fel ca ea, au născut. Deoarece ea s-a 
învrednicit să o nască pe Maica Lui, iar Acesta n-a fost născut de nicio 
mamă dinaintea ei, ci din ea, când a venit vremea cea dinainte hotărâtă a 
Întrupării. 

12. Alături de aceasta (de Ana), astăzi sărbătorim (şi noi). Ea este 
astăzi gazda noastră, a celor credincioşi şi care, veseli şi bucuroşi, stăm la 
aceeaşi masă cu ea. Iar faţă de acest ospăţ, să nu se arate nimeni 
nepăsător, pentru că este prefigurarea celui viitor. Acesta este planul şi 
simbolismul lui cel mai curat. Prin aceasta (prin Ana) ni se deschide poarta 
spre acela (spre ospăţ). 

Vrei să vezi, ca printr-o deschizătură, bucuria cea vestită şi fără de 
sfârşit? Ia seama cu atenţie la cea din prezent. Doreşti să guşti mai mult din 
fericirea viitoare? Ia parte la cea din prezent, ca şi cum ai lua parte la un 
ospăţ. Eşti bucuros să auzi murmurul celor ce pururea sărbătoresc? 
Îndreaptă-te către aceasta şi ascult-o cu atenţie, folosind urechea trupului 
şi pe cea a sufletului. Străluceşte împreună cu razele începutului făcut de ea 
pentru noi şi vei vedea cum Soarele cel luminos va străluci, învăluindu-i 
continuu în lumina sa pe cei vrednici.  

13. Care dintre orbi a zărit lumina cea preadulce? Care dintre noi a 
traversat arena şi, după ce a trecut de gropi, a ajuns la capăt de drum şi a 
dobândit recompensele promise, deşi avea picioarele legate? 

Înarmează-te cu bunăvoinţă şi aleargă să iei parte la sărbătoarea în 
cinstea mamei Maicii lui Dumnezeu, la fel cum, cu paşi repezi, căprioara 
aleargă către izvor, ca să-şi potolească setea. Doar aşa te vei ridica 
asemenea unei stânci înalte şi te vei grăbi cu bucurie să ajungi la ea şi să te 
numeri printre cei ce o cinstesc, iar cea sărbătorită te va vedea că eşti unul 
dintre aceia pe care ea îi cheamă cu glas înalt şi puternic. 
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Dar cine este sărbătorita? Este Ana, cea care pe Doamna şi Stăpâna 
noastră a tuturor a născut-o, pentru noi. Ea este cea care, prin rodul 
pântecelui său, pe cei surghiuniţi datorită neascultării din casa cea dintâi 
(din rai), i-a readus la aceasta. Ea este cea care i-a umplut pe toţi cei 
condamnaţi la tristeţe, cu bucurie nespusă şi veselie. Ea este cea care, prin 
mijlocirea Fiicei sale, a făcut să strălucească Soarele pentru toţi cei 
condamnaţi la întunericul păcatului. Ea este cea care a mijlocit pentru ca 
toţi cei legaţi prin sărăcia virtuţilor, să dobândească bogăţia cea veşnică şi 
nesecată, şi i-a ridicat la patria cea dintru început (cerească). Ea este cea 
care, prin rodul pântecelui ei, a ridicat-o pe cea de dinainte, adică pe Eva, 
din starea de păcat, şi care a alungat, pentru totdeauna, umbra şi a adus 
lumina Harului celui nou. 

14. În acest chip ni s-a făcut nouă cunoscută mama Maicii lui 
Hristos. Ea ne-a oferit şi nouă, celor ce stăm la aceeaşi masă cu ea, aceste 
bunătăţi. Şi tot ea ne conduce. Alături de ea se află şi ţine pe Fiica ei şi 
Stăpâna a toată creaţia şi împreună cu ea, pe Fiul ei şi Dumnezeul şi Cel 
(care este cel) mai apropiat dintre rudele ei după trup. 

Şi cum să nu se afle ea (Născătoarea de Dumnezeu), astăzi, alături 
de maica sa, la fel cum şi Acesta (Hristos) stă lângă mama Maicii Sale, Cel 
ce ne-a învăţat că trebuie să ne cinstim părinţii, îndată după Creatorul şi 
Tatăl? Şi mulţimea cea sfântă din ceruri, iată cum se revarsă, parcă ar 
urma şi ar fi însoţitoare lui Dumnezeu şi Creatorului tuturor celor văzute şi 
nevăzute. Cei ce se vor aduna acolo, se vor bucura de daruri, pentru ca să 
pregătească cea mai frumoasă şi mai strălucitoare dintre sărbători, iar cei 
ce o sărbătoresc pe aceasta, să fie veseli şi mulţumiţi. 

15. Iată de ce noi, cei ce căutăm bogăţia darurilor duhovniceşti, 
trebuie să ne adunăm cu bucurie şi să-i îndemnăm şi pe cei ce întârzie să 
vină şi să-i sfătuim şi pe ei. Acesta este ospăţul rânduit nouă de Ana, 
pricinuitoarea acestei bucurii, nu una nestatornică şi trecătoare, care ajută 
puţin sau deloc, ci una care rămâne neschimbată şi mai presus de timp, de 
care se bucură cei ce împreună participă la ea cu cele mai bune speranţe şi 
care în final duce spre fericirea cea adevărată, astfel încât cel mai bine 
(este) să petreacă cei ce au fost consideraţi vrednici. 

16. Acolo (sunt) cetele cele din veac rânduite ale sfinţilor, ce 
pururea petrec şi acordă plăcerea împărăţiei celei care prin aceştia a fost 
mai dinainte gătită. Acolo nu mai este durere şi întristare şi suferinţă. Acolo 
fericirea se împarte acum din belşug, fiind mult dorită de cei ce, prin vorbă, 
dar şi prin fapte, s-au făcut vrednici de ea. Acolo, pentru fiii luminii, 
străluceşte lumina nematerială, nespus mai puternică decât cea lumească. 
Acolo se află locul de odihnă cu apa cea dătătoare de viaţă şi locul cel cu 
verdeaţă ce nu se ofileşte niciodată. Acolo sunt şi sânurile lui Avraam şi 
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sălaşurile cele multe ale lui Dumnezeu şi Tatălui tuturor. Acolo mii şi mii de 
mii de îngeri cereşti Îl preamăresc neîncetat, înălţând cântare veşnică. 
Acolo se află şi Ana, cea de Dumnezeu iubitoare, bucuroasă şi mulţumită de 
Fiica sa. Fie ca şi noi să ne învrednicim să ajungem acolo, prin trăire 
aleasă şi prin vieţuirea neîncetată a virtuţilor. În viaţa aceasta, noi, cei ce 
am răzbit prin ape potrivnice, să-i lăsăm în urmă pe piraţii şi hoţii (vieţii 
acesteia), ce se năpustesc zadarnic şi prosteşte asupra noastră, şi să ne 
avântăm spre limanurile sfinte, iar Ana cea fără de seamăn şi de Dumnezeu 
iubitoare, împreună cu preabinecuvântata Stăpâna noastră şi de Dumnezeu 
Născătoarea şi Fiică a sa, să mijlocească pentru noi la Preamilostivul şi de 
oameni iubitorul Fiu al ei şi Dumnezeu. Căci Acesta este izvor al milei şi 
adânc nesfârşit al iubirii de oameni şi Lui I se cuvine toată cinstea şi 
închinăciunea, împreună şi Celui fără de început şi deofiinţă şi nedespărţit 
Părinte şi Preasfântului şi de Viaţă Dătătorului Său Duh, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor. Amin! 
 
Cuvântul Sfântului Petru al Argosului la Zămislirea Sfintei Ana, când a 
luat în pântece pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 
Cuvântul la Zămislirea Sfintei Ana este bine cunoscut în Apus, fiind tradus, 
cu scolii şi însemnări, teologii romano-catolici socotind că în acesta se 
cuprind unele elemente pentru susţinerea dogmei Imaculatei concepţii. De 
fapt, episcopul Petru nu vorbeşte nicăieri despre această învăţătură. Mărturie 
stau şi alte locuri din cuvântările sale. 

Primele mărturii istorice privind prăznuirea acestei sărbători vin de 
la Sfântul Andrei Criteanul şi din Cuvântul lui Ioan Monahul Evvias (+740), 
care semnalau că sărbătoarea nu fusese atunci încă proclamată oficial, nici 
nu fusese recunoscută şi cunoscută de către toţi creştinii. Generalizarea 
sărbătorii este legată de secolul al IX-lea (după cum rezultă din cuvântările 
rostite de Gheorghe al Nicomidiei, Leon al VI-lea şi din Nomocanonul lui 
Fotie). 

Traducere:2 
1. Mare admiraţie şi bucurie sufletească simt, când văd lucrări mari 

şi minunate ale celor slăviţi. Mă încearcă uimirea, pentru purtarea de grijă 
a Stăpânului nostru pentru noi. 

Căci astăzi prăznuim vestea împăcării noastre cu Dumnezeu. Astăzi, 
neamul nostru cel alungat (din Rai) se bucură să vadă, nestingherit, 
deschiderea drumului de întoarcere. Astăzi, strămoşii noştri se veselesc să 

                         
2 Text tradus din ediţia: SF. PETRU EPISCOP AL ARGOSULUI, Viaţa şi Cuvintele, 
introducere, text, traducere, scolii de Prof. Konstantinos Th. Kiriakopoulou, Atena, 1976. 
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afle sentinţa, că nu mai este mult şi vor fi izbăviţi din rătăcirea lor 
lumească. 

Şi deja se bucură de vestea cea dătătoare de speranţă, că trandafirul 
cel binemirositor (Maria), sădit în pământ neroditor (Ana), va cuprinde cu 
parfumul său întreg pământul şi va îndepărta mirosul neplăcut al călcării 
poruncii (dată primilor oameni). 

Acum întreaga fire tresaltă, văzând cum se pune temelia palatului 
preacurat al Celui mai mare între Împăraţi, Hristos, şi “ovaţionează”, 
exprimându-şi recunoştinţa şi preamăreşte pe Dumnezeu, Cel ce este 
pricină şi izvor al tuturor bunătăţilor. 

Acum, Raiul Sfânt (Maria) se sădeşte în pântecele cel învechit de 
vreme (Ana), ca să ne readucă la viaţă, prin pomul cel dătător de viaţă 
(Hristos), care va încolţi din el (din Maria), pe noi, cei ce am fost alungaţi 
din cel dintâi (din Rai) şi condamnaţi la moarte. 

Acum, florile Primăverii celei duhovniceşti îşi împrăştie miresmele 
şi prevestesc intrarea Lui (Hristos). Acum înfloresc nardul, şofranul şi 
crinii,3 şi îşi etalează forma lor preadulce, pricinuind mulţumire acelora 
dintre noi ce sunt în starea de suferinţă a păcatului. Odată cu noaptea 
păcatului, a dispărut şi cea mai tristă dintre iernile suferinţei, făcând loc 
Primăverii celei pline de gingăşie, dimpreună cu ziua evlaviei, însoţită de 
căldura Sfântului Duh. 

2. Să gustăm, aşadar, bucuria, şi să înălţăm cu toţii cântare cu glas 
tare, văzând că începe să se sădească în pântecele Anei obârşia cea înaltă a 
neamului nostru. Să batem din palme şi să compunem coruri (cântări) 
duhovniceşti, sărbătorind Zămislirea aceleia, care va să fie motivul veseliei 
noastre şi pricinuitoarea unei bucurii de negrăit. 

Într-un glas să cântăm Dumnezeului nostru. Iar prin Ana şi Ioachim 
să o preamărim pe Fecioara şi Stăpâna cea Preacurată, cea care este 
pricinuitoarea eliberării noastre, noi toţi, cei ce am fost cândva robi 
păcatului, iar astăzi ne-am îmbogăţit. Aşadar, să zicem şi noi, cuprinşi de 
aceeaşi uimire, precum dumnezeiescul David: „Cât s-au mărit lucrurile 
Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!” (Psalmul 103, 25). 

Dar cine va fi în stare să laude lucrurile cele minunate ale puterii 
Sale? Şi cât de deschisă trebuie să fie inima, ca să măsoare adâncul 
vrerilor Sale neştiute? 

Noi, cei alungaţi (din rai), ne eliberăm de la condamnare. Noi, cei 
ce ne-am încrezut în sfaturile diavolului, începătorul răutăţii, cel în chipul 
şarpelui, chiar dacă am fost alungaţi, ne unim din nou cu Ziditorul nostru. 

                         
3 Acestea sunt plante cu arome şi culori deosebite: uleiul de nard are calităţi terapeutice 
unice, şofranul este cel mai scump condiment, iar despre crini vorbeşte Mântuitorul Însuşi.  
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Noi, cei ce cu bună ştiinţă am scuturat jugul Său de pe grumajii noştri şi ne-
am alăturat vrăjmaşului, să stăm din nou sub (jugul) cel bun al Aceluia, (pe 
care ni-l dă) prin nespusa bunătate a Sa. Noi, cei ce ne-am împovărat cu 
greutăţile cele copleşitoare ale păcatului, chemaţi suntem astăzi la odihnă. 

Praznicul de astăzi este, aşadar, început şi pricină tuturor acestora, 
precum şi a tuturor celorlalte şi răsare asemeni Luceafărului, înaintea 
soarelui şi singur prevesteşte pe toate celelalte în general. 

3. Ioachim, aşadar, unul din cei mai de seamă şi vestiţi evrei, de 
neam din seminţia lui David, a luat de soţie pe cea de acelaşi nume cu 
dumnezeiescul har, pe Ana, din aceeaşi seminţie cu el (pentru că legea nu le 
dădea voie acelora să-şi ia soţie din altă seminţie). Astfel, după ce 
împreună au săvârşit virtutea, cei doi (arătând) aceeaşi preţuire (cinste) şi 
aceleaşi simţăminte (omotimos şi omopsihos), niciunul nelăsându-se mai 
prejos decât celălalt, i-au întrecut în virtute pe toţi cei din vremea lor, în 
chip negrăit. 

Iar dovadă limpede despre aceasta stau cele ce au urmat naşterii. 
Pentru că doar aceştia, dintre toţi oamenii, s-au învrednicit să slujească 
Taina aceasta şi să fie părinţi ai Maicii Domnului şi strămoşi ai naşterii Lui 
pământeşti. 

Însă, cu toate că fuseseră până atunci vrednici, aceştia 
îmbătrâniseră fără să dobândească urmaşi, şi tristeţea îi însoţea 
pretutindeni din cauza aceasta, fiindcă între timp fuseseră lipsiţi de cel mai 
important (dar) dintre toate cele făgăduite de Dumnezeu, de Cel ce are 
putere asupra tuturor bunurilor. 

4. Aşadar, îndată ce a sosit ziua cea mare4 (cred că este vorba 
despre Sărbătoarea Corturilor, celebrată în luna lui septembrie), în care 
trebuiau să se adune toţi, din toate seminţiile, la Ierusalim, aşa cum cerea 
Legea (mozaică), Lege care rânduia (să se facă adunare) de trei ori pe an, 
şi la această sărbătoare, şi în cea de-a paisprezecea zi a primei luni a 
anului şi la sărbătoarea Cincizecimii (toate fiind numite sărbători mari), 
toţi, după posibilităţi, s-au adunat în templul cel sfânt din cetatea cu acelaşi 
nume, unde au adus jertfă lui Dumnezeu. 

„Nimeni să nu se înfăţişeze înaintea Mea cu mâna goală” (Ieşire 23, 
15), spune profetul, ca să oprească închinarea şi aducerea de jertfe 

                         
4 Aceste evenimente nu sunt relatate de Sfintele Evanghelii. Dar în Protoevanghelia lui 
Iacob citim: „Iată, a sosit şi ziua cea mare a Domnului… Atunci Ruben a stat înaintea lui 
Ioachim şi i-a zis: Nu ţi-e îngăduit să aduci tu, primul, daruri, căci n-ai născut vlăstar în 
Israel. S-a întristat Ioachim foarte tare… Şi-a amintit de patriarhul Avraam căruia, spre 
sfârşitul vieţii, i-a dat Dumnezeu fiu pe Isaac… Şi iată, un înger al Domnului… i-a zis: 
Ana, Domnul a împlinit ruga ta… Vei naşte prunc…”, în vol. Evanghelii apocrife, trad. de 
C. Bădiliţă, Ed. Polirom, Iaşi 2002, pp. 35-36. 
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dumnezeilor celor făcuţi de mâna omului,  ca oamenii să se închine numai 
lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, Cel ce a făcut totul din nimic, nu are 
nevoie de cele ale noastre, dar ca izvor a tot binele, caută mântuirea 
noastră. 

Aşadar, după cum am spus, în timp ce toate seminţiile îi aduceau lui 
Dumnezeu daruri, a ajuns acolo şi sfânta familie, adică Ioachim şi Ana, 
păzitoarea cultului Legii, trăsătura cea mai nobilă a seminţiei lui Iuda, 
modestia cea mai vrednică de slavă, început şi pricină a Întrupării 
Domnului tuturor Hristos, podoaba cea mai sfântă a lui David şi chip 
neasemuit al mântuirii noastre. 

Şi luând parte (la sărbătoare) fără să-şi înalţe privirile, ca alţii, 
precum Ruben, care ţinea seama jertfelor aduse de ceilalţi, ci fără zgomot şi 
în linişte, în locul ofrandelor (materiale) au adus sufletul lor zdrobit şi 
smerit, Celui care nu îi smereşte. 

5. Ruben, însă, cu obrăznicie stând în faţa lor, încerca să-i împiedice 
şi chiar a îndrăznit să-i jignească, fiindcă nu aveau copii, spunând despre 
ofrandele lor că nu sunt vrednice de a fi primite. 

De ce faci acestea, Rubene? Cum îndrăzneşti tu, cu atâta obrăznicie, 
să-i acuzi pe cei ce n-au greşit, pe când tu te faci vinovat de atâtea lucruri 
groaznice? Cum poate fi cineva vinovat de cele pe care, prin firea sa, nu 
este capabil să le facă? Cine poate sta împotriva poruncii lui Dumnezeu şi 
îndrăzneşte să-şi lovească picioarele în cuie? Unde ai auzit că Dumnezeu 
Îşi întoarce faţa Sa de la cei ce nu au copii? Oare nu a primit El darurile pe 
care I le-a adus Abel, cel fără de copii? Nu i-a binecuvântat pe Avraam şi 
pe Saara, deşi nici aceia nu dobândiseră copii? Oare nu a ascultat El 
rugăciunea Anei, rivala Feninei, deşi nici aceasta nu născuse? Nu a 
ascultat cândva rugăciunile marelui Ilie şi pe cele ale lui Elisei, cei ce se 
rugau pentru ca alţii să dobândească prunci, şi nu i-a slăvit pe ei cu 
nenumărate minuni, primind ofrandele aduse de aceştia? Nu cumva spui că 
nici Zaharia nu a fost acceptat, deşi a devenit arhiereu şi primea ofrandele 
aduse de ceilalţi, pe care le oferea Domnului? Cum putea face altfel, pentru 
că acesta este un drept exclusiv al preotului să judece asemenea lucruri şi 
nicidecum al tău, cel ce ai pângărit patul tatălui tău. Cinstea aceasta a fost 
dată de Moise lui Levi, care nu a dobândit-o de la sine, ci i-a dăruit-o 
Dumnezeu, prin mijlocirea lui Moise. 

6. Cum nu te înspăimânţi să te împotriveşti cinului celui preoţesc şi 
neamului celui împărătesc? Oare nu cumva, când v-a binecuvântat 
Patriarhul, sau a spus mai înainte despre toate câte vi se vor întâmpla, a 
proorocit că pe tine (şi pe fraţii tăi, seminţia ta) vă vor preamări şi a prezis 
că-i veţi învinge pe toţi duşmanii? 
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Nicidecum, pentru că această cinste avea să-i revină seminţiei lui 
Iuda. Pe tine, însă, ca şi faptele tale, te-a pus la zid cu asprime şi a vestit că 
seminţia ta va fi mai mică decât celelalte seminţii. Tot aşa a proorocit că, în 
zilele mai de pe urmă, din seminţia lui Iuda va străluci taina, nădejdea 
Neamurilor, Domnul nostru Iisus Hristos. 

Încă şi despre vremea în care se va arăta Soarele cel Mare al 
Dreptăţii, pentru cei aflaţi în întunericul şi în umbra morţii, s-a proorocit 
că: „Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici legiuitor din neamul său, până ce va 
veni Acela, pe Care Îl aşteaptă, nădejdea neamurilor” (Facere 49, 10). 

Şi Patimile Aceluia le-a proorocit, cele ce sunt temelia mântuirii 
tuturor şi pricinuitoare ale nemuririi şi care au biruit moartea. 

Căci spune: „El a îndoit genunchii şi s-a culcat ca un leu, ca o 
leoaică... Cine-l va deştepta şi va spăla în vin haina Sa şi în suc de strugure 
veşmântul Său?” (Facere 49, 11-12). Iar acestora le-a adăugat cea mai 
frumoasă profeţie a Învierii: „Ochii Lui vor scânteia ca vinul şi dinţii Săi 
vor fi albi ca laptele”. Iar cea mai folositoare dintre învăţăturile Sale: 
„Acela îşi va lega de viţă asinul Său…”, a fost dată spre pregătirea 
neamurilor, ca ele să urmeze predica Apostolilor, şi „de vlăstarul viţei 
asinul Său”. Pentru că, într-adevăr, aceia au făcut cunoscută predica lor 
mântuitoare nu numai celor dintre neamuri, ci şi acelora dintre iudeii ce 
slujesc la templu. 

7. Cum a reacţionat aşadar acea familie sfântă, ce s-a învrednicit de 
harul dumnezeiesc, adică Ana şi Ioachim, faţă de trufia celui ce credea că 
judecă drept şi căuta să pară mai vrednic decât aceia, cu toate că ei erau 
mult mai îndreptăţiţi să-l judece pe el? 

N-au răspuns nicicum. Dar inimile lor erau sfâşiate de durerea cea 
mai adâncă şi mai apăsătoare, nu atât datorită vorbelor lui pline de 
răutate, ci de (grija despre) cum să facă să fie darurile lor bine-primite şi 
ca Dumnezeu să le arate ispăşire. Însă liniştiţi şi blânzi, s-au întors la casa 
lor, oftând şi vărsând lacrimi. Pentru că Dumnezeu le descoperise deja 
voinţa Sa şi le vestise că vor dobândi un urmaş după trup, adică pe Hristos, 
cel „care, ocărât fiind, nu răspundea cu ocară; suferind, nu ameninţa...” (I 
Petru 2, 23). Acestea, însă, le-am auzit şi mai înainte, prin Isaia, care 
spune: „Spre unii ca aceştia Îmi îndrept privirea Mea: spre cei smeriţi, cu 
duhul umilit şi care tremură la cuvântul Meu!” (Isaia 66, 2) (adică spre cei 
care, cu teamă fiind, se îngrijesc să-mi împlinească poruncile). 

8. Aşadar, după ce s-au întors, s-au dedicat din tot sufletul lui 
Dumnezeu şi, renunţând la toate, I-au mai cerut un singur lucru: să le 
dăruiască un copil, amintindu-I câte mai făcuse, în mod minunat, în 
vremurile de demult, dezlegându-i pe mulţi de nerodnicie şi făcându-i 
părinţi; pe câţi deznădăjduiţi, ajunşi la adânci bătrâneţi, i-a făcut în stare 
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să nască, cum i-a adus din starea de durere şi dispoziţia suferindă la 
deplina bucurie şi la viaţa veselă. 

9. În acest fel, zi şi noapte se roagă neîncetat lui Dumnezeu, Care 
ascultă rugăminţile drepţilor şi pe ale celor ce postesc şi fac tot felul de 
fapte bune şi adaugă că, dacă le va fi împlinită ruga, o vor închina lui 
Dumnezeu ca dar, adică Celui care le-a dăruit-o. 

Şi a ascultat Dumnezeu, Cel Care face voia celor care Îl cinstesc pe 
El şi ascultă rugăminţile lor şi Care se apropie de cei care Îi rostesc numele 
cu sinceritate. Mai mult decât atât, nu a făcut din ei simpli părinţi, ci i-a pus 
mai presus de toţi ceilalţi. Cu alte cuvinte, pe cât de deosebită a fost fiica 
lor faţă de pruncii altor părinţi, pe atât de mult s-au arătat a fi Ioachim şi 
Ana mai presus faţă de toţi ceilalţi părinţi. 

Şi, de vreme ce (noi oamenii) aveam nevoie de întruparea (Fiului) 
lui Dumnezeu, ca unii ce eram condamnaţi pentru păcatele noastre la 
moarte şi stricăciune, aceea (Maria) trebuia să fie mai bună decât toţi 
ceilalţi oameni după neprihănire, pentru că Ea avea să slujească această 
(lucrare) măreaţă. Fiindcă avea să devină, o, ce minune, Maica lui 
Dumnezeu, se cuvenea neapărat ca şi părinţii acesteia, ai Născătoarei de 
Dumnezeu, să fie mai presus decât toţi înaintaşii lor, pentru ca prin aceasta 
(Maria) să-L nască pe Dumnezeu. De altfel, nici nu se putea ca părinţii 
acesteia să fie alţii şi nici aceasta să fie fiică a altor părinţi, decât a 
acestora (Ioachim şi Ana). 

10. Drept pentru care astăzi cerurile se umplu de bucurie şi oamenii 
înalţă cântări de mulţumire lui Dumnezeu, spunând:  

„Mulţumescu-Ţi, Doamne, că pe mine, cea stearpă şi fără de prunci, 
m-ai făcut în stare să nasc. Căci ai început să mă curăţi de mărăcinii 
condamnării mele şi, prin mijlocirea dumnezeieştii Ana şi a lui Ioachim, m-
ai rânduit (asemeni ogorului) spre a fi cultivat. 

Mulţumescu-Ţi Ţie, Cel care m-ai învăţat şi astăzi mă ierţi. Ce să-ţi 
dau în loc, Ţie, Cel care m-ai osândit din cauza călcării poruncii, să nasc în 
dureri, iar acum îmi aduci din nou vestea cea îmbucurătoare prin naştere? 
Acum a prins viaţă trandafirul din mine (adică Maria, în pântecele Anei) şi 
alungă mirosul păcatului meu şi transmite ambianţa dumnezeiască emanată 
de mireasma sa. 

Până azi, eu, cea născută din femeie, eram vrednică de plâns. 
Astăzi, însă, prin mijlocirea femeii, fericită sunt. Pentru că văd, aşa cum a 
fost proorocit, că promisiunile Tale se împlinesc, pentru care aştept cu 
nerăbdare să văd, neîntârziat, plinirea lor. 

11. De-acum, Fecioara s-a sădit în pântecele sterpei Tale, după cum 
spune Isaia, care va purta în pântece şi va naşte pe Emanuil, la fel cum 
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Norul cel uşor se formează şi Toiagul odrăsleşte, pentru că pe acela mă voi 
sprijini. 

Acum, poarta cea dinspre Răsărit, după cum spune Iezechiel, se 
zideşte şi este păzită, pentru ca prin ea doar Tu să intri. Acum se înalţă 
Muntele, după cum spune Daniil, cel din care Tu, piatra cea neşlefuită, 
după ce vei rupe şi vei alunga toată împărăţia potrivnică, vei arăta 
(împărăţia) Ta. Astăzi Muntele, cel pe care vei binevoi, după cum spune 
David, să te sălăşluieşti, se înalţă în pântecele Anei şi arată tuturor că 
seminţia lui David se înmulţeşte. Astăzi, aşa cum spune marele Patriarh, 
Scara se sprijină pe pământ şi în cer, (Scară) pe care Tu vei coborî şi te vei 
uni cu mine, şi îmi vei ridica exilul la tronul Tatălui. 

12. Bucuraţi-vă, astăzi, împreună cu mine, şi voi, cei de dinaintea 
Anei celei sterpe, şi cei din seminţia marelui Ioachim, căci chemarea 
voastră aproape este. Se împlineşte mântuirea voastră. Se zideşte prin 
naşterea acesteia, prin care veţi fi scoşi din osânda cea îndelungată. 

Bucuraţi-vă toţi drepţii. Bucuraţi-vă toţi patriarhii şi profeţii. A 
răsărit floarea neamului nostru. S-a apropiat plinirea profeţiilor voastre. S-
au realizat făgăduinţele făcute vouă. Făgăduinţele cele care au fost date 
vouă prin multe şi felurite căi, au ajuns la sfârşitul lor. De acum, nu doar 
sperăm la cele aşteptate, ci le vedem cu proprii ochi (cum se împlinesc). 

Acum se bucură şi cetele sfinţilor îngeri din ceruri, atât de dragi 
oamenilor, pentru că urmează exemplul Domnului lor. Adică, dacă numai 
pentru un păcătos ce se căieşte, aceia se bucură, cum să nu se bucure când 
văd începutul chemării noastre, a tuturor? Cum să nu se veselească văzând 
cum se înalţă cetatea cea fără de prihană a Stăpânului şi a Împăratului 
împăraţilor, Hristos? Cum să nu se umple de veselie şi bucurie nemăsurată 
şi mai presus de fire, când văd spartă despărţitura şi se unesc cele ce au 
fost despărţite şi care acum devin Turma cea una a lui Hristos? 

13. Bucură-te şi tu, pereche cu totul minunată, cea care ai adus 
tuturor bucuria. Bucură-te, Ana, chip de Dumnezeu însufleţit. Bucură-te, tu, 
cea care ai fost stearpă, şi care cu naşterea ta de prunci ai învins cu totul pe 
oameni. Bucură-te, pământ neroditor, cea care până şi raiului lui 
Dumnezeu i-ai dat viaţă. Bucură-te, cea fără de prunci din cauza 
nerodniciei, care pe Maica lui Dumnezeu ai născut-o. Bucură-te, tu, cea 
care ai purtat în pântece pe cea care avea să poarte în pântecele ei pe Cel 
ce ţine în palma Sa universul. Bucură-te, tu, ceea ce ai încăput în pântecele 
tale pe Aceea care este Platitera (Împărăteasa cerului şi a pământului).5 
Bucură-te, tu, cea care întreci, în afară de fiica ta, pe toate mamele, pentru 

                         
5 Este reprezentarea iconografică a Maicii Domnului cea mai cunoscută, zugrăvită pe bolta 
altarului bisericilor ortodoxe.  
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că doar aceasta te întrece să fii întâia între toate. Bucură-te, tu, cea care ai 
dat naştere neamului nostru adevăratei bucurii. Bucură-te, tu, cea care ai 
slujit bine Legea lui Dumnezeu, ca să primeşti în schimb, în dar, harul. 
Bucură-te, maică a Maicii Stăpânului şi “bunică” a lui Hristos, semn de 
modestie a tuturor maicilor. Bucură-te, tu, cea care, prin naşterea ta, ai 
învins bătrâneţea şi povara nerodniciei, şi te-ai îmbrăcat în cămaşa cea 
nouă, de mâna lui Dumnezeu croită. 

14. Bucură-e şi tu, Ioachime, podoaba tuturor drepţilor şi semnul 
admirabilei modestii a părinţilor. Bucură-te, tată al Maicii lui Dumnezeu şi 
preacinstite strămoş al Lui. Bucură-te, tu, cel ce te-ai învrednicit să ţii în 
mâinile tale pe ceea ce avea să-L ţină pe El, Cel Care, ca Dumnezeu, nu 
este încăput de niciun loc. Bucură-te, tu, cel ce închizi şirul părinţilor pe 
pământ. Bucură-te, tu, cel ce prin rugăciunea ta insistentă către Dumnezeu 
ai dat naştere fiicei celei mai presus chiar şi decât toţi fiii Lui, în afară de 
Fiul ei. 

Bucură-te, tu, cel care eşti cel mai drept după Lege şi cel mai sfânt 
după Har, căci prin fiica ta ai făcut începuturile acestuia (ale Harului).  

Mai presus sunteţi voi decât marele Avraam şi decât Saara prin 
naştere, pe cât este rodul pântecelui vostru mai nepreţuit decât Isaac. Voi 
sunteţi fără de asemănare mai presus decât Rebeca şi decât soţul acesteia 
după naştere. Fiindcă nici nu este firesc să fie asemuită Maica Domnului cu 
fiul aceluia (al lui Avraam). Pentru că rodul pântecelui Ei nu poate fi 
asemuit cu cel vestit pentru răutatea sa (Isav). 

Voi aţi întrecut într-un fel cu neputinţă de grăit, pe Iacov, cel cu 
mulţi copii cu Lia şi Rahila. Fără măsură aţi întrecut şi pe Fenina şi pe 
Elcana şi chiar pe rudele voastre Zaharia şi Elisabeta, pentru că voi aţi dat 
naştere aceleia care L-a născut pe Stăpânul tuturor. 

15. Însă, părinţi ai Născătoarei de Dumnezeu şi preasfinţi înaintaşi 
ai lui Dumnezeu, dulce mângâiere a seminţiei noastre, preasfinte şi 
cucernice jertfe, daţi-ne nouă tuturor pace. Faceţi să înceteze neînţelegerea 
dintre neamuri şi faceţi ca grumazul lor semeţ să se plece şi trufia lor să se 
stingă. Faceţi să se tocească pumnalul cel (scos) împotriva noastră. 
Imploraţi ca Hristos să înalţe mâinile Sale împotriva trufiei lor şi să nu mai 
lase ca mâinile lor cele lipsite de simţire şi cu sânge mânjite, să prăduie 
floarea. Să nu se mai repeadă, cu turbare, asupra noastră, barbarii,6 

                         
6 În vremea aceea, ţărmurile Peloponezului, pe care se afla şi oraşul Argos, erau adeseori 
atacate de piraţii arabi, care ucideau şi luau robi. Din cuvântările lui Petru aflăm şi despre 
invaziile slavilor, probabil bulgari, care între anii 894-896 şi mai ales între anii 913-924 
(925) au năvălit în Balcani, ajungând până în Peloponez. 
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punându-ne împotrivă din nou scuturile şi suliţele şi arcurile şi pumnalele 
lor. Şi să nu se mai bucure de noi duşmanii noştri. 

Vedeţi pe cât de mulţi şi fără milă au omorât, prin sabie trecându-i! 
Vedeţi cât de mult sânge au vărsat, lăsând trupurile lor neîngropate ca 
pradă fiarelor pământului şi păsărilor cerului, cu soarele şi stelele, iarna şi 
vara şi o imagine vrednică de multe lacrimi (au lăsat) cu oamenii care 
supravieţuiseră. 

16. De aceea, nu zăboviţi, ci grăbiţi-vă de mijlociţi pe lângă Fiica 
(voastră) şi Maica lui Dumnezeu. Ea nu-i va ignora, desigur, pe părinţii 
care o imploră. În acelaşi timp, rugaţi-vă şi Fiului acesteia, Dumnezeu şi 
urmaş al vostru după trup. Căci ştim că deloc nu va ignora (Acesta) 
rugămintea maicii Sale şi a strămoşilor Săi. Ci o va împlini şi ne va izbăvi 
de ispitele cele văzute şi nevăzute, cele ce vin de la neînduraţii noştri 
vrăjmaşi şi va păzi restul vieţii noastre în pace şi netulburat (statornic). 
Pentru că El este Dumnezeul milei şi al iubirii de oameni. Şi Lui I se cuvine 
toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Tatăl Său Cel fără de 
început şi cu Preasfântul, Bunul şi de viaţă dătătorul Duh, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor. Amin! 
 

(Pr. Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN I. BĂJĂU)7 
 

 
 

 

                         
7 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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PREDICI, COMENTARII, MEDITAŢII 
 

Omilie la cuvintele: 
„Tu eşti Hristos Fiul lui Dumnezeu Cel viu,  

Lumina cea adevărată” 
 

Iubiţi credincioşi, 
 

Aşa cum ne învaţă Sfânta Evanghelie, Fiul lui Dumnezeu este 
lumină din lumină, este lumină ipostatică. Sfântul Ioan Evanghelistul Îl 
numeşte explicit lumină, vestirea lui fiind că Dumnezeu este lumină: „Şi 
aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El şi v-o vestim: că Dumnezeu 
este lumină şi nici un întuneric nu este întru El”.1 Fiul Tatălui este Lumină 
personală născut dintr-o Lumină personală, din Tatăl ca persoană, ceea ce 
înseamnă că e mai presus de lumină ca energie a Preasfintei Treimi. Din 
punct de vedere teologic, Tatăl este lumină ipostatică, Fiul lumină 
ipostatică, născut din Tatăl lumină şi Sfântul Duh este lumină, purces din 
Tatăl lumină sau, într-un cuvânt, Preasfânta Treime este lumină tripersonală 
transcendentă, supremă şi absolută. Cele trei Lumini ipostatice dovedesc că 
lumina nu este doar o energie, ci este însăşi tripersonalitatea suprafiinţială, 
sau suprafiinţa tripersonală. După cum ştim, în timpul Sfântului Grigorie 
Palama s-a iscat o controversă în jurul luminii divine. Învăţătura catolică 
despre caracterul creat al lumii a generat o problemă teologică majoră 
referitoare la raportul dintre creat şi necreat. Centrul acestei probleme 
gravita în jurul raportului dintre firea dumnezeiască necreată a 
Mântuitorului Iisus Hristos şi firea Sa umană creată şi enipostaziată prin 
Înomenirea Sa din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Pentru Sfântul 
Palama lumina divină este necreată, cu atât mai mult Persoana Logosului 
este lumină veşnică ce se naşte din Tatăl, Lumină veşnică. Fireşte, tot ceea 
ce este creat se află, din punct de vedere ontologic, la o distanţă 
incomensurabilă de tot ceea ce este increat şi la o distanţă de negrăit faţă de 
Dumnezeu Cel necreat. Pornind de la această consideraţie hristologică, 
nimic, nici chiar unirea ipostatică, nu transformă ontologic sau fiinţial 
creatul în necreat. În atare caz, Fiul Lumină este din veşnicie Lumină 
ipostatică, iar prin Naştere, Răstignire şi Înviere pătrunde cu lumina Sa 
umanitatea răstignită şi înviată, aceasta fiind străbătută şi umplută de lumina 
proprie dumnezeirii Sale ipostatice. Este foarte important să subliniem că, în 
virtutea unirii ipostatice dintre firea divină şi cea umană, faţa omenească a 

                         
1 I Ioan 1, 5. 
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Mântuitorului Iisus Hristos exprimă chipul ipostatic nemuritor al Fiului lui 
Dumnezeu. Sfântul Ioan Damaschinul surprinde această realitate în slujba 
de înmormântare, când cere lui Dumnezeu ca sufletele drepţilor să se 
odihnească în lumina feţei Domnului nostru Iisus Hristos, şi nu într-o 
lumină ca energie distinctă de El. Din acest context înţelegem că Tatăl a 
trimis în lume pe Însuşi Fiul Său, nu o putere impersonală sau o energie, fie 
ea şi necreată. Numai în felul acesta s-a putut trece prin Înomenirea Fiului 
prăpastia dintre necreat şi creat. Datorită acestei iconomii, atât lumea a fost 
cuprinsă de Treime prin Întrupare, cât şi Trupul tainic al Domnului, 
Biserica, care este plină de prezenţa ipostatică a Logosului înomenit, El 
Însuşi fiind Capul acesteia, iar noi mădularele Lui. Tocmai datorită acestui 
fapt, credincioşii în Biserică sunt cuprinşi prin Sfintele Taine în lucrarea 
mântuitoare a Domnului slavei şi înălţaţi permanent în Duhul Sfânt la Tatăl 
ceresc. Ca atare, oamenii sunt chemaţi ca prin harul Duhului Sfânt şi prin 
nevoinţă să-L vadă pe Dumnezeu în lumina Mântuitorului Iisus Hristos şi să 
se unească cu El în lumina cea neînserată a Împărăţiei cerurilor. Sfântul 
Apostol Pavel ne spune că „Dumnezeu locuieşte în lumina cea neapropiată 
şi nimeni nu poate să-L vadă”,2 ceea ce înseamnă că vederea luminii 
Domnului nostru Iisus Hristos sau vederea Lui în lumină este un dublu 
pogorământ al lui Dumnezeu. Putem vedea aici cele două aspecte ale 
luminii, ale luminii ipostatice şi ale luminii niciodată despărţită de ipostas. 
Deci, putem distinge concret între lumina ipostatică transcendentă şi lumina 
ipostatică ce se descoperă şi se manifestă în imanenţă. Sfântul Maxim 
Mărturisitorul, vorbind despre lumină, prezintă înţelesul duhovnicesc al 
Schimbării la Faţă a Domnului astfel: „Aceştia văzându-L schimbat la faţă 
şi neapropiat din pricina luminii feţei, fiind izbiţi de strălucirea veşmintelor 
şi cunoscând din cinstea ce i-o dădeau Moise şi Ilie, împreună prezenţi de o 
parte şi de alta că a devenit mai vrednic de închinare s-au mutat de la trup 
la duh, înainte de a lepăda viaţa în trup. Aceasta li s-a întâmplat prin 
schimbarea lucrărilor simţurilor, pe care o pricinuia în ei Duhul, 
înlăturând acoperămintele patimilor de pe puterea înţelegătoare. Prin 
aceasta curăţindu-le simţurile sufletului şi trupului sunt învăţaţi să 
cunoască raţiunile duhovniceşti ale tainelor arătate lor. Sunt învăţaţi tainic 
că lumina atotcovârşitoare a feţei ce strălucea în raze încât depăşea toată 
lucrarea ochilor este un simbol al dumnezeirii Domnului Hristos celei mai 
presus de minte, fiinţă şi cunoştinţă. Prin aceasta sunt conduşi de la 
cunoştinţa că El nu are chip, nici frumuseţe şi că Trup S-a făcut Cuvântul, 

                         
2 I Timotei 6, 16. 
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la Cel Ce e mai frumos decât fiii oamenilor şi la cunoştinţa că era la 
început şi era la Dumnezeu şi era Dumnezeu”.3  

Cum constatăm, Sfântul Maxim Mărturisitorul învaţă că lumina 
taborică este un simbol al dumnezeirii Mântuitorului Iisus Hristos şi nu o 
energie divină necreată. Iar cât priveşte învăţătura lui apofatică, aceasta este 
una ipostatică. Evident, această lumină ipostatică nu poate fi percepută decât 
cu ochii duhovniceşti, adică numai după ce Sfinţii Apostoli au fost ridicaţi la 
o înţelegere duhovnicească înaltă. Prin urmare, Schimbarea la Faţă a 
Domnului pe muntele Taborului este mai întâi o anticipare şi o pregustare a 
Învierii Mântuitorului şi apoi o pregustare a Împărăţiei Sale eshatologice. 
Esenţialul acestei minuni a Domnului nostru este că numai fiii învierii spre 
viaţa veşnică vor putea să-L vadă în lumina Sa ipostatică. Sfântul Simeon 
Noul Teolog, preluând această experienţă în lumina Domnului Hristos, 
vorbeşte despre vederile sale treimice, recunoscând însă că aceasta este o 
sarcină cu neputinţă de împlinit. Uneori el vede cele trei Persoane în 
întuneric: „Tocmai noaptea, chiar în sânul întunericului, îl văd pe Hristos – 
o ce înfricoşare! Că îmi deschide cerurile; pe Hristos însuşi, care Se 
apleacă asupra-mi şi mi se arată, împreună cu Tatăl şi cu Duhul, lumină 
întreit sfântă, una în cei trei şi cei trei într-o singură lumină. Desigur, Ei 
sunt lumina, iar Cei trei, (sunt) lumina unică ce îmi luminează sufletul mai 
mult decât soarele şi îmi luminează mintea până atunci întunecată”.4  

Din viaţa Sfântului Simeon cunoaştem că acest mare mistic preciza 
clar şi distinct pe de o parte unitatea Persoanelor Preasfintei Treimi, iar pe 
de alta distincţia Acestora în plan iconomic. El vedea, simţea, cunoştea şi 
mărturisea faptul că întotdeauna Mântuitorul Iisus Hristos, lumina 
ipostatică, venea şi cobora în el învăluindu-l în interior şi din exterior 
împreună cu Tatăl şi Duhul Sfânt, ca lumini ipostatice unite distinct într-o 
unică lumină. Iată ce afirmă Sfântul Simeon referitor la această lumină 
tripersonală: „Lumina este neîmpărţită în cele trei Persoane. Fără 
amestecare, aceste trei Persoane în care, după firea divină, nu există decât 
o singură tărie, o singură slavă, o singură putere şi o singură voinţă. Căci 
toate trei îmi apar într-un chip unic cu doi ochi frumoşi plini de lumină: 
spune-mi cum ar vedea ochii fără chip? Iar fără ochi, nici măcar n-am 
putea vorbi despre chip, care este lipsit tocmai de ceea ce este esenţial sau, 
mai bine spus este lipsit de totul”.5 
                         
3 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2006, 
p. 186-187. 
4 Arhiepiscopul VASILI KRIVOŞEIN, În lumina lui Hristos. Viaţa şi învăţătura 
duhovnicească ale Sfântului Simeon Noul Teolog, trad. Ioan-Vasile Leb şi Ierem Gheorghe 
Iordan, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 2005, p. 308. 
5 SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, Imne 12, 19-27. 
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Dreptmăritori creştini, 

 
Această lumină treimică ipostatică, descoperită prin icoana umană a 

Mântuitorului Iisus Hristos, nu poate fi văzută decât în răpire 
duhovnicească, într-o comuniune intimă cu Dumnezeu în Duhul Sfânt. Cel 
înălţat într-o astfel de experienţă vede lumina dumnezeiască cu ochii 
sufleteşti sau mai bine zis cu ochii Duhului Sfânt. În această stare de extaz, 
ca unire tainică cu Mirele Hristos, nevoitorul este ridicat mai presus de orice 
efort omenesc, chiar şi de rugăciunea curată. Sfântul Grigorie Palama, 
vorbind despre această lumină, spunea: „nevoitorul vede de fapt, în chip 
suprafiresc, o lumină ce-i mai presus de lumină, aceasta o ştie sigur cel ce o 
vede; dar cu ce o vede, nu-şi dă seama atunci şi nici nu poate cerceta 
natura acelui instrument, din pricină că Duhul cu care vede este cu 
neputinţă de cercetat. Aceasta e ceea ce a spus şi Pavel când a auzit cele 
negrăite şi a văzut cele nevăzute. Am văzut, zice, dacă (a fost) în afară de 
trup, nu ştiu; dacă în trup, nu ştiu; adică nu ştia dacă era mintea sau era 
trupul care vedea. Căci el vedea, dar nu cu simţul; însă clar, cum vede 
simţul cele sensibile; ba chiar mai clar ca acela. Iar pe sine se vedea, în 
dulceaţa negrăită a ceea ce vedea, ca răpit şi ieşit în afară nu numai 
dincolo de orice lucru şi idee despre lucruri, ci şi din sine. Ba, sub puterea 
extazului, a uitat şi de rugăciunea către Dumnezeu”.6 
 Desigur, cunoaşterea în lumina Mântuitorului Iisus Hristos este mai 
presus de cunoaşterea prin simbolurile sensibile şi chiar mai presus de 
cunoaşterea prin credinţă sau prin contemplaţie. Această lumină 
dumnezeiască ce ni se dăruieşte în actul cunoaşterii, precizează Sfântul 
Maxim, ,,a unit legea duhovnicească a harului pentru faptul că arată 
simplu, fără simbolurile sensibile, cărările veşnice, pe care mintea 
contemplativă urmărindu-şi drumul, e dusă spre cel mai înalt dintre bunuri, 
spre Dumnezeu, nelăsându-şi determinată şi limitată mişcarea cugetării de 
niciunul dintre lucrurile create”.7  
 Aşadar, vederea luminii mai presus de minte şi de trup se 
înfăptuieşte prin unirea tuturor simţurilor sufleteşti şi trupeşti şi prin 
înălţarea la limitele superioare ale firii omeneşti. Ea este lumina ce izvorăşte 
veşnic din fiinţa lui Dumnezeu şi ea este modul supraexistenţei lui 
Dumnezeu sau al „locuirii” lui Dumnezeu,8 cum spune Sfântul Apostol 
                         
6 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Viaţa şi învăţătura Sfântului Grigore Palama, 
Tratatul III din Triada I, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2006, p. 301.   
7 Filocalia 3, Traducere, introducere şi note de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1994, p. 146-147. 
8 I Timotei 6, 16. 
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Pavel, dar şi modul manifestării ipostatice a Persoanelor Preasfintei Treimi. 
În acest sens, Lumina taborică transcende orice lumină subiectivă şi orice 
lumină inteligibilă. Obiectivitatea ei este absolută întrucât ţine de realitatea 
Sfintei Treimi, de suprafiinţa şi de supraexistenţa Sa. Tocmai pentru aceasta 
lumina Mântuitorului Iisus Hristos, lumina ipostatică, nu o văd cei ce se 
străduiesc s-o perceapă prin puterile lor naturale începând cu simţurile 
trupeşti şi culminând cu credinţa. Această lumină o primesc şi o văd numai 
cei care s-au învrednicit de harul Duhului Sfânt, aceştia fiind totodată feriţi 
de puterea divină de falsa şi amăgitoarea lumină demonică. 
 

Preaiubiţi fraţi şi surori, 
 

Fiul lui Dumnezeu, dacă S-a smerit pe Sine, a dispreţuit ruşinea9 şi, 
făcându-Se om pentru tine, a luat micimea smereniei tale,10 mare fiind 
cinstea celui ce a primit-o. Şi mă mir că, auzind că S-a deşertat (fiindcă S-a 
deşertat pentru noi),11 nu te gândeşti la plinătate ci, privind numai la 
smerenie, nu înţelegi înălţimea. Căci, cum S-ar fi deşertat dacă n-ar fi fost 
desăvârşit ca Dumnezeu? Şi în ce mod S-ar fi deşertat, dacă nu cugeţi la 
înălţimile firii Lui negrăite? De aceea, fiind deplin şi atotdesăvârşit, ca 
Dumnezeu, S-a deşertat pentru tine, pogorându-Se la asemănarea cu tine; şi, 
fiind înalt, ca Fiu al lui Dumnezeu şi din însăşi Fiinţa Tatălui, S-a smerit pe 
Sine Cel Ce S-a coborât din înălţimile slavei dumnezeieşti atât de mult, 
încât a cunoscut firea (noastră).12 Fiindcă Acelaşi este Dumnezeu şi Om, 
înalt datorită Celui Ce L-a născut (fiindcă este Dumnezeu din Dumnezeu şi 
Fiu din Tatăl cu adevărat) şi S-a smerit pentru noi (căci S-a făcut Om pentru 
noi), nu te tulbura când spune: „Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru şi la 
Dumnezeul Meu şi al vostru”. Căci I se cuvine, ca Dumnezeu prin fire şi Fiu 
al lui Dumnezeu, să numească Tată după fire, în mod cu totul potrivit, pe 
Cel Ce L-a născut, iar ca Om, ca noi, să-L numească pe Dumnezeu 
Dumnezeu al Său. 

În sine, micimea este un lucru de dispreţuit, dar când o ia cineva 
mărit, din iubire pentru cel mic, fapta acestei smeriri din iubire este lumină 
pentru cel mic, devenind o dovadă a înălţimii celui ce o săvârşeşte, iar când 
o face chiar Dumnezeu e o adevărată lumină spre descoperire neamurilor şi 
preamărire. Deci, când ni se spune că Fiul lui Dumnezeu „S-a deşertat” 
fâcându-Se om, nu trebuie să uităm de plenitudinea în care a rămas. Şi când 

                         
9 Evrei 12, 2. 
10 Filipeni 2, 8. 
11 Filipeni 2, 7. 
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vedem smerenia acceptată, nu trebuie să uităm înălţimea pe care a păstrat-o. 
Căci şi golirea Celui Ce are plenitudinea e tot un semn al plenitudinii, 
precum şi smerirea Celui înalt e o dovadă a înălţimii Lui. Numai Cel înalt se 
poate smeri cu adevărat, arătând chiar în smerenie cât de înalt este. Şi numai 
Cel Ce are plenitudinea are de unde să Se deşerte, fără să o piardă. Acela 
aduce plenitudinea şi înălţimea Lui într-o formă accesibilă şi cuceritoare la 
cel spre care Se deşartă şi spre care Se smereşte. 

 
Fraţilor şi surorilor, 

 
Deci, dacă Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât atât de mult din înălţimea 

Sa de Dumnezeu, fără a înceta să fie Dumnezeu, încât a putut fi într-un fel 
simţit şi „văzut” prin trupul asumat, se cuvine ca şi noi să ne smerim 
înaintea Lui şi să cerem iertare pentru păcatele noastre. Pe El L-au putut să-L 
vadă în slava dumnezeiască ca Dumnezeu sfinţii care şi-au curăţit inima cu 
lacrimi şi postiri îndelungate. Pentru asemenea nevoinţe Dumnezeu le-a dat 
puterea Sa dumnezeiască. Dar şi întru aceasta Dumnezeu Îşi arată iubirea Sa 
de oameni, atât că Se coboară la capacitatea oamenilor de a folosi puterea 
Lui, cât şi la înălţarea acestora în comuniune cu El. Este adevărat că într-o 
asemenea nevoinţă omul dovedeşte că nu e făcut pentru a trăi despărţit de 
Dumnezeu. Astfel, numai primind puterile dumnezeieşti, el se realizează ca 
om deplin. Prin urmare, numai prin Dumnezeu suntem creaţi şi susţinuţi şi 
numai prin El, sau în unire cu El, sunt desăvârşite toate. În felul acesta, 
providenţa divnă ne arată că în toate este prezentă puterea lui Dumnezeu. De 
aici înţelegem că Tatăl numai pentru că are un Fiu, Unul-Născut Dumnezeu, 
poate să-Şi arate puterea dumnezeiască, creând lumea şi desăvârşind-o prin 
El. Altfel, sau n-ar putea ieşi din adâncimea dumnezeirii Sale sau S-ar naşte 
din El o lume prin emanaţie sau prin evoluţie, fără voia Lui. Dar Dumnezeu 
este iubire şi datorită iubirii Sale ne-a trimis pe Fiul Său pe Care L-a dat la 
moarte pe cruce, ca prin răstignirea şi Învierea Lui să avem viaţă veşnică. 
Aceluia se cuvine slava şi cinstea în vecii vecilor. Amin! 

 
Dr. ION FRASIN13 

 
 

                         
13 Universitatea din Craiova. 
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI 
RECENZII 

 
Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Răzvan Stan coord.,  
Misiunea Bisericii Ortodoxe în Contextul Actual,  

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, 332 p. 
 
Biserica Ortodoxă, păstrătoare şi continuatoare a tradiţiei Sfinţilor Părinţi, 
răspunde permanent la problemele societăţii moderne şi post-moderne. 
Biserica are datoria de a fi conectată la realităţile contextului prezent şi de a 
oferi membrilor ei răspunsuri potrivite ca sprijin pe acest drum al apropierii 
de Dumnezeu. O posibilitate consacrată rămâne publicaţia teologică, 
accesibilă cititorilor, dornici de o informare cât mai actuală despre 
frământările culturale, filozofice şi mai ales teologice.  

O atare lucrare o reprezintă şi volumul intitulat Misiunea Bisericii 
Ortodoxe în Contextul Actual, realizat în cadrul Centrului de Studii 
Teologice şi Interreligioase (CSTI) al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, 
Universitatea din Craiova, şi editat de către decanul facultăţii, Pr. Conf. 
Univ. Dr. Nicolae Răzvan Stan. Acest studiu de misiologie a fost tipărit la 
editura Mitropolia Olteniei, anul 2016, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfinţitului Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul 
Olteniei, care deschide şi prezentul volum cu o scurtă introducere, anume 
„Cuvânt înainte: Misiunea Bisericii Ortodoxe în contextul actual” (pp. 
7-10). Acest prim cuvânt reprezintă unul din cele 16 studii ale acestei lucrări 
de cercetare. Părintele Mitropolit Irineu trasează direcţia cercetării atunci 
când afirmă clar că Biserica Ortodoxă este misionară prin structura şi prin 
fiinţa ei. Ca o datorie, „acest volum răspunde unei necesităţi misionare a 
preoţilor şi credincioşilor din cadrul Mitropoliei Olteniei şi are drept scop 
familiarizarea acestora cu răspunsurile pe care teologia şi spiritualitatea 
ortodoxă le formulează cu privire la principalele curente şi tendinţe de 
gândire şi de comportament cu care se confruntă Biserica astăzi” (p. 10). 

Studiul Preasfinţiei Sale, Conf. Univ. Dr. Nicodim Nicolăescu, 
Episcop al Severinului şi Strehaiei, intitulat „Filantropia creştină. 
Temeiuri scripturistice şi patristice” (pp. 11-48) lămureşte cum trebuie 
înţeleasă activitatea filantropică, în litera Scripturii şi în duhul patristic (cu 
exemple din teologia Sfinţilor Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur). A fi 
filantrop ne aduce la asemănarea cu Dumnezeu, Iubitorul de oameni prin 
excelenţă. Dacă credinţa fără fapte este moartă (Iacov 2, 26), Biserica, în 
totalitatea ei, trebuie să cultive o atitudine de milostenie şi să păstreze vie 
conştiinţa că „fără o iubire a lui Dumnezeu, a aproapelui, fără filantropie 
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creştină, fără cinstirea şi respectarea preoţilor, nu se poate moşteni Împărăţia 
lui Dumnezeu” (p. 48).   

Al treilea studiu al volumului, „Strategii misionare privind 
revitalizarea vieţii parohiale în societatea românească actuală”, este 
semnat tot de către un ierarh, anume PS Conf. Univ. Dr. Emilian 
Lovişteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Articolul se 
desfăşoară pe parcursul a 22 de pagini (pp. 49-70), structurat în două mari 
părţi şi anume: I. Parohia: strategii misionare ale preotului şi II. Misiunea 
Bisericii în parohie prin preoţi şi laici. În prima parte, Preasfinţitul Emilian 
propune câteva activităţi misionare, pentru a revitaliza viaţa creştină în 
parohie şi anume: misiune prin Sfintele Slujbe; predica, care trebuie să fie 
una vie, conştientizând că „formalismul predicilor unor preoţi afectează 
viaţa parohiei şi blochează comunicarea valorilor Ortodoxiei în contextul 
evoluţiei ştiinţifice, a modernizării societăţii şi a înnoirii generaţiilor de 
creştini” (p. 53); implicarea în activităţi culturale şi filantropice (Liturghia 
după Liturghie). În partea a două, trebuie remarcat realismul analizei 
situaţiei prezente a ceea ce înseamnă Biserica pentru creştinul de azi. Din 
nefericire, „Dumnezeu este necunoscut de mulţi şi Biserica este văzută ca un 
loc unde te botezi, te cununi şi eşti înmormântat” (p. 63). De asemenea, este 
analizată şi situaţia misiunii în contextul migraţiei românilor ortodocşi, unde 
problemele cer o implicare activă a preoţilor, dar şi pastoraţia persoanelor 
care suferă de dependenţa alcoolică, o problemă care are la bază o deviere 
duhovnicească. Preoţii şi familiile persoanelor din această categorie trebuie 
să con-lucreze împreună, prin rugăciune şi faptă, la re-dăruirea demnităţii 
umane a celor în cauză.  

Următorul articol aparţine însuşi coordonatorului acestui volum, 
anume Părintelui decan Nicolae Răzvan Stan şi este intitulat „Secularizarea 
şi consecinţele sale în viaţa societăţii şi a Bisericii: o abordare din 
perspectiva teologiei şi a spiritualităţii ortodoxe” (71-92). Aşa cum este 
enunţat din titlu, secularizarea se opune perspectivei ortodoxe asupra 
dimensiunii vieţii, centrul de greutate fiind transferat de la Dumnezeu la om. 
Realitatea nouă la care ne cheamă secularismul nu are loc şi pentru 
Dumnezeu, propunând doar o viziune materialistă despre existenţă, care 
începe şi se termină aici şi nicidecum nu se împlineşte în Împărăţia lui 
Dumnezeu. Părintele decan prezintă o parte din manifestările şi formele 
acestui proces ideologic, dar şi care este perspectiva ortodoxă asupra acestui 
fenomen. De reţinut este faptul că „pericolul secularizării poate fi depăşit 
foarte uşor prin luarea în serios a statutului de creştin, prin trăirea 
permanentă a tot ceea ce înseamnă viaţa duhovnicească” (p. 83).  

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Băjău ne vorbeşte despre „Valorile 
căsătoriei creştine şi riscul pierderii acestora în societatea secularizată 
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modernă”, reprezentând un exemplu real a ceea poate aduce secularismul, 
analizat în studiul precedent. Părintele Constantin face o incursiune în 
tradiţia patristică şi ne oferă ca model teologia căsătoriei în perspectiva 
marelui predicator de secol IV, anume a Sfântului Ioan Gură de Aur. 
Rămâne să ne însuşim aceste valori ale căsătoriei creştine şi să le facem 
cunoscute tinerilor care au ajuns în pragul căsătoriei şi ezită să întemeieze o 
familie.  

Al VI-lea articol aparţine Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Ivan şi este 
intitulat „Principii ale propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu în 
contextul secularizării contemporane” (pp. 108-129). Părintele Profesor 
vorbeşte despre pastoraţie ca fiind „dedicată lucrării preotului între oameni 
şi se raportează în mod direct la problemele lor” (pp. 109-110). Un principiu 
de bază al lucrării pastorale îl reprezintă propovăduirea de toată vremea, 
prin predică şi prin viaţa noastră. Găsim în text 10 sfaturi despre cum trebuie 
să fie o predică, care la rândul lor pot fi dezvoltate în diferite direcţii. 
Totodată, spre sfârşitul articolului este analizată perspectiva unei activităţi 
catehetice a preotului care înseamnă „o ieşire preotului în afara zidurilor 
Bisericii, ea reclamă prezenţa lui în cetate, în şcoală, în instituţiile de cultură 
şi de protecţie socială etc.” (p. 126).  

Articolul denumit „Religia în postmodernitate. Destinul ei într-o 
lume secularizată” (pp. 130-157) este semnat de către Pr. Conf. Univ. Dr. 
Adrian Boldişor şi cuprinde două mari părţi. În prima parte a studiului, 
cititorul este introdus în logica dialogului din punct de vedere creştin. 
„Dialogul rămâne singura posibilitate de a te face cunoscut aproapelui şi de 
a încerca să-l cunoşti pe acesta cât mai bine” (p. 133). În partea a doua a 
studiului, Părintele Adrian tratează pe larg două mari religii ale 
postmodernităţii, anume „Teologia morţii lui Dumnezeu” şi „New Age-ul”. 
Din nefericire, „efortul modern de a scrie certificatul morţii lui Dumnezeu” 
(p. 140) a fost şi este susţinut de mari personalităţi, printre care un 
reprezentant de seamă rămâne Thomas J.J. Altizer. Acesta acuza biserica 
istorică de pierderea graduală a vieţii religioase, astfel că în centrul teologiei 
propuse de către el este „sublinierea distincţiei dintre mesajul lui Hristos cel 
Întrupat şi dezvoltarea creştinismului în istorie” (p. 143). Referitor la 
mişcarea sincretistă numită New Age, Părintele Profesor enumeră cele mai 
importante caracteristici ale acesteia. Deşi se vorbeşte despre Hristos ca 
„Învăţătorul universal”, ideologia New Age-ului nu recunoaşte activitatea de 
răscumpărare realizată de Hristos Domnul. Mai mult decât atât, nu se 
recunoaşte nicio autoritate spirituală, astfel că nimeni nu este răspunzător 
pentru nimic. Ideea de iertare sau responsabilitate este eliminată. 
Concluziile articolului pot fi înţelese mai mult ca răspunsuri la aceste noi 
curente ale postmodernităţii. 



288 
 

   Pr. Conf. Univ. Dr. Gheorghe Zamfir a realizat un studiu numit 
„Provocări ale noilor mişcări religioase şi pseudo-religioase în lumea de 
astăzi. Evaluare din perspectivă creştină” (pp. 158-177). Cercetarea 
porneşte de la premisa că în spaţiul românesc fenomenul religios s-a 
diversificat şi că există o piaţă religioasă pe gusturile omului modern. Într-un 
mod sintetizator, sunt analizate anumite noi mişcări religioase (mai degrabă 
pseudo-religioase), cum ar fi: bahaismul (p. 159), New Age-ul (p. 163), 
neopăgânismul (p. 166) şi ocultismul, cu cele trei direcţii principale, 
astrologia, vrăjitoria şi magia (p. 169). Concluzia foarte pertinentă a 
studiului rămâne că aceste noi mişcări religioase „sunt de-a dreptul 
incompatibile cu calitatea de creştin” (p. 176). Pentru slujitorii Bisericii se 
recomandă „atitudinea medicului care are în faţa sa un bonav, demn de toată 
atenţia, gândind că rătăcirea în care se află acel om, poate este rezultatul 
unor frământări şi căutări sufleteşti, dornic de a duce o viaţă aleasă, dar din 
nefericire a fost călăuzit pe un drum greşit” (p. 177).  

 Articolul „Bioetică şi soteriologie. Provocări, riscuri şi 
manipulări ale bioingineriilor şi biotehnologiilor de azi” (pp. 178-188), 
redactat de către Pr. Conf. Univ. Dr. Picu Oculeanu, ne propune o analiză 
teologico-ştiinţifică. Ştiinţa de azi caută să schimbe realitatea în care trăim, 
indiferent de costurile materiale şi mai ales morale. Partea principală a 
studiului lămureşte cum trebuie să înţelegem acţiunea numită transplantul de 
organe, din perspectiva a trei posibile modalităţi. Prima dintre ele, 
catalogată ca o monstruoasă acţiune, rămâne, din nefericire, traficul de 
organe. Aici implicaţiile morale sunt mai mult decât evidente. A doua 
posibilitate, nu fără implicaţii morale, rămâne colectarea de organe conform 
cu teoria ştiinţifică a morţii cerebrale, adică a morţii creierului. Teoria 
această consideră că „nu încetarea inimii de a mai bătea, ci coma ireversibilă 
reprezintă criteriul de identificare şi definiţia propriu-zisă a morţii” (p. 181). 
Analiza teologică consideră ca act imoral (păcat strigător la cer) acest mod 
de a procura organe, iar „demersul epistemologic de redefinire a morţii, în 
toată perversitatea sa, este dublat astfel de o strategie de hipnotizare a 
conştiinţei morale” (p. 182). A treia posibilitate de a procura organe rămâne 
calea artificială, prin intermediul bioingineriilor şi biotehnologiilor mai noi. 
Aici sunt analizate foarte lămuritor terapiile de regenerare cu celule stem, 
clonarea şi construcţia de minuscule de ţesuturi cu celule vii. În partea a 
doua a studiului, Părintele Oculeanu face o confruntare a acestor realizări 
ştiinţifice cu perspectiva creştină şi conclude că „dacă bioetica vrea să se 
ridice la nivelul provocărilor asupra cărora se apleacă, ea trebuie să devină 
cu adevărat o etică a Vieţii, a lui Hristos, Mântuitorul lumii” (p. 187).  

Al X-lea articol al volumului a fost scris de către Arhid. Conf. Univ. 
Dr. Gelu Călina şi este intitulat „Impactului fenomenului migraţiei şi 
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identificarea unor soluţii misionar-pastorale pentru familiile împărţite” 
(pp. 189-204). Fenomenul migraţiei nu este unul nou, ne spune Părintele 
Profesor, ci dimpotrivă, găsim exemple şi în istoria poporului sfânt. Din 
punct de vedere al Sfintei Scripturi, „răspunderea noastră morală în recepţia 
fenomenului migrator rezidă în principiul ospitalităţii” (p. 193). Pentru că 
migraţia rămâne o preocupare pastorală a Bisericii, putem vorbi despre o 
teologie a migraţiei, iar solidaritatea activă cu imigranţii rămâne doar 
respectarea îndemnului Mântuitorului Hristos. Astfel, „în centrul virtuţii 
creştine a ospitalităţii se află învăţătura Bisericii despre valoarea persoanei 
umane, iar prin promovarea ospitalităţii nu facem altceva decât să 
promovăm şi să protejăm demnitatea umană” (p. 197).  

Diac. Conf. Univ. Dr. Ionel Ungureanu tratează subiectul 
„Consumul: asumări şi delimitări într-o înţelegere ortodoxă” (pp. 205-
215). Aşa cum autorul ne sugerează, consumul, mai ales cel economic, este 
în directă legătură cu două fenomene descrise, anume cu liberalismul şi cu 
globalizarea. Fără să fim conştienţi, liberalismul „aduce un nou tip de 
sclavie, cea a lucrurilor şi nevoilor” (p. 207). În acelaşi timp, globalizarea 
destabilizează societatea şi deschide o poartă largă individualismului. În 
ultima parte a articolului, deşi conştient că analiza cere mult mai mult 
conţinut, autorul trasează anumite limite ale consumului. Deşi există şi un 
consum care să mulţumească anumite nevoi şi necesităţi, totuşi printr-un 
consum exacerbat „se caută un substitut pentru crize şi insuficienţe ale 
realităţii lăuntrice” (p. 212). Un prim pas ar trebui făcut ca actul de consum 
să fie aşezat în relaţie cu Dumnezeu, iar ceea ce este consumat să fie 
considerat ca dar. Mai mult decât atât, trebuie să devenim conştienţi de 
faptul că există un consum inutil care trebuie eliminat şi care ne-ar aşeza în 
limitele normale şi morale ale consumului.  

Articolul „Biserica Ortodoxă Română: organizare actuală”, 
propus de către Pr. Lect. Univ. Dr. Sergiu Popescu, însumează 33 de pagini 
(pp. 216-248) şi este împărţit în două mari părţi, la care se adaugă mai multe 
sub-puncte pentru fiecare parte. Prima parte a fost numită simplu I. Cadrul 
istoric, unde avem următoarele părţi: I.1.Autocefalia Bisericii Ortodoxe 
Române, II.2.Înfiinţarea Patriarhiei Române. A doua parte a articolului, mult 
mai extinsă, a fost numită II. Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe 
Române, unde au fost analizate mai multe subiecte şi anume: 
II.1.Organizarea canonică şi administrativă, II.2. Organizarea centrală 
bisericească, II.3. Organizarea la nivel local, II.4.Învăţământul teologic şi 
religios, II.5.Asistenţa social-religioasă şi II.6.Activitatea editorial-
publicistică şi mass-media. Consider îndreptăţită analiza realizată prin acest 
studiu, un real folos să ştim situaţia istorică dar şi actuală a Bisericii 
Ortodoxe Române.  
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Următorul articol aparţine Pr. Lect. Univ. Dr. Ion Reşceanu şi este 
intitulat „Implicaţii ale mediului audio-vizual şi virtual” (pp. 249-260). 
După o scurtă introducere referitoare la nevoia de adaptare a mijloacelor 
prin care Biserica trebuie să transmită mesajul Evangheliei lui Hristos, 
studiu ne familiarizează cu două acţiuni complementare atunci când vine 
vorba de acţiunea misionară, anume comunicarea şi limbajul care trebuie 
folosite. Dacă conţinutul comunicării este Hristos, limbajul 
eclezial/bisericesc trebuie să fie unul conectat la realitatea actuală. Apoi, 
sunt analizate cele mai importante mijloace ale comunicării moderne pe care 
Biserica le-a însuşit, mai mult sau mai puţin reuşit, anume despre radio, 
televiziune şi despre Internet. Concluzia Părintelui Profesor este că Biserica 
nu trebuie să fugă de aceste mijloace, ci, dimpotrivă, trebuie să utilizăm pe 
cât posibil aceste unelte pentru dimensiunea misionară a Bisericii. 

Următorul articol este unul mai tehnic prin prisma subiectului tratat, 
anume „Cunoaşterea legislaţiei civile actuale, a actelor normative şi a 
protocoalelor cu incidenţă în domeniul libertăţii religioase şi regimului 
general al cultelor” (pp. 261-279) şi este semnat de către Pr. Lect. Dr. 
Adrian-Cristian Maziliţa. Deoarece „cunoaşterea de către slujitorii Bisericii 
a legislaţiei civile actuale, a actelor normative şi a protocoalelor cu incidenţă 
în domeniul libertăţii religioase şi regimului general al cultelor este absolut 
necesară” (p. 261), Părintele Profesor propune familiarizarea cu cadrul legal 
din spaţiul românesc, anume cu Constituţia României (revizuită în 2003), 
dar şi cu anumite expresii cum ar fi libertatea de conştiinţă, libertatea 
religioasă sau regimul general al cultelor. Mai mult decât atât, în câteva 
pagini, este descris conţinutul pentru Legea nr. 489/2006 privind libertatea 
religioasă şi regimul general al cultelor (pp. 265-270). Este amintit şi 
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române 
(aprobat în 2008), precum şi regulamentele de aplicare a acestui Statut.  

Pr. Lect. Univ. Dr. Ion Sorin Bora dezbate un subiect foarte 
important, anume „Pastoraţia tinerilor în contextul societăţii actuale” 
(pp. 280-304). Dacă tinerii reprezintă cea mai activă parte a societăţii, 
evident că ei sunt, pe drept numiţi, prezentul şi viitorul Bisericii, de care 
trebuie să ne îngrijim, cu timp şi fără timp. Grija pastorală pentru tineri 
aparţine preotului care „poate deveni factor activ şi pozitiv în pastoraţia 
tinerilor din parohia sa în măsura în care el însuşi dovedeşte împlinirea cu 
stricteţe a poruncilor divine, plin de râvnă pentru misiunea încredinţată lui, 
realizează o cunoaştere realistă a societăţii în care trăieşte el şi enoriaşii săi” 
(p. 283). Pentru a fi considerat apostolul tânărului de azi, preotul trebuie să 
cunoască posibilele motive pentru care tinerii se îndepărtează de Dumnezeu, 
să le fie alături în lupta de a depăşi anumite dificultăţi, precum singurătatea, 
anturajul sau, de foarte multe ori, boala trupească. Părintele profesor insistă 
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pe modelul familiei preotului, dar propune şi diverse activităţi în domeniul 
pastoraţiei tinerilor, în funcţie de grupa de vârstă. Pentru că tinerii au nevoie 
de sinceritate, preotul trebuie să devină prietenul acestora, care are vocaţia 
iertării. 

Ultimul articol al acestui volum misionar este semnat de către Arhid. 
Lect. Univ. Dr. Ioniţă Apostolache şi este intitulat „Ateismul actual şi 
apologia creştină contemporană” (pp. 305-332). Fără îndoială că ateismul 
înseamnă refuzul lui Dumnezeu şi credinţa că ştiinţa poate să explice totul. 
Articolul propune anumite lămuriri etimologice (gr. a-fără şi theos-
Dumnezeu, adică fără Dumnezeu), după care aduce subiectul în contrast cu 
Sfânta Scriptură şi cu perspectiva Sfinţilor Părinţi faţă de cei care nu cred în 
Dumnezeu. Pentru a ajunge la ateismul contemporan, Părintele Profesor 
aduce aminte de momentul Iluminismului, punct în care raţiunea devine 
lentila prin care trebuie văzută viaţa omului. Mai apoi, filozoful şi teologul 
Nikolai Berdiaev este dat ca model pentru critica ateismului contemporan. 
Ateismul vremurilor noastre luptă împotriva convingerilor religioase, 
folosindu-se de paradigma evoluţionsimului, faţă de care Biserica trebuie să 
aibă o poziţie apologetico-mărturisitoare permanentă, având conştiinţa 
bimilenară că Hristos este Lumina şi Viaţa lumii. 

Aşadar, volumul tratează subiecte de actualitate, fără a le epuiza 
însă. Fiecare articol îşi are rolul său, ceea ce dă conţinut întregului studiu. 
Recomand cu încredere această muncă, care va trebui, desigur, să crească şi 
să rodească pentru viitorul misionar al Bisericii de azi şi de mâine. 

 
(Drd. DORU MARCU1) 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.  
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Pr. Adrian Cristian Maziliţa,  
Cultura muzicală religioasă din Mehedinţi în secolele XIX-XX, 

Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, 297 p.  
 
 

 „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au grăit vouă 
cuvântul lui Dumnezeu...” (Evrei VII, 13) 

 
În ultima jumătate de secol muzicologia bizantină a luat un avânt 
considerabil, lucrările în domeniu, de o valoare inestimabilă, pe seama unor 
personaje de renume (Grigore Panţiru, O.L.Cosma, Gheorghe Ciobanu, Titus 
Moisescu, I.D. Petrescu, Nicolae Moldoveanu, Sebastian Barbu-Bucur, 
Constantin Catrina etc.), completând imaginea de ansamblu a muzicii de 
factură bizantină din România. Cercetările muzicologice din Oltenia sunt în 
mare parte tributare Pr. Prof. Alexie Buzera, însă pe lângă acestea, se mai 
înscriu ca vrednice de pomenire şi altele intreprinse de Pr. Elefterie 
Marinescu, George Breazul şi alţii. 

În anul 2015, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte 
Mitropolit Dr. Irineu, a apărut la Editura Mitropolia Olteniei,  lucrarea:  
„Cultura muzicală religioasă din Mehedinţi în secolele XIX-XX” a pr. 
Adrian Cristian Maziliţa, lector al Facultăţii de Teologie din Craiova. 
Lucrarea reprezintă un valoros document istoric şi muzical totodată, fiind de 
mare folos muzicologilor din ţară şi nu numai. Acest studiu reprezintă teza 
de doctorat a părintelui, susţinută la Universitatea de Muzică din Bucureşti 
sub îndrumarea Arhid. Prof. Univ. Dr. Sebastian Barbu-Bucur. Cele 297 de 
pagini ale lucrării sunt structurate în cinci capitole, plecând de la istoria 
sumară a creştinismului pe meleagurile de la nord de Dunăre, în Valahia 
Mică şi ajungând la prestigioasa activitate corală din secolul XX. 

Încă de la început, autorul ţine să precizeze scopul studiului:„să 
prezinte o imagine diacronică a culturii muzicale religioase din actualul 
judeţ Mehedinţi în secolele XIX-XX, teritoriu în care s-a dezvoltat o 
activitate muzicală psaltică şi corală de interes major pentru istoriografia 
muzicală românească” (p.9). Tot din partea introductivă aflăm despre rolul 
major pe care l-a avut Sfântul Nicodim în reorganizarea monahismului şi 
mai ales în introducerea muzicii bizantine în stranele mânăstirilor ctitorite, 
despre bogata activitate a şcolilor de cântăreţi bisericeşti, despre ineditele 
fonduri de manuscrise muzicale şi liturgice şi nu în ultimul rând despre 
activitatea religioasă a corurilor mehedinţene, „trecută sub tăcere de 
cercetătorii secolului XX, datorită restricţiilor perioadei comuniste” (p.10).  
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O parte foarte interesantă şi importantă pentru muzicologia 
românească o reprezintă discursul despre tradiţia cultural-muzicală din 
mânăstirile mehedinţene. Aici,  pr. Adrian Maziliţa reuşeşte să găsească 
pârghiile istorice necesare pentru a revela legăturile foarte strânse dintre 
domnitorii români şi activitatea culturală, dar mai ales muzicală, desfăşurată 
în mânăstiri. Cel mai important aspect prezentat aici este că Sfântul Nicodim 
introducând tipologia monahală specifică athosului, impune în ctitoriile sale şi 
muzica de factură bizantină, cel mai probabil în notaţie cucuzeliană (p. 19). 
Acestui impresionant debut muzical i-a urmat o şi mai impresionantă 
dezvoltare prin şcolile de muzică ce s-au înfiinţat. Autorul ne pune la 
dispoziţie informaţii preţioase despre cum se desfăşura învăţământul 
muzical în secolele XVIII-XX. Şcolile de la mânăstirile: Gura Motrului, 
Strehaia, Baia de Aramă, Topolniţa precum şi şcolile de cântăreţi bisericeşti 
de la Cerneţi, Drobeta Turnu-Severin sau cele protopopeşti trebuie văzute ca 
„focare” de cultură şi mai ales de cultură muzicală românească, extrem de 
importante în această parte a Olteniei pentru „stăvilirea curentului 
catolicizant” (p. 19). Foarte importante pentru istoriografia muzicală 
naţională sunt referirile la dascălii de muzică ce au preluat şi dezvoltat 
activitatea acestor şcoli. Printre ei menţionăm pe: Toma Paraipan, Lazăr S. 
Ştefănescu, Ioan C. Sgondea, Gheorghe Eclesiarhu’, Petre A. Popescu, Ion 
Durac, Pr. Constantin Civitu şi mulţi alţii. 

Cel mai important, în opinia noastră, îl reprezintă capitolul al III-lea, 
în care pr. Adrian Maziliţa face o prezentare completă a manuscriselor şi 
tipăriturilor liturgice şi muzicale mehedinţene, acest demers fiind întărit de 
cuvintele autorului:„ până în prezent nu s-a realizat o evidenţă completă a 
manuscriselor muzicale psaltice existente în Mehedinţi” (p. 49). Catalogarea 
surselor este realizată cu acrivie şi profesionalism, respectând rigorile 
cercetării ştiinţifice. Extrem de importante pentru cercetarea muzicologică 
actuală sunt datele precise legate de conţinutul manuscriselor, ele fiind de 
real folos celor ce doresc să intreprindă o activitate muzicală. În finalul 
capitolului autorul ne pune la dispoziţie lista tipăriturilor muzicale existente 
în diferite fonduri de carte (pp. 132-135). 

O parte inedită a lucrării este indiscutabil capitolul IV în care autorul 
ne prezintă manuscrisul nr. 9 de la Arhivele Naţionale, operă scrisă în 1751 
şi care cuprinde Gramatica lui Ioan Cucuzel. Acest manuscris este de o 
importanţă covârşitoare deoarece „bibliotecile din România conservă astăzi 
numai patru codice cu acest tip de literatura” (p.137). Acest manuscris este 
cu atât mai important cu cât el este cel mai amplu tratat raportat la cele 
patru. Limba de scriere este cea greacă. În această parte autorul vine în 
întâmpinarea noastră cu nenumărate explicaţii de ordin terminologic 
(metrofonie, paralaghie) dar şi asupra unor chestiuni muzicale ce ţin de 
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sisteme muzicale ce azi sunt foarte puţin întrebuinţate, cum ar fi: sistemul 
difoniei, trifoniei, tetrafoniei etc (pp. 151-157). Transpoziţiile în notaţie 
guidonică din acest capitol dau valoare lucrării şi uşurează înţelegerea celor 
ce nu cunosc foarte bine notaţia neumatică. 

Tot cu valoare istorică şi documentară este şi capitolul V în care pr 
Adrian Maziliţa face un veritabil periplu printre corurile bisericeşti şi 
societăţile muzicale în special din secolul XX. În acest periplu, părintele 
face şi un mic excurs prezentându-ne câteva figuri de dirijori, profesori, 
compozitori sau iniţiatori de coruri. Dintre aceştia putem menţiona figurile 
luminoase ale preoţilor: Constantin Civitu, Iosif Câmpianu, Gheorghe 
Dumitrescu-Bistriţa, Ioan Sachelarie şi mulţi alţii. 

Lucrarea de faţă, certificată de părintele profesor Sebastian Barbu-
Bucur, vine în completarea studiilor muzicologice din Oltenia şi reprezintă 
un important punct pe harta muzicală naţională. Strădaniile de ani ale 
părintelui Adrian Maziliţa se înmănunchează armonios în contextul altor 
cercetări, ele umplând un gol în muzicologia naţională. Autorul propune 
câteva figuri de profesori, compozitori şi dirijori ce cu siguranţă ar merita o 
atenţie sporită într-un studiu dedicat. Putem spune, deci, pe drept cuvânt, că 
lucrarea părintelui Adrian Cristian Maziliţa este un real câştig pentru 
muzicologia dar şi pentru istoriografia românească. 

 
(Arhid. Drd. NICUŞOR LĂZĂRICĂ)1 

 

                         
1 Liceul Teologic „Sfântul Nicodim” – Tg. Jiu. 






