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PASTORALE 
 

Pastorală la Naşterea Domnului nostru 
Iisus Hristos 

 
 

† DR. IRINEU 
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU 
ARHIEPISCOPUL CRAIOVEI ŞI 

MITROPOLITUL OLTENIEI, 
 

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, 
PREACUCERNICULUI CLER 

ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI ŞI CREDINCIOASE 
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 

HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS-DOMNUL NOSTRU, 
IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI 

 
 

„Şi Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava 
Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr”  

 
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, 

Dreptmăritori creştini, 
 

În timpul regelui Irod, în peştera întunecată de la marginea 
Betleemului, în ieslea animalelor, în liniştea pământului şi în cântecul 
îngerilor, S-a născut Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. 
Păstorilor din împrejurimi le-a fost dat să fie cei dintâi care, călăuziţi de 
lumina sfântă, să se înfăţişeze pentru a se închina Pruncului Iisus. Ei au 
îngenuncheat în staulul sărac, inundat de lumina cea neînserată, oferind 
Celui Nou Născut şi primul dar, mielul nevinovat, care avea să simbolizeze 
de fapt întreaga jertfă a vieţii pământeşti a Domnului. Împreună cu aceşti 
păstori preamărim şi noi astăzi pe Cel Născut, închinând inimile noastre 
înaintea Lui şi cântând alături de cetele îngereşti: „Slavă întru cei de sus lui 
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire”.1  

Deci, Fiul Celui Preaînalt a venit în lume şi S-a născut din 
Preacurata Fecioară, pentru ca noi, oamenii, cei îndepărtaţi de Tatăl Ceresc, 

                         
1 Luca 2, 14. 
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rătăciţi şi osândiţi de povara păcatului strămoşesc, să ne înnoim şi să ne 
întoarcem în iubirea Preasfintei Treimi. S-a născut pentru a ne elibera 
sufletele de lanţurile păcatelor, pentru a ne aduce pacea, dreptatea, adevărul 
şi viaţa. S-a născut pentru ca prin această minune, Dumnezeu să ne arate 
încă o dată cât de minunată e mila Sa şi cât de statornică e dorinţa Sa de a ne 
deschide calea spre mântuire. Fără îndoială, pacea adusă de Fiul lui 
Dumnezeu înomenit este pentru această lume, dar nu e din lumea aceasta, ci 
de la Dumnezeu, cum ne spune Mântuitorul nostru: „Pace vă las vouă, 
pacea Mea o dau vouă. Nu precum lumea vă dau Eu”.2 Tocmai pentru 
aceasta Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos este o minune care a răscolit şi 
transformat lumea, istoria şi oamenii. Prin ea se bucură toţi cei care cred în 
Dumnezeu, care se simt pregătiţi pentru a-L primi şi a-L purta în inimi şi în 
suflete. Deci, prin Pruncul Nou Născut ni s-a deschis nouă şi întregii creaţii 
o nouă cale şi o nouă viaţă în Biserică.  

 
Iubiţi fraţi şi surori, 

 
Desigur, fundamentul înomenirii Fiului lui Dumnezeu este crearea 

omului şi mântuirea lui. În vederea realizării acestui scop, lumea este adusă 
la existenţă pentru om ca el să stea într-un permanent dialog iubitor cu 
Dumnezeu şi pentru a se împărtăşi de ,,libertatea măririi fiilor lui 
Dumnezeu”.3 Dată fiind această relaţie dintre creaţie şi mântuire şi întrucât 
mântuirea se dobândeşte numai în Biserică, Biserica lui Dumnezeu cuprinde 
întreaga creaţie. Ea este, astfel, la fel de veche ca şi creaţia, cum spune 
Sfântul Clement Romanul: ,,Dacă vom face voia lui Dumnezeu, Tatăl 
nostru, vom face parte din Biserica cea dintâi, cea duhovnicească, cea 
creată înainte de soare şi de lună. Încă şi cărţile profeţilor şi apostolii 
învaţă că Biserica nu este din timpul de acum, ci de mai înainte; că era 
duhovnicească, ca şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar s-a arătat în 
zilele din urmă, ca să ne mântuiască”.4 Deci, Fiul lui Dumnezeu, născându-Se 
din Preasfânta Fecioara Maria, ne-a făcut cunoscut că El este începutul şi 
sfârşitul mişcării noastre spre Tatăl Cel ceresc. Unindu-Se cu noi prin trupul 
Său, El Însuşi ne conduce în Împărăţia cerurilor, ţinta la care a voit 
Dumnezeu dintru început să ne conducă prin mişcarea imprimată în 
existenţa noastră. În felul acesta, dacă Dumnezeu S-a făcut om şi noi ne 
vom îndumnezei prin harul Său mântuitor. Aceasta înseamnă că, prin 
                         
2 Ioan 14, 27. 
3 Romani 8, 21. 
4 SFÂNTUL CLEMENT ROMANUL, Omilia a doua la Epistolă către Corinteni, XIV, 1-2, 
în „Scrierile Părinţilor Apostolici”, traducere, note şi indici de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 100. 
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Întruparea Sa, Domnul Hristos pune începutul Trupului Său tainic ca loc 
prin care Dumnezeu mântuieşte întregul neam omenesc. Ca atare, 
Mântuitorul nostru Se dăruieşte pe Sine oamenilor, cuprinzându-i în Sine şi 
împărtăşindu-i cu Trupul şi Sângele Său.  

De bună seamă că la această lucrare au participat toate Persoanele 
Preasfintei Treimi, ca viaţa dumnezeiască de iubire şi de intercomuniune a 
lui Dumnezeu să devină, în Biserică, viaţa noastră a tuturor. În virtutea 
acestui fapt, de la Naşterea Domnului şi până la Jertfa Crucii, firea noastră 
omenească n-a încetat să fie sfinţită şi îndumnezeită prin energiile 
dumnezeieşti necreate, ceea ce înseamnă că noi am devenit fraţi ai Unuia-
Născut Fiul lui Dumnezeu şi împreună moştenitori ai Împărăţiei cerurilor. 
Astfel, Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos este unit cu noi, căci după cum 
trupul este unit cu capul, aşa şi noi suntem uniţi cu El, Capul Bisericii. Pe 
toate acestea Sfântul Apostol Pavel le-a numit „prisosinţa harului”, arătând 
că mântuindu-ne „nu am luat un medicament care doar să vindece rana, ci 
am luat în acelaşi timp şi sănătate, şi înfrumuseţare, şi cinste, şi slavă, şi 
vrednicii care întrec şi covârşesc firea noastră omenească”.5 Ca atare, 
Mântuitorul Iisus Hristos a făcut accesibilă comuniunea oamenilor cu Sine 
ca Dumnezeu, unitatea Bisericii fiind o oglindire reală a unităţii Preasfintei 
Treimi în lume. Şi pentru faptul că Biserica este una, sfântă, sobornicească 
şi apostolică, cu atât mai mult reprezintă o realitate sigură pentru fiecare 
dintre noi în contextul trăirii creştine astăzi. Această unitate în Duhul Sfânt 
este întru totul un dar de la Dumnezeu, nefiind proprietatea noastră. Pe lângă 
faptul că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a adus-o, Se şi roagă pentru noi: 
„Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, pe aceştia pe care Mi i-ai dat, ca 
toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi 
aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis”.6 Desigur, 
pe lângă aceste cuvinte Mântuitorul şi Dumnezeul nostru mai spune despre 
Biserică că „porţile iadului nu o vor birui”, de unde concluzia că Biserica 
este menţinută în unitate şi făgăduinţele Domnului sunt valabile până la 
sfârşitul veacurilor.7  

 
Iubiţi credincioşi şi credincioase, 

 
Lupta Bisericii cu necredinţa şi cu ereziile nu s-a încheiat niciodată. 

Până azi ateismul şi ereziile nu doar că există, ci chiar atacă Biserica din 
                         
5 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Romani X, 2, traducere de P.S. Teodosie 
Atanasiu, revizuită şi îngrijită de Cezar Păvălaşcu şi Cristian Untea, Ed. Christiana, 
Bucureşti, 2005, p. 82-83. 
6 Ioan 17, 21-22. 
7 Matei 16, 18. 
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toate părţile. Sursele principale ale necredinţei şi ale ereziilor nu sunt doar 
rătăcirile omeneşti, ci şi răstălmăcirile din interiorul Bisericii. Pe măsură ce 
aceste rătăciri se umplu de o mare energie distructivă, devine tot mai 
limpede că la baza lor se află orgoliul omului şi ispita diavolului. Necredinţa 
în atare caz, se pune pe sine întotdeauna deasupra Bisericii şi a adevărului 
evanghelic. Este îndeajuns să ne amintim de ereticii din primele veacuri, 
potrivit cărora Mântuitorul Hristos nu este Dumnezeu adevărat. Împotriva 
acestora a fost nevoie de convocarea Sinoadelor Ecumenice, fără ca 
disputele să ia sfârşit. Aşa că durerile provocate de asemenea rătăciţi de la 
dreapta credinţă au fost atât de puternice, încât, după tradiţie, Sfântul 
Nicolae i-ar fi tras o palmă lui Arie, cel urgisit de Dumnezeu. Deci, erezia şi 
necredinţa sunt rătăciri de la adevărul mântuitor care privesc nu doar aspecte 
particulare ale învăţăturii de credinţă, ci atacă violent însăşi esenţa vieţii 
creştine. Evident, aceşti duşmani ai Bisericii au înţeles că prin negarea 
directă a lui Dumnezeu nu îşi vor atinge scopul, pentru aceea au recurs la 
alte forme de rătăcire, folosind defăimarea şi intriga. Au atras în 
mecanismul lor atât sisteme filosofice, cât şi autorităţile lumeşti care să le 
susţină răutatea şi ura împotriva celor ce cred cu adevărat în Fiul lui 
Dumnezeu înomenit. Prin aceasta, duşmanii Pruncului Mântuitor s-au aşezat 
în locul lui Dumnezeu slujind întunericului care seamănă confuzie şi 
decepţie. În ultima vreme a apărut convingerea că omul fără Dumnezeu este 
cel care determină viaţa lui, a societăţii şi a lumii. Pentru aceşti nefericiţi ai 
vremii fiecare om are dreptul să creadă sau să nu creadă, viaţa socială fiind 
modelată pe baza raţiunii persoanei umane. Aşa a început despărţirea 
omului de Dumnezeu şi scoaterea Creatorului din viaţa lui. Acest fel de 
viaţă fără Dumnezeu s-a răspândit cu repeziciune în multe laturi ale lumii. 
Astăzi în Europa se fac eforturi pentru impunerea dreptului omului de a-şi 
alege orice fel de viaţă, chiar şi cel mai păcătos posibil, opus voii lui 
Dumnezeu. Acest fenomen periculos este numit modernism, sistem care 
pune poftele omului deasupra cuvântului lui Dumnezeu şi a bunului simţ. 
Această tendinţă este o nouă formă de idolatrie, care elimină pe Dumnezeu 
din viaţa omului şi a creaţiei Sale. Pentru a birui boala lumii contemporane, 
care poate conduce la rezultate apocaliptice, trebuie ca noi toţi, episcopi, 
preoţi, monahi şi credincioşi, să ne reunim laolaltă în rugăciune pentru a 
apăra valorile noastre religioase aşa cum le-au apărat părinţii şi strămoşii 
noştri. Desigur, astăzi, predicarea Evangheliei şi apărarea dreptei credinţe se 
deosebeşte întrucâtva de cea din trecut. Există însă unii care ascultă 
predicile cu interes, dar sunt şi alţii cărora cuvintele preotului le provoacă 
întrebări, confuzii şi dezacorduri. Alţii, pierzându-şi adevărul de credinţă, se 
afundă în rătăciri schismatice şi sectare, refuzând orice îndreptare şi 
pocăinţă. Evident, nici pe aceştia nu trebuie să-i lăsăm în întuneric, dar 
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trebuie să fim prudenţi faţă de ei ca nu cumva să ne îmbolnăvim şi noi de 
osânda lor. Fireşte, mărturisirea credinţei noastre trebuie să fie fără încetare, 
nădăjduind că, prin voia lui Dumnezeu, cuvintele noastre îşi vor atinge 
scopul. Unii vor spune că nu avem nevoie de dialog pentru că 
necredincioşilor sau răucredincioşilor le-am spus ce am avut de spus şi ei n-au 
acceptat. Aşa că „scuturaţi-vă praful şi lăsaţi-i în legea lor”. Dar oare e bine 
să le închidem acestora orice cale de comunicare cu învăţătura Bisericii 
noastre, singura, una, sfântă, sobornicească şi apostolică? Nicidecum. Dacă 
dialogul dispare şi noi vom avea de suferit, căci suntem chemaţi de 
Dumnezeu să ducem mărturisirea noastră înaintea oamenilor şi să-i 
împărtăşim din lumina credinţei noastre. Chiar dacă ne mângâiem sufletul şi 
mintea cu cuvinte de felul „câtă dreptate avem! Ce bine e la noi!”, în timp 
ce lumea piere în jurul nostru în necredinţă şi în întunericul rătăcirilor, 
întrebarea se pune în acest caz: Oare, Dumnezeu nu ne va întreba, la 
înfricoşata judecată, de ce nu am vorbit lumii? De ce nu ne-am luptat pentru 
fiecare suflet să-l aducem la mântuire? Nu ne va da oare ca exemplu pe 
Sfinţii Apostoli, care ar fi putut şi ei să rămână în Galileea, unde locuiau cu 
oameni de aceeaşi credinţă şi evlavie cu ei? Dar Apostolii au plecat la 
propovăduire departe de casa lor, ieşind în întâmpinarea lumii păgâne, care 
arunca cu pietre în ei. Un exemplu vrednic de urmat este Sfântul Apostol 
Pavel, care, adresându-se atenienilor, le spunea că a văzut la ei un altar al 
Dumnezeului necunoscut, Cel pe Care el Îl propovăduia.8 Ce ar spune astăzi 
despre Sfântul Apostol Pavel unii dintre confraţii noştri? „Vai, cum se poate 
una ca asta?! Să stai de vorbă cu păgânii, ba să mai şi recunoşti că aceştia 
au un altar pe care se închină Aceluiaşi Dumnezeu, Căruia ne închinăm şi 
noi?” Nu încape îndoială însă că Biserica noastră a apărat de la început 
adevărul de credinţă împotriva tuturor ereziilor şi a schismelor. Chiar 
Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, a vorbit despre 
necesitatea păstrării credinţei şi unităţii creştinilor. Aşadar, şi noi păstrăm cu 
sfinţenie credinţa cea adevărată în Cel Care S-a făcut om pentru noi, S-a 
născut din Preacurata Fecioară Maria, S-a răstignit şi a înviat ca să ne 
mântuiască din robia morţii şi să ne ducă în Împărăţia Tatălui Ceresc. 

Fie ca pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Cel Care S-a născut în 
ieslea din Betleem, să cuprindă sufletele şi inimile noastre, pentru a deveni 
mai buni, mai iertători şi mai credincioşi. Rugăm pe Mântuitorul Hristos să 
vă dăruiască anul acesta, în care vom intra, sănătate, linişte şi iubire în 
familiile dumneavoastră şi pace în lume. 

  

                         
8 Faptele Apostolilor 17, 23. 
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Cu binecuvântare şi bucurie sfântă, vă îmbrăţişez părinteşte şi vă doresc: 
 

Sărbători fericite! 
şi 

La mulţi ani! 
Al vostru rugător şi permanent mijlocitor în Duhul Sfânt pentru voi către 

Domnul 
 

† Dr. IRINEU 
Arhiepiscopul Craiovei şi 

Mitropolitul Olteniei 
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Pastorală la Naşterea Domnului nostru 
Iisus Hristos 

 

† VARSANUFIE, 
 

CU DARUL LUI DUMNEZEU 
ARHIEPISCOP AL RÂMNICULUI, 

IUBITULUI NOSTRU CLER, CUVIOŞILOR VIEŢUITORI AI 
SFINTELOR MĂNĂSTIRI ŞI TUTUROR DREPTCREDINCIOŞILOR 

CREŞTINI DIN ACEASTĂ DE DUMNEZEU PĂZITĂ EPARHIE: 
HAR, MILĂ, PACE ŞI ÎNTRU TOATE BUNĂVOIRE, 

IAR DE LA NOI ARHIEREŞTI ŞI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI! 
 

 
„Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema 

numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu” 
(Matei 1, 23; cf. Isaia 7, 14) 

 
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, 
 
Sărbătoarea Naşterii Domnului este, după expresia Sfântului Ioan 

Gură de Aur, maica tuturor sărbătorilor, pentru că acest praznic este urmat 
de toate celelalte praznice. Fără înomenirea Fiului lui Dumnezeu, nu am 
vorbi de Învierea Mântuitorului, iar fără Înviere, nu s-ar mai fi împlinit 
scopul înomenirii. Chiar dacă în plan istoric despărţim praznicele unul de 
altul, ele sunt strâns legate între ele, iar la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
acestea toate se regăsesc ca o singură realitate. După cum ne învaţă Sfinţii 
Părinţi, în Sfânta Liturghie recapitulăm, ca realităţi trăite, principalele 
praznice ale Bisericii; astfel, după aceştia,  în Sfânta Liturghie mereu trăim 
Naşterea Domnului, mereu trăim Învierea şi, la fel, Cincizecimea. 

Centralitatea sărbătorii Naşterii Domnului între celelalte sărbători, 
rezidă din centralitatea înomenirii Fiului lui Dumnezeu în planul 
soteriologic: dacă Hristos Domnul nu s-ar fi născut ca om, atunci omul nu ar 
mai fi putut avea posibilitatea îndumnezeirii fiinţei sale, lucru arătat în chip 
lămurit de textul liturgic: „Veniţi să ne bucurăm întru Domnul, povestind 
taina ce este de faţă. Zidul cel despărţitor acum cade; sabia cea de foc se 
îndepărtează; heruvimul nu mai păzeşte pomul vieţii; iar eu mă împărtăşesc 
din dulceaţa din rai, de la care m-am îndepărtat prin neascultare.  Chipul cel 
neschimbat al Tatălui, Pecetea veşniciei Lui, înfăţişare de rob primeşte, 
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ieşind din Maica ce nu ştie de nuntă, nesuferind schimbare: că a rămas ce 
era, Dumnezeu adevărat fiind; şi a luat ce nu era, om făcându-Se, din iubire 
de oameni. Acestuia să-I cântăm: Cel ce Te-ai născut din Fecioară, 
Dumnezeule, miluieşte-ne pe noi” (Stihira I, de la Doamne, strigat-am..., 
Slujba Vecerniei, luna decembrie, ziua a douăzeci şi cincea, Mineiul pe 
decembrie, ediţia a VI-a, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1991, p. 376). 

Înomenirea Fiului lui Dumnezeu, a doua Persoană a Sfintei Treimi, 
Cuvântul sau Logosul, a avut ca scop, pe de o parte, scoaterea omului din 
păcatul strămoşesc după căderea lui Adam şi a Evei, aşa cum spune şi 
cântarea bisericească alcătuită de Ioan Monahul: „Pe cel după chip şi după 
asemănare, văzându-l Iisus stricat din pricina călcării poruncii, plecând 
cerurile S-a pogorât şi S-a sălăşluit în pântecele Fecioarei fără schimbare, ca 
într-însul să înnoiască pe Adam cel stricat” (Stihiră la Litie, Mineiul pe 
decembrie, p. 383), dar, pe de altă parte, este urmărită îndeosebi 
îndumnezeirea omului. Sfântul Atanasie cel Mare mărturiseşte în scrierile 
sale că Dumnezeu S-a făcut om pentru a-l face pe om dumnezeu. Acelaşi 
lucru este accentuat şi în multe cântări din slujba Naşterii Domnului: 
„Asemenea la chip cu amestecarea cea de jos din ţărână făcându-Te, 
Hristoase, şi cu împărtăşirea trupului căzut, l-ai împărtăşit pe acesta de firea 
dumnezeiască, om făcându-Te şi rămânând Dumnezeu” (Cântarea a III-a din 
Canonul Utreniei, Mineiul pe decembrie, p. 387). 

Trupul pe care l-a luat Fiul lui Dumnezeu din Fecioară, făcându-Se 
om adevărat, este semnul văzut al iubirii neţărmurite a lui Dumnezeu faţă de 
oameni: „Din înălţimea cerului, Împăratul vine la noi, din curata Fecioară, 
Dumnezeu fiind, dar în vremea din urmă Cuvânt întrupat, ca să cheme la 
Sine din stricăciune pe omul zidit întâi” (Cântarea a III-a din Canonul 
Utreniei, Mineiul pe decembrie, p. 387). Părintele Dumitru Stăniloae explică 
acest adevăr mărturisit de întreaga teologie patristică, spunând: „Trupul pe 
care Şi-l ia Cuvântul dumnezeiesc din Fecioară, când Se face om, este 
semnul şi mijlocul extremei Lui coborâri iubitoare la om. Dar El nu poate 
lua un astfel de trup decât dintr-un trup care s-a făcut şi el semn şi mijloc al 
iubirii extreme faţă de Dumnezeu. Căci nu se poate să nu se vadă legătura 
trupului asumat de El cu trupul Maicii Lui. Cuvântul a voit să facă din 
trupul Lui un mijloc al manifestării iubirii Lui extreme ca om faţă de 
Dumnezeu şi al iubirii Sale extreme ca Dumnezeu faţă de oameni. Dar 
trupul acesta s-a format din sângele trupului străbătut de simţirile Maicii 
Sale şi a rămas într-o legătură cu el [...]. Culmea iubirii Lui faţă de oameni 
s-a întâlnit în Maica Lui cu culmea iubirii omeneşti faţă de El. Maica Lui a 
fost şi pregătită, dar a şi contribuit la plinirea vremii în întâlnirea Fiului lui 
Dumnezeu cu umanitatea în umanitatea Lui luată din ea şi, prin aceasta, în 
suprema iubire dintre El şi ea” (Pr. Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al 
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lui Dumnezeu, vol. II, Ed. Cristal, Bucureşti, 1995, pp. 83-84). Maica 
Domnului s-a făcut pe sine purtătoare a iubirii milostive a lui Dumnezeu 
faţă de oameni: „De Dumnezeu Născătoare Fecioară, care ai născut pe 
Mântuitorul, şters-ai blestemul cel dintâi al Evei; că Maică te-ai făcut 
bunăvoinţei Tatălui, purtând în braţe pe Dumnezeu-Cuvântul întrupat. Taina 
nu suferă cercetare; numai cu credinţă toţi să o slăvim, grăind cu tine şi 
zicând: Netâlcuitule Doamne, slavă Ţie!” (Stihiră la Laude, Mineiul pe 
decembrie, p. 394). 

 
Dreptslăvitori creştini, 
 
Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni, dovedită şi prin înomenirea 

Sa, ne arată că iubirea adevărată înseamnă jertfă, dăruire, sărăcire a ta în faţa 
aproapelui şi asumarea durerii celuilalt în faţa durerii tale, deşertare de tine, 
ca să-l primeşti pe celălalt, iar primindu-l pe aproapele, pe Hristos Îl 
primeşti, după cum El Însuşi ne asigură: „Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti 
fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut (Matei 25, 40)”. Patericul vine şi 
întăreşte cuvântul scripturistic printr-o apoftegmă, care relatează: „A intrat 
odată Avva Agaton în cetate ca să vândă nişte lucruri şi a aflat pe cineva 
plin de lepră lângă drum. Atunci leprosul i-a zis: Unde mergi? Iar Avva 
Agaton i-a zis: În cetate ca să vând nişte lucruri. A zis lui: Arată dragoste şi 
du-mă şi pe mine acolo. Şi, purtându-l în spate, l-a dus în cetate. Şi acela i-a 
zis: Unde vinzi lucrurile, acolo să mă aşezi pe mine. Şi a făcut aşa. Şi când 
vindea un lucru, leprosul îi zicea: Cu cât l-ai vândut? Şi el zicea: Cu atât. Şi 
îi zicea: Cumpără-mi dulciuri. Şi îi cumpăra. Şi iarăşi vindea un lucru şi 
zicea: Pe acesta cu cât l-ai vândut? Şi zicea: Cu atât. Şi acela zicea: 
Cumpără-mi cutare. Şi îi cumpăra. După ce a vândut toate lucrurile şi voia 
să plece, leprosul i-a zis: Pleci? Şi i-a răspuns: Da. Iar el a zis: Arată iarăşi 
dragoste şi du-mă acolo unde m-ai găsit. Şi, purtându-l în spate, l-a dus la 
locul lui. Iar acela i-a zis: Binecuvântat să fii de Domnul, Agaton, în cer şi 
pe pământ. Şi ridicându-şi ochii, nu a mai văzut pe nimeni. Căci era înger al 
Domnului care venise să-l pună la încercare” (Patericul Mare, Editura 
Bizantină, Bucureşti, 2015, pp. 798-799). Aceeaşi scriere patristică 
aminteşte că „părintele nostru Avva Antonie a zis: Niciodată nu am socotit 
să pun interesul meu înaintea folosului fratelui meu” (Patericul Mare, p. 
802). Prin iubirea revărsată asupra aproapelui, omul urcă către Dumnezeu, 
imitându-L pe Dumnezeu Care S-a făcut om pentru a putea fi urmat. 
Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos într-o peşteră sărăcăcioasă, ne face 
să ne îmbogăţim, doar alungând de la noi egoismul şi nepăsarea faţă de 
aproapele nostru. Omul nu poate ajunge la iubirea de Dumnezeu dacă nu îşi 
iubeşte aproapele. 
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Iubiţi fraţi întru Hristos Domnul, 
 
Efortul nostru ascetic din toată perioada Postului Crăciunului are ca 

scop pregătirea noastră ca persoane pentru a-L primi, cu adevărat, în viaţa 
noastră pe Hristos Domnul. Hristos Cel născut în peştera Betleemului, acum 
mai bine de două mii de ani, trebuie să Se nască şi în peştera inimilor 
noastre, trebuie să ia chip în noi, ca şi noi să devenim asemenea Lui. Pentru 
aceasta trebuie să ascultăm cuvintele Sale: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă 
iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul 
pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi 
avea dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 34-35); „Toate câte voiţi să vă facă 
vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi lor” (Matei 7, 12).  

Lumea are nevoie tot mai mult de iubirea noastră. Avem nevoie să 
ne împărtăşim tot mai mult iubirea unuia faţă de celălalt şi să ne susţinem 
unii pe alţii întru iubire. În acest sens, ne întăreşte spre făptuirea întru iubire, 
aceeaşi carte citată, Patericul: „Urcând odată Avva Ioan Colovos de la Schit, 
împreună cu alţi fraţi, călăuza lor s-a rătăcit, căci era noapte. Şi au zis fraţii 
Avvei Ioan: Ce vom face, părinte, că fratele a rătăcit calea? Să nu cumva să 
murim rătăciţi! A zis lor Bătrânul: Dacă îi spunem, se întristează şi se 
ruşinează. Iată, mă voi face eu însumi bolnav şi voi zice că nu pot să mai 
merg înainte, ci voi rămâne aici până dimineaţă. Şi a făcut aşa. Iar ceilalţi au 
zis: Nici noi nu mai mergem, ci stăm cu tine. Şi au stat până dimineaţă şi pe 
fratele nu l-au smintit” (Patericul Mare, p. 800). Iată ce înseamnă dragoste, 
iată ce înseamnă să-ţi pui sufletul pentru aproapele tău! 

 
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, 
 
Lumea în care trăim arată faptul că tot mai mulţi oameni preferă să 

trăiască în singurătate. Nu ne mai interesăm de aproapele nostru, nu ne mai 
pasă de cel de lângă noi. Întrajutorarea este tot mai puţin întâlnită, făcând 
loc egoismului exacerbat. Ne vedem doar pe noi cu nevoile noastre, uitând 
de responsabilitatea noastră ca fiinţe personale, create după chipul lui 
Dumnezeu. 

Trebuie să încercăm fiecare, cu posibilităţile noastre, să arătăm 
aproapelui că Hristos Domnul este cu noi şi în fiecare dintre noi. Să ne 
arătăm uniţi întru credinţă: „Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru 
Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că 
Tu M-ai trimis” (Ioan 17, 21). 

Peştera în care S-a născut Hristos Domnul este întruchiparea 
Bisericii, după expresia Sfântului Vasile cel Mare. Acest dascăl al Bisericii 
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arată că sălaşul unde a născut Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a primit 
chipul Bisericii. Biserica este trupul Dumnezeului Om, născut din pântecele 
Fecioarei. Să rămânem în Biserică neclintiţi, păstrând învăţătura curată a 
Sfinţilor Părinţi, neabătându-ne prin schisme şi speculaţii teologice de la 
învăţătura acesteia, aşa cum spune şi cântarea de la Slava Laudelor acestei 
sărbători: „Şi noi aducem Ţie, Dumnezeului şi Mântuitorului sufletelor 
noastre, în loc de dar de bani, bogăţia teologhisirii celei dreptcredincioase” 
(Slava de la Laude, Mineiul pe decembrie, p. 395). 

Naşterea Domnului este sărbătoarea care ne convinge, iară şi iară, că 
nu suntem singuri, că nu suntem ca vântul care nici nu vine bine că şi 
dispare, nu suntem ca iarba câmpului care repede uscându-se nu mai este, nu 
suntem ca zăpada care îndată se topeşte, nu suntem ca fumul care se 
risipeşte, suntem cu Dumnezeu şi cu Sfinţii Lui. Omul nu e singur, ci veşnic 
va fi cu Dumnezeu! 

Anul 2017, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române ca Anul omagial al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul 
comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul 
comunismului în Patriarhia Română, va fi un an în care se va reliefa 
importanţa jertfei pentru credinţă, pe care au săvârşit-o cei ce au luptat 
împotriva regimului comunist, pentru apărarea credinţei strămoşeşti, pentru 
libertatea şi demnitatea poporului român, dar şi aceea a misiunii iconarilor 
bisericeşti, care propovăduiesc în imagini, cu timp şi fără timp, Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

Fie ca sărbătoarea Naşterii Domnului, a Noului An şi a Botezului 
Domnului să vă aducă multă pace, sănătate, bucurie şi întărire spre 
împlinirea a toată fapta cea bună întru iubire desăvârşită! 

 
La mulţi ani întru mântuire! 
Un An Nou binecuvântat! 
 

Al vostru al tuturor, de tot binele voitor şi către Hristos Domnul, Cel Născut 
în ieslea Betleemului, rugător, 

 
† VARSANUFIE 

Arhiepiscopul Râmnicului 
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Pastorală la Naşterea Domnului nostru 
Iisus Hristos 

 
DE LA BUCURIA NAŞTERII DOMNULUI IISUS HRISTOS 

LA BUCURIA DUHOVNICEASCĂ 
 

† NICODIM, 
CU DARUL LUI DUMNEZEU EPISCOP AL SEVERINULUI ŞI AL 

STREHAIEI 
 

 
„Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi  

pentru tot poporul; căci vi S-a născut azi Mântuitor, 
 Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David!”  

(Luca 2, 10-11) 
 

Iubiţi credincioşi, 
 
Acestea au fost cuvintele pe care Îngerul Domnului le-a binevestit 

unor păstori care rămăseseră noaptea cu vitele la câmp, undeva în ţinutul 
Betleemului. Era o noapte senină de decembrie şi, pentru că nu era prea frig, 
au renunţat să se mai deplaseze cu vitele pentru a le adăposti în staulul 
amenajat într-o peşteră din marginea cetăţii. În liniştea nopţii, ei, păstorii, 
stăteau cu grijă ca nu cumva animalele sălbatice să vină şi să le prade vitele. 
De aceea „făceau de strajă împrejurul turmei lor”.1 

Mai petrecuseră multe nopţi în câmp, erau obişnuiţi, însă la apariţia 
îngerului Domnului, „care a stat lângă ei şi slava Domnului a strălucit 
împrejurul lor, ei s-au înfricoşat cu frică mare”.2 Trimis de Dumnezeu, 
îngerul le-a spus: „Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie 
mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care 
este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Şi acesta vă va fi semnul: veţi 
găsi un Prunc înfăşat, culcat în iesle”.3 

Păstorii din Betleem au fost primii oameni care au primit vestea mult 
aşteptată că Mesia, Răscumpărătorul, a venit. Uimiţi, „deodată au văzut 
împreună cu îngerul mulţime de oaste îngerească lăudând pe Dumnezeu şi 
zicând: Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, întru 
                         
1 Luca 2, 8. 
2 Luca 2, 9. 
3 Luca 2, 10-12. 
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oameni bunăvoire”.4 O bucurie nemaiîntâlnită a cuprins inimile acestor 
păstori care, după ce îngerii au plecat de la ei la cer, au mers la Betleem şi 
au aflat pe Maria, pe Iosif şi pe Pruncul Mântuitor „culcat în iesle şi, 
văzându-L, au vestit cuvântul vestit lor despre acest Copil”.5 

Bucuroşi, păstorii s-au întors la vitele lor „slăvind şi lăudând pe 
Dumnezeu pentru toate câte auziseră şi văzuseră, precum li se spusese”.6 

După plecarea păstorilor au venit magii de la răsărit, călăuziţi de o 
stea, şi au adus Pruncului Iisus daruri: aur, smirnă şi tămâie. 

Preacurata Fecioară Maria, Maica Domnului, s-a bucurat mult, atât 
la auzul veştii aduse de păstori, cât şi la sosirea magilor. Îngerul Domnului 
le-a spus păstorilor: „Vă binevestesc vouă bucurie mare”,7 iar ei 
Arhanghelul Gavriil îi spusese: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, 
Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei... căci ai aflat har 
înaintea lui Dumnezeu. Şi, iată, vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei 
chema numele lui Iisus”.8 

De asemenea, un înger s-a arătat în vis lui Iosif bătrânul, care, la 
constatarea că Fecioara Maria este însărcinată, cugeta în sinea lui „să o lase 
pe ascuns”.9 Îngerul Domnului i-a grăit: „Iosife, fiul lui David, nu te teme a 
lua pe Maria logodnica ta, că ceea ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul 
Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui pe 
poporul Său de păcatele lor”.10 

Creştinii se bucură ori de câte ori sărbătoresc Naşterea Domnului 
Iisus Hristos. Bucuria se manifestă prin darurile pe care părinţii le fac 
copiilor lor, inimile tuturor sunt cuprinse de o stare specială de bine, de 
dragoste şi voioşie. În Sfintele Biserici, numărul celor care participă la 
Sfânta Liturghie este mai mare. Bucuria este trăită într-un fel aparte de cei 
care, după post şi spovedanie, se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele 
Domnului. 

 
Iubiţii mei fii duhovniceşti, 
 
Se cuvine să ne punem întrebarea: Oare, care este izvorul sau 

temeiul acestei bucurii pe care o trăim ori de câte ori sărbătorim Naşterea 
după trup a Domnului nostru Iisus Hristos? Ca să înţelegem răspunsul la 

                         
4 Luca 2, 13-14. 
5 Luca 2, 16-17. 
6 Luca 2, 21. 
7 Luca 2, 10. 
8 Luca 1, 28, 30-31. 
9 Matei 1, 19. 
10 Matei 1, 20-21. 
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această întrebare este necesar să precizăm că după căderea în păcatul 
neascultării a protopărinţilor noştri Adam şi Eva, tot neamul omenesc trăia 
sub blestem, departe de Dumnezeu. Era necesară mântuirea lumii, mântuire 
ce nu putea fi realizată decât de Fiul lui Dumnezeu. Omenirea aştepta să 
vină Răscumpărătorul, să vină Mesia, Care să ia asupra Sa păcatul 
strămoşesc. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel scria: „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. Căci până la Lege, păcatul 
era în lume, dar păcatul nu se socoteşte când nu este lege. Ci a împărăţit 
moartea de la Adam până la Moise şi peste cei ce nu păcătuiseră, după 
asemănarea greşelii lui Adam, care este chip al Celui ce avea să vină. Dar 
nu este cu greşeala cum este cu harul, căci dacă prin greşeala unuia cei mulţi 
au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul Lui au prisosit asupra 
celor mulţi prin harul unui singur Om, Iisus Hristos”.11 

În acest sens Sfântul Vasile cel Mare scrie că Fiul lui Dumnezeu „a 
binevoit să ia trup omenesc, pentru că trebuia ca trupul acesta, blestemat în 
urma săvârşirii păcatului originar, să fie sfinţit; trebuia ca trupul acesta, care 
a fost sleit de puteri prin păcatul săvârşit, să fie întărit; trebuia ca trupul 
acesta, care se înstrăinase de Dumnezeu, în urma păcatului, să fie unit din 
nou cu El; trebuia ca acest trup, care a căzut din rai, să fie readus în 
ceruri”.12 

Întruparea Fiului lui Dumnezeu şi naşterea din Fecioara Maria arată 
omenirii întregi marea dragoste şi purtare de grijă a lui Dumnezeu, Care 
„atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”.13 Sfântul Vasile 
cel Mare îndemna pe ascultători: „Să ridicăm şi noi glas de bucurie 
preaînaltă: Teofanie să-i punem numele sărbătorii de astăzi, adică arătarea 
lui Dumnezeu; să prăznuim astăzi mântuirea lumii, să prăznuim ziua de 
naştere din nou a firii omeneşti. Astăzi s-a dezlegat blestemul lui Adam”.14 
„Pentru aceasta S-a născut Domnul cu trup omenesc, pentru ca tu să fii 
curăţit prin ceea ce are El înrudit cu tine. Pentru aceea creşte şi se dezvoltă 
El cu trupul, pentru ca tu să fii unit cu El prin trăirea în trup obişnuită Lui. 
O, adâncul bogăţiei lui Dumnezeu şi al iubirii Sale de oameni! Din partea lui 
Dumnezeu, daruri peste daruri revărsate peste noi”.15 Apoi ne îndeamnă 
Sfântul Vasile: „Uneşte-te şi tu, creştine, cu aceia care au primit cu bucurie 
                         
11 Romani 5, 12-15. 

12 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Omilie la Sfânta naştere a Domnului Hristos, trad. de 
Pr. prof. Nicolae Petrescu, în Rev. „Mitropolia Olteniei” (MO), nr. 11-12/1968, p. 972-973. 
13 Ioan 3, 16. 

14 IBIDEM, p. 978. 
15 IBIDEM. 
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pe Domnul din ceruri! Gândeşte-te că păstorii de la Naşterea Domnului au 
devenit înţelepţi, că preoţii au fost împodobiţi cu darul profeţiei, că femeile 
s-au umplut de bucurie atunci când Maria a fost îndemnată de Arhanghelul 
Gabriel să se bucure16 şi atunci când Elisabeta avea pe cel care a săltat de 
bucurie în însuşi sânul ei, adică pe Ioan.17 Proorociţa Ana binevesteşte 
tuturor Pruncul, dreptul Simeon Îl purta în braţe. Amândoi se închinau 
Dumnezeului celui mare, arătat în Pruncul cel mic, fără să dispreţuiască 
ceea ce văd şi preaslăvind măreţia dumnezeirii Lui”.18 

Se cuvine ca noi toţi să ne bucurăm duhovniceşte în aceste zile de 
praznic împărătesc, fiindcă Iisus Hristos a venit în lume „să răscumpere pe 
cei de sub lege, pentru ca să dobândim iertarea”19 şi ne-a făcut „părtaşi ai 
firii dumnezeieşti”.20 

 
Iubiţi fraţi creştini,  
 
Este de dorit ca bucuria pe care o simţim în aceste zile să nu se 

termine, ci să rămână permanent în inimile noastre, cu darul lui Dumnezeu. 
Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe creştinii din Filipi: „Fraţii mei, 
bucuraţi-vă întru Domnul”.21 Sfântul Ioan Gură de Aur spune că bucuria 
trebuie să fie întru Domnul, adică „nu după lume, fiindcă lumea nu poate 
bucura în astfel de lucruri”.22 

Sfântul Apostol Pavel, în continuarea Epistolei către Filipeni, 
îndeamnă din nou: „Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Şi iarăşi zic: 
Bucuraţi-vă!”.23 „Cuvântul bucurie, obişnuit în Sfânta Scriptură, arată starea 
veselă şi bucuroasă a sufletului, care se vede în cei vrednici de bucurie. 
Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul, nu când vă merg bine treburile 
gospodăriilor voastre, nici când sunteţi sănătoşi cu trupul, nici când ogoarele 
voastre sunt pline cu tot felul de roade, ci bucuraţi-vă pentru că aveţi pe 
Domnul, o frumuseţe ca aceasta, o bunătate ca aceasta, o înţelepciune ca 
aceasta!”.24  
                         
16 Luca 1, 28. 
17 Luca 1, 44. 

18 IBIDEM, p. 978-979. 
19 Galateni 4, 5. 
20 II Petru 1, 4. 
21 Filip 3, 1. 

22 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Comentariile sau Explicarea Epistolei către 
Filipeni, Omilia XI, trad. de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1903, p. 111. 
23 Filip 4, 4. 

24 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XXXII, I, în col. 
Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (în continuare PSB), vol. 17, trad., introd., note şi indici de 
Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986, p. 246. 
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Sfântul Ioan Gură de Aur precizează că „bucuria de aici este 
amestecată întotdeauna cu întristare, şi niciodată nu se găseşte curată şi 
lipsită de ea. Pe când bucuria aceea este curată, fără vicleşug, neavând într-
însa nimic amestecat. Acea bucurie să o simţim, pe aceea să o căutăm. De 
altfel, nu este cu putinţă de a câştiga o astfel de bucurie, decât ca aici să nu 
preferăm pe cele plăcute, ci pe cele folositoare, căutând a le suferi toate cu 
mulţumire”.25 

Există o bucurie a celui ce săvârşeşte răul, păcatul, fărădelegea. 
Despre o astfel de bucurie zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „Nu totdeauna e 
bună bucuria. Se bucură şi hoţii când fură; se bucură şi desfrânatul când 
strică casa altuia; se bucură şi lacomul când răpeşte avutul altuia; se bucură 
şi ucigaşul când ucide. Nu trebuie să ne uităm dacă se bucură, ci dacă se 
bucură de un lucru bun şi folositor. Să cercetăm dar cu atenţie de nu găsim 
cumva în bucuria omului slăvit bucuria desfrânatului, bucuria hoţului”.26  

Sfinţii Părinţi ai Bisericii noastre vorbesc despre o bucurie 
duhovnicească. Făcând o exegeză la cuvintele psalmistului „întors-ai 
plângerea mea spre bucurie mie”,27 Sfântul Vasile cel Mare evidenţiază 
felul cum se dobândeşte. El spune: „Nu oricărui suflet îi vine de la 
Dumnezeu bucurie, ci numai celui ce şi-a plâns păcatele sale cu vaiete 
puternice şi jale continuă, dacă s-ar fi jeluit ca şi cum ar fi fost de faţă la 
moartea lui. Ei bine, numai plâsetul acestuia se preface întru bucurie”.28 

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „...dacă vrem să ne bucurăm de 
adevărata mulţumire, să fugim, mai întâi de toate, de răutate şi viclenie. Să 
căutăm să facem fapte bune, fiindcă altfel nu e cu putinţă a ne împărtăşi de 
aceasta, chiar de am urca până pe tronul împărătesc. De aceea, şi zicea 
Pavel: «Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea».29 Acest fruct să-
l creştem şi să-l păstrăm noi, pentru ca, şi aici, să ne bucurăm de veselia şi 
mulţumirea sufletească, şi, în acelaşi timp, să ne învrednicim de împărăţia 
viitoare, prin harul şi iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos”.30 

Uneori bucuria duhovnicească a fost numită şi dumnezeiască. 
Creştinul are parte prin căinţă, rugăciune cu străpungere de inimă şi multă 

                         
25 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Comentariile sau Explicarea Epistolei către Evrei, 
Omilia XV, trad. de Episcop Theodosie Athanasiu, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 
Bucureşti, 1923, p. 217. 
26 IDEM, Omilii la Matei, omilia LVIII, V, în PSB 23, p. 681. 
27 Psalmul 29, 11. 

28 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XXIX, VII, în 
PSB 17, p. 244. 
29 Galateni 5, 22. 

30 SFÂNTUL IOAN GURA DE AUR, Omilii la Epistola către Romani a Sfântului Apostol 
Pavel, Omilia I, trad. de Ps. Teodosie Atanasiu, Editura Christiana, Bucureşti, 2005, p. 27. 



25 
 

râvnă pentru dobândirea mântuirii, de o bucurie permanentă. Pentru cel 
drept, zice Sfântul Vasile cel Mare, „bucuria cea dumnezeiască şi cerească 
este continuă, pentru că în cel drept locuieşte odată pentru totdeauna Duhul 
cel Sfânt”.31 

Iubindu-L pe Dumnezeu omul trăieşte bucuria iluminării. Sfântul 
Vasile spune: „dacă vreodată a intrat în inima ta o idee neaşteptată despre 
Dumnezeu, căzând ca o lumină, şi ţi-a luminat sufletul, încât să iubeşti pe 
Dumnezeu şi să dispreţuieşti lumea şi toate cele trupeşti, cunoaşte din 
imaginea aceea slabă şi de scurtă durată întreaga stare sufletească a 
drepţilor, care au ajuns să se bucure de Dumnezeu în chip egal şi fără 
întrerupere. Poate, potrivit rânduielii lui Dumnezeu, ţi-a venit şi ţie vreodată 
bucuria aceea, ca prin o mică gustare să-ţi aminteşti de bunătăţile de care 
eşti lipsit”.32 

Prin întruparea Sa, Mântuitorul Iisus Hristos aduce omului 
posibilitatea îndumnezeirii. „Domnul este oarecum loc încăpător pentru 
drepţi; şi neapărat cel ce este în El se bucură şi se veseleşte. Dar ajunge şi 
dreptul loc în care se află Domnul; Îl primeşte în el”.33 

 
Iubiţi fii duhovniceşti, 
 
În încheierea acestui cuvânt pastoral vă propun să ascultaţi şi apoi să 

meditaţi la sfaturile Sfântului Ioan Gură de Aur despre bucuria 
duhovnicească: „Pavel n-a spus numai atât: «Bucuraţi-vă pururea», ci a 
adăugat şi pricina bucuriei continue: «Bucuraţi-vă în Domnul pururea», a 
spus el. Cel care se bucură în Domnul nu-şi poate pierde bucuria aceasta 
orice necaz ar veni peste el. De bună seamă, toate celelalte de care ne 
bucurăm sunt schimbătoare, trecătoare şi lesne se prefac. Şi nu au numai 
acest neajuns, ci şi pe acela că, chiar dacă dăinuesc, nu ne hărăzesc o 
bucurie aşa de mare, ca să poată îndepărta sau adumbri mâhnirea ce ni se 
iveşte din altă parte. Dar teama de Dumnezeu are aceste două însuşiri: e 
statornică şi nemişcată şi din ea izvorăşte atâta bucurie, că nu mai simţim 
deloc celelalte necazuri. Cel care se teme de Dumnezeu cum se cuvine şi se 
bizuie pe El, are parte de rădăcina plăcerii şi de izvorul bucuriei. Şi, după 
cum o mică scânteie căzând în marea nesfârşită, lesne se mistuie, tot aşa 
orice restrişte ar cădea peste cel ce se teme de Dumnezeu, piere şi se stinge 
ca şi cum ar cădea în marea fără fund a bucuriei. Şi ceea ce e de mirare e că, 
deşi necazurile sunt de faţă, el, cel ce se teme de Dumnezeu, nu încetează de 

                         
31 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XXXII, I, p. 246. 
32 IBIDEM. 
33 IBIDEM, p. 247. 
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a se bucura. Când nu se iveşte nicio supărare, nu e mare lucru să te poţi 
veseli întruna, dar, când te înconjoară atâtea lucruri ce te vâră în supărări, să 
fii mai presus decât ele toate şi să fii voios în mijlocul năpastei, aceasta este 
cu adevărat de uimire. După cum nimeni nu s-ar mira că cei trei tineri n-au 
ars, dacă ar fi fost ei departe de cuptorul babilonic. (Ceea ce i-a mirat pe toţi 
a fost împrejurarea că ei, deşi au stat atâta timp în foc, au ieşit de acolo mai 
puţin vătămaţi decât cei care n-au fost acolo). Tot aşa trebuie să spunem şi 
despre sfinţi: nu ne-am mira dacă, nefiind supuşi la nicio încercare, s-au 
bucurat fără încetare. E însă vrednic de mirare şi mai presus de firea 
omenească, că, fiind înconjuraţi de nesfârşite rele de peste tot, s-au simţit 
mai bine decât cei ce aveau parte de linişte deplină. 

Cum că nu e cu putinţă să găsim vreo viaţă din afară (lumească sau 
păgână) care să aibă necontenit parte de voioşie, s-a desluşit prin cele spuse 
mai sus; cum că, pe de altă parte, e peste putinţă ca adevăratul credincios 
(creştinul) să nu guste o necurmată plăcere, şi aceasta iarăşi voi încerca s-o 
dovedesc, nu numai ca să învăţaţi, dar ca să şi râvniţi după această viaţă 
lipsită de supărări. Să ne închipuim un om care n-are nimic pe cuget, 
bizuindu-se pe o conştiinţă curată, cu gândul numai la viaţa viitoare, în 
aşteptarea bunelor nădejdi de acolo; ce lucru ar putea – ia spune-mi – să îl 
împingă pe un astfel de om la mâhnire? Nu-i aşa că moartea pare lucrul cel 
mai nesuferit de pe lume? Dar pe unul ca acesta, aşteptarea morţii nu numai 
că nu-l întristează, dar îl şi desfată mai degrabă. Căci ştie că odată cu 
moartea încetează trudele, că ea e o goană spre cununi şi spre răsplată pusă 
la o parte pentru cei ce au luptat pentru credinţă şi virtute. Sau poate 
moartea prea timpurie a feciorilor? Dar va răbda şi aceasta bărbăteşte, 
spunând vorbele lui Iov: «Domnul a dat, Domnul a luat; (cum Domnul a 
binevoit, aşa s-a întâmplat). Fie numele Domnului binecuvântat în veci».34 
Dar dacă nu pot să-l întristeze moartea şi pierderea copiilor, cu atât mai 
puţin paguba bănească, necinstea, pâra şi bârfirea nu pot atinge un suflet aşa 
de tare şi viteaz, şi nici durerea trupului, căci şi apostolii au fost biciuiţi, dar 
nu şi-au pierdut curajul. 

Mare lucru e şi acesta. Dar ceea ce e şi mai mult e că nu numai că nu 
s-au mâhnit, dar făceau din această biciuire temei pentru o plăcere şi mai 
mare, şi se întorceau de la faţa sinedriului veseli că au fost şi ei învredniciţi 
de batjocură pentru numele lui Hristos. Pe un astfel de om să presupunem că 
l-a ocărât sau l-a batjocorit cineva. Dar el a fost învăţat de Hristos să se 
bucure de ocări. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi – zice Evanghelistul – de orice 

                         
34 Iov 1, 21. 
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vorbă rea ce vor spune împotriva voastră din pricina Mea, căci plata 
voastră cea multă e în ceruri.35 

Dar să zicem că un astfel de credincios s-a îmbolnăvit. Dar el a auzit 
pe altul sfătuindu-l şi zicând: «La boală şi la sărăcie, bizuieşte-te pe El, căci 
precum aurul se lămureşte în foc, aşa şi oamenii cei plăcuţi Domnului, în 
cuptorul umilinţei».36 

Dacă, deci, nici moartea, nici paguba de bani, nici boala trupească, 
nici necinstea, nici ocara, nici altceva de felul acesta nu poate să-l 
mâhnească, ci mai de grabă să-l bucure, atunci ce pricină de supărare poate 
avea? Ce adică? Nu se supărau sfinţii?, mă va întreba cineva. N-auzi – mi 
se va spune – pe Pavel zicând: «Mare-mi este întristarea şi neîncetată 
durerea în inima mea»?37 

Apoi tocmai acesta e lucru de mirare, că întristarea aduce câştig şi 
bucurie izvorâtă din durere. După cum apostolilor biciuirea nu le-a adus 
durere, ci bucurie, tot aşa şi întristarea le prilejuia acele mari cununi. Şi 
lucru de mirare este că în cele lumeşti nu numai tristeţea, ci şi bucuria aduce 
foarte mare pagubă, pe când în cele duhovniceşti e cu totul dimpotrivă: nu 
numai bucuria, dar şi tristeţea are mare comoară de bunătăţi”.38 

Doresc tuturor credincioşilor care au fost binecuvântaţi să se nască şi 
să trăiască în frumoasele plaiuri ale Mehedinţului multă râvnă pentru 
împlinirea poruncilor lui Dumnezeu pentru a trăi până la sfârşitul vieţii 
fiecăruia cu inimile pline de bucurii duhovniceşti. 

 
Să trăiţi cu toţii întru mulţi şi binecuvântaţi ani!  
Vă îmbrăţişează cu multă dragoste pe toţi, al dumneavoastră Părinte 

duhovnicesc,  
 

† NICODIM 
Episcopul Severinului şi Strehaiei 

 

                         
35 cf. Matei 5, 11-12. 
36 Înţelepciunea lui Isus Sirah 2, 4-5. 
37 Romani 9, 2. 

38 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la statui, Omilia a XVIII-a, trad. şi note de 
Pr. prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2007, p. 297-299. 
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SCRISOARE PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI 
 

DACĂ AR FI SĂ SE NASCĂ DIN NOU ASTĂZI HRISTOS, 
OARE LUMEA NOASTRĂ CUM L-AR PRIMI? 

 
† SEBASTIAN, 

cu darul lui Dumnezeu Episcop al Slatinei şi Romanaţilor, 
Iubitului nostru cler şi popor har, pace şi milă de la Dumnezeu, 

Tatăl nostru, 
iar de la Noi arhiereşti binecuvântări! 

 
 
Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi,  
Preacuvioase Maici şi iubiţi credincioşi, 
 
Când S-a născut Domnul Hristos, acum mai bine de 2000 de ani, 

lumea a avut reacţii dintre cele mai diverse: romanii, stăpânitori ai ţării 
sfinte, nici nu s-au sinchisit, în timp ce Irod, regele Iudeii, „a căutat Pruncul 
ca să-L omoare”;1 arhiereii şi cărturarii, deşi preocupaţi cu studiul cărţilor 
sfinte şi proorociilor despre El, nu L-au putut identifica, în vreme ce magii 
L-au reperat tocmai din îndepărtatele răsărituri şi au venit ca să I se închine; 
conducătorii iudeilor fremătau întru aşteptarea unui fals mesia – care să-i 
elibereze de romani – în timp ce îngerii din cer şi păstorii I-au adus 
Pruncului Preasfânt neasemuită slavă; gazdele din Betleem I-au oferit 
grajdul din peşteră spre naştere, în vreme ce Maica Sfântă şi Dreptul Iosif 
L-au vegheat, înţelegând că El era Cel ce avea să vină şi să mântuiască pe 
poporul Său.  

În timp, urmare revelaţiei Domnului Hristos şi învăţăturii Sale, unii 
dintre cei de mai sus s-au radicalizat. Este cazul romanilor (până la 
începutul secolului al IV-lea când, totuşi, creştinismul a devenit religio 
licita), dar şi al conducătorilor poporului iudeu, al fariseilor şi al cărturarilor, 
în timp ce alţii L-au recunoscut de îndată ca Mesia Cel aşteptat – adepţi de 
la răsărit şi de la apus, din interiorul graniţelor Imperiului Roman, dar şi din 
afara lui. 

Mai apoi, de-a lungul vremurilor, Mântuitorul Hristos a fost când 
primit ca Împărat al Cerului şi al pământului (în marile imperii − Roman 
târziu, Bizantin, Ţarist – dar şi în cadrul altor forme de guvernare pe care 
le-au adoptat popoarele în lume), când persecutat ca simplu lider religios (în 

                         
1 Mt. 2, 13. 
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imperiile păgâne), „opiu pentru popor”2 (în Imperiul Sovietic şi în toţi 
sateliţii acestuia) ori „învăţător moralist retrograd” (în societăţile 
emancipate, de tip francez, şi în societatea postmodernă de astăzi).  

 
Fraţi creştini, 
 
Oscilarea aceasta în istorie, între un Iisus − Mântuitor pentru unii şi 

impostor pentru alţii, între un Hristos − viu şi de-viaţă-dătător pentru mulţi, 
şi unul „menit să aducă alinare babelor şi leneşilor”, potrivit altora,3 şi între 
un Învăţător autentic al vieţii, precum Îl considerăm noi, şi un simplu 
moralist nedemocrat şi desuet, după cum Îl cataloghează societatea 
postdemocratică de astăzi, mi-a stârnit o întrebare pe care v-o adresez şi eu 
dumneavoastră la această sărbătoare: dacă ar fi să Se nască din nou, astăzi, 
Hristos, oare lumea noastră cum L-ar primi?  

Conducătorii: cu nepăsarea romanilor de altădată? Cu groaza 
criminală a lui Irod? Cu aversiunea căpeteniilor iudeilor, sau cu 
machiavelismul marelui inchizitor din celebra operă a lui Dostoievski?  

Oamenii de vază: Cu buimăceala cărturarilor de acum 2000 de ani? 
Cu aroganţa fariseilor? Cu triumfalismul saducheilor? Cu oţărârea 
revoluţionarilor francezi sau cu platitudinea discursului politic corect de 
astăzi? 

Poporul de rând: cu reticenţa şi suspiciunea iudeilor de altădată, 
sau cu ignoranţa ori mirajul superstiţiilor şi al pretinselor minuni, tot mai 
generalizate în prezent? 

Cum L-ar primi, oare, liderii lumii de astăzi, atât de preocupaţi de 
frâiele puterii şi de resursele planetei şi deloc îngrijoraţi de spiritualitatea 
acesteia, aflată în declin continuu? Cum L-ar primi managerii, prea obsedaţi 
de marketing şi business-uri de tot soiul pentru a mai putea întrevedea şi 
partea necomercială a realităţii? Cum L-ar primi savanţii, prea angrenaţi în 
explorarea ştiinţelor pentru a mai cinsti şi pe Făuritorul acestora? Dar 
bioeticienii, care speră de mult să-I fi luat locul Creatorului, prin 
experimentele lor, de multe ori anti-biotice?4 Cum L-am primi noi, slujitorii 
Bisericii, răpiţi mai curând de un anumit instituţionalism decât de 
jertfelnicia misionară a Apostolilor şi sfinţilor de altădată?  

Cum L-ar primi tinerii de azi, tot mai vrăjiţi de cuceririle tehnologiei 
şi de mirajul inteligenţei cibernetice şi, pentru aceasta, mai degrabă 
                         
2 Aşa a fost numită religia de către teoreticianul socialismului ştiinţific Karl Marx (1818-
1883), afirmaţie preluată apoi şi de primul conducător al statului sovietic, Vladimir Ilici 
Lenin (1870-1924). 
3 Aceasta era forma sub care defăimau religia politrucii comunişti. 
4 Întoarse împotriva vieţii adică. 



30 
 

„cetăţeni” ai unei lumi virtuale, decât ai celei reale? Dar sforarii şi 
manipulatorii vieţii noastre, la gândul că vor fi deconspiraţi de Cel ce vede, 
cunoaşte şi plăteşte sau răsplăteşte toate? Cum L-ar primi ferventele 
militante feministe, aflând că nu este, şi El, măcar de gen neutru?5 Dar cei 
pro-păcate împotriva firii, la gândul că şi „Noul Născut” ar putea avea 
aceeaşi viziune biblică asupra Sodomei şi Gomorei?6  În fine, cum L-ar 
primi cei ce promovează asiduu imoralizarea şi islamizarea Europei, cu 
scopul vădit de a reseta omul pe alte baze decât cele natural-divine, doar-
doar se va stinge odată creştinismul acesta plictisitor şi fad, după cum îl 
consideră ei?!  

 
Dragii mei, 
 
Vrem sau nu vrem să credem, suntem conştienţi sau nu, Hristos Se 

naşte, de fapt, şi astăzi! Şi acum! Renaşte în fiecare decembrie şi, mai bine 
zis, renaşte permanent în inimile noastre, câtă vreme credem cu tărie acest 
lucru şi înţelegem să ne facem cu toţii sălaş bun întru întâmpinarea şi 
găzduirea Sa. El revine, de fiecare dată, cu aceeaşi simplitate şi candoare, 
sperând să găsească în noi doar gesturi şi atitudini precum: iubirea Maicii 
Preasfinte, grija ocrotitoare a bătrânului Iosif, închinarea regală a magilor, 
cântarea divină a îngerilor şi slujirea sfântă a păstorilor. Nimic din celelalte! 
Nimic profan ori diluat în credinţe contrafăcute; nimic pervertit de 
decadenţa morală a omului modern şi postmodern; nimic deconstruit sau 
reasamblat de către ideologii reeducării omului pe alte baze decât cele sădite 
în firea acestuia de Însuşi Ziditorul său. 

Nimic din toate acestea! Ci să-L primim, cu toţii, pe eternul Prunc 
Hristos în credinţa cea adevărată; să-L iubim cu iubire sfântă şi să-L slujim 
jertfelnic, pentru că El este Dumnezeul nostru, „afară de El pe altul nu 
ştim”, şi numai El poate să mângâie şi să mântuiască sufletele noastre, 
Amin! 

 
† SEBASTIAN, 

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor

                         
5 În 2015, în Franţa a început înregistrarea oficială a pruncilor de genul neutru. 
6 Fc. 19. 
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Sfântul Maxim Mărturisitorul este personalitatea duhovnicească cea mai 
adânc implicată în disputele hristologice, ajunse la un apogeu polemic spre 
sfârşitul primei jumătăţi a secolului al VII-lea. El este totodată şi mintea cea  
mai capabilă de cele mai subtile distincţii conceptuale, care a rezolvat 
probleme de mare fineţe teologică duhovnicească şi a valorizat creator multe 
din categoriile filozofice antice.2 Uneori Cuviosul a fost atât de radical în 
mărturisirea dreptei credinţe,3 încât discursul său, atât de complex şi actual, 
a înfuriat într-atât pe duşmanii săi că aceştia au recurs la acţiuni îngrozitoare 
asupra lui, mergând până la a-i tăia limba şi mâna dreaptă din rădăcină ca să 
nu mai poată comunica adevărul nici cu graiul, nici în scris.4  

Cât priveşte învăţătura hristologică, Sfântul Maxim depăşeşte 
polemica şi silogistica, discursul său fiind pătruns de lucrarea harului 
Duhului Sfânt, dobândită prin nevoinţe şi prin contemplarea raţiunilor 
divine, imprimate în creaţie. Din istorie se ştie că problemele cele mai 
arzătoare ale timpului său erau legate de erezia nestoriană şi monofizită, 
precum şi de derivatele acestora, monotelismul şi monoenergismul. Aceste 
rătăciri de la dreapta credinţă erau în parte sprijinite de unii împăraţi 
bizantini, care au pus mari probleme Bisericii Mântuitorului Hristos. Pentru 
a combate şi răspunde acestor provocări, Sfântul Maxim şi-a însuşit 
învăţătura dogmatică de la Sfinţii Părinţi şi apoi şi-a dezvoltat o teologie 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri şi Epistole hristologice şi 
duhovniceşti, traducere din limba greacă veche, introducere şi note de Pr. prof. Dumitru 
Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2012, p. 4. 
3 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie, în Filocalia III, trad. Pr. 
Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 12. 
4 IDEM, Filocalia II, trad. Pr. Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 9. 
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analitică patristică personală. În această hristologie el a aprofundat cu multă 
acrivie taina Înomenirii Fiului lui Dumnezeu, îndeosebi actul asumării firii 
umane în Ipostasul Său veşnic, fără ca Acesta să sufere vreo alterare sau 
vreo ştirbire datorită unirii cu firea omenească. În acest context, abordarea 
Cuviosului s-a dovedit a fi genială, mai ales pentru viziunea admirabilă şi 
antropologică a gândirii sale din perspectiva hristologică tradiţională. Aşa se 
face că Sfântul Mărturisitor pune accent nu numai pe păstrarea firii omeneşti 
după Întrupare, ci şi subliniază deplina voinţă şi lucrare a acesteia în 
Persoana Domnului. Intervenţia sa a fost binevenită, iar argumentarea 
antropologică a fost de un real folos pentru Biserică, deoarece punea în 
discuţie tocmai rolul declarat al teologiei de a dovedi realitatea concretă a 
unirii firii umane cu firea divină în Persoana Logosului, fără vreo contopire 
sau diminuare.5 De fapt, Sfântul Cuvios, precizând în formule limpezi 
învăţătura ortodoxă, s-a arătat un mare apărător al adevărului revelat şi trăit 
de totdeauna, fiind un continuator de seamă al marilor sfinţi teologi din 
Trupul tainic al Domnului. În felul acesta, Sfântul teolog a adunat cele 
divizate, căci „nimeni nu este prin nimic despărţit de ceea ce este comun, ci 
fiecare este al fiecăruia şi toţi ai tuturor şi mai degrabă ai lui Dumnezeu 
decât unii ai altora”. Această reflecţie magistrală despre istoria şi viaţa 
Bisericii Ortodoxe, aşa cum s-a derulat în decursul timpului sub conducerea 
Duhului Sfânt, nu poate fi trecută neobservată şi nestudiată de cineva însetat 
de adevărata cunoaştere. Cel doritor de dreapta cugetare în spaţiul celor cu 
putinţă a fi cunoscute dobândeşte o bogată experienţă duhovnicească în 
taina Bisericii. Evident, viaţa cea adevărată, adică viaţa Împărăţiei cerurilor, 
este cunoaşterea mântuitoare a Preasfintei Treimi şi a Domnului nostru Iisus 
Hristos, Fiul Tatălui, trimis în lume pentru mântuirea noastră.6 

Cât priveşte Înomenirea Fiului Celui Preaînalt, Sfântul Maxim 
Mărturisitorul a arătat că El S-a făcut om asemenea nouă şi că firea Lui 
umană este aceeaşi cu a noastră prin fiinţă şi în mod neschimbat. Ea a fost 
alcătuită de Fiul lui Dumnezeu din trupul şi sângele neprihănit al Preasfintei 
Născătoare de Dumnezeu, cu puterea şi cu lucrarea Sfântului Duh. Cu 

                         
5 Sfântul Maxim elimina, astfel, concepţiile eretice biruindu-le pe propriul lor teren. Cum se 
ştie, monotelismul şi monergismul susţineau o înghiţire a naturii umane în firea 
dumnezeiască a Domnului nostru Iisus Hristos. De fapt dorinţa ereticilor era de a pune în 
mod implicit sub semnul întrebării atât realitatea Persoanei Mântuitorului Hristos, cât şi 
mântuirea noastră, realizată prin Jertfa şi Învierea Domnului. Din această perspectivă, 
vedem clar cum întreaga cercetare patristică este de acord că fiecare scriere a Sfântului 
Maxim este o mărturie a credinţei sale şi a participării sale active la frământările 
hristologice ale timpului său (LARS THUNBERG, Microcosm and Mediator: The 
Theological Anthropology of Maximus the Confessor, Lund, 1963, p. 1-7). 
6 Ioan 17, 3. 
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această fire El S-a unit şi S-a făcut trup, neieşind din faptul de a fi 
Dumnezeu după fiinţă. Fiind prin fire fără de păcat, ca Unul Ce nu e om 
simplu, ci Dumnezeu făcut om, a păstrat firea noastră neprihănită şi cu totul 
nepătată precum El Însuşi a spus: „Acum vine căpetenia lumii acesteia şi nu 
află întru Mine nimic”.7 De asemenea, El a fost „prin fire” liber de păcat, 
pentru că era Subiectul firii omeneşti şi Subiectul firii dumnezeieşti. În 
această calitate, Mântuitorul Iisus Hristos este „prin fire” liber de putinţa de 
a Se hotărî prin voinţa Sa împotriva Lui Însuşi, deoarece era Acelaşi Subiect 
al voii dumnezeieşti şi al celei omeneşti. Deci, fiind prin firea Sa 
dumnezeiască în plenitudinea nemărginită şi atotcuprinzătoare a binelui, nu 
Se putea hotărî El Însuşi prin firea Sa omenească pentru ceea ce era contrar 
Lui, ca purtător al firii şi voinţei dumnezeieşti, ci Îşi actualiza voinţa 
omenească ca socotinţă în deplină conformitate cu voia Sa dumnezeiască. În 
felul acesta, Domnul slavei rămâne legat cu umanitatea noastră care nu s-a 
eliberat deplin de putinţa împotrivirii faţă de păcat. Desigur, acel moment al 
eliberării noastre de ceea ce ne trage în jos se va arăta deplin atunci când 
Domnul Se va arăta supus întru totul Tatălui împreună cu noi, la sfârşitul 
veacurilor. Fireşte, afirmă Sfântul Maxim, Mântuitorul Hristos „n-a arătat 
fiinţa noastră în chip mincinos, nici vreuna din însuşirile ei ireproşabile şi 
naturale, deşi a îndumnezeit-o împreună cu toate acelea, făcând-o arzătoare 
asemenea unui fier şi arătând-o organ al lucrării dumnezeieşti, ca Unul ce a 
pătruns-o cu totul şi la culme prin unirea cu ea, în mod neamestecat, în unul 
şi acelaşi unic ipostas”.8  

Firea omenească a Mântuitorului se deosebeşte totuşi de a noastră nu 
pentru raţiunea firii, ci pentru modul nou al naşterii, Domnul fiind Acelaşi 
ca noi, dar nefiind Acelaşi pentru Naşterea fără de sămânţă. Astfel, 
umanitatea Lui nu e una simplă, ci una cu adevărat a Celui Ce S-a făcut om 
pentru noi. Din acest motiv şi capacitatea Lui de a voi, deşi era cu adevărat 
naturală ca a noastră, totuşi era întipărită dumnezeieşte într-un chip mai 
presus de noi, Naşterea Lui neprihănită şi naşterea noastră netăind firea Lui 
de a noastră. Spunând că Fiul lui Dumnezeu a pătruns firea noastră cu 
dumnezeirea Lui, Sfântul Maxim a arătat că El a intrat cu umanitatea Sa 
într-o perihoreză cu firea Sa umană şi cu noi, mişcându-Se în ea şi în noi, şi 
ea mişcându-Se în El şi manifestându-L permanent.9 La aceasta se adaugă şi 

                         
7 Ioan 14, 30. 
8 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri şi Epistole..., p. 316. 
9 Termenul „perihoreză” este folosit de Sfântul Maxim şi pentru relaţia între Persoanele 
Preasfintei Treimi, ceea ce înseamnă că precum Cele Trei Persoane dumnezeieşti se mişcă 
una în alta fără să se confunde, aşa e şi cu cele două firi în Mântuitorul Hristos. Fiecare 
natură se comunică perihoretic celeilalte naturi prin intermediul Ipostasului. Astfel că firea 
divină împărtăşeşte firii umane harul dumnezeiesc, iar firea umană oferă Fiului lui 
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faptul nenaşterii şi naşterii care nu este acelaşi lucru, dar nu sunt nici firea 
lui Dumnezeu, nici a noastră. Deci, precum în Dumnezeu nenaşterea Tatălui 
şi naşterea Fiului nu desparte firea comună, ci Ei aparţin aceleiaşi firi, aşa şi 
naşterea noastră din sămânţă şi Naşterea cea fără sămânţă a Fiului, ca om, 
nu separă firea Lui omenească de a noastră. Aceasta se realizează astfel 
fiindcă Fiul e Dumnezeu şi deofiinţă cu Tatăl aşa cum suntem şi noi înrudiţi 
şi de acelaşi neam şi deofiinţă cu Adam şi cu Eva şi cu Însuşi Dumnezeu Cel 
întrupat pentru noi. Bineînţeles, firea umană a Mântuitorului este a Lui nu ca 
una ce ar aparţine unei firi diferite de a noastră, ci ca cea care s-a făcut a 
Unuia şi Aceluiaşi Ipostas al Cuvântului, pentru că nu a fost adusă la 
existenţă în sine şi pentru sine, ca a noastră. Tocmai pentru aceasta a şi avut 
pe Cuvântul Însuşi ca sămânţă proprie care a înnoit modul naşterii, primind 
odată cu existenţa şi existenţa în chip dumnezeiesc în Ipostasul Lui.10  

Tot referitor la aceasta, Sfântul Maxim constată că, pe lângă 
modurile care stau în puterea noastră omenească de a le folosi liber, s-a 
arătat şi un mod care nu depinde de om, întrucât Dumnezeu şi l-a rezervat 
pentru Sine Însuşi. Acest mod al naşterii mai presus de fire şi fără de 
sămânţă a Fiului lui Dumnezeu ca om dintr-o Fecioară dăruită total lui 
Dumnezeu este cu totul rezervat numai lui Dumnezeu. Evident, în virtutea 
acestui fapt, Cuvântul Tatălui Şi-a format umanitatea din Preacurata 
Fecioară Maria mai presus de legile umane şi într-un mod mai presus de 
firea omenească. Dar, cu toate că Dumnezeu Însuşi S-a făcut om fără să Se 
supună modului naşterii ca om prin sămânţă bărbătească, conform legii 
înstăpânite în fire, totuşi Cel Ce S-a născut din Maica Fecioară e în acelaşi 

                                                               
Dumnezeu suferinţele şi slăbiciunile Sale, bucuriile şi sentimentele specifice ei. Deci, prin 
Întrupare, firea divină nu se micşorează, nu sărăceşte, dar nici nu se îmbogăţeşte, fiind 
absolută. Firea dumnezeiască este impasibilă, ea nu poate fi supusă unor agenţi ce ţin de 
ordinea creată. Cel Care primeşte, Cel Care experiază, Cel Care Se smereşte este subiectul 
dumnezeiesc, este Fiul lui Dumnezeu întrupat. 
10 Se înţelege de la sine că Mântuitorul Iisus Hristos a fost liber de păcat, în primul rând 
pentru că a fost, este şi rămâne Subiectul firii dumnezeieşti. În al doilea rând, pentru că a 
luat prin enipostaziere firea umană, atât dinainte de păcat, cât şi pe cea de după păcat. Firea 
Sa umană cu totul naturală a păstrat în sine afectele ireproşabile ale firii omeneşti, nu şi 
înclinaţia spre păcat numită concupiscenţă. Deşi natura umană rănită de păcat, în calitatea ei 
de conţinut al unui ipostas omenesc, poate să treacă, prin voinţa ei naturală, la o stare de 
opoziţie împotriva ipostasului sau subiectului ei, totuşi natura umană a Domnului nostru 
Iisus Hristos nu a avut o libertate gnomică şi nici o voinţă gnomică, ci o voinţă naturală. 
Fiind ipostaziată de Unicul Subiect al celor două naturi, divină şi umană, natura umană a 
tins însă neîncetat spre împlinirea şi desăvârşirea ei către natura divină, natura 
dumnezeiască reprezentând un filtru al nepăcătuirii pentru ea. Astfel, Domnul Iisus Hristos 
nu este liber de putinţa de a Se hotărî prin voinţa Sa împotriva Sa, ci este liber de orice 
înclinaţie spre împotrivire întrucât El este Subiectul firii dumnezeieşti mai întâi, al firii care 
oferă sau care dă, şi al firii omeneşti, cea care primeşte şi se desăvârşeşte. 
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timp şi om adevărat, format din sângele umanităţii existente. 
Pentru a înţelege mai bine gândirea Sfântului Maxim trebuie să 

vedem cum el leagă hristologia de creaţia omului, după chipul şi asemănarea 
lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu Fiul a creat firea omenească din iubire şi o 
păstrează intactă în unirea cu firea Sa divină în Ipostasul Său. Dacă prin 
actul creator El a dat omului toate însuşirile care să-l facă liber, dar şi 
capabil să-l manifeste, rezultă că Înomenirea Lui se arată a fi în 
conformitate cu taina Preasfintei Treimi pentru mântuirea lumii. În virtutea 
acestui fapt, atunci când vorbim despre credinţa în Dumnezeu Cel 
neschimbat, afirmăm şi neschimbabilitatea fiinţei omului, ceea ce implică 
relaţia clară dintre Dumnezeu şi lume. Deci, „Un Dumnezeu care ar trebui 
să elimine, sau să preschimbe ceva din om când se uneşte cu el, subliniază 
părintele Stăniloae, ar fi şi el un dumnezeu imperfect, iar un om imperfect 
este tocmai mărturia unui dumnezeu imperfect”.11 Tocmai pentru aceasta se 
adevereşte faptul că Dumnezeu Creatorul pe de o parte, este desăvârşit 
întrucât El Se poate uni cu omul, creat pentru unirea cu El, iar pe de alta, să 
Se preschimbe sau să piardă ceva din El. La rândul său, omul, fiind creat ca 
o fiinţă în stare să fie îndumnezeită, ajunge prin har la toate ale lui 
Dumnezeu în Mântuitorul Hristos. De bună seamă că, dacă Fiul Tatălui ar fi 
pierdut ceva prin Întrupare şi n-ar fi păstrat firile unite şi intacte, El ar fi 
făcut din părţi un întreg oarecare şi atât cele două voinţe fiinţiale cât şi cele 
două lucrări naturale s-ar fi topit şi ar fi ajuns, prin compoziţie, într-o voinţă 
şi o lucrare, cum susţineau monofiziţii. Şi iarăşi, dacă alterarea s-ar fi extins 
de la părţi asupra întregului Mântuitorul Iisus Hristos ar fi ajuns „ceva mitic 
(închipuit), cum spune Sfântul Mărturisitor, cu totul străin de comuniunea 
cu Tatăl şi cu noi, neavând nicio voinţă sau o lucrare compusă prin fire”. 
„Căci, rezumă logic Sfântul Cuvios, nu se produce nicio compoziţie 
(sinteză) a celor aflătoare într-un suport, dar nici nu sunt văzute existând în 
ele însele şi în afară de fiinţa suport a lor”. Aşadar, adaugă Fericitul, „e 
absurd a cugeta că se împarte şi se taie o unică voinţă în ceva mai de sus şi 
ceva mai de jos; aceasta cere înrudirea naturală cu amândouă, pentru a se 
distinge în două jumătăţi unitatea nedespărţită după ipostas”.  

Taina coborârii neschimbate a Fiului lui Dumnezeu, pentru noi la 
plinirea vremii este crezul prin care mărturisim deodată pe Mântuitorul 
Hristos ca Dumnezeu adevărat şi om adevărat, asemenea nouă, fără de 
păcat. Îl mărturisim pe Cuvântul lui Dumnezeu Cel Ce este în mod necauzat 
pentru Sine, dar Care S-a făcut om pentru noi mai pe urmă. El n-a părăsit 
sânurile Tatălui, adică ceea ce era pentru ceea ce S-a făcut, căci e 
neschimbat în fire şi în voinţă; nici n-a negat ceea ce S-a făcut pentru ceea 

                         
11 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri şi Epistole..., p. 329, nota 466. 
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ce era, căci este de oameni iubitor. Numai Lui I-a fost cu putinţă să Se facă 
om fără schimbare în mod neamestecat, adică ceea ce nu era, şi să rămână 
propriu ceea ce era.12 Deci, Cuvântul Tatălui, făcându-Se om fără să Se 
schimbe, Şi-a arătat în deşertarea Sa belşugul Său de putere, de iubire şi de 
har dumnezeiesc. Mai precis, am putea spune că El S-a înomenit pentru noi 
din iubire negrăită şi S-a micşorat pentru cei mici, ca ei să poată suporta 
apropierea Lui şi să simtă iubirea Lui, ca apoi să Se poată înălţa prin ea spre 
Tatăl Cel din ceruri.13 

Fiul lui Dumnezeu, făcându-Se om, aduce şi ceva nou în interiorul 
Lui şi acesta este „modul” în care activează cele două firi şi cele două voinţe 
în interiorul Ipostasului Său. Dacă lucrarea se referă la Cel Ce lucrează şi 
firea la Cel Ce subzistă, rezultă că „lucrările sunt păstrate în Cuvântul 
întrupat şi că prima arată cele dumnezeieşti în manifestarea trupului, iar 
cealaltă se arată în experienţa liberă a celor dumnezeieşti. Aceasta pentru 
ca să mărturisim împreună cu ele şi firile ale căror lucrări fiinţiale sunt”.14 
Această relaţie şi afirmare a firilor şi a voinţelor duce la concluzia că 
Mântuitorul Iisus Hristos este un ipostas compus, cum vom vedea mai 
departe, identificând în Sine la extrem deosebirea naturală a celor extreme şi 
făcându-le să fie una prin unirea părţilor Sale. Pentru aceasta, firea umană 
este enipostatică în Persoana Sa, fiind văzută nu numai prin cugetare (ca pe 
un accident), ci în mod real (ca pe o specie). Se înţelege de aici că „dacă 
ipostasul nu e fără fiinţă nu-l face fiinţă, subliniază Sfântul Mărturisitor, ci 
«în fiinţă» (ενουσιον), ca să nu-l cunoaştem ca pe o simplă însuşire, ci 
împreună cu cea (cu fiinţa) a cărei însuşire este în mod propriu”. Deci, 
„precum acolo enipostaticul indică faptul de a fi în cel existent 
(ενυπαρκτον), iar în cel existent e ceea ce se împărtăşeşte de existenţa 

                         
12 Fiul, ca Dumnezeu adevărat, e necauzat pentru Sine, naşterea Lui din Tatăl nu este 
cauzată de cineva. Tatăl este împreună cu Fiul şi cu Duhul Sfânt din veci. Existenţa din veci 
a Tatălui înseamnă existenţa din veci a Fiului şi a Duhului Sfânt. Întrucât existenţa lor n-a 
început vreodată, spune părintele Stăniloae, existenţa din veci nu poate fi decât desăvârşită, 
plenară, fiind una cu iubirea treimică a unei Persoane faţă de Celelalte Persoane. 
13 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistola aceluiaşi către acelaşi, p. 217. 
14 IDEM, Ibidem, p. 431. Monoteliţii învăţau că lucrarea cea una a Ipostasului Cel Unul al 
Mântuitorului Hristos era şi omenească, dar nu o socoteau ca fiind ca atare şi a firii 
omeneşti. Împotriva acestora, Sfântul Maxim susţinea că Ipostasul dumnezeiesc nu putea 
avea în El o lucrare de un anumit fel (omenească), dacă aceasta nu era proprie şi firii căreia 
El îi era ipostas. Mai mult, lucrarea omenească s-a arătat evidentă prin experierea liberă 
(εξουστιαστικος) a celor omeneşti, căci n-a fost adusă la existenţă ca om şi n-a rămas în ea 
fără voia Lui ca Dumnezeu. Astfel, Mântuitorul a trăit-o în plinătatea slăbiciunilor şi 
durerilor ei, fără să facă ceva să-şi uşureze durerile şi suferinţele. Dimpotrivă, El le-a biruit 
prin răbdare şi îndurare până la capăt, ca şi noi să le putem birui şi învinge cu puterea Lui şi 
să fim răsplătiţi pentru această nevoinţă.  
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fiinţială şi naturală, aşa şi aici ceea ce e capabil de lucrare (ενεργον 
ενεργγεθηκον) înseamnă în mod propriu ceea ce e în putere (ενδυναμον). Iar 
în putere e ceea ce are puterea fiinţială şi naturală”.15 Ca atare, firile divină 
şi umană în Mântuitorul Iisus Hristos nu sunt neipostaziate sau nelucrătoare, 
ci sunt unite „în Ipostasul Celui Ce este din ele, şi în ele şi potrivit lor”, 
având lucrările lor fiinţiale şi naturale.16 De aici rezultă mărturisirea că 
Mântuitorul Iisus Hristos are o dorinţă naturală şi o dorinţă înnăscută şi 
firească a nu voi ca trupul să moară, fiindcă aceasta este o osândă a firii.17 

Referitor la voinţa omenească a Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântul 
Maxim susţine că nici chiar după gândirea omenească nu poate exista o 
voinţă şi o lucrare compusă prin fire, nici în Dumnezeu şi nici în om. A 
desfiinţa în Cuvântul înomenit natura şi voinţa ei naturală, precum şi 
lucrarea ce-i aparţine fiinţial acesteia, înseamnă a-i desfiinţa fiinţa Lui 
omenească şi a vătăma astfel unirea cea mai presus de fire şi trupul înzestrat 
cu suflet raţional şi înţelegător.18 În acest caz, firea nu ar mai avea trebuinţă 
de această unire după ipostas, neaflându-se nicidecum în Domnul Hristos şi 
                         
15 IDEM, Ibidem, p. 435. 
16 Pentru a ne întări în credinţă, Sfântul Maxim stăruie să păstrăm „învăţătura 
dreptcredincioasă a Sfinţilor Părinţi care au predat acestea Sfintei Biserici universale a lui 
Dumnezeu. Ei ne-au învăţat să nu tăgăduim nimic din cele ce au fost de la început şi s-au 
făcut pentru noi şi din toate însuşirile ce le caracterizează în mod natural. Căci L-au 
dogmatizat pe El desăvârşit în amândouă naturile şi prin amândouă, şi păstrând fără 
lipsuri proprietatea naturală a celor două din care constă, şi ca fiind în toate ale umanităţii 
asemenea nouă, afară de păcat” (IDEM, Ibidem, p. 436). 
17 Sfântul Maxim întreabă retoric pe monoteliţi referitor la cele două voinţe din Ipostasul 
Mântuitorului Hristos: „Cum am spune că voinţa e comună ambelor? Sau cum s-ar arăta 
deosebirea firilor într-o singură voinţă? Căci e cu totul necesar să concure voinţa cu firea 
şi firea să nu voiască să moară şi să se lipsească de viaţa prezentă. Şi precum a flămânzi şi 
a înseta nu e un rău, aşa nici a dori să rămână în viaţa prezentă. Şi e sădită în fire iubirea 
faţă de cele prezente. Cu alte cuvinte, ţine de trupul pe care Cuvântul l-a luat cu toate 
însuşirile lui naturale să se ferească de moarte. Ce dovadă mai mare decât aceste mărturii 
se poate aduce despre voinţele naturale, ce şi cine s-ar putea opune să le afirme, când nu e 
nimic îndoielnic în ele şi nimic neclar? Ca atare din expresiile şi învăţăturile Părinţilor se 
vede mărturisirea credinţei lor celei adevărate, subliniază Sfântul Maxim, pe care el, 
Mărturisitorul, în toate lucrările lui le-a prezentat în chip binecredincios, aşa cum au fost 
înţelese de Biserică şi spuse de aceştia” (SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, A 
aceluiaşi Sfânt Maxim Dezlegarea celei de a doua afirmaţii absurde, p. 448). 
18 Sfântul Maxim subliniază faptul că lucrarea în Persoana Mântuitorului Iisus Hristos ţine, 
după raţiunea ei, de fire, iar de persoană ţine modul în care ea se activează. Făcând această 
distincţie între raţiunea unei realităţi şi modul în care se manifestă aceasta, Cuviosul arăta 
că în Domnul Iisus Hristos sunt două lucrări după raţiunea lor, conforme celor două firi, 
activate numai de un Unic Ipostas. Deci, raţiunile lucrărilor sunt diferite, însă Subiectul lor 
e unic aşa încât ele se arată deosebite atât după fire, cât şi după modul unic al Persoanei 
care le activează. Ca atare, Fiul lui Dumnezeu înomenit activa atât lucrarea omenească, cât 
şi pe cea dumnezeiască, ambele fiind călăuzite de unica Lui Persoană. 
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nemântuindu-se în El. Consecinţele unei astfel de anomalii ar duce 
inevitabil la imposibilitatea realizării îndumnezeirii firii umane şi de aici ar 
altera iremediabil actul mântuirii oamenilor. Însă adevărul credinţei este că 
în Mântuitorul Hristos însuşirile şi activităţile nu se contopesc, dar nici nu 
au existenţă în ele însele, ci îşi au existenţa în Ipostasul Lui, Care le uneşte 
fără să le contopească.19 Mai mult, Mântuitorul nu numai că lucra cele 
omeneşti prin firea Sa omenească, ci le şi voia cu voia omenească, având 
bineînţeles şi voia dumnezeiască în voirea omenească. În felul acesta, El 
îngăduia firii omeneşti să voiască, când era potrivit, cele ale ei: foamea, 
setea etc., fără ca aceasta să fie un simplu instrument pasiv al voii 
dumnezeieşti. Iată ce spune Sfântul Maxim despre această conlucrare dintre 
cele două firi: „Cum ar fi biruit slăbiciunile omeneşti dacă legătura între 
voia omenească şi cea dumnezeiască n-ar fi avut nicio despărţire între ele şi 
nicio contopire. Dacă însă ar fi voit acestea numai ca Dumnezeu nu şi ca 
om, fie ar fi fost El Însuşi trup prin fire, sau, schimbându-Se după fiinţă, S-ar 
fi făcut trup prin căderea dumnezeirii Sale, fie trupul Lui n-ar fi fost 
însufleţit în chip raţional, ci El ar fi fost în trupul Său cu totul neînsufleţit şi 
neraţional. Iar dacă trupul a fost însufleţit în chip raţional, avea şi voie 
naturală, căci tot ce e prin fire are şi voire. Şi dacă avea voinţa naturală ca 
om, voie pe care El ca Dumnezeu a creat-o, n-a stricat pe niciuna”.  

Din cele spuse de Sfântul Maxim reiese clar că Fiul a venit să 
îndumnezeiască cu totul firea pe care El Însuşi, cu bunăvoinţa Tatălui şi cu 
împreună-lucrarea Duhului, a alcătuit-o în pântecele Preacuratei Sale Maici. 
Astfel, „ca Dumnezeu prin fire a voit cele dumnezeieşti şi părinteşti prin 
fire, căci era împreună-voitor cu Născătorul Lui. Iar ca om, Acelaşi voia 
iarăşi cele omeneşti prin fire, păzind iconomia (Întruparea) curată de orice 

                         
19 Iată cum Sfântul Maxim, prin mai multe raţionamente logice, sintetiza actul Întrupării şi 
roadele acestuia aduse de Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce S-a făcut om adevărat pentru noi şi 
pentru mântuirea noastră: „Dacă deci Domnul a fost lipsit după trup de acestea sau de 
vreuna din aceste însuşiri, n-a fost nici om peste tot (sau să dovedească cei ce spun acestea 
că e om prin fire fără acestea, sau om peste tot); iar dacă nu a fost om peste tot, căci nu 
există om lipsit prin fire de acestea sau de vreuna din ele, e vădit că Logosul nu S-a făcut 
om – căci cum S-ar fi făcut om, sau prin ce raţiune, odată ce firea ar fi lipsită de unele din 
acestea? –, ci este altceva, străin cu totul de firea noastră şi necunoscut. În acest caz, ceea 
ce spune că S-a făcut sau a avut fiinţă de la început împreună cu El S-a şi coborât de sus 
împreună cu El, şi atunci ce mai e coborârea la noi, odată ce nu ne-am întâlnit nicidecum 
cu El printr-un trup, neluat de la noi şi neunit cu El după ipostas? Sau totul e o nălucire şi 
un chip care ne amăgeşte simţurile, şi nu esenţa trupului. În acest caz nu e pârga neamului 
nostru, sau frământătura care ne uneşte prin har cu Dumnezeu şi ne eliberează de toate 
cele ce ne despart (de Dumnezeu) a căror cauză s-a făcut neascultarea lui Adam cel vechi, 
pentru care a fost osândită la moarte firea noastră” (SFÂNTUL MAXIM 
MĂRTURISITORUL, Scrieri şi Epistole..., p. 431).  
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nălucire, dar neîmpotrivindu-Se nicidecum voii Tatălui”.20 În felul acesta, se 
afirma în mod clar conformitatea firii noastre, şi deci a voii noastre, cu 
Dumnezeu ca bază a Întrupării, iconomie care uneşte deplin creatura cu 
Creatorul, îndumnezeind-o după har.21  

În actul Întrupării Fiului lui Dumnezeu, Sfântul Maxim constată că 
nimic natural nu se împotriveşte lui Dumnezeu întrucât cele naturale au fost 
create de El prin facere şi niciuna nu are ceva reproşabil în existenţa lor 
fiinţială.22 Aceasta o arată şi Sfânta Evanghelie când vorbeşte despre ferirea 
omenească a Mântuitorului Iisus Hristos: „Părinte, de este cu putinţă, să 
treacă acest pahar de la Mine”. Domnul, prin aceste cuvinte, ne arăta cu 
adevărat că e om în mod propriu şi că trupul Său are aceleaşi slăbiciuni ca 
ale trupului nostru şi că voinţa Lui omenească a fost îndumnezeită în 
întregime prin consimţire cu cea dumnezeiască.23 Deci, fiind de acord întru 
totul cu firea dumnezeiască, Fiul lui Dumnezeu înomenit „a suferit ca 
Dumnezeu prin fire patimile trupului în fiinţa sa, care se ferea natural de 
moarte, şi avea prin fiinţă altă voinţă naturală decât a Tatălui, cerându-i 
                         
20 IDEM, Ibidem, p. 334. 
21 În virtutea acestei gândiri, Cuviosul Maxim manifestă un mare optimism în înţelegerea 
firii omeneşti. Deci, firea umană voind ceea ce voieşte Dumnezeu ne arăta că această fire 
omenească e făcută să se deschidă prin voia sa adevăratului ei Creator şi să voiască ceea ce 
o promovează cu adevărat, desăvârşirea în Creatorul ei. Desigur, în viaţa duhovnicească 
nevoitorul are absolută trebuinţă să treacă peste voia sa pentru a împlini voia lui Dumnezeu, 
cum spunem în rugăciunea „Tatăl nostru”: „facă-se voia Ta”. Numai în renunţare la voia sa 
în favoarea celei dumnezeieşti el îşi manifestă în alt fel voia sa cea adevărată, asigurând 
prin aceasta adevărata viaţă, cea în Dumnezeu, în locul unei vieţi trecătoare. De fapt, omul 
îşi manifestă voia sa mai mult atunci când împlineşte prin ea voia lui Dumnezeu, decât 
atunci când caută prin păcat s-o opună voii lui Dumnezeu. Aşa că orice exprimare a voii 
libere în afara lui Dumnezeu duce la moarte şi la osândă veşnică. De aici tragem concluzia 
că omul lipsit de comuniunea cu Dumnezeu rămâne despărţit de har şi în afara Împărăţiei 
cerurilor. Însuşi Mântuitorul Şi-a supus voia Sa omenească voii dumnezeieşti, pentru ca să 
împlinească mântuirea noastră şi să ne facă vrednici pentru îndumnezeire şi viaţă veşnică.  
22 Sfântul Maxim Mărturisitorul, „urmând dumnezeieştilor Părinţi, nu admitea nicio 
micşorare: nici a voinţelor naturale, nici a lucrărilor, precum nici a firilor însele în Unul şi 
Acelaşi Cuvânt al lui Dumnezeu întrupat. Ci Îl crede pe Acelaşi în chip drept-credincios 
întru toate Dumnezeu şi om desăvârşit, pentru că are şi voieşte şi lucrează în chip 
desăvârşit cele dumnezeieşti şi cele omeneşti şi deci are, în mod propriu, şi voinţa şi 
lucrarea dumnezeiască şi voinţa şi lucrarea omenească. Crezând aşa, el nu dogmatiza 
micşorarea firilor din care şi în care există, sau mai bine zis neexistenţa lor” (SFÂNTUL 
MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri şi Epistole...,, p. 335). 
23 Desigur, dacă nu S-ar fi ferit de moarte, afirmă Sfântul Maxim, n-ar fi fost om cu 
adevărat şi în consecinţă, dacă n-ar fi fost Dumnezeu înomenit nu ne-ar fi mântuit. Ca atare, 
Mântuitorul pe de o parte mişca şi întipărea firea umană prin firea divină, împlinind în mod 
desăvârşit numai judecata voii Tatălui, despre care spunea ca om: „Să nu se facă voia Mea, 
ci a Ta”, iar pe de altă parte arăta şi voia umană pe care o supunea voii divine (IDEM, Ibidem, 
p. 336). 
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prin urmare Acestuia şi rugându-L să nu se facă voia Sa”.24 În explicaţia sa, 
Fericitul Mărturisitor aduce ca argumente şi două expresii de la Sfinţii 
Părinţi Dionisie şi Chiril: „lucrare teandrică” şi „lucrarea ce se arată 
înrudită cu amândouă”. Cuvântul „teandric” arată că lucrarea Mântuitorului 
este îndoită după fire şi uneşte lucrarea dumnezeiască şi omenească laolaltă, 
fără să le indice prin număr. Prin această expresie, Sfântul Maxim uneşte în 
chip unitar lucrările naturale, care nu se vatămă prin deosebirea lor naturală, 
precum nici unirea nedespărţită a firilor nu se vatămă prin indicarea lor 
deosebită. Cât priveşte expresia „lucrarea se arată înrudită cu amândouă” a 
Fericitului Chiril prin ea nu desfiinţează deosebirea fiinţială a lucrărilor 
celor din care şi în care există Unul şi Singurul Hristos Dumnezeu, ci pune 
în evidenţă afirmarea unirii culminante a acestora.25 Tot prin cuvintele 
„lucrarea ce se arată înrudită cu amândouă” sunt înlăturate împărţirea şi 
despărţirea tainei Mântuitorului Hristos, păstrând în toate nevătămată 
raţiunea şi modul iconomiei nestricate.26 Importanţa acestor cuvinte reiese 
                         
24 IDEM, Ibidem, p. 337. 
25 Sfântul Maxim aduce în aceeaşi lucrare alte citate din Sfântul Chiril pentru a explica 
formulele acestuia şi a pune în evidenţă cugetarea lui ortodoxă asupra celor două firi din 
Persoana Mântuitorului Hristos. Sfântul Chiril dă mărturie despre hristologia antiohienilor, 
scriind către Acachie astfel: „Iar fraţii din Antiohia nu despart în niciun fel cele unite, ci 
susţin numai cu tărie deosebirile cele spuse despre Hristos şi că pe unele le lucrează prin 
dumnezeirea Lui, iar pe altele prin umanitatea Lui. Căci Acelaşi este şi Dumnezeu şi om. 
Dar zic că sunt şi altele în oarecare fel comune şi oarecum referindu-se la amândouă, adică 
la dumnezeire şi umanitate. Adică unele dintre expresii se referă la cele dumnezeieşti, iar 
altele, la cele omeneşti; în sfârşit, altele deţin un loc oarecare de mijloc, arătând pe Fiul lui 
Dumnezeu ca fiind deodată Dumnezeu şi om”. Aceste cuvinte ale Sfântului Ierarh dovedesc 
lămurit că expresia „o singură fire întrupată a lui Dumnezeu Cuvântul” nu se referă la o 
singură fire a Mântuitorului, ci la două unite ipostatic în aceeaşi Persoană. Prin urmare, Fiul 
Tatălui înomenit, fiind un unic Ipostas sau Subiect, dar constând din două firi, poate săvârşi 
unele lucruri în care se întâlnesc atât lucrările omeneşti, cât şi cele dumnezeieşti, fără să Se 
anuleze, nici să Se schimbe după fire. Părintele Stăniloae, comentând cuvintele Sfântului 
Maxim, afirmă că Mântuitorul simţea, de exemplu, foamea, dar simţirea acesteia nu-L făcea 
să-şi piardă stăpânirea de Sine, aşa cum Îl vedem în Carantania. El vindeca pe cei bolnavi, 
manifestând puterea dumnezeiască, dar folosindu-Se de mişcarea vreunui organ trupesc, sau 
asociind mila omenească. El a săvârşit şi unele lucrări pe care le lucra numai omeneşte, 
oprind asocierea puterii dumnezeieşti la ele; sau numai dumnezeieşte, susţinând în existenţă 
creaţia, fără asocierea unui efort omenesc. Mai concret, în viaţa Mântuitorului există o 
gradaţie dinamică în săvârşirea unor lucrări pe care le trăia mai mult cu dumnezeirea, sau 
mai mult cu umanitatea. Aşadar, Logosul dumnezeiesc, având în Sine raţiunile tuturor 
creaturilor, a putut să-şi formeze chipul Său uman în pântecele Preacuratei Fecioare Maria 
şi în Sine Însuşi, nu ca ipostas aparte, ci în propriul Său Ipostas.  
26 Sfântul Maxim spune că „lucrarea teandrică” a Sfântului Dionisie şi formula înţeleaptă a 
Sfântului Chiril s-au propovăduit în chip binecredincios, nu cum susţineau monofiziţii, 
desemnând unirea şi compenetrarea (συμφυαν) lucrărilor naturale ale celor două firi, ceea 
ce e acelaşi lucru cu a propovădui două lucrări, pentru deosebirea fiinţială. Termenul 
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din faptul că prin învăţăturile acestor doi sfinţi, Dionisie şi Chiril, se 
mărturiseşte adevărul că Mântuitorul nu e Dumnezeu simplu, nici om 
simplu, nici Dumnezeu lucrând deosebit prin cele netrupeşti, nici om 
lucrând deosebit după socotinţa sa, ci Dumnezeu înomenit în mod desăvârşit 
pentru noi, lucrând deodată dumnezeieşte şi omeneşte. Desigur, aceasta nu 
se întâmplă prin socotinţa proprie, ci prin voinţa naturală, întipărită continuu 
de dumnezeirea Lui după fiinţă şi mişcată spre împlinirea iconomiei 
mântuirii şi îndumnezeită prin unirea în sens propriu cu aceea, dar nu prin 
fire.27 Urmând această cugetare putem astfel spune că Fiul lui Dumnezeu 
înomenit trăieşte odată cu plinătatea dumnezeiască şi plinătatea omenească 
asumată, fără confundarea lor. El le trăieşte pe amândouă ca Unul şi Acelaşi 
în cele dumnezeieşti şi în cele omeneşti ale Sale. Aceasta înseamnă, pe de o 
parte, că nu este o opoziţie între cele dumnezeieşti şi cele omeneşti, iar pe de 
alta, că în cele omeneşti se află cele dumnezeieşti şi invers. În atare caz, 
Logosul înomenit voieşte numai prin iconomie să treacă paharul, adică să 
arate că, Dumnezeu fiind, S-a făcut om cu adevărat, căruia îi este frică de 
moarte, dar ca Dumnezeu-Om biruie frica şi moartea în propria fire umană. 
În virtutea acestui fapt, Domnul slavei este Dumnezeu adevărat şi Om 
adevărat, El fiind Acelaşi ca Dumnezeu şi Acelaşi ca Om. Deci, fiind după 
fire om, El trăieşte omeneşte de bunăvoie şi pentru noi suferă încercarea 
patimilor.28 Apoi, El Se arată, totodată, şi ca Dumnezeu, deşi e după fire om, 
lucrând dumnezeieşte şi înfăţişând în mod natural semnele dumnezeirii. Din 

                                                               
„lucrarea teandrică” vrea să mai arate şi că este vorba de o întrepătrundere deodată a 
lucrării dumnezeieşti şi omeneşti, „concentrând lucrarea îndoită a Celui îndoit după fire”, 
cum sublinia Sfântul Mărturisitor (SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistola 
trimisă către Preasfinţitul Episcop Nicandru. Despre cele două lucrări în Hristos, p. 352). 
27 De bună seamă, cum preciza Sfântul Maxim, îndumnezeirea n-a însemnat ieşirea firii 
noastre din ceea ce era şi nici transformarea ei în firea divină. Faptul că omul se 
îndumnezeieşte prin acţiunea harului divin, el simte în modul cel mai deplin şi neştirbit 
umanitatea lui, adică unirea voinţei sale omeneşti cu voinţa divină în actul mântuirii sale. 
Acest aspect se vede clar în acordul deplin al voii omeneşti cu voia dumnezeiască. Prin 
acest acord al voii omeneşti cu cea dumnezeiască, dumnezeirea se deschide omenescului şi 
omenescul, dumnezeirii, voia noastră, fiind uşa firii noastre, se poate închide şi deschide 
voii lui Dumnezeu. Se înţelege de la sine că numai voia bună se află în acord cu voia lui 
Dumnezeu şi numai prin ea se revarsă bunătatea Lui nesfârşită în fiinţa omului. Deci, omul, 
în unire cu voia lui Dumnezeu, trăieşte în comuniune cu harul dumnezeiesc, fără ca 
bunătatea sa să se confunde cu cea dumnezeiască. 
28 Fiul lui Dumnezeu întrupat nu biruie moartea în exclusivitate în calitatea Sa de 
Dumnezeu. Aceasta putea să o facă şi fără să Se întrupeze în virtutea atotputerniciei Sale. 
Dar, El biruie moartea în calitatea Sa de Dumnezeu şi Om, de Fiu al lui Dumnezeu 
înomenit. Toată taina mântuirii neamului omenesc rezidă în faptul că El a biruit moartea ca 
Om, nu doar ca Dumnezeu. Biruinţa este cu atât mai mare cu cât ca om i-a fost frică de 
moarte, fapt ce adevereşte realitatea firii Sale omeneşti. 
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aceste trăiri se cunoaşte fără echivoc că El era Dumnezeu şi om, „având 
voinţele şi lucrările ambelor firi în mod natural egale ca număr din care şi 
în care exista, spre adeverirea existenţei desăvârşite a celor care erau în El 
în mod propriu”.29   

Cât priveşte trupul sau mai bine zis, firea umană, acesta prin 
întrupare s-a făcut al lui Dumnezeu şi lucrarea lui fiinţială s-a făcut 
dumnezeiască prin unirea lui cu Cel Ce era Dumnezeu Cuvântul prin fire, 
adică lucra cele mai presus de om fără să iasă din ceea ce era după fire. În 
virtutea acestui fapt, Cuvântul lucra cele dumnezeieşti ca Dumnezeu 
înomenit, vindeca orbirea oamenilor, nu în chip nevăzut, ci prin tina adusă la 
ochii orbului cu mâna Sa omenească. Deci, „deoarece nu era Dumnezeu 
simplu, ci Îşi lua spre aceasta ca împreună-lucrător sfântul Lui trup şi învia 
şi vindeca prin el şi prin atingerea şi glasul lui, ca să-l arate pe acesta 
putând învia pentru faptul că a fost unit cu El şi că prin aceasta e trupul 
Celui Ce dă viaţă tuturor, şi nu al altuia. Prin amândouă, deci, Domnul 
arăta ca una şi înrudită lucrarea Sa şi a sfântului Său trup, una prin unire, 
dar înrudită prin părţi”, sublinia Sfântul Mărturisitor.30  

Sfântul Maxim afirma, referitor la Cel Ce S-a făcut om pentru noi, că 
în firea nenăscută a Cuvântului, care e unicul principiu, nu se poate vorbi în 
mod propriu de calitate, căci dumnezeirea nu este din fiinţă şi accidente.31 
Dacă ar fi aşa aceasta ar fi şi creată, ca una ce ar fi compusă şi alcătuită din 
acestea. Aceasta o putem presupune totuşi numai cu mintea, întrucât ne 
închipuim cele mai presus de noi din cele ale noastre, ca unii ce nu suntem 
în stare să primim, decât abia aşa, în chip întunecos, cunoştinţa acelora şi să 
le exprimăm în oarecare măsură, dar nu în mod desăvârşit. De exemplu, 
atotsfinţenia, atotputernicia, atotdesăvârşirea, supradesăvârşirea, desăvârşirea 
de Sine, stăpânirea prin Sine, înţelepciunea de Sine, şi orice altceva natural 
şi dumnezeiesc, se poate spune că este o calitate naturală care I Se cuvine 
numai lui Dumnezeu ca Celui Ce este mai presus de fiinţă. Prin urmare, 
calitatea ipostatică a Tatălui e nenaşterea, a Fiului, naşterea, a Duhului Sfânt, 
purcederea.32 Apoi, toate proprietăţile au caracter suprafiinţial, ca şi fiinţa 
divină, şi aparţin numai Preasfintei Treimi. Nedistingându-se de fiinţa 
divină, cum se disting însuşirile existenţelor create, acestea sunt determinate 
în parte de relaţia fiecăreia dintre ele cu altele. Mai precis, proprietăţile 
aparţin numai lui Dumnezeu, în mod natural sau ipostatic, şi nu altuia. 
                         
29 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri şi Epistole..., p. 339. 
30 IDEM, Ibidem, p. 354. 
31 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Despre calitate, proprietate şi deosebire, 
către Teodor, presbiterul din Mazara, p. 453. 
32 Subliniem faptul că nenaşterea, naşterea şi purcederea se numesc şi proprietăţi sau 
însuşiri proprii, personale. 
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Tocmai de aceea, Fiul lui Dumnezeu înomenit e un ipostas compus, arată 
Sfântul Maxim, din firea necompusă dumnezeiască şi din firea compusă 
omenească, fiind Dumnezeu adevărat şi om adevărat.33 Deci, Mântuitorul 
Hristos este şi „una şi alta”, afirmă Sfântul Maxim, dar nu prin ipostas, ci 
prin firi. Dacă ar fi prin ipostas nemuritor şi muritor, ar fi două ipostasuri, 
sau, fiind acelaşi ipostas şi muritor şi nemuritor, n-ar putea învinge moartea. 
Numai pentru că este, datorită firilor rămase neschimbate dar unite, un 
ipostas compus, poate învinge în sine moartea trupului prin nemurirea 
dumnezeiască, sau slăbiciunea acestuia prin atotputernicia dumnezeiască. 
De asemenea, dacă n-ar fi un ipostas compus din două firi şi unic, n-ar avea 
loc în el o comunicare a însuşirilor şi nu le-ar copleşi pe cele omeneşti, dar 
trăindu-le în acelaşi timp. În virtutea acestui fapt, Domnul Hristos trăieşte 
slăbiciunea omenească, dar o şi învinge; primeşte moartea, dar o învinge, 
fără să înceteze de a Se trăi şi după moarte ca om. De aici înţelegem că 
Preasfânta Treime a făcut pe om capabil să-i fie templu al trupului Său, 
împlinind toate chiar şi eventualitatea morţii trupului prin ieşirea lui din 
legătura cu Sine. În atare caz, Creatorul nu numai că le-a cugetat pe acestea, 
ci, făcându-Se om, le-a şi trăit nu ca ale Sale, ci ca ale unei lumi create de El 
din iubire desăvârşită, dar îndepărtate de legătura cu El prin păcatul 
strămoşesc. În felul acesta, Fiul lui Dumnezeu însuşindu-Şi odată cu firea 
umană, unită cu firea divină din Ipostasul Său, mărginirea lumii create de 
El, aşa cum arăta după păcat, a luat între aceste slăbiciuni şi moartea la care 
omul a ajuns prin greşeala lui Adam. Fireşte, El Îşi însuşeşte aceste 
slăbiciuni şi lipsuri ca să le învingă prin atotputernicia Sa.34 Un singur lucru 

                         
33 Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că: „Însuşi numele Hristos nu e indicator al firii, ci 
al unui ipostas compus, adică El e întreg şi Domn şi Dumnezeu şi Atotputernic, dar are în 
Sine în mod neîmpărţit şi neamestecat şi trupul pe care l-a purtat pentru noi şi pentru a 
noastră mântuire, trup pătimitor şi nu atotputernic, creat, circumscris, neatotputernic prin 
fire, dar având în Hristos o voinţă atotputernică. Ca atare El este altceva, e prin fire şi 
altceva prin ipostas” (SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, E cu neputinţă a spune că în 
Hristos este o singură voinţă, p. 477). 
34 Fiecare fire are voinţa ei proprie. Sfântul Maxim este apărătorul voinţei naturale a firii 
omeneşti. Firea omenească a Mântuitorului enipostaziată prin Întrupare are o voinţă a ei sau 
o voinţă proprie care ,,tinde” în mod firesc înspre unirea Sa cu firea dumnezeiască în şi prin 
intermediul Fiului lui Dumnezeu întrupat sau în interioritatea Persoanei Sale dumnezeieşti. 
Deci, natura nu are şi nu poate avea o libertate gnomică (liber arbitru), libertatea gnomică 
fiind proprie persoanei sau subiectului, nu însă şi naturii. Astfel, ca Subiect purtător al celor 
două firi unite ipostatic, Mântuitorul Iisus Hristos ,,trăieşte” din poziţia Sa de subiect. Cu 
toate acestea, voinţa naturii omeneşti însă nu o suprimă şi nu o desfiinţează substituind-o 
firii dumnezeieşti. Aşadar, voinţa firii omeneşti nu este nici a omului, nici a Mântuitorului 
Hristos, ci este voinţa naturală a naturii omeneşti care nu se desfiinţează nici în raport cu 
firea divină şi nici în raport cu Subiectul preexistent al Fiului lui Dumnezeu întrupat. Mai 
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nu-l învinge Mântuitorul, mărginirea prin fire a lumii, pe care o face părtaşă, 
prin comunicare, de atotputernicia şi infinitatea Lui. Pe aceasta, numai 
moartea Domnului o învinge desfiinţând-o prin introducerea deplină a 
umanităţii asumate în viaţa Sa nemuritoare. 

Vorbind despre perihoreza firilor Mântuitorului, cum am amintit mai 
sus, Cuviosul Maxim arăta clar că Domnul este acelaşi atât în porunca Sa 
atotfăcătoare, când poruncea, cât şi prin atingerea sfântului Său trup, când 
făcea minuni. Prin faptul că dădea viaţă şi prin trupul Său şi că trupul Său 
s-a făcut de viaţă făcător, Mântuitorul Iisus Hristos S-a arătat precum focul, 
care arzând prin fier, arată fierul arzând prin unirea cu el. Această 
comparaţie are calitatea să lămurească faptul că „arderea nu e numai a 
focului după fire, ci şi a fierului din pricina unirii, şi că lucrarea 
dumnezeiască a Cuvântului în minuni nu e numai a Lui din pricina firii, ci şi 
a sfântului Său trup, pentru unirea cu el după ipostas”. Deci, Fiul lui 
Dumnezeu a luat firea Sa umană ca împreună-lucrătoare în cele 
dumnezeieşti, aşa cum Îşi ia şi sufletul trupul propriu spre împlinirea 
faptelor Sale. Desigur, această lucrare „unică şi înrudită arătată prin 
amândouă” indică unirea lucrărilor după fire, arătând totodată deosebirea şi 
doimea lor după fire precum şi lucrarea lor teandrică.35 În virtutea acestui 
fapt, o vindecare săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos este o faptă sau o 
lucrare unitară, dar e totodată şi o împreună-lucrare cu firea divină. În atare 
caz, fiecare faptă concretă a Domnului, fiind produsul a două lucrări, poate 
fi numită „o lucrare”, dar şi repetiţia ei continuă poate fi numită „o lucrare 
generală”. În felul acesta, lucrarea omenească e cinstită şi înălţată la 
maximum pentru că Logosul lui Dumnezeu Şi-o face lucrarea Lui. Însăşi 
alcătuirea naturii umane de către Dumnezeu Cuvântul şi de Duhul Sfânt în 
pântecele Preacuratei Fecioare îi dă această capacitate să poată fi lucrarea 
Lui. Ca atare, El nu lucrează şi pătimeşte cele omeneşti pentru mântuirea 
noastră „ca om” separat de Dumnezeu, ci ca Dumnezeu înomenit, Care are 
firea umană unită cu fire divină în Ipostasul Său. În virtutea acestei 
iconomii, Fiul lui Dumnezeu rămâne totdeauna Subiect al celor 
dumnezeieşti şi al celor omeneşti, unind astfel firea omenească cu cea 
dumnezeiască, fără să le confunde şi fără să le despartă. El trăieşte cele 
omeneşti pătrunse de cele dumnezeieşti şi rabdă „ca un om” patima crucii în 
mod pur cu putere dumnezeiască, fără cârteală. Totodată, „El rabdă ocările 
                                                               
precis nu este vorba de voinţa noastră omenească sau nu este vorba despre o voinţă a 
persoanei sau a subiectului, ci de voinţa naturii omeneşti. 
35 Precizăm că Sfântul Maxim prin aceste comparaţii se referea evident la amândouă 
naturile din Ipostasul Logosului înomenit, „din care şi în care Se cunoştea Cuvântul 
întrupat ca Unul şi Singur şi Care era al amândurora, arătându-se lucrarea Lui prin 
amândouă, adică prin porunca atotfăcătoare şi prin atingerea sfântului Său trup”. 
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ca un om, dar cu curăţie dumnezeiască desăvârşit iertătoare. Întinde mâna 
spre ochii orbilor, simţind mişcarea ei ca un om şi simţind-o şi ei ca pe a 
unui om, dar comunică prin ea puterea dumnezeiască. E slab şi e tare în 
acelaşi timp, fără ca slăbiciunea să micşoreze tăria şi nici tăria să 
micşoreze slăbiciunea”,36 cum subliniază părintele Stăniloae.  

Prin urmare, Mântuitorul nu era lucrător numai prin cuvânt şi prin 
porunci dumnezeieşti în învierea morţilor şi vindecarea a toată boala şi 
neputinţa oamenilor, ci luând ca împreună-lucrător la acestea sfântul Lui 
trup. Referindu-se la această conlucrare a firilor, Sfântul Maxim spunea 
lămurit că „El făcea acestea pe de o parte prin dumnezeiasca Lui poruncă, 
dar era de viaţă făcător şi prin atingerea (acelora) cu trupul unit cu El după 
ipostas, ca să-l arate şi pe acesta putând să dea viaţă prin lucrarea Lui 
fiinţială, căreia îi slujea atingerea, glasul şi toate cele asemenea”.37 Deci, 
Hristos Dumnezeul nostru, „având ambele firi păstrate în mod desăvârşit, 
pe cea a dumnezeirii Lui prin porunca Lui a toate făcătoare, şi pe cea a 
umanităţii Lui prin atingere, unite desăvârşit prin legătura lăuntrică şi prin 
întrepătrundere (perihoreză) până a se arăta lucrarea Lui săvârşindu-se 
prin unirea Cuvântului şi a preasfântului Său trup, dar nici naturală, nici 
ipostatică, ci pentru că e înrudită cu amândouă părţile, Se arăta om prin 
atingere. Atingerea cu mâna ca lucrare omenească este mediul prin care se 
săvârşeşte cea dumnezeiască a vindecării celor bolnavi sau a sculării din 
morţi”. Desigur, cum spune părintele Stăniloae: „cele două componente ale 
lucrării Mântuitorului nu se contopesc, cum nu se contopeşte vederea 
trupească a ochiului cu înţelegerea sufletească a ceea ce vede”.  

Fără îndoială, lucrarea Mântuitorului este într-un fel şi una şi două, 
după cum precizează Sfântul Chiril al Alexandriei, când se referă la o 
singură fire întrupată a lui Dumnezeu Cuvântul. Dar, fiind o lucrare 
teandrică a celor două firi, de care vorbeşte Sfântul Dionisie, aceasta 
dovedeşte clar că nu există o contopire între cele două lucrări ale 
Mântuitorului şi nici nu poate fi produsă de Ipostasul purtător al lor în aşa 
fel că El ar avea o singură lucrare. Prin urmare, atunci când vorbea despre o 
singură fire a Logosului înomenit, Sfântul Chiril prezenta de fapt cele două 
lucrări ca una pentru că acestea se realizau prin conlucrarea celor două firi, 
arătând prin aceasta că firile sunt capabile să-şi unească lucrările: „arătând 
«înrudirea» lor care produce şi «unitatea lucrărilor» prin înrudire 
(συγγενη)”,38 cum explică părintele Stăniloae.39 Această concluzie ar trebui 
                         
36 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri şi Epistole..., p. 453, nota 632. 
37 IDEM, Ibidem, p. 341. 
38 IDEM, Ibidem, p. 342, nota 485. Părintele Stăniloae explică învăţătura Sfântului Maxim 
în sensul că Dumnezeu n-a creat făpturile ca, prin unire, să le contopească între ele sau cu 
Sine. Modul unirii nu alterează raţiunile individuaţiunii lor, sau componentele. Nici iubirea 
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să o tragem şi dacă am vorbi de o lucrare naturală a Mântuitorului Iisus 
Hristos, conchide Sfântul Mărturisitor, întrucât: „dacă am vorbi de o 
singură lucrare ipostatică, L-am înstrăina pe Hristos de Tatăl şi de Duhul 
după lucrare, căci n-ar avea nimic comun cu Tatăl şi cu Duhul”. Sinteza 
Fericitului Maxim este clară: „nu dorim nicidecum să mărturisim o singură 
lucrare naturală sau ipostatică în Cuvântul întrupat şi cu desăvârşire 
înomenit. Căci nimeni de la dumnezeiasca Lui pogorâre la noi şi până la 
Sfinţii Părinţi nu ne-a predat să mărturisim o singură lucrare naturală sau 
ipostatică în El; nici una singură în mod desluşit, după câte ştiu, decât 
singur dumnezeiescul Chiril. Dar aceasta o primim cu tot sufletul, deşi e 
numai a lui, din pricina unirii. Şi atunci, cum nu se cuvine să primim cu 
bucurie şi expresiile duale ale aproape tuturor Sfinţilor Părinţi, dar şi pe a 
Lui, din pricina deosebirii între ele? Aceasta, pentru ca nu cumva, prin 
invocarea şi primirea expresiei Lui despre una singură, să eliminăm şi să 
desfiinţăm cuvintele Lui şi ale altor sfinţi, ca şi când nici unuia dintre ei, ci 
numai lui Chiril i s-ar fi încredinţat exactitatea binecredincioasă a 
propovăduirii, iar aceasta nu prin alte cuvinte ale lui, care arată 
deosebirea, ci numai prin expresia «o unică şi înrudită lucrare»”.40 

Sfântul Maxim a arătat în scrierile şi epistolele sale că Mântuitorul 
Hristos a avut fire omenească cu voinţă omenească proprie şi voinţă 
dumnezeiască proprie, ambele fiind ale Ipostasului Său. Voinţa omenească 
este a Lui şi nu a omului pentru că este a persoanei dumnezeieşti înomenite, 
Care S-a născut cu fire omenească din trupul şi sângele Preasfintei Fecioare 
Maria. Domnul nu S-a folosit de voinţa Lui cum ne folosim noi de voinţa 
noastră, ci S-a folosit de ea pentru mântuirea şi îndumnezeirea noastră. Dacă 
voinţa noastră omenească a devenit voinţa Cuvântului întrupat este clar că 
ea s-a întărit prin asumarea ei în Persoana Sa, odată ce a fost luată din 
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Stăpânul Legii împlineşte această 
iconomie pentru a putea folosi cu libertate supremă legile date de El cărora 
s-a supus omul prin slăbiciunile sale şi cărora, în parte, e supus şi El de bună 
voie. În felul acesta Fiul lui Dumnezeu înomenit, pe de o parte, se supune 
                                                               
între oameni nu desfiinţează persoanele lor. De aici concluzionează părintele că se poate 
vedea clar valoarea şi durata eternă a persoanelor, ca cele mai ireductibile şi neînlocuibile 
unităţi. 
39 Mai adăugăm la aceasta şi explicaţia Sfântului Maxim care zice: „Deci, de nu vom primi 
şi înţelege astfel în chip binecredincios, expresiile la singular ale sfinţilor, adică «lucrarea 
teandrică» şi «lucrarea cea una şi înrudită», potrivit raţiunii unirii, ci vom înţelege această 
lucrare ca naturală şi ca ipostatică, vom dogmatiza pe Mântuitorul Hristos în mod necesar 
o fire unică, nepărtaşă de niciuna din cele din care constă, fiindcă Hristos nu e niciuna 
după fire. Fiindcă nicio fire nu comunică prin fire cu altă fire, ci este nepărtaşă de oricare 
alta, fiind cu totul deosebită prin fiinţă”. 
40 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri şi Epistole..., p. 342.  
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legilor umane, iar pe de alta le biruieşte în însăşi firea Sa umană unită cu 
firea divină în Ipostasul Său. Astfel, această libertate supremă a lui 
Dumnezeu, manifestată în conceperea Sa din Preacurata Fecioara Maria, 
este atât biruinţa faţă de legile firii prin umanitatea Sa înviată şi 
îndumnezeită, cât şi eliberarea noastră din moarte şi stricăciune.  

Dumnezeu, deci, S-a făcut om fără schimbare sau alterare „pentru ca 
să se întărească ceea ce este al nostru şi să se facă crezut ceea ce e mai 
presus de noi”,41 zice Sfântul Maxim. Pentru aceasta, Fiul Tatălui a făcut 
străvezie dumnezeirea Sa prin însăşi firea Lui omenească, păstrând pe de o 
parte firea umană asumată în Ipostasul Său, împreună cu însuşirile ei 
naturale, fără de care nu ar fi fire ceea ce a asumat, iar pe de alta conservând 
şi unirea cu firea dumnezeiască în ipostasul Său. De bună seamă că „firea 
umană s-a păstrat în deosebirea ei naturală, afirmă Sfântul Maxim, iar 
firea divină s-a arătat cunoscută în identitatea ipostatică, arătându-se cu 
înţelepciune şi binecredincioşie raţiunea întreagă a iconomiei, în acelaşi 
timp neamestecată şi neîmpărţită”.42 Astfel, Fiul lui Dumnezeu a rămas 
permanent ceea ce era, Dumnezeu adevărat, şi a păstrat şi firea umană în 
ceea ce ea era, fiind şi om adevărat, în afară de păcat. Dumnezeirea Lui nu 
s-a schimbat în nimic, precum şi omenirea Lui a rămas aceeaşi, fără să se 
prefacă în altceva sau să fie înghiţită de firea divină. 

Referitor la relaţia Fiului lui Dumnezeu cu umanitatea Sa trebuie să 
subliniem faptul că Sfântul Maxim susţine că aceasta nu e nici organ tehnic, 
nici organ natural al Lui, nu e nici unealtă pasivă, fără o lucrare proprie, nici 
prelungire a firii dumnezeieşti, având aceeaşi lucrare ca aceasta, ci e unită 
cu firea dumnezeiască ca un organ viu, fără să fie contopită într-o singură 
fire. Această lucrare iconomică demonstrează că Dumnezeu operează printr-o 
umanitate activă, unită cu firea Lui divină, având o colaborare strânsă cu El 
în iconomia mântuirii noastre. Fără îndoială că în acest context unirea firilor 
în Subiectul divin pune în discuţie taina naturii umane în care Dumnezeu Se 
arată lucrător prin lucrarea omenească, rămânând Dumnezeu întru toate şi 
om întru toate. El face din firea Sa omenească un organ intim, nu o unealtă 
exterioară, aceasta arătând pe Dumnezeu ca lucrător direct prin ea pentru 
mântuirea noastră.43 Relaţia dintre naturile Sale se vede lămurit în cuvintele 
Mântuitorului rostite la răstignirea Sa pe cruce: „Părinte, de este cu putinţă, 

                         
41 IDEM, Ibidem, p. 319. 
42 IDEM, Ibidem, p. 320. 
43 Sfântul Maxim Mărturisitorul subliniază prin aceasta că Dumnezeu Fiul, unind pe om cu 
Sine, fără să-l absoarbă în Persoana Sa, a arătat că are o lucrare compusă a unei firi 
compuse (Epistola aceluiaşi celor ce zic că trebuie să se vorbească de o singură lucrare a 
lui Hristos, pentru faptul că, fiind mai plin de putere, cea dumnezeiască stăpâneşte pe cea 
omenească, trebuie să li se răspundă aşa – IDEM, Ibidem, p. 321). 
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să treacă de la Mine acest pahar”.44 La prima vedere, cele spuse de Domnul 
dau impresia că voinţa umană nu urmează numaidecât voinţei divine, 
atitudine care ar induce chiar o rezistenţă sau o împotrivire la actul 
răstignirii. Desigur, aceste impresii se lămuresc imediat în partea a doua a 
cererii Celui răstignit: „Dar să nu se facă voia Mea, ci voia Ta”. Evident, 
Sfântul Maxim consideră că aceste cuvinte „nu sunt o expresie a 
împotrivirii, nici a fricii, ci mai degrabă a acordului desăvârşit şi al 
consimţirii”.45 Deci, Mântuitorul Hristos, rostind aceste cuvinte, nu S-a 
adresat nimănui, dimpotrivă El a mărturisit consimţirea deplină a voinţei 
omeneşti cu voinţa Lui dumnezeiască şi părintească. În felul acesta El a 
adeverit indubitabil prezenţa în Persoana Sa a celor două voinţe şi a două 
lucrări după fire.  

Desigur, cum vom vedea într-un capitol special din lucrarea noastră, 
analiza duhovnicească a Sfântului Maxim, referitoare la tema voinţei 
omeneşti a Mântuitorului Hristos, are în vedere deosebirile între fire şi 
persoană, între raţiunea firii şi modul concretizării şi precizării voinţei firii 
prin ipostas sau persoană. Astfel de precizări aduse sensului persoanei erau 
necunoscute de filosofia antică dinainte de Înomenirea Logosului, dar 
afirmate categoric de Sinodul de la Calcedon, însă insuficient lămurite.46 
Este clar că Sfântul Maxim, un fin cunoscător al filozofiei elineşti, deosebea 
raţiunea celor create, şi mai ales a naturii umane, de modul de folosire a ei 
de către om, care poate fi foarte variată, fără să iasă din raţiunea lor. Prin 
această explicaţie, Cuviosul a dorit să precizeze că Dumnezeu a făcut toate 
după raţiunea Sa şi cu o structură statornică, lăsând loc libertăţii umane în 
folosirea acestei raţiuni.  

Deci, Mântuitorul Iisus Hristos, Cel îndoit în fire, are două voinţe şi 
două lucrări, neavând niciuna din cele două firi ale Sale vreo împotrivire 
una faţă de cealaltă, chiar dacă se păstrează în toate deosebirea celor din 

                         
44 Matei 26, 39. 
45 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Despre Cuvântul: „Părinte, de este cu 
putinţă, să treacă de la Mine acest pahar”, p. 322. 
46 În scrierile anti-monotelite Sfântul Maxim va arăta că voinţa ţine de firea raţională a 
omului, reprezentând mişcarea ei liberă spre desăvârşire în unirea cu Dumnezeu, când e 
menţinută în acordul ei cu firea umană şi cu voia Creatorului acesteia. Căci voinţa e una cu 
libertatea şi Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat nu duce firea omenească spre mântuire ca pe un 
obiect lipsit de voinţă. În felul acesta Sfântul Maxim a subliniat clar că omul nu se conduce 
numai de un impuls involuntar, ca animalul. Aşa că o fire omenească fără voinţă nu e o fire 
omenească reală. Prin urmare, dacă Fiul lui Dumnezeu n-ar fi „asumat” ceva în Ipostasul 
Său divin acel ceva n-a fost mântuit. Desigur, voinţa poate lua şi forma unei socotinţe 
contrare firii şi lui Dumnezeu. Dar în Hristos ea n-a luat această formă, pentru că Cel Ce Se 
manifestă prin ea este Ipostasul cel unul, sau Cuvântul lui Dumnezeu Cel întrupat, Care o 
ţine în acord cu voia Sa dumnezeiască. 
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care şi în care şi Care era El după fire. El Îşi manifestă astfel voia Lui 
omenească şi în negarea feririi de voia Lui dumnezeiască şi în negarea 
refuzului paharului suferinţei. Dacă El S-ar opri de la voirea contrară voii 
Tatălui, S-ar opri şi de la refuzul paharului în acord cu Tatăl. Iarăşi, dacă 
S-ar fi ferit de pahar, voia aceasta n-ar fi fost mântuitoare, lucru care ar fi 
dovedit că Mântuitorul Hristos ar fi avut numai voia dumnezeiască.47 Dar, 
cum Fiul lui Dumnezeu tocmai pentru aceasta a venit în lume şi S-a făcut 
om ca să ne mântuiască prin cruce şi Înviere, aceste cuvinte ale Domnului, 
spune mai departe Sfântul Maxim, „se referă la voinţa comună a Preasfintei 
Treimi şi la voinţa firii umane. Deci, «Nu precum Eu voiesc», înlătură 
împotrivirea şi prezintă acordul voinţei omeneşti a Mântuitorului cu voinţa 
Lui dumnezeiască şi părintească, cea a Cuvântului întrupat Care a dat 
fiinţă firii Sale omeneşti şi a îndumnezeit-o”.48 „De aceea, continuă 
Cuviosul Maxim, ca Unul ce S-a făcut pentru noi ca noi, a spus (în chip 
potrivit omului) Tatălui: «Să nu se facă voia Mea, ci a Ta», Cel prin fire 
Dumnezeu având şi ca om voinţa să împlinească voinţa dumnezeiască”. 
Aşadar, Mântuitorul nostru S-a arătat prin amândouă firile, „din care şi în 
care şi al căror ipostas era”,49 voitor al mântuirii oamenilor: prin una, ca 
binevoind împreună cu Tatăl şi cu Duhul, iar prin alta „ascultător făcându-Se 
până la moarte, iar moartea pe cruce”50 şi împlinind prin trup marea taină a 
mântuirii noastre. Mai mult, prin acest sacrificiu de Sine şi prin faptul că nu 
refuză paharul, Fiul lui Dumnezeu înomenit îşi pune voia omenească în 
acord perfect cu firea dumnezeiască. Aceasta ne confirmă faptul că în El 
voia dumnezeiască se arată în unitate cu cea omenească, iar voia omenească 
se deschide voii dumnezeieşti.  

Sfântul Maxim precizează în combaterea ereticilor cum că furtuna 
acestora s-a ridicat de totdeauna împotriva Sfintei Biserici universale a lui 

                         
47 De bună seamă, Mântuitorul Hristos voia prin amândouă voinţele mântuirea noastră. Ca 
Dumnezeu El binevoieşte împreună cu Tatăl şi cu Duhul, iar ca om S-a făcut ascultător 
pentru noi Tatălui. Astfel, El a îndreptat firea noastră în Sine şi prin ea şi pe noi, 
deschizându-ne calea spre Tatăl. Evident, această deschidere prin voia omenească înseamnă 
concret punerea de acord a voii Lui omeneşti cu voia Sa dumnezeiască. Este clar că acest 
acord L-a putut realiza numai în El pentru că El este Persoana ambelor firi, divină şi umană.  
Deci, Fiul lui Dumnezeu înomenindu-Se a deschis prin voia Sa firea noastră ca să voiască 
numai binele, al cărui Subiect s-a făcut. El a deschis, în Sine, dumnezeirea umanului şi 
umanul lui Dumnezeu, prin voile lor. S-a făcut, ca om, ascultător Sieşi ca Dumnezeu şi, 
prin aceasta, şi Tatălui, El Însuşi făcându-Se şi Subiect uman plin de aceeaşi iubire filială 
faţă de Tatăl, subliniază părintele Stăniloae (SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, 
Scrieri şi Epistole..., p. 325, nota 459). 
48 IDEM, Ibidem, p. 324. 
49 IDEM, Ibidem, p. 324. 
50 Filipeni 2, 8. 
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Dumnezeu. Dar, pentru că Biserica este întemeiată pe mărturisirea 
binecredincioasă a Apostolilor, nicio mişcare a gurilor viclene ale ereticilor, 
deschise ca nişte porţi ale iadului, nu au putut face niciun rău Trupului tainic 
al Domnului. Astfel că adevăraţii mărturisitori ai adevărului nu s-au temut 
niciodată de uleiul fals al ereziei, dimpotrivă, în noianul luptelor, au 
dobândit şi mai mult curaj şi înţelepciune, prin Duhul Sfânt. Ereticii, în 
schimb, cei mândri şi făţarnici, nu s-au putut apropia de adevăr, întrucât s-au 
închis tot mai mult în iadul singurătăţii lor, fiind stăpâniţi de duhul cel rău. 
De bună seamă, subliniază Sfântul Mărturisitor, numai în adevărul credinţei 
şi în dragostea divină, credincioşii sunt în comuniunea liberă cu Dumnezeu 
şi cu oamenii. Ereticii însă, datorită răutăţii lor sufleteşti, au acuzat 
întotdeauna pe ortodocşi, propovăduitorii dreptei credinţe, de apostazie 
nesimţindu-se vătămaţi de lipsa harului, cum subliniază Sfântul Maxim. 
Aceştia, nu se bucură nici de veacul acesta, nici de cel viitor, pentru că s-au 
despărţit de adevărul mântuitor. Ei trăiesc în nestatornicie şi sunt repede 
schimbători din rău în mai rău. Cu adevărat, afirmă Sfântul Cuvios Maxim, 
cei rău credincioşi sunt plini de mirosul cel greu al iadului şi goi de orice 
har, nepropovăduind învăţătura adevărată, cum erau nestorienii şi 
monofiziţii, ci negând întreaga iconomie a lui Dumnezeu cu privire la om. 
Aceştia, despărţind de la Cuvântul lui Dumnezeu trupul însufleţit raţional şi 
luat din neprihănita şi Preasfânta şi Preaslăvita Fecioară de Dumnezeu 
Născătoare, chiar dacă par a-L mărturisi cu gura spre amăgirea 
ascultătorilor, totuşi neagă cu desăvârşire Întruparea Domnului şi unirea 
celor două firi în Ipostasul Său. În felul acesta, ereticii tăgăduiesc în mod 
clar, după unire, toată existenţa firilor din care este Domnul Hristos. Sfântul 
Maxim Mărturisitorul a prezentat pe eretici ca pe nişte „oamenii înşelători – 
care, din pricina relei obişnuinţe, au fost învăţaţi de satana să se dăruiască 
mai mult morţii decât lui Dumnezeu şi bunătăţilor rânduite sfinţilor”. 
Aceştia sunt dintre aceia care stăruie în rău şi reuşesc să întoarcă pe oameni 
spre vărsătura proprie ca pe nişte câini.51 Desigur, cei care voiesc să rămână 
astfel nevindecaţi şi să continue să respingă până la sfârşit harul Domnului 
Hristos, se vor pierde.52 Pierzania ereticilor rezultă din născocirile lor, 

                         
51 Proverbe 26, 11. 
52 Iată ce spune Sfântul Maxim Mărturisitorul unor călugăriţe care căzuseră în erezie: „Dar 
dacă ţinând în minte înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos, la care se va aproba judecata 
mea comunicată vouă despre acestea în prezenţa îngerilor şi arhanghelilor şi a toată 
mulţimea oştilor cereşti şi a toată mulţimea omenească, vă veţi căi şi veţi reveni iarăşi la 
Dumnezeu Care vă cheamă prin har, voi hotărî să ţineţi proprietăţile dăruite vouă de mine 
şi nu voi înceta, până ce Providenţa îmi va dărui viaţa pământească şi trecătoare, să cuget 
la alte modalităţi spre o şi mai mare ajutorare a voastră”. Râvna Sfântului Părinte merge 
foarte departe, până la martiriu, zicând: „Ba nu voi înceta să mă dau pe mine însumi 
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aceştia punând pe seama unuia din Părinţi, amăgind pe oameni şi preţuind 
cearta în locul iubirii dumnezeieşti. Ei mint împotriva adevărului, 
neîncetând să-i facă pe cât mai mulţi să se împotrivească adevărului şi să se 
despartă de el.53 Îndemnul Sfântului Maxim este părintesc ca şi al Sfântului 
Apostol Pavel: „Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce aduc dezbinări şi 
sminteli împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o şi să vă depărtaţi de ei. 
Căci unii ca aceştia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui 
lor şi prin vorbele lor frumoase şi măgulitoare înşeală inimile celor 
simpli”.54 Ereticii, fireşte, sunt slujitorii satanei, după acelaşi Apostol Pavel, 
care vor fi pedepsiţi după faptele lor.55 Viclenia voinţei şi purtarea 
înşelătoare a acestora, subliniază Sfântul Maxim, a dat-o de înţeles şi 
Domnul Hristos în Evanghelii, zicând: „Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, 
care vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. 
Din roadele lor îi veţi cunoaşte pe ei”.56 Aşadar, cum spune Sfântul Ioan 
Evanghelistul: „Iubiţilor, nu credeţi oricărui duh. Ci cercaţi duhurile de sunt 
ale lui Dumnezeu. Că mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume. În aceasta 
cunoaşteţi în Duhul lui Dumnezeu: că tot duhul care mărturiseşte pe Iisus 
Hristos venit în trup este din Dumnezeu. Şi tot duhul care nu mărturiseşte pe 
Domnul Iisus Hristos venit în trup nu este al lui Dumnezeu, ci este duhul lui 
antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este în lume”.57  

Cuvintele dreptei credinţe, precizează Sfântul Maxim, au mare folos 
pentru împăcarea oamenilor cu Dumnezeu, pentru aceea ele trebuiesc ţinute 
cu toată luarea-aminte şi grija. De asemenea, este necesar ca pentru 
mântuirea personală omul să respingă cu toată puterea pe cei ce nu primesc 
binecredincioasele şi mântuitoarele dogme ale Bisericii. Pentru a fi mai bine 
edificaţi, Sfântul Maxim precizează că ereticii sunt propovăduitori ai 
învăţăturii lui antihrist care nu mărturisesc pe Domnul şi Dumnezeul nostru 
Iisus Hristos în trup. Ei războiesc Biserica lui Dumnezeu, tăgăduind firea 
trupului, prin aceea că nu voiesc a mărturisi că ea s-a păstrat şi este în 

                                                               
răscumpărare pentru sufletele voastre, dacă timpul va aduce trebuinţa să fac aceasta. Şi 
mă voi da cu toată inima, dacă Dumnezeu mă va chema la aceasta prin harul Său. Numai 
să vă redaţi pe voi iarăşi Mântuitorului Hristos Dumnezeu şi să vindecaţi, prin întoarcere, 
tăierea şi despărţirea pricinuită de voi trupului Lui” (Epistola 18. A aceluiaşi, din partea 
lui Gheorghe, prealăudatul prefect al Africii, către călugăriţele ce s-au despărţit de Sfânta 
Biserică Universală din Alexandria, p. 229). 
53 Sfântul Maxim Mărturisitorul, într-una din epistolele sale, spunea că ereticii, neputându-se 
întemeia pe raţiunea lor, alterează prin agresiune adevărul. Aceştia aleg minciuna în locul 
adevărului şi introduc viclenia împotriva celor simpli sub masca pretinselor dogme. 
54 Romani 16, 17-18. 
55 II Corinteni 11, 13-15. 
56 Matei 7, 15-16. 
57 I Ioan 4, 1-3. 
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Hristos, şi nu se cutremură să se înfăţişeze pe ei drept propovăduitori ai unei 
învăţături potrivnice lui Dumnezeu. Adevăratul credincios este acela care se 
adapă din băutura dumnezeiască curată a învăţăturii bisericeşti, având 
curăţită frumuseţea binecredincioşiei. El mărturiseşte astfel cu curaj înaintea 
lui Dumnezeu şi a oamenilor toate binecredincioasele cuvinte ale Sfinţilor 
Părinţi despre Mântuitorul Hristos şi despre Biserica Sa, propovăduită de cei 
ce s-au făcut slujitori ai harului. Mărturisirea adevărului trebuie să fie astfel, 
cum spune Sfântul Maxim: „mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos 
compus «din două firi», compus din dumnezeire şi umanitate; şi «în două 
firi», ca cei ce-L cunoaştem fiind în dumnezeire şi umanitate. Căci precum, 
spunând din două firi, credem că El e din dumnezeire şi umanitate, aşa, 
spunând şi în două firi, Îl arătăm pe El, cum se cuvine, existând în 
dumnezeire şi umanitate, ca nedespărţit după unire de niciuna din cele două 
firi din care S-a constituit, ci ca existând şi fiind cunoscut în ele, din care şi 
este pururea. De aceea Îl mărturisim pe El iarăşi «două firi», unite în mod 
neîmpărţit după ipostas, ca fiind Acelaşi Dumnezeu adevărat şi om, crezând 
că sunt adeverite numele acestea chiar prin lucruri. Căci precum Îl credem 
fiind şi numit Fiul lui Dumnezeu prin fire şi în adevăr, pentru identitatea 
fiinţei cu Dumnezeu şi Tatăl, aşa zicem că Acelaşi este şi se numeşte şi Fiu 
al Omului şi făcut om prin fire şi în adevăr pentru înrudirea naturală (după 
fire) cu cea care L-a născut pe El după trup. Fiindcă, dacă nu-L vom 
mărturisi pe El două firi, ca Dumnezeu şi totodată om, vom fi vădiţi ca 
spunând că S-a compus din simple numiri şi nu din realităţi, şi că nu este cu 
adevărat ceea ce e indicat că este prin numiri”.58 Prin urmare, conchide 
Sfântul Maxim, „nu vom înceta să mărturisim, precum s-a spus, pe 
Mântuitorul Hristos din două firi, ca fiind din dumnezeire şi umanitate; şi în 
două firi, ca fiind în dumnezeire şi umanitate; şi două firi, crezându-L pe 
Acelaşi ca fiind Dumnezeu şi totodată Acelaşi fiind om. Căci nu e numai din 
acestea, ci şi acestea; şi nu numai acestea, ci şi în acestea, cunoscându-L ca 
fiind întreg din părţi, şi un întreg în părţi, şi un întreg prin părţi. Căci dacă 
El, dând existenţa celor ce sunt, le-a dăruit şi puterea duratei, spre a nu se 
amesteca speciile între ele şi a se preface unele în altele, ci spre a rămâne 
toate conform raţiunii după care au fost făcute de El – ca din fermitatea 
tuturor în identitatea lor naturală, privitorii atenţi ai celor dumnezeieşti să 
vadă, pe cât e cu putinţă, pe Creatorul şi Orânduitorul universului –, cu atât 
mai mult va adeveri în Sine nesfârşita Lui putere de a rămâne ceea ce era şi 
de a Se face ceea ce nu era, existând, fără nicio lipsă şi neschimbat, 
amândouă”. În consecinţă, mărturisirea adevărului credinţei noastre după 

                         
58 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Către Ioan Cubicularul. Despre dreptele 
dogme ale lui Dumnezeu şi împotriva ereticului Sever, p. 140-141. 
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Sfântul Maxim Mărturisitorul este următoarea: „Unul din Sfânta şi Cea 
deofiinţă Treime, Fiul Unul-Născut – fiind Dumnezeu desăvârşit după fire şi 
luând cu adevărat trupul cel deofiinţă cu noi, însufleţit raţional, şi mintal, 
din Sfânta Maică a lui Dumnezeu şi Pururea Fecioara, şi unindu-l cu Sine 
în mod propriu şi nedespărţit după ipostas – este astfel Unul ca şi înainte, 
dar nu compus după ipostas (e simplu, căci e ipostasul Cuvântului ce a 
rămas Dumnezeu), ci îndoit în fire, căci S-a făcut trup. Aceasta pentru ca 
prin cele două firi, după fiinţă, să fie de acelaşi neam cu cele extreme şi 
părţile Sale să păstreze deosebirea naturală întreolaltă, iar prin unitatea 
persoanei, având între părţile Lui o deplină identitate, să aibă faţă de cele 
extreme şi o distincţie personală ca Unul ce e Unul şi Singur şi, prin 
identitatea neslăbită naturală şi fiinţială ce o are cu amândouă extremele, 
să fie desăvârşit în amândouă: ca Dumnezeu şi totodată ca om”.59 Această 
confesiune de credinţă rezumată de Sfântul Mărturisitor are în vedere 
combaterea celor care trădează învăţătura cea adevărată şi realitatea istorică. 
Deci, „odată ce Dumnezeu a fost cu noi în trup şi cunoştinţa dumnezeirii 
Lui s-a făcut tuturor cu atât mai grea, cu cât s-a făcut mai desăvârşită şi cu 
cât adevărul umanităţii luate de El s-a făcut mai vădit, cuprinzând 
marginile lumii prin propovăduirea plină de putere a Părinţilor ce au 
vestit-o”. Desigur, ereticii, au decăzut pe Fiul lui Dumnezeu înomenit din 
însuşirile Lui naturale, nepăstrând identitatea fiecărei părţi. Ca atare, dacă 
Fiul lui Dumnezeu „nu păstrează fără lipsuri identitatea fiecărei părţi – cu 
excepţia păcatului, zice Sfântul Maxim, cum spun dumnezeieştii Părinţi – 
cu cele din care şi în care este în mod propriu Cuvântul întrupat şi după 
unire, va fi un dumnezeu cu lipsuri, dacă mai poate exista peste tot un 
dumnezeu nedesăvârşit; de asemenea, va fi şi om cu lipsuri, dacă peste tot 
mai poate fi om cel căruia îi lipsesc unele însuşiri naturale”.60   

Concret, cum vom vedea mai departe, Sfântul Maxim a scris 
împotriva ereticilor Nestorie şi Sever al Antiohiei,61 a nestorienilor şi a 

                         
59 IDEM, Ibidem, p. 329. 
60 IDEM, Ibidem, p. 329. 
61 Considerăm necesar să facem o scurtă prezentare a învăţăturilor eretice ale lui Nestorie şi 
ale lui Sever de Antiohia. Sever de Antiohia susţinea cu viclenie că ipostasul este identic cu 
firea, ca să ajungă la concluzia că în Mântuitorul Hristos este o singură fire. Pentru a-şi 
ascunde rătăcirea, el introducea împărţirea, vorbind de o unire a ipostasurilor. De asemenea, 
ereticul, ca să se apere de învinuirea de nerecunoaştere a firilor, pe care le înlocuieşte printr-o 
simplă deosebire de numiri, recurgea la o simplă deosebire în calităţi naturale. Ca şi 
Nestorie, care admitea o simplă unire formală, introducând o împărţire reală, şi Sever, 
vorbind de o simplă deosebire a firilor, susţinea în realitate o confundare a lor. Sever, mai 
spunea că, din iconomie, ipostasul e identic cu firea în Întrupare, iar deosebirea în calităţile 
naturale, identică cu deosebirea reală după fire. El se întemeia pe faptul că orice calitate se 
numeşte naturală şi e socotită că se arată în lucrare. Sfântul Maxim arăta în această 
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apolinariştilor. Sever de Antiohia, derutând pe adevăraţii cinstitori de 
Dumnezeu, afirma că în Mântuitorul Hristos s-au păstrat deosebirile dintre 
calităţile divine şi umane, dar continua să refuze admiterea a două naturi în 
Ipostasul Lui. Sever amesteca firile divină şi umană, făcând din ele o 
singură fire, care nu e nici dumnezeiască, nici omenească, ci ceva 
intermediar între ele. Deci, Domnul nu putea mântui pe oameni, întrucât 
firea cea unică din El e nemuritoare şi muritoare, şi tare şi slabă, şi slăvită şi 
umilită, subliniază Sfântul Mărturisitor.62 Faţă de afirmaţia ereticului Sever, 

                                                               
prezentare că Sever, fiind demascat cu argumente că propovăduieşte în mod clar închipuirea 
lui Manes, contopirea susţinută de Apolinarie şi contragerea firilor după unire într-o singură 
fiinţă, schimba cuvintele folosite de el însuşi, spunând că prin fire a înţeles ipostasul. Manes 
susţinea că Mântuitorul Hristos n-a luat decât o fire părută, căci materia fiind prin esenţă 
rea, Dumnezeu n-a putut lua un trup real. Apolinarie socotea că Dumnezeu Cuvântul, 
înlocuind mintea omenească cu Sine ca şi Cuvânt, a combinat din trupul nostru şi din 
Cuvântul dumnezeiesc o singură fire. Eutihie spunea că, după unire, cele două firi au 
devenit în Hristos o singură fire. Afirmaţia ereticului cum că unirea s-a făcut din ipostasuri 
sau persoane, îl demasca ca unul care cugetă împărţirea ipostasurilor învăţată de Ebion, 
Pavel de Samosata şi Nestorie. Prin aceste afirmaţii Sever socotea prezenţa şi lucrarea 
Cuvântului în Hristos după har ca într-un prooroc, declarând că prin ipostasuri a înţeles 
firile. De aici Sever mergea mai departe în confuzia lui, dogmatizând neexistenţa firilor 
unite şi vorbind de calităţi, dar nu de firi deosebite, sau de deosebirea firilor în Hristos după 
unire. Deci, Sever căuta să-şi mascheze ideea că în Domnul Hristos nu sunt două firi cu 
admiterea unor deosebiri în firea cea una, apoi şi prin ideea că firea e una cu ipostasul. El se 
putea apăra astfel când era acuzat că nu admite decât o singură fire, cu afirmarea că el 
admite un singur ipostas. Iar când era acuzat de nestorianism, declara că înţelege prin cele 
două ipostasuri firile. Folosea în mod labil termenii ipostas şi fire, aici spunând că sunt 
identici în înţeles, aici că sunt deosebiţi. De fapt el nu recunoştea nici două firi, nici două 
ipostasuri şi nu înţelegea decât două feluri de calităţi, cărora le spunea în mod înşelător 
divine şi umane. Nu vedea în calităţile deosebite semnul apartenenţei lor la firi deosebite. 
(SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistola către acelaşi Marin. Din scrierea 
despre lucrări şi voinţe, cap. 50, p. 298). 
62 Această doctrină era proprie mai degrabă panteismului. Cum ştim, panteismul este 
concepţia filozofică ce identifică pe Dumnezeu cu natura sau universul fizic. Astfel 
Dumnezeu şi firea înconjurătoare sunt, în esenţă, acelaşi lucru - sau că totul este al unui  
Dumnezeu atotcuprinzător, imanent şi abstract. Omul, fiind parte a universului, este o parte 
a lui Dumnezeu. Termenul „panteism” a fost inventat de scriitorul irlandez John Toland în 
1705. Unii panteişti acceptă ideea liberului arbitru susţinând că oamenii pot alege între bine 
şi rău, chiar dacă au sentimentul că există o fiinţă mai mare decât ei din care şi ei fac parte. 
Mai sunt unii panteişti care cred într-un scop comun pentru natură şi om, în timp ce alţii 
resping ideea de scop şi consideră existenţa ca o existenţă pentru plăcerea proprie. 
Schopenhauer susţinea că panteismul n-are morală. Panteismul clasic echivala existenţa cu 
Dumnezeu fără a încerca să redefinească sau să minimalizeze niciun termen. Adepţii acestei 
filozofii credeau într-un Dumnezeu personal, conştient şi omniscient, şi considerau acest 
Dumnezeu ca unind toate religiile adevărate. În multe feluri, panteismul clasic este similar 
cu monismul, în măsura în care consideră toate lucrurile, de la energie până la materie, 
gândire, timp, ca fiind aspecte ale unui Dumnezeu personal atotcuprinzător. În afară de 



55 
 

că Domnul Hristos are o fire compusă, Sfântul Maxim afirma că nu există o 
„fire compusă”, ci se poate vorbi de un ipostas compus al lui Dumnezeu 
Cuvântul. Ipostasul poate fi unic şi totuşi complex, dar o fire nu poate fi 
compusă fără să-şi piardă identitatea. Desigur, la om se poate vorbi de o fire 
compusă din suflet şi trup, pentru că ambele fac parte dintr-o specie şi se 
naşte în felul acesta. Însă în Mântuitorul Hristos subzistă atât firea divină ce 
aparţine Persoanei Logosului din veci, cât şi firea umană „asumată” de El 
într-un moment temporal, în mod liber, pentru a o îndumnezei. De aici se 
înţelege că umanitatea Domnului are cunoştinţa că este asumată de Ipostasul 
dumnezeiesc a Celui Care S-a făcut om pentru noi.63 Deci, faţă de Sever, 
care admitea numai o fire, Sfântul Maxim sublinia adevărul că Mântuitorul 
Hristos e „în două firi, din două firi sau două firi”. În felul acesta, Cuviosul 
lărgea considerabil formula de la Calcedon care spunea despre Logosul 
înomenit că e numai „în două firi”.64 

 
Unul Născut al Tatălui e Dumnezeu adevărat, după fiinţă, şi om 
adevărat, după iconomie 
Dumnezeiasca Întrupare a generat, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, 
dogmele cele mai subtile ale dreptei credinţe, scoţând în evidenţă prin 
cuvinte şi expresii ceea ce este comun şi universal, din punct de vedere al 
fiinţei şi al persoanei, şi ce este particular şi propriu, precizând clar înţelesul 
                                                               
acest panteism clasic există şi un panteism naturalist care susţine că universul, deşi 
inconştient şi nesimţitor ca întreg, este totuşi un focar plin de înţeles pentru împlinirea 
mistică. Astfel, natura este văzută ca fiind Dumnezeu numai într-un sens netradiţional, 
impersonal. Panteismul naturalist se bazează pe opiniile relativ recente ale lui Baruch 
Spinoza şi ale lui John Toland. 
63 Despre tema aceasta la Sfântul Maxim, a se vedea: FELIX HEINZER, Gottes Sohn als 
Mensch, Fribourg, Suisse, 1980. 
64 Cum constatăm, această formulă a Sfântului Maxim cuprinde şi expresia monofiziţilor 
„din două firi”, ferind-o însă de sensul că „din două firi” a rezultat o singură fire. La 
aceasta trebuie să adăugăm imediat afirmarea că Mântuitorul Hristos e „două firi” reale, dar 
unite în aşa fel încât au un Ipostas unic al Logosului înomenit. Desigur, Sfântul Maxim va 
evidenţia mereu în lucrările sale că taina unirii celor două firi într-un Ipostas este o realitate 
mai presus de putinţa noastră omenească de a o înţelege. Mai adăugăm la aceasta că deşi 
Sfântul Maxim vedea această unire ipostatică în mod apofatic, totuşi uneori încearcă să-şi 
întemeieze învăţătura despre unire pe ideea unei „înrudiri” sau „conformităţi” între firea 
omenească şi dumnezeiască, aşa cum o anumită conformitate există şi între materie şi 
spiritul uman, care-şi poate face din materie un trup, ca organ de manifestare a lui. Este 
demn de subliniat că, în general Sfântul Maxim afirmă clar valoarea firii omeneşti în faţa 
lui Dumnezeu, Care a creat-o ca s-o mântuiască şi s-o îndumnezeiască pentru vecie, nu ca 
s-o ştirbească prin apropierea Lui de ea (A se vedea PIERRE PERET S.J., Christologie et 
théologie trinitaire chez Maxime le Confesseur, d’apres sa formule «deux natures 
desquelles, en lesquelles et lesquelle est le Christ», în vol. „Maxime le Confesseur. Actes 
du Symposium sur Maxime le Confesseur”, 28 sept. 1980, Fribourg, 1981, p. 215-223). 
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unirii ipostatice a celor două firi în Persoana Mântuitorului Hristos. Această 
expunere dogmatică, „nu are nimic de la sine, zice Cuviosul, ci înfăţişează 
ceea ce au învăţat Părinţii, neschimbând nimic din învăţătura lor”.65 Aceste 
cuvinte prefaţează învăţătura despre fiinţă şi fire, elemente comune şi 
universale ale Întrupării, şi despre propriu şi particular care privesc ipostasul 
sau persoana. În precizarea acestei învăţături, Sfântul Maxim a adus 
argumente atât din Sfânta Scriptură, cât şi din teologia Sfinţilor Părinţi. La 
loc de cinste în hristologia Cuviosului au fost Părinţii Capadocieni,66 a căror 

                         
65 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistola către Preaiubitorul de Dumnezeu 
Cosma, diaconul din Alexandria, Despre ceea ce e comun şi propriu, adică despre fiinţă şi 
ipostas, p. 182. 
66 Sfântul Maxim, aducând ca mărturie cuvintele Sfântului Vasile cel Mare, despre ipostas, 
zice: „Iar de trebuie să spunem şi noi pe scurt ceea ce socotim, vom zice că ceea ce 
deosebeşte comunul de propriu aceea deosebeşte fiinţa de ipostas. Căci fiecare din noi 
participă atât la raţiunea comună de a fi a fiinţei, cât şi la proprietăţile particulare 
referitoare la ea, prin care cutare este cutare”. Tot din Sfântul Vasile, Cuviosul mai zice: 
„Fiinţa şi ipostasul au deosebirea pe care o are comunul faţă de fiecare. De exemplu, cea 
pe care o are animalul faţă de cutare om”. Tot Sfântul Capadocian a scris, tâlcuind sensul 
cuvântului „deofiinţă” că: „Această expresie îndreptează şi răul lui Sabelie. Căci 
desfiinţează identitatea ipostasurilor şi introduce noţiunea deplină a persoanei”. Prin 
urmare „cel ce nu mărturiseşte comunul fiinţei cade în politeism, aşa cel ce nu admite cele 
proprii ipostasurilor e dus în iudaism” (SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Epistola 500; 
Epistola 64). Prin termenul deofiinţă indică deosebirea persoanelor şi identitatea de fiinţă. 
Puse în textul dogmatic, aceste cuvinte ne arată că Fiul este din fiinţa dumnezeiască 
ipostaziată în Tatăl prin nenaştere. El nu se naşte nici dintr-o fire dumnezeiască impersonală 
sau generală, dar nici din Persoana Tatălui. El nu este Fiul voinţei, dar nici Fiul unei naturi 
neipostatice. Deci, cum precizează Sfântul Maxim, Părinţii, pentru a explica dogma 
Preasfintei Treimi, au trebuit să clarifice raporturile între persoanele distincte şi firea 
comună. Ei au trebuit să precizeze două elemente ale persoanei: starea concretă de sine a 
firii şi trăsăturile distincte ale fiecărei persoane. Tot Părinţii de la primele Sinoade 
Ecumenice au clarificat şi elementele ontologic şi psihologic ale Întrupării. Ca atare, 
subliniază părintele Stăniloae, persoana umană este o sine conştientă în mare măsură de 
unicitatea ei nerepetată ca izvor al actelor, cugetărilor şi simţirilor sale multiple, şi de aceea 
responsabilă de toate mişcările sale fizice şi spirituale. Această responsabilitate conştientă e 
o altă trăsătură distinctivă a persoanei. Dar persoana este conştientă totodată că e înrudită cu 
alte persoane, că are un conţinut în mare parte în esenţă comun cu ele şi că e condiţionată şi 
responsabilă în mare măsură şi de ele. Aceasta traduce identitatea de fire a persoanelor 
umane distincte. În Preasfânta Treime, Sinea personală e întreită, şi între Cele trei Persoane 
este o unitate maximă. Persoanele umane pot deveni adeseori nesolidare şi duşmănoase 
între ele, subliniază părintele Stăniloae. Persoanele treimice însă au o unitate desăvârşită în 
iubire. Cât priveşte pe Mântuitorul Iisus Hristos, El e o Sine divină şi umană în acelaşi 
timp. Referindu-ne la sinea omului, aceasta este în acelaşi timp unitară şi complexă. Omul 
se ştie izvor unic al actelor sale multiple, ale trupului şi ale sufletului în mod nedespărţit, şi 
trăieşte uneori sinea uitând de multiplicitatea actelor sale, dar o trăieşte şi specificată în 
fiecare act. Mântuitorul trăieşte de asemenea Sinea Sa ca una, dar o trăieşte şi specificată: 
ca cea existentă din veci şi ca cea dependentă de aceea şi în general de Dumnezeu, 
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cugetare este pusă în evidenţă cu „simfonia dogmelor noastre”. Această 
alcătuire de suflet mântuitoare are la baza ei lucrarea Sfântului Duh, care a 
grăit prin prooroci şi prin Părinţii noştri purtători de har dumnezeiesc.67 
Aceştia, susţinând identitatea dintre fire şi fiinţă, au accentuat ceea ce e 
comun cu ceea ce este universal. Astfel, persoana este identificată cu 
ipostasul, ca ceva propriu şi particular, neamestecând nicidecum înţelesul 

                                                               
supremul izvor al existenţei, fără să Se simtă despărţit ca Sine independentă de Sinea 
veşnică (SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistola către Preaiubitorul de 
Dumnezeu Cosma, diaconul din Alexandria, Despre ceea ce e comun şi propriu, adică 
despre fiinţă şi ipostas, p. 184, nota 233). Asemenea Sfântului Vasile şi Sfântul Grigorie 
Teologul, citat de Sfântul Maxim, zice: „Când spun mijlocia, spun adevărul. Numai privind 
la ea e bine, respingând şi urâta contractare şi împărţirea, care e şi mai absurdă. Nu 
contractăm Treimea nici într-un ipostas, de teama politeismului, înţelegând ca simple 
nume pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh”. În alt loc Sfântul Ierarh adaugă: „Deoarece 
trebuie să menţinem pe Dumnezeu Cel Unul şi să mărturisim şi Cele trei ipostasuri, adică 
trei Persoane, şi fiecare cu ceea ce e propriu, să spună după cuvântul meu că e un 
Dumnezeu, referind la o singură cauză pe Fiul şi pe Duhul, nici compunându-L, nici 
contractându-L. Iar Cele trei ipostasuri (le mărturisim) fără să cugetăm pe nici Unul 
contopit sau despărţit sau amestecat, ca să nu se desfiinţeze totul. Căci prin ele se laudă 
unitatea şi mai mult, sau Se arată Dumnezeu ca bun. Prin aceasta înţelegem că Dumnezeu 
Cel Unul şi Acelaşi, ca să-L numesc aşa, are mişcare şi voinţă, dar şi identitate de fiinţă”. 
Acelaşi Părinte, în Cuvântul de rămas bun zice, iarăşi: „Credem în Tatăl şi în Fiul şi în 
Sfântul Duh deofiinţă şi de o slavă, în Care îşi are şi botezul desăvârşirea. Ştii tu, care te-ai 
iniţiat (te-ai botezat), că el (Botezul) este negarea necredinţei şi mărturisirea Dumnezeirii? 
Şi aşa ne desăvârşim, cunoscând pe de o parte pe Unul în fiinţă şi articulându-ne şi 
închinându-ne Celui neîmpărţit, pe de alta, cunoscând şi articulându-ne în Cele trei 
ipostasuri sau Persoane” (Cuvântul XXIX, Prima cuvântare despre Fiul). Primind în Botez 
Treimea, ne facem toţi una cu Dumnezeu Cel Unul, dar ne însuşim iubirea Celor trei 
Persoane ale Lui ca iubire între noi. Mai mult, Sfântul Grigorie reia această învăţătură în 
Cuvântul la sărbătoarea luminilor: „Când zic Dumnezeu, mă luminez de o lumină, dar şi de 
trei. De trei, după proprietăţi sau ipostasuri, dacă-i place cuiva să le numească aşa, sau 
Persoane. Căci nu ne vom lupta pentru cuvinte, atâta vreme cât cuvintele diferite ne duc la 
acelaşi înţeles. Dar de una după raţiunea fiinţei, sau a dumnezeirii” (SFÂNTUL MAXIM 
MĂRTURISITORUL, Epistola către Preaiubitorul de Dumnezeu Cosma, diaconul din 
Alexandria, Despre ceea ce e comun şi propriu, adică despre fiinţă şi ipostas, p. 185). 
67 Sfântul Maxim subliniază un lucru deosebit de important pentru dogmatică cum că 
„opinia sau dogma, pentru a fi credibilă, trebuie să aibă martori credibili ai adevărului ei 
între Sfinţii Părinţi”. Deci, din analiza istoriei dogmelor constatăm că învăţătura 
Mântuitorului Hristos a dat întotdeauna minţii luminate de Duhul Sfânt o statornicie în 
fermitatea adevărului de credinţă revelat în Sfânta Scriptură şi în definiţiile dumnezeieştilor 
Părinţi. Ereziile însă au apărut ca nişte inovaţii care au adus cugetării întunecate de cel rău o 
trecere de la o părere la alta, lipsită de orice siguranţă, golind astfel credinţa de orice 
trăsătură a adevărului. După eretici Dumnezeu nu mai e sigur dacă e Dumnezeu cu adevărat 
şi lumea dacă mai este creaţia Sa. 
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celor spuse prin schimbarea şi amestecarea lor întreolaltă.68  
Sfinţii Părinţi ne-au transmis în Biserică, aşadar, dreapta mărturisire 

a credinţei, iar urmaşii acestora, în acord cu ei, au predat mai departe, prin 
harul Duhului, „cuvântul binecredincios, neabătându-se întru nimic de la 
această înţelegere”. Prin această succesiune apostolică, Sfântul Maxim a 
confirmat faptul că taina credinţei este o lucrare a Duhului Sfânt şi nu se 
întrerupe niciodată în Trupul tainic al Domnului. Atunci când vorbim despre 
dogmele adevărului revelat avem în vedere, prin urmare, atât cuvântul 
transmis de Părinţii noştri, cât şi de prezenţa Duhului Sfânt care conduce 
Biserica spre Împărăţia cerurilor.  

Sfântul Maxim, pentru a reda cât mai explicit adevărurile credinţei 
ortodoxe, foloseşte exemple din lumea naturală care lămuresc suficient de 
bine învăţăturile adânci cu greu de descifrat cu mintea omenească. Întrucât 
niciuna din făpturi nu e aceeaşi cu alta după fiinţă şi ipostas, ci cele identice 
după fiinţă sunt diferite după ipostas, iar cele identice după ipostas sunt 
diferite după fiinţă, rezultă clar că cele de aceeaşi fire şi fiinţă sunt diferite 
între ele ca ipostasuri. Aceasta ne arată că niciuna din ele nu e identică cu 
alta în amândouă, adică în fire şi ipostas, deoarece cele unite între ele în una 
şi aceeaşi fiinţă nu se vor uni niciodată în una şi aceeaşi persoană, adică nu 
vor putea avea una şi aceeaşi persoană sau ipostas. Evident, cele unite în 
unul şi acelaşi ipostas sau persoană nu s-ar putea uni niciodată în una şi 
aceeaşi fiinţă sau fire, adică nu s-ar putea arăta fiind sau făcându-se de 
aceeaşi fiinţă şi fire. Ca atare, „cele unite în una şi aceeaşi fire sau fiinţă se 
disting între ele ca ipostasuri sau ca persoane, cum e cazul cu îngerii, cu 
oamenii şi cu toate creaturile ce se contemplă în specie şi gen”,69 subliniază 
Sfântul Maxim.  

Pornind de la aceste realităţi din lumea noastră, Cuviosul Maxim 
afirmă că unica fiinţă şi fire a dumnezeirii există în trei ipostasuri deosebite 
între ele prin proprietăţi şi trei ipostasuri în una şi aceeaşi fiinţă şi fire a 
dumnezeirii. Datorită acestei realităţi trinitare şi veşnice, noi ne închinăm 
unităţii în Treime şi Treimii în unitate. Astfel mărturisim pe Tatăl, pe Fiul şi 
pe Duhul Sfânt, Dumnezeu, unde nici Fiul nu este Tatăl, dar este ceea ce e 
Tatăl, nici Duhul nu este Fiul, dar este ceea ce e Fiul. În felul acesta se arată 
că toate câte este Tatăl este şi Fiul, afară de nenaştere, căci Fiul e născut, şi 
toate câte este Fiul este şi Duhul Sfânt, afară de naştere, căci Duhul e 

                         
68 Vezi şi lucrarea noastră: Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac, Formarea 
vocabularului şi a terminologiei hristologice, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, p. 162. 
69 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistola către Preaiubitorul de Dumnezeu 
Cosma, diaconul din Alexandria, Despre ceea ce e comun şi propriu, adică despre fiinţă şi 
ipostas, op. cit., p. 187. 
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purces.70 Deci, Persoanele Preasfintei Treimi, fiind unite după una şi aceeaşi 
fiinţă, sunt de una şi aceeaşi fiinţă, dar de ipostasuri diferite. Deofiinţă, 
spune Sfântul Maxim, se referă la raţiunea fiinţei comune văzută neschimbat 
în identitatea firii în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, raţiune după care unul nu 
este mai mult ca altul ceea ce este şi se numeşte. Cu toate acestea, cele Trei 
Persoane sunt ipostasuri diferite, prin raţiunea diversităţii personale care le 
deosebeşte, raţiune după care unul se deosebeşte de altul, fără să coincidă 
între ele prin proprietăţile ipostatice caracteristice. Astfel, Ipostasurile 
Preasfintei Treimi poartă fiecare raţiunea cu totul particulară a ipostasului 
propriu.  

Deci, Unul din Preasfânta Treime coboară la noi şi uneşte firea Sa 
divină cu firea noastră umană în Ipostasul Său. Pentru a descrie această 
iconomie Sfântul Maxim ia ca punct de referinţă unirea dintre trup şi suflet 
în om: „Căci însuşirile – care disting trupul cuiva de celelalte trupuri şi 
sufletul cuiva de celelalte suflete –, concurgând prin unire, caracterizează şi 
totodată despart de ceilalţi oameni ipostasul completat de ele, să zicem pe 
cel al lui Petru şi Pavel, dar nu sufletul lui Petru şi al lui Pavel de trupul 
propriu”. În această raţionalitate constatăm că „sufletul şi trupul cuiva au o 
identitate prin raţiunea ipostasului cel unul, completat de ele prin unire, 
pentru că niciunul din acestea nu a stat de sine, despărţit de celălalt înainte 
de compunerea lor în actul aducerii la existenţă a (ipostasului) speciei”.71 
                         
70 Cum se ştie din revelaţia dumnezeiască şi din învăţătura Părinţilor, nenaşterea, naşterea şi 
purcederea nu taie în trei fiinţe şi firi inegale firea şi puterea cea una a negrăitei 
Dumnezeiri, dar caracterizează Persoanele sau ipostasurile în Care sau Care este 
Dumnezeirea sau fiinţa şi firea cea una (SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, 
Epistola către Preaiubitorul de Dumnezeu Cosma, diaconul din Alexandria, Despre ceea ce 
e comun şi propriu, adică despre fiinţă şi ipostas, p. 187). Mai precizează Sfântul Maxim 
că cele ce sunt un singur ipostas nu pot fi socotite ca două ipostasuri de aceeaşi fire. Ca 
ipostas, Fiul nu e Tatăl şi nici Duhul, dar ca fiinţă e ceea ce e Tatăl şi Duhul, şi de aceea 
sunt un Dumnezeu. Părintele Stăniloae subliniază că toată fiinţa e trăită de Tatăl ca având-o 
din veci şi comunicând-o prin naştere Fiului şi prin purcedere Duhului Sfânt. Fiul şi Duhul 
trăiesc fiinţa primită de la Tatăl: Primul, prin naştere, iar al Doilea, prin purcedere. Tatăl 
trăieşte pe Fiul şi pe Sfântul Duh ca pe Unii ce au aceeaşi fiinţă cu El, primită de la El. Fiul 
şi Sfântul Duh trăiesc pe Tatăl, ca pe Cel Care le comunică aceeaşi fiinţă, prin naştere şi 
purcedere. Toate cele Trei Persoane ale Preasfintei Treimi au aceeaşi fiinţă şi trăiesc 
împreună aceeaşi fiinţă într-o continuă comunicare iubitoare, fiecare ipostas având propria 
identitate şi aceeaşi dăruire de sine (IDEM, Ibidem, p. 187, nota 240). 
71 Sfântul Maxim, vorbind despre unitatea de fiinţă în trinitatea de Persoane, ne arată că 
sufletele a doi oameni sunt despărţite şi formează mai puţin o identitate decât sufletul 
fiecăruia unit cu trupul lui. Ca persoană, omul este un întreg unic, format din suflet şi trup, 
ambele părţi fiind caracterizate fiecare în mod deosebit şi reciproc întipărite în ceea ce au 
caracteristic sau corespunzător unul cu altul. Această unitate de neînlocuit a fiecărei 
persoane este constituită dintr-un suflet care imprimă în trup specificul lui şi care face pe 
fiecare ipostas de neînlocuit. Această teorie este contrară origenismului şi teoriei 
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În atare caz, persoana umană se distinge de alţi oameni, „păstrând unitatea 
monadei neîmpărţite a persoanei sale cu desăvârşire nedeosebită în ea 
însăşi”. În virtutea acestui fapt, fiind una cu alţi oameni în virtutea aceleiaşi 
relaţii, prin aceasta ni se face clară şi posibil de înţeles învăţătura despre 
Întruparea sau Înomenirea lui Dumnezeu Cuvântul. Fiul lui Dumnezeu, 
unindu-Se cu cele extreme prin comuniunea după fiinţă a părţilor Sale, a 
păstrat fără schimbare sau amestecare deosebirea între părţi, arătând prin 
proprietăţile particulare ale părţilor comuniunea firii divine cu cea umană 
după ipostas.  

                                                               
reîncarnărilor care susţin migraţia sufletelor în alte trupuri sau forme de existenţă. În felul 
acesta ipostasul realizează o unitate mai mare decât părţile aceleiaşi substanţe între ele, 
repartizate în persoane diferite. Sfântul Maxim, subliniind această unitatea personală ce se 
realizează între substanţe diferite, explică într-o formă perceptibilă de noi oamenii unitatea 
ipostatică ce se realizează între firea dumnezeiască şi cea omenească în Persoana Logosului 
înomenit. Desigur, el consideră această unire o mare taină a dumnezeirii pentru mântuirea 
noastră. Fireşte această unitate personală între suflet şi trup în om, unde sufletul are rolul 
de-a organiza materia în trupul propriu, poate reliefa până la un anumit punct relaţia dintre 
firea divină şi firea umană din Ipostasul Cuvântului. Este de la sine înţeles că Dumnezeu, ca 
şi Creator, are putinţa să Se unească în diferite grade cu creaţia Sa, fără s-o absoarbă în Sine 
sau s-o anuleze. În virtutea atotputerniciei Sale acest lucru este absolut posibil şi la 
îndemâna Lui, El fiind Creatorul lor, iar făptura opera mâinilor Sale. Mai mult, pentru a 
pregăti lumea în vederea Înomenirii Sale, El a dat oamenilor putinţa să se organizeze în 
ipostasuri diferite, aşa cum este organizată şi fiinţa Lui dumnezeiască, pentru ca oamenii 
să-şi activeze în ei iubirea sădită de El, după chipul Lui, cum subliniază părintele Stăniloae. 
Deci, Dumnezeu a păstrat deosebirea fiinţială între suflet şi trup, fără preschimbarea şi 
prefacerea părţilor sau firilor din care s-a compus ipostasul şi fără să le desfiinţeze. În 
virtutea acestui fapt, omul, prin comunitatea după fire a părţilor sale, e unit cu alţi oameni, 
întrucât poartă cu ei aceeaşi fire după specie, dar rămâne diferit şi despărţit prin 
particularităţile părţilor de ceilalţi oameni. Aici, Sfântul Maxim vede marea unitate între 
sufletul şi trupul unui om, deşi aceştia sunt substanţe diferite. Desigur, persoana umană nu 
poate vieţui normal în afara legăturii cu alte persoane, care au sufletul şi trupul ca părţi ale 
aceleiaşi naturi. Mai adăugăm la aceasta faptul esenţial că întrucât unitatea omului nu se 
naşte şi nu se dezvoltă în afara unităţii şi comunicării de natură cu alte persoane, omul fiind 
creat de Dumnezeu ca fiinţă în comuniune cu alţii, tocmai pentru aceasta Mântuitorul Iisus 
Hristos e Persoana în comuniune de fiinţă şi cu Dumnezeu şi cu oamenii, El unind prin 
Înomenirea Sa cele de sus cu cele de jos. Ca atare, pentru că e Dumnezeu, El a restabilit şi 
întărit întru Sine comuniunea între Sine ca om cu celelalte persoane umane, fiind 
unificatorul celor cereşti cu cele pământeşti. Apoi, deoarece este un Ipostas divin în 
comuniune cu celelalte Ipostase divine, El S-a făcut şi Ipostas al firii umane ca noi să trăim 
în comuniune cu Tatăl cum este El în comuniune cu Tatăl şi cu Duhul (Ioan 17). În 
consecinţă, Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, a făcut pe oameni ca să poată, pe de o parte, 
actualiza umanitatea în modul personal multiplu, iar pe de alta, ca să se actualizeze în 
comunitatea iubirii interpersonale pe baza naturii comune. Mai adăugăm la aceasta şi faptul 
că numai în El se putea readuna, în mod ferm, prin comunitatea de natură în care El a intrat 
în legătură cu noi, ca Ipostas divino-uman, să nu ne anuleze ca persoane umane, ci să ne 
îndumnezeiască, cuprinzându-ne în dragostea Sa, cum afirmă părintele Stăniloae.   
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Deci, Logosul divin, fiind Dumnezeu desăvârşit după fire şi fiinţă, 
iar după Ipostas e altul decât Tatăl şi Duhul, S-a întrupat, la plinirea vremii, 
de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. El S-a înomenit 
desăvârşit prin asumarea firii umane, adică S-a făcut om desăvârşit cu trup 
şi suflet înţelegător şi raţional, pe care le-a unit cu firea divină în Ipostasul 
Său. În felul acesta cele opuse, dumnezeirea şi omenirea, se unesc într-un 
singur Ipostas al Fiului Celui Preaînalt.72 Astfel, zice Sfântul Maxim: „Cel 
prin fire simplu şi necompus s-a făcut compus după ipostas, rămânând în 
persistenţa părţilor din care S-a constituit neschimbat, neîmpărţit şi 
neamestecat, ca să fie după ipostas Mijlocitorul între părţile din care S-a 
compus”.73 Acesta, venind şi luând firea omenească, ne-a împăcat cu 
Dumnezeu Tatăl, umanitatea Lui primind atât existenţa, cât şi subzistenţa 
concretă în Ipostasul Lui. Umanitatea nu şi-a primit numai existenţa, ci şi 
Ipostasul în Dumnezeu Cuvântul, fără ca ea să fie un Ipostas deosebit de 
Ipostasul Lui divin, sau o stare de sine aparte de Persoana Lui. Apoi, 
primind existenţa concretă în Ipostasul Fiului lui Dumnezeu, firea 
omenească, care are în Sine desăvârşit existenţa de Sine, are în El şi un 
temei al existenţei ei sigure şi statornice. Adăugăm la aceasta şi faptul că 
raţiunea existenţei firii umane, fiind în Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce poartă 
toate cu puterea dumnezeirii Sale, se întăreşte în unire cu Cel Care poartă 
toate prin acest act al Înomenirii. Astfel, cum în Dumnezeu Cuvântul, fiind 
seminţele spirituale  ale tuturor creaturilor,74 prin Înomenirea Sa, toate 

                         
72 Sfântul Maxim precizează prin această explicaţie în ce fel Cel nevăzut, care locuieşte 
întru lumina cea neapropiată, S-a făcut om, venind la cei de jos şi supuşi morţii şi 
stricăciunii. Cum El are în comun cu Dumnezeu Tatăl fiinţa dumnezeiască, acum, după 
Întrupare, El S-a făcut asemenea nouă, luând fiinţa omenească. Prin aceasta Domnul ne-a 
arătat negrăita Sa iubire de oameni, deşertându-Se de slava dumnezeiască şi unindu-Se cu 
noi în slăbiciunile noastre. Deci, prin ceea ce El avea ca particular a întipărit în amândouă 
firile în mod unitar, arătând prin aceasta că toate ale Sale sunt comune amândurora în 
calitatea Lui de Ipostas ca întreg. Astfel, Persoana Sa e de sine stătătoare, unde comunul e 
Sinea personală a Lui în care concurg amândouă firile într-o comuniune ipostatică 
desăvârşită. În felul acesta Mântuitorul Iisus Hristos, ca Persoană de sine stătătoare, este 
Acelaşi Care Se manifestă prin amândouă firile, imprimându-le identitatea Ipostasului Său 
unic. Aşadar, în Mântuitorul Hristos Preasfânta Treime este cu noi şi în noi. Totodată, prin 
El Se înfăptuieşte în mod culminant taina comuniunii noastre cu Dumnezeu, care nu se 
poate înfăptui fără unirea celor deosebite şi extreme, dar nu contradictorii, din care una e 
capabilă să o primească pe cealaltă, iar cealaltă, capabilă să fie primită şi să fie prin aceasta 
deplin mântuită şi îndumnezeită. 
73 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri şi Epistole..., p. 193. 
74 Reamintim că spre deosebire de Sfântul Maxim, Leonţiu de Bizanţ spunea că umanitatea 
a fost „enipostaziată” în Ipostasul Cuvântului. Această enipostaziere arată că umanitatea nu 
şi-a primit în Mântuitorul Hristos un alt ipostas, ci a fost cuprinsă în Ipostasul Său fără 
amestecare sau schimbare. Mai subliniem faptul că Sfântul Maxim, cât ne priveşte pe noi, 
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acestea sunt iarăşi reunite şi întărite veşnic în El.75 Deci, Domnul slavei 
fiind „compus”, dar fără „deosebiri” în Sine, nu se poate spune că în 
Ipostasul Său sunt două unităţi altfel caracterizate, ci poartă întreagă 
aceleaşi caracteristici personale. Această unitate o face Dumnezeu Cuvântul 
care depăşeşte „în Sine” distanţa extremelor, dintre firea divină veşnică şi 
firea umană trecătoare şi neputincioasă. Evident, acest ipostas veşnic al 
Domnului, acest „Sine”, care uneşte părţile este altceva decât părţile care-l 
compun, fără să fie în afara celor care concură în El.76 Aşadar, Cuvântul 
Tatălui înomenit e atât compus prin părţile Sale, divină şi umană, dar şi mai 
presus de compunere prin faptul că El Îşi formează, pe lângă dumnezeirea 
ce o are, umanitatea din Maica Domnului, răspunzând astfel dorinţei 
ontologice a acesteia de a fi în El. Sfântul Apostol Pavel, afirmând despre 
unirea extremelor în Fiul lui Dumnezeu înomenit, ne spune că Cel ceresc a 
unit în Sine cele pământeşti, ca Unul Ce e Dumnezeu cu adevărat, după 
fiinţă, şi S-a făcut om cu adevărat prin fire, după iconomie.77 Făcându-se 
asemenea nouă în afară de păcat, El nu s-a împărţit prin deosebirea între 
părţile Sale, cum subliniază Sfântul Maxim, şi nici nu S-a amestecat prin 
unitatea lor după ipostas. Unit după fire cu Tatăl Său şi unit cu Maica Sa 
prin raţiunea comuniunii de fiinţă a părţilor din care S-a compus,78 Fiul lui 
Dumnezeu înomenit a salvat deosebirea părţilor din care S-a compus, dar şi 
unitatea lor în Ipostasul Său. Totodată, distingându-Se de Tatăl, prin ipostas 
şi de Maica Sa prin fire, El a păstrat unicitatea Ipostasului Său, părţile 
unindu-le unele cu altele în identitatea Sa personală.  

Desigur, ideea centrală a hristologiei Sfântului Maxim este că Unul 
Născut al Tatălui S-a arătat cunoscut în două firi după unire ca fiind un 
singur ipostas compus din părţi. În Persoana Sa părţile se păstrează pe de o 
                                                               
afirmă că aceste seminţe spirituale logoi pun în mişcare, când vrea Purtătorul lor divin, şi 
procesul naşterii persoanelor umane în trupuri. 
75 Subliniem faptul că întotdeauna această taină a ipostasului divin rămâne nepătrunsă de 
mintea omenească. 
76 Desigur, Fiul lui Dumnezeu are în Sine puterea prin care să-Şi formeze firea umană, fire 
care-i corespunde ceva din ea, pentru că El este Creatorul ei şi a venit la ea pentru că-I 
aparţine. Tocmai de aceea, El are puterea de a Se face om, deci de a Se face compus, 
datorită familiarităţii şi virtualităţii firii umane pe care o are în El, ca Logos care păstrează 
în Sine raţiunile tuturor creaturilor, şi pe care o actualizează, prin puterea de a-şi alcătui din 
trupul Preacuratei Fecioare firea Lui omenească. 
77 Efeseni 2, 16. 
78 Părintele Stăniloae spune că această comunitate extremă a firii omeneşti a Mântuitorului 
cu a Maicii Sale şi a celei dumnezeieşti cu a Tatălui Său s-a păstrat neamestecată în unitatea 
Ipostasului Său, încât Biserica nu le-a cunoscut ca una în chip monofizit, ci prin ele L-a 
cunoscut în comuniune cu oamenii şi cu Tatăl. Astfel, unitatea de ipostas în două firi face 
posibilă comuniunea Unuia şi Aceluiaşi Mântuitor şi mijlocitor atât cu Dumnezeu Tatăl, 
întru fiinţă, cât şi cu oamenii, întru îndumnezeire. 
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parte neîmpărţite şi nedespărţite, neamestecate şi neschimbate după unirea 
lor în El, iar pe de alta, pentru că unirea firii umane cu cea divină în 
Ipostasul cel Unul al Domnului Hristos fiind negrăită, adevărată şi reală, 
Unul şi Acelaşi ipostas atotparticular al părţilor a devenit în mod neschimbat 
compus cu adevărat. În această calitate, Ipostasul Cel unul al Cuvântului, 
evitând extremele faţă de Tatăl şi faţă de Maica Sa, a rămas Acelaşi şi după 
asumarea firii omeneşti. Este clar că numai în Ipostasul Cuvântului firea 
umană nu s-a despărţit de firea divină deoarece numai în el ea îşi avea 
menirea sa reală şi nici nu se putea desprinde de firea divină deoarece nu 
avea un alt ipostas al existenţei sale. Prin urmare, Cuvântul Tatălui a 
imprimat în mod particular firea umană asumată de El, pecetluind-o diferit 
faţă de firea umană a oamenilor care participă la dumnezeirea firii Sale 
umane. Desigur, Fiul lui Dumnezeu, imprimând firea Sa umană de 
dumnezeirea Sa prin naşterea din Preacurată Fecioara Maria, S-a arătat în 
umanitatea Sa ca Fiu al Tatălui şi Fiu al Omului, însuşindu-Şi toate simţirile 
omului adevărat. De bună seamă că Domnul Cel simplu, în această asumare 
a firii umane, nu S-a schimbat devenind compus, însuşirea Lui de ipostas 
simplu păstrându-se în compoziţia ce Şi-a însuşit-o prin Înomenirea Sa. 
Această unire s-a făcut fireşte pentru ca „deosebirea de origine a părţilor 
din El să nu desfiinţeze deplina identitate după ipostas a părţilor, desfăcând 
într-o doime de persoane unirea lor într-un ipostas”,79 cum precizează 
Sfântul Maxim.  

Dar cele comune ale firilor, divină şi umană, din Persoana 
Domnului, pun în evidenţă întregul de cele extreme, iar cele după fiinţă ale 
lor îl unesc în mod fiinţial, ca întreg, cu cele extreme.80 Aceasta dovedeşte 
că, pe de o parte Ipostasul Cuvântului înomenit, deşi a devenit compus prin 
unirea firii divine cu cea umană, totuşi are în Sine o unitate proprie care-L 
fereşte de orice separaţie şi chiar distincţie lăuntrică.81 Fiind o Persoană 
unitară şi în acelaşi timp compusă din divin şi uman, Fiul e deosebit de 
Tatăl, Care e numai Dumnezeu, şi de Maica Sa, care e numai om. De 
asemenea, El e o Persoană unitară care se ştie şi veşnică şi necauzată, dar şi 
cauzată prin asumarea umanului în Ipostasul Său. Faptul că unitatea 
ipostasului nu e desfiinţată prin diversitatea firilor şi nici firile nu sunt 
despărţite una de altul ca să formeze două ipostase, subliniază şi mai mult că 

                         
79 Sfântul Maxim, când afirmă unirea celor două firi într-un singur ipostas în chip 
neamestecat şi neschimbat, are în vedere erezia nestoriană şi erezia monofizită: una unea 
firile până la desfiinţarea naturii umane din Ipostasul Cuvântului, iar alta le separa, făcând 
două persoane distincte, unite numai moral. 
80 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri şi Epistole..., p. 196. 
81 Subliniem faptul că în interiorul sau înlăuntrul ipostasului, cele două firi, dumnezeiască şi 
omenească, se disting doar prin cugetare. 
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Fiul Tatălui şi Dumnezeu uneşte fiinţa divină cu cea umană într-un ipostas, 
păstrând particularităţile ce-L disting de Tatăl şi de ceilalţi oameni. Cu alte 
cuvinte, Mântuitorul Iisus Hristos păstrează trăsătura ipostatică comună a 
părţilor fiinţiale ale Lui pentru a se distinge de Persoana Tatălui şi a Maicii 
Sale, cât şi comunitatea de fiinţă a Lui cu Tatăl şi cu Maica Sa, pentru a ne 
uni cu ei într-o unitate de iubire veşnică. Tocmai prin aceste proprietăţi, zice 
Sfântul Maxim, „prin care S-a deosebit de ceea ce e comun dumnezeirii, ca 
Fiul şi Cuvântul, prin acelea a salvat unirea cu trupul sau identitatea după 
ipostas cu el şi prin cele prin care, ca Dumnezeu, a păstrat deosebirea 
naturală faţă de trup, prin acelea fiind unit cu Tatăl şi cu Duhul după fiinţă, 
a salvat unirea după ipostas şi a păzit identitatea Sa”.82 Prin urmare, 
Mântuitorul Hristos a păstrat şi comunul şi particularul fiecărei firi din care 
S-a compus. Comunul, în raţiunea identităţii după fiinţă a părţilor Lui cu 
cele extreme, după care avea deosebirea şi după unirea părţilor între ele, iar 
particularul, în raţiunea identităţii după ipostas a părţilor, prin care Se 
distingea de extreme, păstrând neamestecată distincţia faţă de ele. Astfel,  el 
înţelege cum identitatea ipostatică şi comuniunea cu extremele arată atât 
deosebirea naturilor extreme, divină şi umană, cât şi comuniunea cu 
extremele, cu Tatăl şi cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Unind 
extremele în Ipostasul Său, Fiul lui Dumnezeu înomenit  este atât distinct de 
extreme, dar şi mijlocitor între ele, sau realizator al comuniunii între ele, 
cum ne spune Sfântul Apostol Pavel.  

Cât priveşte însă relaţiile dintre firile Mântuitorului Iisus Hristos, 
divină şi umană, Sfântul Maxim consideră că nu sunt proprii fiinţei şi 
accidentului, ci cauzei şi puterii care face toate şi sădeşte în fiecare din cele 
făcute raţiunea constitutivă a existenţei lor şi le face să se unească sau să 
rămână străine în mod natural între ele. Din acest punct de vedere, numărul, 
cum vom vedea, nu are nici puterea de a lucra, nici de a pătimi, întrucât nu 
este indicatorul niciunei relaţii, adică al unirii sau împărţirii. Cum ştim însă, 
relaţiile sunt extrem de variate şi mereu unice, de aceea nu sunt realităţi 
statornice care să se poată indica prin numere fixe, unu, doi sau trei. Deci, 
subliniază Sfântul Mărturisitor că e proprie câtimii acest lucru, nu relaţiei ca 
numărul să fie indicator numai al câtimii simple sau care se spune cum 
este.83 În felul acesta dumnezeirea Mântuitorului Hristos rămâne 

                         
82 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri şi Epistole..., p 196. 
83 IDEM, Ibidem, p. 204. Sfântul Maxim arată că numărul nu spune nimic despre calităţile 
celor numărate, matematica fiind o ştiinţă cu totul departe de realitatea tainică a unirii 
ipostatice. Deci, „dacă numărul ar fi substanţă, zice Sfântul Maxim, ar fi şi de sine 
subzistent, nefiind nevoie de nimic altceva pentru a exista. Iar dacă ar fi accident sau 
calitate sau ar produce în mod propriu deosebire, ar introduce odată cu genul şi implicată 
în el specia şi definirea a ceea ce are ca bază, nu numai câtimea; sau ar indica unită cu 
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dumnezeire după fiinţă, neschimbându-Se în fiinţa trupului, şi umanitatea 
Lui rămâne umanitate după fiinţă, nepătimind o prefacere în firea 
dumnezeirii. Deci, nici dumnezeirea Domnului Hristos, nici umanitatea Lui 
n-au trecut una în alta pentru unirea lor după ipostas, ci firile unite în acelaşi 
ipostas rămân neamestecate şi neschimbate. „Deci, nespunând niciodată că 
ipostasul şi firea sunt propriu-zis acelaşi lucru, zice Sfântul Maxim, 
propovăduim în chip binecredincios în Mântuitorul Hristos atât identitatea, 
cât şi deosebirea. Primul lucru, pentru ipostasul cel unul, pentru care 
mărturisim pe Dumnezeu Cuvântul acelaşi cu trupul Său, ca să nu 
primească prealăudata Treime un adaos personal, devenind pătrime. Iar al 
doilea, din cauza diversităţii de fiinţă a celor din care este El, datorită 
căreia părţile Mântuitorului Hristos nu trec câtuşi de puţin una în alta”.84 

Rezumând cele expuse de Sfântul Maxim, putem spune că în 
Persoana Logosului înomenit noi suntem pe veci uniţi cu Tatăl şi moştenitori 
ai Împărăţiei cerurilor, El fiind cel ce plineşte totul în toate, după spusele 
Sfântului Apostol Pavel.85 Dacă Domnul n-ar fi fost Fiu al Tatălui, după 
dumnezeire, nu S-ar fi putut face Fiu al Lui şi după umanitate, făcându-i şi 

                                                               
specia şi deosebirea în general; şi ar arăta şi deosebirea unui individ faţă de altul ce 
aparţine aceleiaşi specii; sau ar indica deosebirea cu nume particular din mulţimea tuturor 
însuşirilor aflate în individ; şi nu ar indica numai pe unul deosebit de altul, ci ar arăta şi 
ceea ce are altfel cel indicat prin el. Iar dacă nimeni nu cuprinde şi numărul în definiţiile 
lucrurilor, numărul nu este nici substanţă, nici calitate. Iar dacă numărul nu e nimic din 
acestea, e vădit că nici nu poate lucra, nici pătimi. Iar dacă numărul nu are nici puterea de 
a face ceva, nici de a suferi, urmează că nici nu uneşte, nici nu împarte ca unul care face 
ceva, nici nu poate fi împărţit ca unul care pătimeşte, ci, indicând numai câtimea 
lucrurilor, nu se atinge de relaţia lor. Iar dacă numărul indică numai câtimea, dar nu şi 
vreo relaţie gândită despre ea, el este mai degrabă o expresie, ca să spun aşa, 
corespunzătoare câtimii. Deci cel ce indică o deosebire în Hristos după unire gândeşte 
odată cu deosebirea şi câtimea celor deosebite”, concluzionează Sfântul Mărturisitor 
(IDEM, Ibidem, p. 205). 
84 IDEM, Ibidem, p. 207. 
85 Subliniem faptul că Fiul lui Dumnezeu, făcându-Se om, a unit în Sine firea dumnezeiască 
cu firea omenească. În această iconomie El ne-a eliberat de povara separării de Dumnezeu 
Tatăl, pe care religiile monoteiste o învăţau, şi ne-a eliberat de confuzia amestecării lui 
Dumnezeu cu lumea pământească, pe care o propovăduiau religiile panteiste. 
Nestorianismul înclina spre cele dintâi, iar monofizitismul spre cele de al doilea, nici una 
din aceste concepţii nu vorbea despre mântuirea persoanei umane. Părinţii Bisericii, însă, 
vorbind de unirea ipostatică într-o Persoană a celor două firi, dumnezeiască şi omenească, 
fără să le confunde, au învăţat adevărul mântuitor care pune accent pe persoană şi pe 
comuniunea de iubire a omului cu Preasfânta Treime şi pe legătura dintre Dumnezeu şi 
oameni. Întru aceasta ei au arătat importanţa persoanei, care e chemată, în unitatea ei, să 
cuprindă un orizont tot mai larg şi o complexitate tot mai bogată. Această eficienţă a 
persoanei îşi atinge vârful maxim în Ipostasul divino-uman al Mântuitorului Hristos, cum 
subliniază părintele Stăniloae (IDEM, Ibidem, p. 200, nota 268). 
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pe cei ai Lui fii după har ai Tatălui şi fii ai Maicii Sale în iubire. Ca Fiu, 
Unul-Născut din veci din Tatăl, a imprimat calitatea filială în umanitatea Sa, 
ca noi prin Taina Sfântului Botez, atunci când ne îmbrăcăm în El, să 
devenim fii şi fiice ale Tatălui şi copii ai Preacuratei Sale Maici în Trupul 
Său tainic.86 Având astfel, deosebirea şi identitatea, este clar că El este şi 
unul şi două. „Este unul, zice Sfântul Maxim, prin raţiunea monadei Sale 
neîmpărţite după ipostas şi este două prin raţiunea heterogenităţii după 
fiinţă a părţilor Sale şi după unire”. Deci, cele două firi, care se deosebesc 
în Persoana Mântuitorului Iisus Hristos, acestea Îl unesc şi cu Tatăl şi cu 
oamenii prin Născătoarea de Dumnezeu. Ca Fiu al Tatălui şi ca umanitate 
asumată fără de sămânţă din Maica Sa, El Se distinge şi de Tatăl şi de 
oameni, pentru care fapt contribuţia Lui personală, la împăcarea noastră cu 
Dumnezeu Tatăl, e unică şi universală. Dacă ar fi fost numai Dumnezeu, sau 
numai om, El n-ar fi putut uni cele două firi în Ipostasul Său şi mântuirea 
noastră n-ar fi avut loc. Şi iarăşi, dacă ar fi fost două ipostase separate sau 
unite numai moral, cum susţinea ereticul Nestorie, El nu ne-ar fi putut uni 
cu Tatăl şi nici nu ne-ar fi îndumnezeit.87 Ca atare, fiind Acelaşi şi unul şi 
două, El a putut uni pe cele două în Sine, surpând prin cruce şi Înviere 
peretele cel din mijloc al vrajbei. Deci, conchide Sfântul Mărturisitor,  
„dacă recunoaştem o deosebire în Hristos după unire, iar prin toată 
deosebirea se introduce cu necesitate, în mod sigur, câtimea, al cărei 
indicator spunem că e numărul, folosind în mod cuvenit numărul pentru a 
indica numai deosebirea celor ce se deosebesc după unire, nu împărţim (şi 

                         
86 Sfântul Maxim, dezvoltând această hristologie, ajunge la concluzia că Mântuitorul Iisus 
Hristos, fiind Dumnezeu desăvârşit şi Acelaşi om desăvârşit, are şi ceea ce e comun şi ceea 
ce e particular celor din care este, prin care Îşi însuşeşte şi unirea cu cele extreme şi 
distincţia de cele extreme. El avea şi ceea ce avea comun cu Dumnezeu Tatăl şi ceea ce 
avea comun cu oamenii, dar şi ceea ce avea propriu fiecare din aceste două firi în El: cea 
dumnezeiască, naşterea din Tatăl, cea omenească, naşterea fără de sămânţă şi fără de păcat 
din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Prin cele pe care le avea comune cu ambele 
extreme avea legătura sau comuniunea cu ele; prin cele ce avea propriu din fiecare Se 
distingea de ambele extreme: Se distingea de Tatăl, căci era născut din El, şi Se distingea de 
oameni, căci nu era conceput ca ei. 
87 Este demn de subliniat faptul că unitatea ipostasului e atât de puternic realizată încât 
niciuna dintre firile Domnului nu mai poate fi văzută ca ieşită din această unitate, sau ca 
având ceva deosebit de ceea ce caracterizează Ipostasul Mântuitorului ca întreg. Evident, 
Fiul lui Dumnezeu înomenit ţine toate în unitatea Ipostasului Său şi toate poartă pecetea Sa, 
fiind puse în folosul mântuirii noastre. Se poate afirma astfel că în Mântuitorul tot ce e 
omenesc poartă harul dumnezeirii şi tot ceea ce e dumnezeiesc e trăit omeneşte, întrucât 
firile comunică între ele prin intermediul ipostasului. Deci, mărturisim că ceea ce e 
dumnezeiesc se păstrează neschimbat, dar nu separat de ceea ce e omenesc, ci în firea 
umană transfigurată se arată dumnezeirea Lui, fără ca una din firi să-şi piardă ceva din 
puterea şi identitatea ei. 
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nu despărţim) prin număr nicidecum cele indicate, ci arătăm păstrată 
existenţa celor unite”.88  

Dacă firea umană a Domnului Hristos ar fi considerată ca ipostas de 
sine, cum afirma Nestorie, Treimea n-ar mai fi Treime, ci pătrime, 
Mântuitorul adăugând la Ipostasul Său unic încă un ipostas. Tocmai pentru 
aceasta nu se poate admite că firea umană a Domnului ar fi independentă de 
Ipostasul dumnezeiesc al Lui. Ca atare, natura umană, unită cu natura divină 
în Persoana Logosului e încadrată în Ipostasul Cel Unul al Lui. Astfel că în 
umanitatea Lui, ca şi în firea Lui dumnezeiască, e prezent acelaşi unic 
Ipostas dumnezeiesc al Fiului Tatălui. În acest context, unitatea Persoanei 
dumnezeieşti, Care e în comuniune de fiinţă cu alte două Persoane distincte, 
Tatăl şi Duhul Sfânt, depăşeşte planul formelor de existenţă ale naturii 
investigabile ştiinţific. Deci, orice amestecare dintre fire şi ipostas, cum 
susţinea Sever de Antiohia, „face din unire o amestecare, şi din deosebire, o 
împărţire. Prin acestea el ajunge să facă din Treime o pătrime de persoane 
şi o doime de dumnezeire şi umanitate, negând Mântuitorului Hristos, cu 
blasfemie, toată existenţa fiinţială. Sever,89 în felul acesta, nu recunoaşte 
nici unirea neamestecată, chiar dacă se preface că o afirmă, nici deosebirea 
neîmpărţită (şi nedespărţită), chiar dacă se laudă că o susţine. În nebunia 
lui el preface unirea în amestecare, asemenea lui Apolinarie, iar deosebirea 
în înstrăinare, asemenea lui Nestorie”,90 observă Sfântul Maxim.  

Aşadar, mărturisirea dreptei credinţe are în vedere pe Unul Hristos 
Domnul sau Ipostasul cel unul al Lui compus din două firi desăvârşite, adică 
din firea dumnezeiască şi firea omenească.91 Mărturisindu-L pe Dumnezeu 

                         
88 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri şi Epistole..., p. 203.  
89 Cum ştim, Sever nu admitea în Mântuitorul Hristos o deosebire între cele două firi, ci 
numai între calităţile aceleiaşi „firi” compuse. Atunci când vorbea despre calităţile „firii” celei 
unice a Mântuitorului Hristos e clar că el făcea o deosebire între calităţile Lui ipostatice, sau o 
deosebire între cele două ipostasuri pe care trebuia să le afirme odată cu cele două firi în El. 
Această concluzie, ce derivă din ideea unităţii de fiinţă egală cu unitatea de ipostas a umanului 
cu divinul în Mântuitorul, e panteistă şi anulează nu numai deosebirea între divin şi uman, ci 
şi realitatea persoanelor. În atare caz, dacă trupul şi Cuvântul, fiind deofiinţă, formează două 
persoane, Treimea devine pătrime. Cu certitudine firea umană poate constitui cu divinul un 
Ipostas al Domnului Hristos numai dacă firile sunt deosebite după fiinţă, dar nedespărţite, 
concluzionează Cuviosul Maxim (IDEM, Ibidem, p. 211-212). 
90 IDEM, Ibidem, p. 209. 
91 Sfântul Maxim precizează în mărturisirea sa de credinţă că: „firile au rămas 
neamestecate şi fără nicio împărţire după unire. Pentru aceasta vestim o deosebire 
naturală în El – luând în considerare părţile din care S-a compus, pentru că nu e acelaşi 
lucru dumnezeirea după fiinţă cu umanitatea –, dar şi o identitate ipostatică, căci e vădit că 
trupul e acelaşi după ipostas cu Cuvântul”. Deci: „cunoscând după unire deosebirea reală 
a firilor din care S-a compus Mântuitorul Hristos, nu ignorăm identitatea Lui după ipostas, 
dacă firile Lui, ce se deosebesc întreolaltă în chip natural, nu se deosebesc după ipostas, ca 
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în două firi, Îl cunoaştem ca fiind deodată Dumnezeu şi om, iar crezând că 
El este după unire în două firi în mod neîmpărţit şi neamestecat, vestim pe 
Acelaşi desăvârşit în dumnezeire şi pe Acelaşi desăvârşit în umanitate, ca pe 
un întreg în părţi, afirmă Sfântul Maxim. De bună seamă, Mântuitorul 
Hristos „Se cunoaşte ca întreg după unire în părţile din care S-a compus, El 
nefiind numai din acestea, ci şi în acestea şi, mai propriu-zis, acestea”.92 
Astfel, Logosul Tatălui actualizează în Ipostasul Său firea dumnezeiască 
pentru a putea îmbrăţişa finitul firii umane, deschizându-i astfel calea spre 
îndumnezeire.93 În felul acesta El Îşi uneşte în Ipostasul Său firea divină cu 
cea umană fără să schimbe vreuna din ele în cealaltă. Este de la sine înţeles 
că acest lucru se realizează numai pentru faptul că Logosul este o Persoană 
care poate îmbrăţişa firea umană fără s-o anuleze. Deci, El trăieşte Ipostasul 
Său în amândouă părţile ca acelaşi sau fiecare parte e trăită nedespărţită şi 
neîmpărţită prin ipostasul Cel unul ca ipostas întreg. El e astfel Dumnezeu 
adevărat şi om adevărat, nedespărţit de Tatăl cu care este una şi nedespărţit 
de noi de care e deplin ca om, dar cu care nu Se confundă. Aceasta ne arată 
că fiecare parte a Ipostasului Său simte întregul în ea însăşi şi întregul este 
în fiecare parte.94 Deşi pare la prima vedere că este foarte uşor de înţeles 

                                                               
unele ce aparţin, ca unui întreg, Celui Ce S-a compus din ele”, adaugă Cuviosul (IDEM, 
Ibidem, p. 212). 
92 IDEM, Ibidem, p. 213. 
93 Prin unirea Sa cu firea dumnezeiască, firea omenească se schimbă sau se transformă 
ontologic sau fiinţial până la îndumnezeirea Sa deplină prin Ipostasul Fiului lui Dumnezeu 
şi în Ipostasul Mântuitorului Iisus Hristos, rămânând întreagă ca fire omenească cu 
însuşirile ei caracteristice. 
94 O explicare despre cele două firi din Ipostasul Mântuitorului Hristos o dă Sfântul Maxim 
comentând mai multe texte din Sfintele Evanghelii. Astfel, explicând cuvintele: „a doua zi 
a voit Iisus să intre în Galileea” (Ioan 1, 43), Cuviosul spune că Domnul nu era cu 
umanitatea acolo, căci cu dumnezeirea nu lipsea de nicăieri. El a voit să intre ca om, nu ca 
Dumnezeu, deşi era voitor ca om. Iarăşi, atunci când zice: „Voiesc ca precum unde sunt Eu 
şi ei să fie” (Ioan 17, 21), Mântuitorul Hristos ca Dumnezeu este deasupra locului unde 
este, căci nu e într-un loc ca Dumnezeu. Dar firea noastră nu poate fi deasupra locului. 
Urmează deci că, în calitate de om, voieşte ca unde este El să fie şi ei. Deci era Acelaşi 
voitor şi ca om. În alt loc zice iarăşi: „Şi venind la acel loc, a spus: «Mi-e sete!». Şi i-au dat 
Lui vin amestecat cu fiere şi, gustând, nu a voit să bea” (Matei 27, 34). După care parte se 
zice că a însetat? Dacă după dumnezeire, va fi pătimitoare dumnezeirea Lui, poftind 
băutura contrar naturii ei. Iar dacă după umanitate, atunci a însetat după acea parte după 
care n-a voit să bea ceea ce era neplăcut prin fire. Deci era Acelaşi voitor şi ca om. Şi în alt 
loc iarăşi: „Şi umbla Iisus prin Galileea. Căci nu voia să umble prin Iudeea, pentru că Îl 
căutau iudeii să-L omoare” (Ioan 7, 1). Dacă umblarea e prin fire a trupului, nu a 
dumnezeirii unite cu trupul după ipostas, urmează că Acelaşi umbla ca om prin Galileea şi 
nu voia să umble prin Iudeea. Deci era Acelaşi voitor şi ca om. Şi în alt loc zice: „Şi au 
venit ucenicii Lui zicând: unde voieşti ca, mergând, să-Ţi pregătim să mănânci paştele?” 
(Luca 22, 8) Dacă mâncarea Paştelui ţinea de cele de sub Lege, iar Domnul S-a aşezat sub 
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această iconomie, totuşi rămâne o taină felul cum este posibil ca întregul să 
se constituie din părţi, în contextul în care întregul reprezintă unitatea 
persoanei, iar părţile compoziţia ei. Părţile, desigur, nu se confundă, dar nici 
nu se împart, datorită întregului ce se află în ele.95 În atare caz, Mântuitorul 
Hristos, ca Ipostas divino-uman, nu adaugă ontologic nimic firilor, ceea ce 
înseamnă că firile au ceva care fac posibilă unirea lor în ipostas. Datorită 
acestui fapt, zice Sfântul Maxim, „mărturisim adunarea firilor prin unirea 
naturală în ipostasul Cuvântului şi propovăduim pe Preasfânta Fecioară 
Născătoare de Dumnezeu în sens propriu şi cu adevărat, nu folosind acest 
cuvânt în mod simplu, ci cugetând-o ca pe cea care L-a conceput cu 
adevărat şi L-a născut negrăit”.96 Cu alte cuvinte, noi mărturisim că Însuşi 
Dumnezeu Cuvântul S-a născut în chip nepovestit înainte de toţi vecii din 
Dumnezeu Tatăl, iar în zilele mai de pe urmă S-a născut şi din Fecioara 
Maria, Născătoarea de Dumnezeu, mai presus de fire. El este Dumnezeu şi 
om, lucrând atât cele dumnezeieşti cât şi cele omeneşti: „cele dumnezeieşti, 
trupeşte, pentru că săvârşea minunile prin trupul nelipsit de lucrarea lui 
naturală, iar pe cele omeneşti, dumnezeieşte, pentru că primea fără sila 
firii, ci cu voia şi prin stăpânire, experienţa patimilor omeneşti”. Ca atare, 
„ale Lui sunt crucea şi moartea şi mormântul şi învierea şi înălţarea la 
ceruri, din care coborând fără trup nu S-a strămutat schimbând locurile Cel 
Ce nu e încăput de cele create prin nicio raţiune – căci e liber de orice 
circumscriere –, ci S-a arătat prin trup ca Cel prin fire de oameni iubitor, 
făcându-Se încăput prin naşterea adevărată din femeie, precum a voit, în 
cele ale noastre”.97 

                                                               
Lege ca om şi nu ca Dumnezeu, urmează că a voit să mănânce Paştele ca om, consemnează 
fericitul Maxim. 
95 Monofiziţii afirmau că Mântuitorul Hristos e numai „din acestea”, nu şi „în acestea” şi 
cu atât mai puţin „acestea”. Sinodul al V-lea ecumenic a primit expresia „din acestea” dar a 
păstrat şi expresia „în acestea” a Sinodului al IV-lea ecumenic de la Calcedon. Opinia 
monofizită ducea clar la concluzia că firile se amestecau şi se schimbau în sens panteist. 
Părinţii au intuit această rătăcire şi au subliniat faptul că Persoana Logosului înomenit se 
constituie din firi care rămân mereu distincte şi neschimbate. Evident, aceste firi unite 
ipostatic în Cuvântul Tatălui ambele poartă pecetea aceluiaşi ipostas. În acest caz, numărul 
firilor nu desparte niciodată complet cele numărate. Cu atât mai mult, când spunem despre 
cele două firi din Persoana Mântuitorului că sunt atâtea, arătăm şi o legătură între ele. 
96 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri şi Epistole..., p. 214. 
97 Este de la sine înţeles că Domnul ar fi putut să nu sufere pentru noi, întrucât ar fi putut 
copleşi durerile prin dumnezeirea Sa. Dar El a suportat chinurile în toată intensitatea lor şi 
pentru toată lumea, firea Sa omenească având capacitatea sensibilităţii pentru durere. 
Deasupra acestora, Mântuitorul S-a ridicat numai prin Înviere, dar după ce le-a învins pe 
toate pentru noi. De aceea, spune Sfântul Maxim, că „ale Lui sunt crucea şi moartea” 
deoarece tot ce a luat odată cu firea omenească sunt ale Lui şi sunt trăite de El în toată 
deplinătatea lor. Chiar mai mult, Ipostasul dumnezeiesc a simţit într-un fel înţepătura 
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Abstract: The Knowledge of the Incarnation Mystery in the Experience of 
the Spirit in Saint Maximus the Confessor  
The personality and the theology of Saint Maximus the Confessor are very 
important when someone wants to analyze the Christological dispute. 
Perhaps he was one of the most conclusive regardind this subject. More 
exactly, our saint wrote in the 7th century many works against nestorianism 
and monophysite heresies, stressing why is important to believe that in 
Christ, the Son of God incarnated, there is only one hypostasis but with two 
natures and with two wills. Our article attempts to explain how St. Maximus 
should be read and understood today and in doing this we extracted many 
passages from his works which we interpreted in connection with many 
scriptural verses. There is also explained the Orthodox formula of Saint 
Cyril about the incarnated Christ.  
 

                                                               
piroanelor din trupul Lui. Pentru aceasta, subliniază Sfântul Cuvios, „îi aducem Lui, şi ca 
Celui întrupat, o singură închinare împreună cu Tatăl şi cu Duhul”. 
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Proclamation of the biblical readings in the  
Eucharistic Liturgy of the Syriac Churches 

 
 

Rev. Dr. MATEUSZ POTOCZNY1 
  

Cuvinte cheie: Biblia, Liturghia Cuvântului, Bisericile siriace, liturghiile 
siriace, poezie biblică, bemā 

Keywords: Bible, Liturgy of the Word, Syriac Churches, Syriac Liturgies, 
biblical poetry, bemā 

 
The Liturgy of the Church, since its very beginning, was strictly united with 
the proclamation of the Word of God. The redemptive events heralded in the 
Old Testament and fulfilled in the New Testament became a starting point 
of the whole „undertaking” named Church. We can certainly confirm that 
before the canon of the New Testament inspired books was created, the 
Apostles and the first disciples of Christ had not only been preaching the 
salvific events of Jesus Christ but they also had made a use of the treasure 
inherited from the Jewish tradition.2 Therefore in the Christian era the Word 
of God written in the Bible was an essential element of every liturgical 
celebration; hence we can state that without the Bible there would be no 
liturgy.3 

Although the main paradigms of the use of the inspired texts in the 
liturgical context are common for the whole community of the Church, it is 
obvious that every liturgical tradition had elaborated its own way of 
proclamation of the Word of God. It concerns especially the selection of 
lectures and the moments where the readings occur. 

In this study we want to concentrate on the place of the Word of God 
in the Eucharistic liturgy of two great traditions belonging to the Christian 
Orient: the West and the East Syriac. On the onset we have to emphasize 
that the rules of  selection and of proclamation of the biblical pericopes in 
the Syriac traditions were not yet united and codified as in the Byzantine or 
Latin Churches. Therefore this analysis will also be an attempt to 
systematize  and to keep the presentation clear; for this reason it will remain 
more theoretical and wishful than practical. 

                         
1 Faculty of Theology UO, Opole, Poland. 
2 See: M. RIGHETTI, La messa. Commento storico-liturgico alla luce del Conilio Vaticano 
II. Manuale di storia liturgica, vol. 3, Milano 20143, p. 229.  
3 See: A.J. CHAPUNGCO. Liturgical Inculturation. Sacramental, Religiosity and 
Catechesis, Collegeville, 1992, p. 83. 
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Our reflections are divided into five sections: the Syriac traditions 
and their Liturgies; the Bible in the liturgical tradition of the Syrians; the 
rites and theology of the Liturgy of the Word in the Syriac traditions; bemā 
as the historical place of proclamation of the Word of God; the Bible as 
painted by the use of poetry. 
 
1. The Syriac traditions and their Liturgies 
Since the Syriac Churches belong to the group that is little-known in Europe 
it seems right to start the presentation with a brief introduction, which will 
allow us to draw geographical and theological boundaries of the liturgies to 
be discussed. The West-Syriac rite belongs to the Syro-Antiochene liturgical 
tradition and from the very beginning was united with the city of Antioch, 
situated within the borders of the Roman Empire.4 In the Christian 
community of Antioch, which after Jerusalem was the most ancient 
community of the Church, the disciples of Jesus Christ were for the very 
first time called “Christians”, as referred by St. Luke in the Acts of the 
Apostles 11:26. According to the tradition, the first bishop of Antioch was 
St. Peter, and the city itself, after the foundation of Patriarchate, had the 
jurisdiction over Syria, Phoenicia, Arabia, Palestine, Cilicia and 
Mesopotamia.5 

It has to be noted that in the beginning the Churches of this tradition 
spoke Greek, but after the riot of James Baradaeus (6th century) and the 
creation of the Jacobite Church (ca. 543)6 the Western dialect of Aramaic, 
i.e. Syriac, has been gradually introduced as the official liturgical language. 
The West-Syriac liturgy itself quite rightfully away was enriched by the 
poetry ascribed to the great authors like St. Ephrem the Syrian (†373) or 
Jacob of Serough (†521).7 

It is well known that the Syro-Antiochene liturgy was always 
characterised by a great diversity, which was exposed by different liturgical 
books or customs which differed almost in every diocese.8 We should also 
add that this liturgy from the 4th century onwards started to adapt some 
practices of the Church of Jerusalem, and in the course of time was also 
enriched by some Byzantine influences. The definitive codification took 

                         
4 M. POTOCZNY, Rodziny liturgiczne chrześcijańskiego Wschodu – panorama, „Teologia 
i człowiek”, 25:2014 n.1, p. 175. 
5 A.A. KING, The Rites of Eastern Christendom, Rome, 1947, p. 61-62. 
6 See: C. CAPIZZI, R. LAVENANT, Giacobbe (Giacomo) Baradeo o Baradai, In: E. G. 
FARRUGIA (ed.), Dizionario enciclopedico dell’Oriente cristiano, Roma, 2000, p. 339-340.  
7 Cf. I.H. DALMAIS, The Eastern Liturgical Families, In: A.G. MARTIMORT (ed.), The 
Church at Prayer, vol. 1, Collegeville, 1986, p. 32. 
8 See: M. POTOCZNY, Rodziny liturgiczne, p. 175. 
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place in the 12th century, mostly because of the work of Dionysius Bar 
Salibi and the patriarch Michael the Great (†1199). In the following 
centuries the Syriac language, remaining the main liturgical language, was 
slowly replaced by Arabic.9 Until today the Syriac language is in use during 
the solemn celebrations of the Eucharist, in the Divine Office, during the 
distribution of the Sacraments and in some monasteries.10 

To the West-Syrian rite belong the following communities: Syriac-
Orthodox Church (Jacobites), Maronite Church (which developed a number 
of its own rites and customs), Malankara Orthodox Syrian Church, Syriac 
Catholic Church, Syro-Malankara Catholic Church, Malabar Independent 
Syrian Church and – in some aspects – the Reformed Mar Thoma Syrian 
Church.11 

As noted above, besides the West-Syriac rite, in the distant areas of 
the Orient, the East-Syriac rite was developed and until today consists of the 
Chaldean and Persian/Assyrian Church, which sometimes is wrongly called 
“Nestorian”.12 The liturgies of this tradition shaped beyond the limes of the 
Roman Empire, between the rivers Tigris and Euphrates, in the Sasanian 
Empire and later in the Abbasid Caliphate. This location caused people to 
refer to the Church as “Church of the East”.  Her origin is connected with 
two cities: Edessa and Nisibis (Nusaybin), and later with the See of the well-
organized Church in Seleucia-Ctesiphon. Because in these provinces the 
Hellenization was very slight and the people spoke numerous dialects of 
Aramaic, living among a huge Jewish diaspora, the Christianity there 
preserved some Semitic elements. To the East-Syriac rite belong: the 
Assyrian Church of the East, the Chaldean Church and the Syro-Malabar 
Church.13 

 
2. Bible in the liturgical tradition of the Syrians 
As noted by prof. Sebastian Brock for all the Syriac Churches the most 
prominent and most important translation of the Bible is Peshitta.14 The Old 
                         
9 Cf. I.H. DALMAIS, Liturgies d'Orient. Rites et symboles, Paris, 1980, p. 48-50; IDEM, 
The Eastern, p. 32; See: M. POTOCZNY, Rodziny liturgiczne, p. 176. 
10 See: R. JANIN, Les Eglises Orientales et les Rites Orientaux. Ouvrage couronné par 
l’Académie Française, Paris, 1955, p. 365. 
11 Cf. B. VARGHESE, West Syrian Liturgical Theology, Aldershot, 2004, p. 1. 
12 See: R. JANIN, Les Eglises Orientales, p. 394ss. 
13 M. POTOCZNY, Rodziny liturgiczne, p. 172-174. For Syriac christianity see more in: M. 
SADOWSKI, „Trzecie płuco” chrześcijaństwa? Jan Paweł II a Kościoły tradycji 
syryjskiej, „Studia Włocławskie”, 16:2014, p. 245-261. 
ܐ 14

ܳ ܺ  root: ܛܫܦ. Adjective ܐ ܳ ܺ  literally means: easy, simply, directly, liberally. 
See: J. PAYNE SMITH (Mrs. Margouliouth), A Compendious Syriac Dictionary, Oxford, 
1903, p. 468.  
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Testament in this version was translated from Hebrew, and the New 
Testament from Greek. Generally it seems likely that most books of the 
Peshitta’s Old Testament were translated during the period from the late 1st 
C.E. to the early 3rd century, and the part containing the Gospels and the 
other New Testament’s books was completed in the early 5th century. 
Obviously the Peshitta is not the only existing translation of the Bible made 
by the Syrians but the other translations usually had only a local range. The 
authority of Peshitta enjoys the same respect among all the traditions that 
belong to the circle of the Syriac language.15 It should be noted that based 
on this translation the Syriac lectionaries contain only twenty two New 
Testament books – the 1 and 2 John, 2 Peter, Jude and the Book of 
Revelation are omitted.16 

As in the other liturgical traditions, also among the Syrians the 
fragments of the Bible were in fact the only liturgical books for the first 
three centuries of Christianity. The passages taken from the Bible were 
proclaimed during the common prayers of the followers of Christ and this 
action lasted as long as the principal celebrant of the liturgy allowed it.17 
Perhaps this is the reason why some sources dated from the first centuries 
onwards differ in description of the number of the length of pericopes read 
during the Eucharist. Mario Righetti, who focused his research on the early 
patristic testimonies, speaks about four or five biblical readings, which 
sometimes were taken either from different books or just from only one. As 
an example he referred to one homily of Origene (†254), in which the author 
refers to many readings from the 1 Book of Kings, which were read out 
during the same celebration. There is also another important historical 
document – The Apostolic Constitutions – that mentions of five readings 
during the liturgy, taken from the Law, the Prophets, the Apostolic Letters, 
the Acts and the Gospel.18  

Until today the most abounding number of biblical readings in the 
Eucharist are preserved in the Syriac Churches, although they vary. As 
written by Rene Cabié this ancient custom we encounter in the East-Syriac 
rite where, according to the Jewish tradition, the Old Testament readings are 
also divided in two parts.19 Moreover just before the readings the Persian 

                         
15 See: S.P. BROCK. The Bible in The Syriac Tradition, SCC 1. Kottayam (sa), p. 11-12. 
16 B. VARGHESE, West Syrian, p. 156. Cf. G. PANICKER, A Historical Introduction to 
the Syriac Liturgy. Part I, Kottayam 20102, p. 19. 
17 Cf. R. CABIÉ, L’Eucaristia. La Chiesa in preghiera. Introduzione alla Liturgia, vol. 2. 
Brescia, 20083, p. 81. 
18 M. RIGHETTI, La messa, p. 230. 
19 Cf. R. CABIÉ, L’Eucaristia, p. 84. 



75 
 

liturgy provides  marmitha (ܐ
ܵ

ܼ
ܿ
ܼ )20 i.e. a set of three psalms: 144, 145, 

146 or 15, 150, 116.21 After this introduction a fragment from the „Apostle” 
ܐ) ܵ ܼ ) is proclaimed and followed by zummara (ܐ ܵ ܵ  and the 22(ܙܼܘ
proclamation of the Gospel  (ܢ ܿ ܼ ܸܓ -It should be noted that the East .(ܸܐܼܘܿ
Syrian commentators always underlined an essential character of the 
presence of both the Old and the New Testament in the liturgy of the 
Eucharist. One of the well known commentaries written by Gabriel Qaṭraya 
(VI/VII w.)23 remarks that the readings of Law and Prophets have to 
confirm the Lord’s teaching directed to the Jews. The author notes that the 
fragments from the Acts should be read with those from the Old Testament 
to underline the unity of the History of Salvation and to show the works of 
Jesus done during his earthly life when the old law was still binding.24  

 In the West-Syriac rite the division of the readings is a bit different: 
between the readings from the Pentateuch and Prophets they put one reading 
from the Sapiential Books followed by two or three fragments from the New 

                         
20 Marmitha is a set of three Psalms sung at the beginning of the liturgy of the Word. 
Gabriel Qaṭraya says about the theological interpretations of the presence of marmitha in 
the Liturgy. He says: The One marmitha points to the unity of Christ; the Three Psalms 
signify the three persons of the Trinity involved in the event of incarnation; the fact that the 
marmitha is formed by the psalms of David indicate that Christ is the Son of David; that the 
liturgy begins with the Psalms of the Old Testament indicates the authority and importance 
of the salvation history in preparing the people for the incarnation; the marmitha refers to 
the name of Christ (the anointed) and the three psalms represent the Father who anints, the 
Son who is anointed and the Holy Spirit who is the oli that filled Christ; the marmitha also 
refers to the perfect humnity of Christ and the three psalms represent the perfect body, soul 
and intelect in his human nature; the three psalms stand for the three laws of the ancient 
(the natural, the positive and the written laws), that Christ observed during the tripple ten 
years of his private life; the Alleluia added to each verse of the psalm reflects the angelic 
hymn at the birth of Christ (L. ARANGASSERY, Ecclesial Dimension of East Syrian 
Liturgy. An Introduction to Liturgical Ecclesiology, Kottayam, 1990, s. 78-79). 
21 See: The Order of the Syro-Malabar Qurbana, Kochi, 2012, p. 17-23. 
22 It is a form of an antiphon with Alleluia sung before the Gospel. See: J.P. DESCHLER. 
Word and Meaning. A Glossary in Liturgy and Iconography with special reference to the 
Theology of the Eastern Churches, Kottayam, 2012, p. 315-316. Cf.  J. PAYNE SMITH 
(Mrs. Margouliouth), A Compendious, p. 113. 
23 More about the author see: S.P. BROCK. Gabriel Qa�raya. In: S.P. BROCK, A.M. 
BUTTS, G.A. KIRAZ, L. VAN ROMPAY. Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac 
Heritage, Piscataway, 2011, p. 171. 
24 Cf. P. YOUSIF, The Divine Liturgy According to the Rite of the Assyro-Chaldean 
Church, In: J. MADEY (ed.), The Eucharistic Liturgy..., p. 2014. The Commentary: S. 
JAMMO, La structure de la Messe chaldéenne: Du début jusqu' à l'Anaphore: étude 
historique, in Orientalia Christiana Analecta (OCA) 207, Roma, 1979, p. 110-111. See also: 
S.P. BROCK, Gabriel of Qatar’s Commentary on the Liturgy, „Hugoye: Journal of Syriac 
Studies”, 6:2009, n. 2, p. 197-248.  
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Testament and the Gospel.25 Today the practice of the proclamation of six 
biblical readings (in some feast even more up to a dozen from the Old 
Testament - sic!) is present only in the Jacobites, while the Catholics follow 
this tradition only during some solemnities; in the ordinary time they have 
only three readings: one from the Acts, one from the Apostolic Letters and 
one from the Gospel. Baby Varghese remarks that in some of the liturgical 
services not only the readings from the Old Testament have been omitted 
but also the reading of the Acts, what is always arbitrary and done to make 
the service shorter. The sad consequence is that the Christians are ignoring 
an essential element for the sake of accessories – as for example the 
hymns.26  

Some of the Indian Churches preserved the whole set of readings but 
usually they are divided for the celebrations of the whole day: the fragments 
from the Old Testament are read after the main canonical hours meanwhile 
the New Testament has its place during the Eucharist27. It should be 
highlighted that for every Sunday the Syrians provide three fragments from 
the  Gospel, which make a thematic connection and are read in turn during 
the vigil office, morning prayer and the liturgy of the Eucharist.28 Obviously 
also here one can find some exceptions. For example, the Maronites, who 
although belong to the West-Syriac rite, preserved only two readings: one 
from the Apostle and one from the Gospel, preceded by a responsorial 
psalm sung by the celebrant and the deacon.29 The Indian wing of the West-
Syriac rite, namely the Syro-Malankara Church provides three readings 
during the liturgy of the Eucharist: one from the Acts or Catholic Letters, 
one from  Corpus Paulinum and one from the Gospel.30 The majority of the 
Syrian liturgies before the Gospel preserved also the chant of psalm 
(mazmurā, ܐ ܳ ܽ ܰ ). 

Now we have to take into consideration the liturgical books of the 

                         
25 R. CABIÉ, L’Eucaristia, p. 84-85. The author points also the other traditions, where two 
or - as in the case of Byzantine Churches - one reading and the Gospel until today are 
preserved. 
26 A.A. King, The Rites of Eastern Christendom, vol. 1, Rome, 1947, p. 147. Cf. W. 
NYSSEN, H.J. SCHULZ, P. WIERTZ (ed.), Handbuch der Ostkirchenkunde, vol. 2, 
Düsseldorf, 1989, p. 112; B. VARGHESE, West Syrian, p. 156. 
27 See. G. PANIKER, The Holy-Qurbono in the Syro-Malanlara Church, In: J. MADEY 
(ed.), The Eucharistic Liturgy ..., p. 153.  B. VARGHESE, West Syrian, p. 156. 
28 IGNATIOS APHREM I BARṢAUM, Geschichte der syrischen Wissenschaften und 
Literatur, G. Toro, A. Gorgis (transl.), Wiesbaden, 2012, p. 42. 
29 See. M. HAYEK, Liturgie maronite. Histoire et textes eucharistiques, Paris, 1964, 
p. 167-168. 
30 J. MADEY, G. VAVANIKUNNEL, Qurbana. Die Eucharistiefeier der Thomaschristen 
Indiens, Paderborn, 1968, p. 201-202. 
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Syrians that contain biblical fragments edited for the liturgy of the 
Eucharist. In the first centuries the readings were performed from the 
manuscripts. The first confirmed testimonies of the collections of the 
readings are dated back to the 9th century (the exact date would be around 
the year 803 AD). Since different parts of the Bible were read at different 
points in the liturgical services – notes S. Brock – it became the usual 
practice to have separate lectionaries for Old Testament lections, for Gospel 
and for readings from the Acts and the Letters. As noted above, to the main  
characteristic of the Syrian lectionaries belong the diversity of the readings 
prescribed for the same day and this remark concerns not only different 
Churches but very often is a feature found within each of them. In the case 
of the Church of the East we meet two particular systems of the selection of 
readings: cathedral, strictly connected with the practice of the patriarchal see 
of Seleucia-Ctesiphon, and monastic, developed at the Upper Monastery in 
Mosul.31  

Today the Syriac Churches usually use three sets of the texts 
collected in the following books: ‘Attiqto (ܐ

ܳ ܺ ܰ ) – the lections from the 
Old Testament; Shliho (ܐ ܳ ܺ ) – the „Apostle”; Euangelion (ܢ ܳ ܺ ܶܓ ܰܘ

ܶ
 – (ܐ

with the readings from the Gospel. We should list also two others books: 
Dauid (  which is a ,(Rosa ,ܰܘܪܳܕܐ) David) with psalms and Wardō ,ܰܕܺܘ
collection of liturgical poetry.32 It is worth mentioning that as in the others 
liturgical traditions of Christian East, the book of the Gospel is usually 
richly ornamented with a cross in the middle and the symbols of the 
Evangelists in the corners.33   

 
3. Rites and the theology of the Liturgy of the Word in the Syriac 
traditions 
The Liturgy of the Word is called by the Syrians tulmōdō (syr. ܐ ܳ ܳ  what (ܬܽܘ
corresponds to the Liturgy of Catechumens in the other Eastern traditions. 
Usually it starts with a chant of a deeply theological hymn Trishagion 
܀) ܰ ܰ ܬܰܪ

ܶ
ܐ܁ ܐ

ܳ
ܬ ܽ ܳ  

ܳ
 ܰ ܺ ܰ ܐ܁  ܳ

ܳ ܰ  ܰ ܺ ܰ ܐ܁  ܳ ܰ ܰ
 ܰ ܺ ܰ ), which united with 

the procession with the Gospel, on the one hand symbolises a dogmatic 
contemplation of the Triune God, and on the other, is a sign of the solemn 
entrance of Christ, the living Word of God, among His people.34 According 

                         
31 S.P. BROCK, The Bible, p. 45-46. 
32 M. NIN, Las liturgias orientales, Barcelona, 2008, p. 45, 53. See also: F. C. 
BURKITT, The Early Syriac Lectionary System. W: The Proceedings of the British 
Academy, 10:1921-23, p. 1-38, 301-339 (extract). 
33 R. JANIN, Les Eglises Orientales, p. 366. 
34 Cf. R. CABIÉ, L’Eucaristia, p. 88. For further informations see: P. F. BRADSHAW, M. 
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to some commentaries, the same symbolic gesture has also the celebrant or 
deacon caring the book of Holy Gospel.35 

During the procession the celebrant is surrounded by a deacon caring 
a censer, by the other priests and the altar servants. After the entrance to the 
Sanctuary the Evangeliary is placed on a small lectern called Golgotha 
ܐ)

ܳ
 In some communities during the procession the celebrant 36.(ܳܓܽܓ

invites faithful to kiss the book.37 
Immediately after the procession the readings from the Old 

Testament are proclaimed (if there is such a practice). Petros Yousif notices 
that the readings from the Old Testament are not preceded by any prayer.38 
In the East-Syriac rite the whole proclamation of the Word of God is 
preceded by an ancient Christological hymn Lākhu mārā (ܐ ܵ ܵ  ܼ ܼ

ܵ ), called 
very often a “Hymn of the Resurrection”, which in very simple words 
express the profession of faith and constitutes a peculiar climax of the rites 
before the Liturgy of the Word. The refrain, from which the whole hymn 
takes its name, reads as follows: 
 

ܼܿ ܼܓ ܿ
ܼ ܐ ܕ ܵ ܵ ܿ

ܼ ܼܘ 
ܿ ܿ

: ܕܼܐ ܿ
ܼ ܼ ܿܒ ܼܿ ܐ  ܵ ܼ ܥ  ܿ ܼ  ܐ

ܵ : ܘ ܿ
ܼ ܹܕ ܵ  

ܵ
ܐ ܕܕ ܵ ܵ  ܼ ܼ

ܵ
: 

ܢ܀
ܿ
ܼ ܵ ܿ

ܼ ܐ ܕ ܼܒܵ
ܵ
ܐ  ܵ ܿܘ ܵ ܼܘ 

ܿ ܿ
 39ܘܼܐ

Lord of all we praise You; Jesus Christ, we glorify You; for You are the quickener of 
our bodies and the gracious Saviour of our souls. 

 
Then the lector, usually the subdeacon, asks for the blessing kissing 

the hand of the celebrant. To the tasks of the subdeacon belongs also the 
reading of the so called Praxis – the Acts.40  

In the West-Syriac rite the first reading of the liturgy of the Eucharist 
is usually a fragment from the Acts, which is preceded by an introductory 
chant sung by the faithful: 

 ܶ ܽ ܐ  ܳ ܳ ܐ  ܳ ܰ
 ܶ ܰܕܪܘ 

ܰ
ܐ. ܶܕܐ ܳ ܐ ܓ̈ܒܰ ܶ ̈ ܺ . 

                                                               
E. JOHNSON, The Eucharistic Liturgies. Their Evolution and Interpretation, Collegeville, 
2012, p. 144-148. 
35 See: E. KHOURY, Genesis and Development of the Maronite Divine Liturgy, In: J. 
MADEY (ed.), The Eucharistic Liturgy in the Christian East, Kottayam – Paderborn, 1982 
p. 119. 
36 See: A.A. KING, The Rites of Eastern ..., p. 145. 
37 Cf. P. YOUSIF, The Divine Liturgy, p. 203. 
38 IBID. 
39 Raza. The Most Solemn Celebration of Holy Qurbana in the Mar Thoma Nasrani 
Church, Kottayam, 2012, p. 57. 
40 A.A. KING, The Rites of Eastern ..., p. 148. 
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ܐ ܳ ܪ
ܰ
̇ ܕܐ ܶ ܒ ܶ ܐ. ܘ ܶ ܵ ܰ ܐ ܶܒ  ܳ ܗ ܰܕܒ

ܶ
ܬ ܰܒ ܙܘ.  ܶ

ܰ
ܰ ܐ  .ܰܘ

ܶܐ ܀ ̈ ܰ ܰ ܳܒܐ  ܽ  . ܺ ܳ
ܰ ܐ ܐ  ܳ ܰ ܐ. ܰܕ

ܳ
ܬ ܽ ܰ ܘ ܗܰܘܘ  ܰܒ ܰ 41 

The chosen apostles were sent from God to the entire world, 
They went out and preached the gospel of the Son among the nations and to the 

ends of the earth. 
 And they preached the heavenly kingdom saying: “Blessed are they who believe”. 

 
During this antiphon the celebrant says a silent prayer of a humble 

request for the understanding of the inspired texts.42 After that in the West-
Syriac rite the next antiphon is to be sung which allows the faithful to 
prepare themselves for the listening to the lection from the writings of St. 
Paul:  

 
ܰ ܶ ܳܕܐ ܶ ܐ  ܳ ܳܒ ܽ ܐ  ܳ ܺ ܣ  ܳ ܰ 

ܢ ܽ ܳ ܰܒ ܰ ܐ ܕ ܳ  ܶ ܰܒ  ܢ  ܽ ܰܒ ܰ ܐ 
ܶ
ܐܬ ܺ  ܳ  ܶܕܐܢ ܐ

ܐ
ܳ
ܬ ܺ  ܶ ܡ  ܰ ܰ ܶܘܐ  ܶ ܐ  ܳ ܶ ܰܪܘ ܐ ̱ܗܘ  ܰ ܰ ܰ  ܶܘܐܢ 

ܶܐ ܳ ̈ ܽ  ܰ  ܺ ܒ ܳ ̈  ܕܳܗܐ  ܽ ܰܓܺܒ  ܶ ܐ  ܶ ̈ ܰ   
ܶ ܀ ܰ ܝ ܘ ܺ ܰ ܐ  ܳ ܳ ܰ

ܶ ܕ ܳ ܽ ܐ ܰܕܒ ܳ
ܰ
ܒ  ܽ 43 

The blessed Paul the Apostle, whom I heard, says:  
“If anyone comes to you with a message, 
contrary to what we have preached you, 
let him be cursed by the Church, 
Even if he were an angel from heaven; 
see there arise different doctrines, from all parts”. 

 Blessed is he who began and ended with the true doctrines of God. 
 
In the East-Syriac rite in this place another prayer for understanding 

the divine message is said.44 It is worth a mention that according to the 
liturgical regulations the readings from St. Paul are commissioned to a 
deacon.45 However the practice of all the Syriac Churches, similarly to the 
other communities, very often allows these texts be read by the ordinary 
lectors, and even by some non-prepared laypeople.46 

Once the “Apostle” is finished in both West and East-Syriac rite, 
another diaconal chant – zummara – is sung. The verse of this chant is 

                         
41 Takso d-Qurobo, p. 18. 
42 IBID, p. 20. 
43 IBID, p. 19. 
44 See: P. YOUSIF, The Divine Liturgy, p. 205. 
45 A.A. KING, The Rites of Eastern ..., p. 148. Cf. G. PANICKER, A Historical 
Introduction, p. 19. 
46 About the practice in general see: C. GIRAUDO, Ascolta, Israele! Ascoltaci, Signore! 
Teologia e spiritualità della Liturgia della Parola, Città del Vaticano, 2008, p. 49-50. 
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usually taken from the Psalms.47 The priest says in this moment another 
silent prayer asking for the grace of wisdom and a good understanding of 
the biblical message: 

 
 

ܳ ܳ ܽ  ܰ  ܺ ܐ. ܰܘ
ܳ ̈ ܳ ܳ ܰ

 ̈ ܰ ܶ ܐ ܕ
ܳ ܰ ܺ ܐ  ܳ ܳ ܰ

ܐ  ܳ ܳ  ܰ  ܶ ܰ

ܐ  ܳ ܶܐ ܕܽܪܘ ܳ ̈ ܽ ܐ ܘ
ܳ ̈ ܳ ܳ ܰ

 ܳ ܐ ܺܕ
ܳ

̈ܗܳܒ ܰ ܬܳܪܐ ܕ ܽ ܐ. ܘ ܳ ܺ ܰ  ܳ ܢ ܺܕ ܳ ܶܓ ܶܕܐܰܘ
 
ܶ ܰ ܪ ܰܘ ܽ ܶܓ ܰ ܘ ܳ ̈ ܽ  ܰ ܶ ܐ 

ܳ
ܘܬ ܽ ܰ ܰ ܰܕܒ ܐ. ܘܰܗܒ  ܳ ܺ ܰ  ܳ .  ܺܕ ܳ ܳ ܨܶܒ

ܺ ܀ ܳ ܽ ܙܰܒ  ܐ ܰܘܒ ܳ ܳ ܳܗ ܶ ܐ ܕ ܶ ܰ ܐ ܰܘ
ܳ ܳ ̈ܪ ܽܒ ܶܘܐ  ܶ  48ܘ

 
Give us, o Lord God, the knowledge of Your divine words and fill us with 
the wisdom of Your Holy Gospel, the wealth of Your divine gifts, and the 
endowments of Your Holy Spirit. May we keep Your precepts with joy, 
observe and fulfil Your will, and become worthy of Your blessings and 
mercies; our Lord and God, now and forever. 
 
After this prayer moves the procession with the Evangeliary – the 

celebrant is assisted by deacon and the other servants who carry the censer, 
candles, dulcimers, noqusho (ܐ ܳ ܽ ܳ ) and bells.49 The Maronite Missal 
specifies that the procession starts from the right side of the Sanctuary, 
moves to the left and then comes back to right from where the Gospel is 
proclaimed. Moreover in the most important feasts the procession goes 
through the faithful.50 

Just before the Gospel, a deacon calls all who are present to listen 
with concentration and attention. While in the Byzantine and East-Syriac 
rite the calling is based on greek Σοφία· Ορθοὶ51/Премудрість, прості52! 
(Wisdom! Arise!),  ܐ ܀ ܵ ܼ ܼܿ ܢ  ܿ ܼ ܼܓܿ ܼܿ ܹܐܼܘܿ ܸ  ܼ ܐ

ܵ
ܼ ܡ  ܼ  (Arise! Let us 

hear the Holy Gospel!) or ܀ ܵ  53 in,(Let us be silent and attentive) ܗܵܘܘ ܼܘܿ
the West-Syriac liturgies this encouragement is more extended. Before the 
proclamation the deacon sings: 
 

 ܳ ܶ ܐ. ܰܒ ܳ ܳ ܰ
ܐ ܕ

ܳ ܳ ̈ ܰ  
ܶ ܶ ̈ ܐ ܕ

ܳ
ܬ ܰܒ ܰ  ܰ ܶ ܽܘܬ ܘ ܐ. 

ܶ
ܬ ܽ ܰ ܐ ܘ

ܳ ܶ ܐ ܘܶܕ ܳ ܶ  ܰ ܝ 

                         
47 Cf. P. YOUSIF, The Divine Liturgy, p. 206. 
48 Takso d-Qurobo, p. 20. 
49 See: The Order of the Syro-Malabar, p. 33; A.A. KING, The Rites of Eastern ..., s. 101. 
Por. P. YOUSIF, The Divine Liturgy, s. 206. 
50 See: المارونّية السريانّية اإلنطاآّية سقط بسحب .سادقلا باتك, Roma, 2011, p. 35-37.  
51 Μικρὸν ῾Ιερατικὸν, Ἀθῆναι, 2007, p. 95. 
52 Священна і Божественна Літургія святого отця нашого Йоана Золотоустого і 
святого отця нашого Василія Великого, Жовква, 2013, p. 37. 
53 Sleehanmarude Kudhasakramam. Malayalam – Syriac, Thrissur, 2003, p. 17. 
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܀ ܰ ܐ  ܶ ܶ ܐ ܕ ܳ ܺ ܥ  ܽ ܶ ܢ  ܰ ܳ ܐ ܕ ܳ ܺ ܰ ܢ  ܳ ܶܓ  54ܕܶܒܐܰܘ
Barekmor,55 with calmness and reverence and with sober minds let us give heed and 
listen to the good things of the living words of God of the Holy Gospel of our Lord 
Jesus Christ that are being read to us. 
 

As it is well known in the majority of the liturgical traditions the 
proclamation of the Holy Gospel is reserved for a deacon. However, in the 
Syriac traditions the one who reads the words of the  Good News is the main 
celebrant while the deacon stands next to the place of proclamation 
incensing him after each verse.56 Givergis Paniker notes that once a year the 
Syriac liturgy allows the deacon to read the Gospel: it is on the liturgical 
feast of St. Stephen the Protomartyr.57 

After the Gospel the celebrant kisses the Evangeliary, blesses the 
faithful with it and next passes the book to the deacon, who lays it down on 
the place in the Sanctuary.58  

In the Syriac traditions the Liturgy of the Word finishes with a 
diaconal litany - karozutha59 or with a series of antiphons followed by a 
silent prayer of the celebrant.60 

 
4. Bemā - the historical place of proclamation of the Word of God 
Analysing the Liturgy of the Word in the Syriac traditions it is worth to say 
something about one architectural detail, which in the past was strictly 
connected with proclamation of the biblical readings. It concerns a platform 
called bemā (ܐ ܵ  usually situated in front of the Sanctuary and joined to it ,(ܹܒܐ
by a narrow path called qestromā (ܐ ܵ ܿܘ ܸ ) or šqaqonā (ܐ ܵ ܿ ܵ ). In the 
early Middle Ages bemā was a necessary element of the church building in 
the Syriac traditions, as well as in the Byzantine and in many synagogues. It 
was the ordinary place of proclamation of the biblical readings, sermons and 
the  giving of the blessings.61  

                         
54 Takso d-Qurobo, Kottayam, 2014, p. 20. 
55 Barekmor - ܳ ܶ  See Greek: εὐλόγησον δέσποτα. In the liturgical .(lit. bless, my Lord) ܝܰܒ
context this word is not tramslated. See. J. P. DESCHLER, Word and Meaning. A glossary 
in Liturgy and Iconography with special reference to the Theology of the Eastern Churches, 
Kottayam, 2012, p. 56. 
56 See. R. CABIÉ, L’Eucaristia, p. 88. A.A. KING, The Rites of Eastern ..., p. 150. 
57 G. PANIKER, The Holy-Qurbono, p. 153. 
58 The Order of the Syro-Malabar, p. 34. 
59 See: IBID, p. 34-37. 
60 Takso d-Qurobo, p. 22-23. 
61 M. CASSIS, The Bema in the East Syriac Church in Light of New Archeological 
Evidence, „Hugoye: Journal of Syriac Studies”, 5:2002, n. 2, p. 196. See also: R. TAFT, A 
note on the Bema in the East and West Syrian Traditions, in „Orientalia Christiana 
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 The presence of the special place built in the middle  of the nave 
made the proclamation of the Word even more symbolic action. The Liturgy 
of the Word preceded by the procession from the Sanctuary to bemā and 
completed by returning in procession brought about many interpretations. 
One of them is based on the vision of the Christian temple as microcosm 
which contains a figure of the whole reality of both the visible and invisible 
world. We owe this to Ps. George from Arbela (11th century). In his famous 
treatise Expositio officiorum ecclesiae the author explains the rites of the 
liturgy and depicts many analogies found between the redemptive deeds of 
Jesus Christ which are manifested in the cultic space. Speaking about the 
processional walk of the clergy from the Sanctuary into bemā Ps. George 
compares it to the walk of Christ from heaven to Jerusalem.62 Emma 
Loosley notes that the main task of bemā, situated in the middle of the nave 
was the reconstruction of the crucifixion and resurrection of our Lord 
through the proclamation of the Word of God. The procession from the 
Sanctuary had to show the descent of the Logos down from the heavenly 
Jerusalem. Then, the placement of the Book at the small altar symbolises the 
crucifixion in the earthly Jerusalem. Twelve places for the clergy refer to the 
twelve Apostles. After the Gospel and homily, the Book again is moved to 
the Sanctuary as an analogy to the resurrection and Ascension into heaven. 
The author underlines also the meaning of the physical place of the bemā in 
a central place of the nave: on the one hand the clergy took their place 
among the faithful to show the unity of human nature in front of God, and 
on the other, the proclamation of the Word of God from this place helped to 
understand its central place in the life of the Church and of each Christian63. 

 The  bemā itself, apart of the seats for the clergy and the throne for 
the Gospel had also a cross and two special lecterns: one for the Old 
Testament readings and the other for those  from the New Testament.64  

 Even if in the majority of Syriac churches bemā disappeared or was 
united with the space in front of the Sanctuary and, in consequence, the 
small altar and lecterns disappeared,65 its symbolic nature is still present in 
the liturgy. Until today the special lectern, where the Evangeliary is placed 

                                                               
Periodica” (OCP), 34:1968, p. 326-359. 
62 See: R.H. CONNOLLY, Expositio officiorum ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo 
adscripta, Romae – Parisiis, 1915, p. 10. 
63 Cf. E. LOOSLEY, The Early Syriac Liturgical Drama and its Architectural Setting. W: 
T. INSOLL, Case Studies in Archeology and World Religion. The Proceedings of the 
Cambridge Conference, Oxford, 1999, p. 19-20. 
64 P. YOUSIF, The Divine Liturgy According to the Rite of the Assyro-Chaldean Church, 
W: J. MADEY (ed.), The Eucharistic Liturgy ..., p. 190. 
65 IBID. Cf. M. CASSIS, The Bema ...,  p. 207. 
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during the liturgy (among the Syrians unlike the Byzantine tradition the 
Book of the Gospel is not placed on the altar66), is settled inside the 
Sanctuary and is called Golghota (ܐ

ܳ
 Moreover, in the East-Syriac 67.(ܳܓܽܓ

Church during the liturgy of the Holy Thursday the rites of the Last Supper 
takes place on a special platform, built for this occasion in front of the 
Sanctuary, what makes a clear analogy to the historical place of the 
proclamation of the Word.68 

 The proclamation itself is today more static then was in the past. The 
processions are limited and the biblical fragments are read from the Book 
that is either held in priest’s hand or placed in front of the Sanctuary on a 
portable lectern. The non-evangelical readings are performed in front of the 
northern door of the Sanctuary and the Gospel just in front of its main 
entrance. In the Syro-Malabar Church the Gospel is read from a small altar 
placed in front of the Sanctuary, which is covered by a colourful tablecloth 
on which usually is placed  a small Cross of St. Thomas.69 
 
5. Bible painted by the poetry 
The analysis of the Liturgy of the Word in the Syriac Churches would be 
incomplete without any mention concerning the poetry. The Syrians, as in 
no other traditions, incorporated in their liturgy of the Word of God the 
language of the poetry. It would  not be an exaggeration to state that without 
the liturgical hymns based on the biblical narration, the Syriac liturgies – 
especially those from the West-Syriac rite – would be deprived of one of the 
essential elements which makes that the Word of God is proclaimed not 
only in one moment of the liturgy but in many others points of the 
celebration.  

The poetry was very important in both, the liturgical and cultural life 
of the Syrians. Sebastian Brock pays attention to the fact that it concerned 
especially two areas of the liturgy: “the use of dialogue poems, with biblical 
characters, in order to highlight decisive moments within the biblical 
narrative and the use of verse homilies for the purpose of retelling biblical 
episodes in a dramatic fashion”.70 The biblical topics were written as short 
stanzas71 that took on the form of dialogue verses. Usually they were 
preceded with a short narrative introduction, providing the congregation 
                         
66 R. JANIN, Les Eglises Orientales, p. 370. 
67 A.A. KING, The Rites of Eastern ..., p. 98. 
68 E. LOOSLEY, The Early Syriac, s. 22. 
69 G. PANICKER, A Historical Introduction to the Syriac Liturgy. Part I, Kottayam, 20102, 
p. 19-20. 
70 S.P. BROCK, The Bible, s. 70. 
71 Nazwa wersetów w poezji syryjskiej. 
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with the biblical setting and ended with a brief conclusion, often in the form 
of doxology.72 

The most popular liturgical texts were composed by Jacob of Serugh 
and Ephrem the Syrian. Professor Sebastian Brock assumes that the 
outstanding importance of the Ephrem’s poetry lies in the fact, that it 
presents a very Semitic, i.e. Asian Christianity deprived of the Hellenisation 
and Europeanisation. At the same time Ephrem became a peculiar bridge 
that unifies the Christianity from Asia and Africa with that from Europe.73 
Jacob of Serough gave us numerous metrical homilies mimre – a great 
number of them concern biblical topics, which Jacob decorated with unusual 
vivid images.74 
 
Conclusions 
The liturgy of the Syrians, of both the West and East Syriac rites, shows us 
that the Bible was always and still remains the main liturgical book. Even if 
in same aspects the contemporary Liturgy of the Word has been limited this 
part of the Eucharist appears as an essential element in its whole integrity. 
The rich aboundance of the biblical readings, especially in the Syrian 
Orthodox Church, makes the liturgy a real manifestation of divine economy. 
The Bible is not an addiction to the liturgy but it is its starting point and a 
solid fundament which has to be preserved and stil, more and more 
discovered. 
 
Abstract: Proclamation of the Biblical Readings in the Eucharistic 
Liturgy of the Syriac Churches 
In every liturgical family, including the Syriac ones, the proclamation of the 
Word of God belongs to the essential elements of the celebration. Although 
in the many communities sharing the same tradition of Antioch, Edessa and 
Nisibis the practice of the biblical readings within the liturgy looks different 
there are some common elements. Among them one can list: a great respect 
towards the Bible (the book seen as a monstrance); the readings take place 
during the Liturgy of Catechumens; the readings from both the Old and New 
Testament are divided by the psalmodic chants; the practice of reading the 
Gospel is strictly reserved for the priest; the presence of the biblical poetry 

                         
72 S.P. BROCK, The Bible, s. 70nn. 
73 Zob. S. BROCK, The Luminous Eye, Rome, 1985, s. 3-9. 
74 S. BROCK, A Brief Outline of Syriac Literature, Kottayam, 2009, s. 30-31. Więcej na 
temat: M. POTOCZZNY, Słowo, które staje się obrazem w tradycji chrześcijan syryjskich, 
Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Święte wizerunki w 
starożytności chrześcijańskiej”, Opole, 10-11 maja 2016. Tekst przyjęty do druku w 
publikacji pokonferencyjnej.   
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within the whole celebration. In this study, aside from the analyshis of the 
essential elements of the Syriac Liturgy of the Word, the author has 
included also a brief introduction to the history and geography of the Syriac 
Churches and has described the historical place of the proclamation of the 
Bible, i.e. the bemā. 
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Introduction 
The dialogue between Christianity and Islam has a long history that goes 
back to the Islam’s beginnings, knowing the different periods in which 
successive moments of understanding and conflict fallowed. Following this 
controversial history, the representative figures who have contributed to 
trying to find the bridges of dialogue between the two monotheistic 
religions, are distinguished. Among these, an important place takes 
Cantemir (1673-1723), prince of Moldavia (1710-1711), member of 
Academy from Berlin in 1714, who lived for a long time in Constantinople, 
the former capital of the Byzantine Empire which in 1453 fell under Turkish 
occupation. Thus, his works dealing with the history of the Ottoman Empire 
and Islamic doctrine, have their basis in the personal experience that 
Cantemir has lived in the capital of the Ottoman Empire and also in-depth 
knowledge of the main Islamic sources that helped him to give to the 
posterity representative works for understanding the Muslim religion and 
the relations between Christianity and Islam during the Ottoman Empire 
development and decline. 
 
Christianity and Islam in the History 
In one of his works, Archbishop Anastasios Yannoulatos speaks of the 
existence of three great periods of the dialogue between Orthodox and 
Muslims in the Byzantine era, from the emergence of Mohammedanism 
until the fall of Constantinople under Turks on May 29, 1453.  

                         
1 This article was presented with the occasion of the International Conference „Dimitrie 
Cantemir - Educator of Romanians”, 3rd edition, October 22-24, 2015, Bucharest. This 
present study will be published in Romanian in the Journal Teologie şi Viaţă. 
2 University of Craiova, Faculty of Orthodox Theology. 
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The first phase extends from mid-century 18th until mid-century 19th 
AD, the Byzantine attitude being “mainly derisive and disparaging”.3Among 
the early Christian writers who have dealt with this problem include St John 
of Damascus (d. 750 or 784), with the work The Source of Knowledge 
(chapter Against Heresies). For him, Islam is not a religion that should be 
considered serious, being considered more than a Christian heresy. Another 
writer dealing with Islam is Bishop Theodore, the Bishop of Harran (or 
Roman Carrhae) in Mesopotamia in his work Against the Jewish and 
Saracen Heresies. It is considered the first serious work related to the study 
of Islamic teaching. “The first period of literary confrontation between 
Christians of the East and Islam was centered in Syria, where the seat of 
the caliphate was located. The works of the two theologians referred to 
above reflect actual experiences based on direct personal dialogue with 
Muslims. Both of these theologians lived among a Muslim population and 
knew the Qur’an in the original”.4 

The second phase of dialogue between Orthodox Christians and 
Muslims is between mid-century 9th and mid-century 14th, the central 
concern of Eastern being the Byzantine capital, Constantinople. Among 
those involved in the talks are Samona Gazes, with the work Dialexis with 
Ahmet the Saracen, Euthemios Zigavenos with the work Dogmatic Panoply, 
Nicetas Choniates, with the work Treasury of Orthodoxy, Bartholomaios of 
Edessa, with the work Censure of the Haragene and Nicetas of Byzantium, 
with the work A Refutation of the Book Forged by the Arab Muhammad. 
This text, although controversial, is a careful analysis of the Qur’an, being 
at the same time, an translation attempt of the sacred book of Muslims in 
Greek, while the Latin translation appeared only in 1141. “The impressive 
success and spread of Islam was becoming a nightmare for the Byzantines. 
They realized that this religion, in spite of or perhaps precisely because of 
its logical and ethical peculiarities, was a major threat to the empire. They 
therefore adopted a more hostile policy”.5 

The third phase of relations with Islam runs from mid-century 14th 
and mid-century 15th, during which “was distinguished by its gentleness and 

                         
3 Archibishop ANASTASIOS YANNOULATOS, Facing the World. Orthodox Christian 
Essays on Global Concerns, Translation by Pavlos Gottfried, WCC Publications, Geneva, 
2003, p. 104.  
4 Archibishop ANASTASIOS YANNOULATOS, Facing the World. Orthodox Christian 
Essays on Global Concerns, p. 105. 
5 Archibishop ANASTASIOS YANNOULATOS, Facing the World. Orthodox Christian 
Essays on Global Concerns, p. 105. 
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objectivity”.6 It is noted personalities like St Gregory Palamas (d. 1359), the 
author of several works: To the Atheist Chionai, A Conversation Recorded 
by the Physician Taronites, Who Was Present and Witnessed the Event; 
Letter Sent to the Church from Asia, Where Its Author Was Being Held 
Captive; Letter to David the Disypatos, a Monk. Other Byzantine writers 
with similar concerns are: the monk Joseph Vryennios (d. 1425), with the 
work Conversation with an Ishmaelite; emperor John VI Cantacuzenus (d. 
1383), with the works Against the Muhammedans and Against Muhammad; 
emperor Manuel II Palaeologus (d. 1425), with the work Dialogue with a 
Persian of the Rank of Mouterizes in Ancyra, Galatia. “The Byzantines can 
be considered the forerunners and initiators of Christian-Islamic dialogue, 
which in our day is encouraged on an international scale”.7 

After this period of relative peace, the dialogue between Orthodox 
Christians and Muslims, the things have changed meantime with the 
dominance of Islam in the former Byzantine Empire. One of those who 
continued to write about Islam, but in another country, Russia, was Maxim 
the Greek (1470-1556), who wrote three books about the religion. “In this 
fourth phase the eastern Church suffered hardships. Despite the periodic 
tolerance of certain enlightened leaders of the Ottoman state, Muslim 
extremism often broke out and various sociopolitical pressures gave rise to 
waves of Islamization in Asia Minor, the Balkans, and Crete”.8 

In the borders of the Ottoman Empire (15th-19th centuries) an entire 
literature has been developed that treated the rapport between Orthodoxy 
and Islam. From a first phase of mutual knowledge, closer than in the 
previous eras, it was reached at the end, to a real apocalyptic literature in  
that it feels increasingly the feeling of worry about the forced Islamization 
of Christian world.9 

In the first part of the Ottoman period it can speak of a certain 
dialogue between the two religions that have tried developing the spirit of 
mutual understanding. Some of the early Christian writers who have dealt 
with the relationship between Christianity and Islam in the Ottoman 

                         
6 Archibishop ANASTASIOS YANNOULATOS, Facing the World. Orthodox Christian 
Essays on Global Concerns, p. 106. 
7 Archibishop ANASTASIOS YANNOULATOS, Facing the World. Orthodox Christian 
Essays on Global Concerns, p. 108. 
8 Archibishop ANASTASIOS YANNOULATOS, Facing the World. Orthodox Christian 
Essays on Global Concerns, p. 114. 
9 ANGELIKI ZIAKA, „Orthodoxy and Islam – Major Concerns for Orthodox Engagement”, în: 
Orthodox Handbook on Ecumenism. Resources for Theological Education, Pantelis Kalaitzidis, 
Thomas FitzGerald, Cyril Hovorun, Aikaterini Pekridou, Nikolaos Asproulis, Guy Liagre, 
Dietrich Werner (Editors), Regnum Books International, Oxford, 2013, p. 677-678. 
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Empire were Patriarch George Scholarios (Gennadios II) and the diplomat 
George Amiroutzes. In contrast to George of Trebizond, who also wrote 
about Islam (born in the Byzantine Empire and died in Rome), the first 
two continued to live in territory which was named Dār al-Islam (the 
territory in which Ottoman Empire stretched) without leave to the Western 
Europe. George of Trebizond, arrived in the Christian West, wrote the 
paper On the Truth of the Christian Faith, in which he presented the 
differences between the teachings of the Christian and Muslim, trying at 
the same time highlighting the possible similarities in the view of mutual 
understanding of the people of the former Christian Empire. 

Some Christian writers who left the Byzantine Empire after 1453 
and went westward, many founded Renaissance and militated on the 
western courts to start the crusades against the Ottoman Empire, for the 
salvation of Christians in Greece and in the Balkan Peninsula. Among 
these are Plethon Gemistos from Mystra, Manuel Chrysoloras, Cardinal 
John Bessarion, Janus Lascaris, Michail and Marcus Moussouros, Michail 
Apostolis, Gazis and Kallistos Chalkokondilis.10 

A special form of literature developed in this period had an 
apocalyptic and eschatological nature, which spoke in the context of the 
spread of Islam and forced Islamization to the arriving of the final time 
when Christianity will finally triumph. Thereby  are multiplied the 
writings like oracles, legends and prophecies, especially starting from 
Revelation of St John the Evangelist, where it was given political and 
social interpretations. This was the most widespread form of literature in 
those centuries, having also the function to awaken and maintain the hope 
among people of a final victory of Christianity. This kind of literature has 
been developed particularly in Russia, when Moscow began to be 
considered “the new Constantinople”, and the Tsar, “the new Constantine” 
(these formulas were used by Bishop Zosima of Moscow referring to Tsar 
Ivan III). Among the writers who created an apocalyptic and 
eschatological literature are: Maxim the Peloponnesian (1600), George 
Koressios (1645), Gordios (1717), Pantazes from Larissa (1767) and Cyril 
Lavriotis (1825). The apocalyptic themes treated were not only religious 
but also political and social, emphasizing especially the presentation of the 
actual situation as the last phase of human history, pending the triumph of 
Christianity. “The combination of this kind of history with theology, and 
the human need to interpret history and the future of humankind through 
predictions and prophecies from the past, is well known throughout the 

                         
10 ANGELIKI ZIAKA, Orthodoxy and Islam – Major Concerns for Orthodox Engagement, 
p. 678. 
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Christian world, and over time crept into the Islamic world as well, giving 
rise to numerous myths, beliefs, and expectations. The humans of every 
era dress their fears and concerns with eschatological images and await, 
under these symbols, a better future. In times of war and adverse social 
situations, they interpret the images as eschatological prophecies that 
foretell the punishment of believers for their apostasy, as well as their 
future redemption”.11 

 
Orthodoxy and Islam in the works of Dimitrie Cantemir 
During this period, in which many territories, where Orthodox Christians 
were living, were under the Ottoman rule, lived and wrote Dimitrie 
Cantemir (1673-1723). His vast and important work established himself as a 
great scholar and humanist, the future Moldavian Principe remains in 
national and world history as encyclopedic, ethnographer, geographer, 
philosopher, historian, linguist, musician and composer. Meanwhile, 
Cantemir was also the author of several works in which both presents and 
analyzes the history of the Ottoman Empire from its beginnings to his time, 
and also the Islam and its relationship with Christianity. The importance of 
his writings in this area is because that he experienced directly the 
organization and the life of the Ottoman Empire and Islam in the period in 
which he was diplomat in Constantinople. 

The work The History of the Rise and the Fall of the Ottoman 
Empire (Ottoman Court) (Historia Incrementorum atque decrementorum 
Othomanicae auditorium) was written in the same period in which Cantemir 
worked at The Descriptions of Moldavia (Descriptio Moldavie ‒ 1714) and 
he completed it in 1716. The work was then translated into English, French 
and German. Another Cantemir’s writing in which can be seen the concern 
of the Moldavian Principle for the study of Islam and the comparative 
religion is The System or the Preparation of the Mohammedan religion12 
(Curanus, that book of Quran), first published in Latin in 1722. These two 
writings supposed to complete with an another, about Ottoman governance, 
Cantemir intending to make so a trilogy that further emphasized his quality 
of orientalist who had acquired worldwide. Finally, the monumental work 
should include a volume about Muslim doctrine, the second about the 
organization of institutions from the Ottoman Empire and the third about the 
history of the rise and decay of the Empire. “The monument has the scale 
                         
11 ANGELIKI ZIAKA, Orthodoxy and Islam – Major Concerns for Orthodox Engagement, 
p. 680. 
12 DIMITRIE CANTEMIR, Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane, în Opere 
complete VIII, Tomul II, traducere, studiu introductiv, note şi comentarii de Virgil Cândea, 
text rus îngrijit de Anca Irina Ionescu, Ed. Academiei române, Bucureşti, 1987. 



91 
 

and the internal economy able to hold an erudition and an experience 
unusual then, able to attest the high scientific merit of the author, able to 
mentor to a political agenda – crushing of the Ottoman power – doctrinal 
argued, on behalf of the Christian faith, humanitarian in order to release so 
many oppressed peoples, but also through the opportunity – the military and 
institutional weakness of the Gate”.13 

The work The History of the Rise and the Fall of the Ottoman 
Empire is the fruit of the work over 22 years that Cantemir spent in the 
capital of the Ottoman Empire. This is writing with a strong political 
character, offering a detailed look at the policy of the Gate and of how they 
are living in Istanbul should behave.  The method used by Moldavian 
Principe is that to present the history as succeeding cycles, theory that 
opposed to the empiricism that describing the historical facts as succeed. 
The importance of this work is underlined by German Schroder Schmidt: 
“His high position brought him into contact with high statesmen and Turks 
scholars, in whose conversation could he find enough secrets news and so to 
get in the Turkish nature. Over these love of the truth breathes across all 
pages of its history (...). He loves his compatriots, he is very zealous in his 
religious faith and hates deep the Turkish tyranny, yet he can be as unbiased 
as he praises their virtues at every opportunity”.14 

In view of Cantemir, the Ottoman Empire came to greatness because 
of the simple life of the sultans and also of their desire to expand the borders 
of the empire as much possible, preaching the religion of Muhammad 
worldwide. From Christian principles Cantemir encouraging them to 
embrace the Islam and only in case of refusal to become enemies, being put 
to the sword and fire. Meanwhile, the Moldovan Principe see decreasing the 
Ottoman Empire as having as principal cause, the sultans desire to conquer 
Vienna and reach the heart of Europe. This goal started from the idea that 
the Koran should be taught by any means throughout the world, an idea that 
has often led to hatred against Christianity. Instead, Cantemir considers the 
Quran a “collection of insults against Christianity”.15 

In the work of future Principe appears an imaginary speech of 
Stephen the Great on his deathbed in which is predicted the release of 

                         
13 VIRGIL CÂNDEA, „Studiu introductiv”, în DIMITRIE CANTEMIR, Sistemul sau 
întocmirea religiei muhammedane, Opere complete VIII, Tomul II, traducere, studiu 
introductiv, note şi comentarii de Virgil Cândea, text rus îngrijit de Anca Irina Ionescu, Ed. 
Academiei române, Bucureşti, 1987, p. VIII. 
14 AUREL DECEI, Dimitrie Cantemir – istoric al Imperiului Otoman, în Săptămâna, nr. 
150/1973, p. 3. 
15 DIMITRIE CANTEMIR, Istoria Imperiului Otoman, cu note forte introductive, traducere 
română de dr. Ios Hodosiu, Ed. Societăţii Academice Române, Bucureşti, 1876, p. 415. 
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Christianity from the Ottomans, an eschatological idea that stand also by 
other Christians authors of the time they treated the relationship between 
Christianity and Islam. On the other hand, one of the causes that led to the 
conquest of part of Europe by the Turks was the misunderstandings between 
Christians: “God hates Ottoman power, because it threatens the Christianity 
with the destruction and the threat comes only from the discord between 
Christians Principles”.16 

The English edition of the paper presents as well a map of 
Constantinople where the Muslim mosques were presented with the name of 
the former Byzantine Christian churches that were transformed after the 
conquest of the city. It was also presented the Phanar and the Orthodox 
Patriarchate, an approach of great benefit to those who did not know the 
capital of the Ottoman Empire.17  

Cantemir wrote the work The System or Preparation of 
Muhammedane Religion at the request of Tsar Peter the Great who wanted 
to know better this religion to winning of his side the Muslim population 
from Transcaucasia in preparing their struggles against Persia. Moldavian 
Principe uses in this paper all the information and documentation that he 
found during his stay in the capital of the Ottoman Empire. 

The Structure of Cantemir’s work is one classic, following the logic 
of the similar works of the time: after life of the Prophet Muhammad are 
presenting sources, doctrine and his articulations: theology, eschatology, the 
description of the five pillars of Islam, with all that follows from this, 
personal status, rituals and institutions, circumcision, marriage, funeral, 
fasting, law and jurisprudence, then ascetic, heresiology or sectology and 
doctrinal derivate system (science and art). In the first edition published in 
Latin and is endorsed by the author, the paper has several parts: word of 
worship to Peter the Great; The abstract of the books from the first volume 
and of the chapters contained in them; Foreword. Cantemir: health to the 
beloved reader; First Book. About the false prophet Muhammad; Book Two. 
[About Qumran]; The third book. [About muhammedan apocalipse] that 
compris “hrisme” or revelations of Muhammad – pseudo prophet, about 
things that will happen before perishing of the world; The fourth book. 
Muslim theology; Fifth book. Muslim religion; The sixtieth book. About 
other ordinances of this religion.  

In his writing, Cantemir presents himself as a genuine Christian that 
cannot accept a faith than Christianity. He says that the Koran is not 

                         
16 DIMITRIE CANTEMIR, Istoria Imperiului Otoman, p. 257. 
17 Pr. ŞTEFAN REŞCEANU, Creştinism şi islamism în opera lui Dimitrie Cantemir, Ed. 
Sitech, Craiova, 1999, p. 133. 
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revealed, and Muhammad is a “pseudo prophet”, and many of the teachings 
of Islam are taken from the Christian Gospels. The work is so 
“christianizated” by the way that the subject is presented and the ideas that 
the Moldavian Principe promotes. Cantemir also highlights the discrepancy 
between the teachings of the Quran and the way that the Muslims of his time 
behaved. “Protected by his profession of faith, the author goes quiet steps 
toward a serene consideration of Islam, these steps being the common sense, 
the personal experience, unquestionable, and also reference to a humanist 
consensus of the values on which the authoritarian arguments of polemicist 
of Westerners could not him overcomes. The European promoters of the 
Arabic world of the eighteenth century justified their studies through the 
apologize of serving the theology – specifically apologetics. Before the 
great Reiske, that declared in the same century – but after Cantemir – that 
the study of the Arab culture interested not the sacred philology, but history, 
geography, physics and medicine, the Romanian scholar general was 
reveling the cultural interest of the Islamic values”.18 

Cantemir adopt a critical position towards Islam starting from some 
Muslim writings which, according to him, would contradict the Quran 
themselves and especially the fact that the Muslim holy book was 
revealed.19 These things do not stop him to observe and to appreciate more 
things in Islam: “Let’s talk also right and to praise the good deed, even of 
the biggest enemy of ours”.20 Other ideas of Islam, that Cantemir 
appreciated, were: the custom of release a bought prisoners after seven years 
of captivity, with the freedom to keep his religion; the kindness and the 
hospitality of the Turkish people from Dobrogea and Iconium; dervishes 
habits and customs: “For these philosophical virtues and for the working 
philosophy of good deeds that is in these dervishes previously obedient, I 
state that is a marvel”.21 Moldavian Principe appreciate the beautiful Arabic 
language in that it is written the Quran and the sciences which have been 
developed among the Muslim world, the calligraphy, the poetic art and the 
oriental music. “The complete selection of these assessments from 
Cantemir’s system is one of the most beautiful hymns of praise dedicated to 
the Islamic culture in Europe”.22 Analyzing carefully this paper, it is to 
observe that “Cantemir try not only the satisfaction of revaluation of so 
much rare knowledge that were to testify a deserved scientific reputation, 
but also the pleasure to relive the years of education, intellectual commerce 
                         
18 VIRGIL CÂNDEA, Studiu introductiv, p. XX-XXI.  
19 DIMITRIE CANTEMIR, Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane, p. 159. 
20 DIMITRIE CANTEMIR, Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane, p. 203. 
21 DIMITRIE CANTEMIR, Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane, p. 294. 
22 VIRGIL CÂNDEA, Studiu introductiv, p. XXIV. 
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and adventurous youth from Constantinople, it should not be ignored the 
evidence that the writing the of the book in lawful circumstances was not 
comfortable for author. Prince could to a point to reconcile his attitude as 
European scholar – so Christian – with his knowledge of Islam, in a sincere 
vision and in that, the tiresome apologetic and polemical notes of 
ecclesiastical contemporaries scribes, an Orthodox as Ioanichie Galeatovski 
or a Catholic like Ludovico Marracci, are rare. In the limit of this attitude he 
could leave room, as we have seen, also to rationalist critics of religion in 
general”.23 

Translated and published in Russian in 1722, after being drafted in 
Latin, The System of Cantemir aroused the dissatisfaction of the Synod of 
the Orthodox Church in Russia, which can see in this book a dangerous 
work for Orthodox believers, in that he present Islam with many details. 
Even it has been proposed, that at the end of the work, to be printed a 
statement stating that the work is authentic in the sense that the work 
reproduces exactly the beliefs of Islam or it is a picture of folk traditions. 
The System or the Preparation of Muslim Religion puts Cantemir between 
the researchers who were busy in Europe of 17th and 18th centuries with 
Eastern affairs as one of the most authentic and with correct attitude towards 
Islam. Although Cantemir claims strength and argued his affiliation to the 
Orthodox Christianity, just after this position he proves to be loyal scholar 
of the opponent, countering with arguments and authority the declines, but 
without to avoid noticing all seemed worthwhile in the Islam civilization”.24 
This attitude derives from the fact that, unlike the scholars of the era which 
were comparing the West with the East, pointing out the superiority of the 
first, Cantemir, coming from an area close to the Orient, he saw also the 
connection points between the two civilizations. For Islam, Cantemir was “a 
scientist and not a European judge”.25 
 
Conclusions 
Through these works of a great value to the knowledge and understanding of 
the history and the Muslim religion, managing to highlight the beauty of the 
culture of Byzantium, “the geographically, historically and spiritually space 
located at the crossroads of two worlds, but also the fascinating of the 
Muslim peoples, the Romanian scholar becomes a complex personality, 
owning the dignity to be the first ours orientalist”.26 At the same time, the 
                         
23 VIRGIL CÂNDEA, Studiu introductiv, p. XXIII. 
24 Pr. ŞTEFAN REŞCEANU, Creştinism şi islamism în opera lui Dimitrie Cantemir, p. 138. 
25 VIRGIL CÂNDEA, Studiu introductiv, p. LXIII. 
26 LILIANA BOTEZ, Dimitrie Cantemir precursor al orientalisticii, în Revista de istorie şi 
teorie literară, vol. 23, nr. 1/1974, p. 51. 
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way that Cantemir represents the relationship between Christianity and 
Islam in his time, approaches him of the other Christian writers of his time 
addressing the same topic, highlighting the sadness of an era in which that 
the great Christian Empire fell under Ottomans and also the hopes of 
Christians around of the Orthodox world for the release of Christianity, 
having in the center the idea of approach of the apocalyptic time when 
Christianity will triumph. Due to these goals and eschatological hopes, the 
work of Moldavian Principe is unique in its complexity, objectivity and, not 
least, by knowing the main sources of Islam to which it related constantly. 
 
Abstract: Orthodoxy and Islam in the 18th Century. The Place and Role 
of Dimitrie Cantemir in this Period 
The interreligious dialogue is not a new theme in the history of Christianity, 
the possibility of its realization being analyzed from the early centuries. 
Nowadays, the way that other religions are viewed has changed essentially, 
the religious, political, economic and social realities, being completely 
different than in the beginning. However, a correct handling of interreligious 
dialogue cannot disregard the past, more than that, the ideas from the works 
of the Holy Fathers, church writers, theologians and old thinkers remain 
valid and are used as themes in the current discussions of the interreligious 
dialog. Among them, an important place takes Cantemir, the Prince of 
Moldavia, who lived for a long time in Constantinople. His works, which 
deals with the history of the Ottoman Empire and the Islamic doctrine, have 
their basis in the personal experience and in the depth knowledge of the 
main Islamic sources that helped him to give to posterity the representative 
works for the knowledge of the Muslim religion and relations between 
Christianity and Islam during the development and decay of the Ottoman 
Empire.  

The way he presents the relation between Christianity and Islam, 
approaches him to the other Christian writers of his time which are 
addressing the same topic, highlighting the sadness of an era in which the 
great Christian empire fell under Ottoman rule and also the hopes of the 
Orthodox worldwide Christians to release the Christianity, having central 
the idea of approaching the apocalyptic time when Christianity will triumph. 
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Parohiile Craiovei în primele patru decenii ale 
secolului al XX-lea 

(Partea a II-a) 
 
 

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

Cuvinte cheie: parohii, Craiova, secolul al XX-lea, slujire 
Keywords: parishes, Craiova, twentieth century, ministry 

 
Parohia „Pătru-Boj” sau „Sfântul Mina”. Biserica cu hramurile „Sfântul 
Mina” şi „Adormirea Maicii Domnului” a fost ridicată din cărămidă în 
1731, de către jupân Pătru Boj, fiul lui Tudor Boj din Chiprovăţ şi Bălaşa 
căpitanul, catapeteasma fiind făcută de Stan Jianu postelnicul, în 1787 
(lucrări de reparaţie efectuate în 1838, 1862-1863, 1906, 1921 şi 1940-
1942); s-a aflat în prima jumătate a secolului al XX-lea, mai întâi pe strada 
Smârdan, redenumită ulterior Filantropia şi Dr. I. Augustin.2 

A avut mult timp ca filie biserica cu hramul „Sfântul Ioan 
Botezătorul” sau „Sfântul Ioan Sebastian” (pe larg în paginile de mai jos).  

Cât priveşte obştea acestei parohii, în 1906, avea 360 de familii, în 
1909 numărul acestora crescuse la 400 (2.896 de suflete), în 1924, erau 
înregistrate 204 familii ortodoxe (744 de suflete), dar şi 45 de familii de 
confesiuni diferite, iar în 1940, cuprindea 212 familii (865 de suflete). 

În 1913, prin strădania preotului Ion F. Popescu, a fost construită o 
casă parohială cu şase camere, situată în curtea bisericii şi evaluată în 1940, 
la suma de 500.000 lei. Mai deţinea 50 de pogoane de pământ arabil şi 7.200 
de lei în „efecte”. În 1938, pe un teren donat bisericii de Maria Eftimie 
Iconomu a fost construită o altă casă, imobil ce aducea bisericii un venit 
anual de 70.000 de lei. Nu avea cimitir propriu, fiind arondată cimitirului 
Sineasca. 

La începutul anilor `40, parohia avea cor (format din elevele Şcolii 
normale de fete şi ale Şcolii de aplicaţie) şi o bibliotecă parohială cu 255 de 
volume. Nu erau sectanţi, iar implicarea enoriaşilor (socotiţi printre cei mai 
înstăriţi din oraş, biserica aflându-se într-o zonă centrală) în viaţa parohiei 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 SICĂ GEORGESCU, Mahalaua Sârbilor din Craiova, în „Arhivele Olteniei”, anul IX, 
1928, p. 117; DUMITRU BĂLAŞA, Contribuţii la istoria bisericii „Pătru Boj” (Sfântul 
Mina) din Craiova, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 9-10/1958, p. 661-668; NICOLAE 
STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I - Ţara 
Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, Craiova, 1970, p. 223.  
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era apreciabilă, din moment ce se strânseseră din donaţii 800.000 de lei 
(500.000 folosiţi pentru ridicarea imobilului menţionat în rândurile de mai 
sus şi 300.000 de lei pentru restaurarea bisericii).  

În ceea ce priveşte preoţii slujitori din primele decenii ale secolului 
al XX-lea, consemnăm pe iconomul Ioan Zamfirescu, născut la 19 
decembrie 1833, absolvent de seminar inferior (gradul I) şi hirotonit preot la 
8 aprilie 1858, transferat la această parohie la 17 septembrie 1888 (de la 
biserica „Sfântul Haralambie” din Craiova); Ioan F. Popescu-Ceauşanu, 
născut în 4 noiembrie 1884, în comuna Făureşti, judeţul Vâlcea, licenţiat în 
Teologie şi hirotonit diacon pe seama parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” 
din Turnu-Severin; pe 14 noiembrie 1910, a fost hirotonit preot pe seama 
parohiei „Oota” din Craiova, iar la 1 noiembrie (după alte surse 15 
octombrie) 1912, a fost transferat la parohia „Pătru-Boj”. Avea dreptul de a 
purta brâu şi culion roşu, fiind un timp profesor (titular sau „definitiv”) de 
Religie la Şcoala normală de fete din oraş (a renunţat la catedră, optând 
pentru parohie).  

În ceea ce priveşte cântăreţii bisericeşti din această perioadă, 
amintim pe Ioan Florescu, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit la această 
parohie la 1 iulie 1902; Justinian (sau Ioan) Filipescu, născut în 1882, 
absolvent al şcolii de cântăreţi şi numit la această parohie la 1 septembrie 
1906 (între 1900-1903, a slujit la mai multe parohii din oraş); V. Crămescu, 
născut în 1880, absolvent al şcolii de cântăreţi, transferat la această parohie 
în 1920 (intrat în serviciu în 1898); Mihail Popescu, născut la 14 martie 
1912, absolvent de şcoală de cântăreţi, numit la această parohie în 1933 şi 
Ion Bâzgu, născut la 21 decembrie 1912, absolvent al şcolii de cântăreţi, 
numit aici în 1931.  

Dintre paracliseri, consemnăm pe Constantin Gorjanu (practicant), 
numit la 1 iulie 1902 şi I. Boangiu, născut în 1903 (absolvent de patru clase 
primare), numit în 1921.  

Ca epitropi, au slujit aici Constantin D. Popescu, numit la 1 aprilie 
1899; Hema Brătăşanu, numit la 12 aprilie 1904; Mitică Mateescu, ales de 
enoriaşi în 1924 şi C. Voiculescu, numit de autorităţi în acelaşi an.3  
 

                         
3 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, Bucureşti, 
1906, p. 464-465; Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, Bucureşti, 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, Bucureşti, 1924, p. 366; Sfânta Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, 
Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, Craiova, 1941, 
p. 164-165. 
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Parohia „Postelnicu-Fir”. Biserica cu hramurile „Sfinţii Trei Ierarhi”, 
„Sfântul Haralambie” şi „Sfântul Ioan Botezătorul”, numită biserica din 
târgul de afară, situată la începutul secolului al XX-lea pe strada Postelnicu-
Fir (nr. 11), a fost construită în 1732 şi refăcută din cărămidă între 1815-
1816, de către postelnicul Zamfir (Fir); lucrări de reparaţii s-au efectuat în 
1850-1860, 1908 şi 1940.4  

Obştea parohială era formată, în 1906, din 584 familii, iar în 1909, 
din 588 de familii (2.252 de suflete). În 1924, erau înregistrate 700 de 
familii ortodoxe (cu 2.500 de suflete); pe raza parohiei locuiau şi 6 familii 
de romano-catolici, 5 familii de protestanţi şi 4 familii de rit mozaic, cu un 
total de 48 de suflete. În 1940, parohia avea 1.380 de familii (5.046 de 
suflete). 

În 1924, parohia era înregistrată ca având casă parohială, construită 
din cărămidă în 1893 şi situată în curtea bisericii (în stare bună, cu cinci 
camere). Nu mai deţinea alte imobile şi nici cimitir propriu, fiind arondată 
cimitirului Ungureni. 

La începutul anilor `40, parohia nu avea cor; avea în schimb o 
bibliotecă parohială cu 28 de volume şi un cămin cultural înfiinţat în 1938, 
preotul fiind director. Era luată în evidenţă o familie de adventişti. Pentru 
repararea bisericii, enoriaşii au strâns în 1940, 300.000 de lei, alţi 10.000 de 
lei fiind colectaţi pentru ajutorarea săracilor. Tot în 1940, s-a înfiinţat şi o 
cantină şcolară pe lângă Şcoala primară de fete, subvenţionată de primărie. 

În ceea ce priveşte preoţii slujitori, în primii ani ai secolului trecut, 
obştea parohială era condusă de Nicolae Coşoveanu, născut la 7 august 
1852, absolvent de seminar gradul I şi hirotonit preot pe seama acestei 
parohii la 14 octombrie 1876. I-au urmat Anghel Pârvănescu, născut la 28 
august 1894, în comuna Vârvor, judeţul Dolj, licenţiat în Teologie şi 
hirotonit preot în 1921, pe seama parohiei Ciutura, Dolj şi transferat la 
această parohie la 1 octombrie 1922; iconom stavrofor Ioan Iliescu, născut 
în 1893, în comuna Celaru, judeţul Romanaţi, licenţiat în Teologie şi 
hirotonit preot în 1919; transferat aici în 1931; M. Coşereanu (ajutător), 
născut în 1899, în comuna Cârna, Dolj, absolvent al Academiei Teologice 
din Cluj, hirotonit preot în 1925 şi transferat aici în 1941. 

În ceea ce priveşte cântăreţii bisericeşti din această perioadă, 
menţionăm pe Teodor Rafailescu, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit în 
post la 1 ianuarie 1904; Zuţă Popescu, născut în 1868, practicant, numit la 

                         
4 DUMITRU BĂLAŞA, Alte manuscrise ale lui Dionisie Eclesiarhul. Pomelnicul bisericii 
Postelnicu-Fir din Craiova, 1815, în „Oltenia”, anul II, 1941, p. 82-99; 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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parohie la 1 octombrie 1896 sau 1898 (în 1890, fusese încadrat la parohia 
Coşovenii de Sus); Nicolae S. Ionescu, născut în 1884, practicant, numit în 
parohie în 1914 (în perioada 1900-1914, a fost încadrat la alte parohii); R. 
Dinescu, născut în 1882, absolvent de şcoală de cântăreţi şi numit la această 
parohie la 1 martie 1929; M. Florea, născut în 1908, absolvent de şcoală de 
cântăreţi şi numit aici în 1937. 

Dintre paracliseri, consemnăm pe Ilie Popescu, absolvent al şcolii de 
cântăreţi, numit la 1 aprilie 1902 şi Grigorie M. Popescu, născut în 1909, 
absolvent de 5 clase primare, numit în 1923. 

Ca epitropi, au fost numiţi, la 8 aprilie 1904, M. Ionescu şi Grigore 
R. Soreanu. În 1924, din partea enoriaşilor a fost ales Anghel Soreanu, iar 
din partea Guvernului, Gheorghe Constantinescu-Jiu.5  
 
Parohia „Sfinţii Apostoli”. La începutul secolului al XX-lea, biserica 
parohială cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” era situată la 
intersecţia străzilor Târgului şi Sfinţii Apostoli. Sfântul lăcaş a fost construit 
din cărămidă între 1784-1787 (pe urmele altui lăcaş mai vechi), de către 
protopopul Hristea, arhimandritul Antim, Matei Brânzan şi alţi enoriaşi şi 
orăşeni (reparaţii în 1855, 1869, 1878-1883, 1898, 1903-1904, 1926 şi 
1940). În 1940, se găsea într-o stare avansată de degradare.6  

În 1906, avea o obşte de 270 de familii, în 1909, erau înregistrate 
280 de familii (900 de suflete), în 1924, documentele menţionau 230 de 
familii ortodoxe (alte confesiuni: 4 familii romano-catolice, 6 familii de rit 
mozaic şi 2 familii protestante), iar în 1940, avea 322 de familii (1.145 de 
suflete). 

În primii ani ai secolului trecut, parohia avea „o pereche de case” în 
curtea bisericii; în 1924, era înregistrată o casă parohială în curtea bisericii, 
compusă din două camere, dar şi 8,5 pogoane de pământ (livadă) care 
aduceau un venit anual de 8.000 de lei şi 14 locuri de casă (3.445 m.p. 
donaţi de enoriaşa Sofia Caneciu, în 1906) date cu embatic.7 Din 1940, avea 
                         
5 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 465; 
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. 366-367; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 156-157.  
6 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor, VIII, Bucureşti, 
p. 38; NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din 
România. I - Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 223.  
7 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). 
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un fond de 100.000 de lei donaţi de generalul Dumitru Braviceanu. Nu avea 
cimitir propriu, fiind arondată cimitirului Ungureni. 

La începutul celui de-Al Doilea Război Mondial nu avea cor, dar 
avea în schimb o bibliotecă parohială cu 164 de volume. Enoriaşii 
frecventau biserica, nefiind înregistraţi sectanţi. Mai mult, răspundeau 
solicitărilor preotului, donând bani pentru biserică, casa parohială şi săraci.  

În primii ani ai secolului al XX-lea, preot paroh era Barbu Paul, 
absolvent de seminar gradul I şi hirotonit preot la 29 iulie 1865. La 1 
noiembrie 1907, a fost numit la această parohie Ioan Mateescu, născut la 21 
februarie 1882 şi licenţiat în Teologie. De la 1 octombrie 1918, slujea la 
această parohie Marin Pretorian, născut la 27 ianuarie 1888, în comuna 
Damian, judeţul Dolj, licenţiat în Teologie şi hirotonit preot în 1915, pe 
seama parohiei Breasta, judeţul Dolj; optând pentru învăţământ, în 1940, era 
încadrat ca preot ajutător. În 1941, a fost transferat la această parohie preotul 
Marcu Gigiu, născut în 1907, în comuna Brădeşti, Dolj, licenţiat în Teologie 
şi hirotonit preot în 1933.   

Dintre cântăreţii parohiei, consemnăm pe Mihail Călugăreanu 
(practicant), numit în 1893; Ioan N. Florea, absolvent al şcolii de cântăreţi, 
numit în funcţie la 1 aprilie 1906; Ilie M. Iacov, născut în 1887, absolvent al 
şcolii de cântăreţi, numit la această parohie la 1 noiembrie 1909; Avram Gh. 
Popescu, născut în 1885, cu şcoală, intrat în serviciu în 1910, la parohia 
„Ungureni” din Craiova, de unde se transferă, în 1920, la parohia „Sfinţii 
Apostoli”.  

În ceea ce priveşte paracliserii, amintim pe Grigore I. Mihai 
(practicant), numit la 1 aprilie 1906 şi Dafina Mihai, născut în 1906, 
absolvent de cinci clase primare, numit în 1923. 

Dintre epitropi, consemnăm pe Gheorghe Constantinescu şi 
Constantin Vasilescu (numiţi la 29 mai 1904), Teodor Florescu, ales de 
enoriaşi în 1924, şi colonel Gheorghe Damian, numit de autorităţi în acelaşi 
an, 1924.8  
 
Parohia „Sfinţii Arhangheli” sau „Sfinţii Voievozi”. Situat la începutul 
secolului al XX-lea în strada Buzeşti, sfântul lăcaş a fost construit, se 
presupune, de către boierii Buzeşti, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. 
A fost reconstruit din cărămidă între 1783-1797, de către polcovnicul 
                         
8 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 465; 
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. 367; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 157. 
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Dimitrie, Ioan Mătăsaru şi alţi negustori. Distrusă de cutremurul din 11 
ianuarie 1838, a fost refăcută de enoriaşi între 1852-1857. Alte reparaţii 
„radicale” au fost făcute între 1929-1933, prin osârdia preotului Victor 
Marghescu şi cu sprijinul financiar al doamnei Polina Vorvoreanu.9  

Pe lângă biserica parohială, parohia mai avea la începutul secolului 
al XX-lea şi o biserică filie, cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” sau 
„Sfântul Ioan Hera” (despre aceasta, pe larg, în paginile următoare).  

În 1906, obştea parohiei era formată din 93 de familii, în 1909, erau 
consemnate 217 familii (845 de suflete), în 1924, erau înregistrate 150 de 
familii ortodoxe (existau şi 30 de familii de rit mozaic şi 2 familii romano-
catolice), iar în 1940, 81 de familii (cu 324 de suflete). 

În primul deceniu al secolului al XX-lea deţinea 120 de pogoane de 
pământ donate de Clucereasa Stanca, 90 de pogoane la Suharu, donate de 
preotul Ioan Cioroianu şi o casă donată de Sultana Panaitescu. Interesant de 
precizat faptul că în 1924, biserica nu mai deţinea niciun teren agricol, fiind 
expropriată de 203 hectare (două moşii) pentru care încă aştepta 
despăgubiri. Deţinea suma de 20.800 de lei, dar şi o casă parohială cu trei 
camere şi dependinţe, situată în curtea bisericii. În 1940, avea o rentă de la 
stat în valoare nominală de 505.600 de lei (la Casa de depuneri), rentă ce-i 
aducea un venit anual de 25.000 de lei. Nu deţinea cimitir propriu, fiind 
arondată cimitirului Ungureni. 

În 1940, nu avea cor, dar deţinea o bibliotecă parohială cu 361 de 
volume. Enoriaşii nu frecventau biserica şi nici nu contribuiau cu sume de 
bani pentru ajutorarea celor aflaţi în nevoi.  

Dintre preoţii care au slujit la această parohie în perioadă amintită, 
consemnăm pe iconomul Pavel Popescu, absolvent de seminar gradul I şi 
hirotonit preot la 8 ianuarie 1870; Alexandru Popescu, născut la 1 decembrie 
1875, licenţiat în Teologie şi hirotonit preot pe seama acestei parohii 
(supranumerar) la 23 februarie 1903; numit paroh la 1 aprilie 1908; Victor 
Marghescu, născut la 2 ianuarie 1886, în comuna Poroina Mare, judeţul 
Mehedinţi, licenţiat în Teologie, hirotonit diacon în 1911, pe seama parohiei 
„Sfântul Ilie” din Craiova şi preot începând cu 1 martie 1919, pe seama 
acestei parohii (în 1940, a optat pentru învăţământ, rămânând la parohie ca 
„ajutător”); Aurel Bazilescu, născut la 13 august 1907, în comuna Tălpaşu, 
judeţul Dolj, licenţiat în Teologie şi hirotonit preot la 18 mai 1934; 
transferat la această parohie în 1941, de la catedrala „Sfântul Dumitru”.   

                         
9 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor, VIII, p. 47 şi XV, 
Bucureşti, 1908, p. 67-68; NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi 
monumentelor feudale din România. I - Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), 
vol. 1: A-L, p. 224. 
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Între cântăreţii parohiei s-au numărat: Teodor Răduică, absolvent al 
şcolii de cântăreţi, numit la 1 septembrie 1906; Iancu Dumitrescu 
(practicant), numit în funcţie la 30 iunie 1875; Rafail Diaconescu, născut în 
1882, practicant, numit la această parohie în 1918 (în perioada 1899-1914, a 
slujit la alte parohii din judeţ); Avram Diculescu, născut în 1887, absolvent 
al şcolii de cântăreţi, numit aici în 1922 (în perioada 1902-1922, cu unele 
întreruperi, a slujit şi la alte parohii); Mihai Breazu, născut în 1911, în 
Cerneţi, judeţul Mehedinţi, absolvent al şcolii de cântăreţi şi numit la 
parohie la 1 aprilie 1935 şi Ion Stoichiţă, născut în 1912, la Strehaia, 
absolvent al şcolii de cântăreţi, numit şi el în funcţie tot la 1 aprilie 1935.    

În ceea ce priveşte paracliserii, consemnăm pe Dumitru Popescu, 
absolvent al şcolii de cântăreţi, numit în funcţie la 1 septembrie 1906 şi A. 
Băcănoiu, născut în 1907, absolvent de trei clase de liceu, numit în 1923.  

Dintre epitropi, amintim pe Constantin D. Dumitrescu, Gheorghe G. 
Peşacov (numiţi la 29 mai 1904), I. C. Peşacov (ales de enoriaşi) şi C. 
Demetrescu-Negrea (numit de autorităţi), ambii în 1919.10   
 
Parohia „Sfântul Gheorghe” Nou. Biserica acestei parohii (cu hramurile 
„Sfântul Gheorghe şi „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”), situată pe 
strada Sfântul Gheorghe Nou, a fost construită din cărămidă între 1754-
1757, de jupân Milcu Stoenescu şi familia sa, pe locul uneia mai vechi din 
lemn, ridicată în 1722. A fost reparată între 1848-1853 şi refăcută între 
1911-1940; ultima reparaţie a fost susţinută financiar de Grigore Stoenescu 
şi urmaşii săi (pictată de Eustaţiu Stoenescu). A fost închisă cultului public 
în perioada 1911-1940.11  

În 1906 şi 1909, obştea parohială număra 406 familii (1.294 de 
suflete); în 1924, erau înregistrate 570 de familii ortodoxe (dar şi 28 de 
familii de alte confesiuni), iar în 1940, erau înregistrate 978 de familii (cu 
4.012 suflete).  

În primii ani ai secolului la XX-lea, deţinea două moşii, expropriate 
după Primul Război Mondial (peste 1.000 de pogoane de teren arabil), trei 

                         
10 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 465-466; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 148-149; 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. 367; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 158. 
11 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor,  VIII, p. 4 şi XV, p. 
60; Biserica Sfântul Gheorghe din Craiova, în  „Albina”, anul XIII, 1909-1910, p. 1370-1373; 
NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I 
- Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 225-226. 
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prăvălii şi câteva embaticuri. În perioada interbelică avea casă parohială (în 
stare bună, compusă din trei camere). Nu mai deţinea teren agricol, primind 
însă rentă pentru cele două moşii expropriate. Era arondată cimitirului 
Sineasca. 

La începutul celui de-Al Doilea Război Mondial deţinea cinci 
imobile, administrate de o epitropie, care îi aduceau un venit anual de 
310.000 de lei. Nu avea cor parohial. Deţinea o bibliotecă cu 100 de 
volume. Starea religios-morală era bună, la fel şi implicarea în acţiuni 
filantropice (în anii de dinaintea războiului se strânseseră pentru ajutorarea 
celor nevoiaşi 17.000 de lei). 

În ceea ce priveşte preoţii parohiei, menţionăm pe Dimitrie 
Lungulescu, născut la 14 mai 1866, absolvent de seminar gradul I, hirotonit 
diacon la 1 august 1893 şi preot în 1900; transferat pe seama acestei parohii 
la 16 octombrie 1901 (de la parohia „Sfinţii Arhangheli” din Craiova); 
Dimitrie C. Petrescu, născut în 1894, în Brădeşti, judeţul Dolj, licenţiat în 
Teologie, hirotonit preot la 15 iunie 1919, transferat la această parohie la 1 
iunie 1927. După iniţierea lucrărilor de restaurare şi închiderea bisericii, 
personalul parohiei a fost plătit exclusiv din fonduri proprii, situaţia aceasta 
păstrându-se până în anii `40.  

Dintre cântăreţi, amintim pe A. H. Râmniceanu, absolvent al şcolii 
de cântăreţi, numit la 16 februarie 1852 şi Păun I. Belu, absolvent al şcolii 
de cântăreţi, numit la 1 mai 1903. În perioada interbelică, din cauza 
lucrărilor de restaurare, parohia nu mai avea cântăreţi. 

Între paracliseri s-au numărat Toma Popescu, cu trei clase de 
seminar, numit la 8 februarie 1893.  

În funcţia de epitrop s-au aflat, printre alţii, Statie Leonţianu, numit 
la 1 aprilie 1872, Mihail Ionescu, numit la 1 mai 1900, Nicolae Mihăilescu, 
ales de enoriaşi în 1920 şi Gh. Stănescu, numit de autorităţi în 1923.12  
 
Parohia „Sfântul Gheorghe” Vechi. Sfântul lăcaş, cu hramurile „Sfântul 
Gheorghe”, „Sfântul Ioan Botezătorul” şi „Cuvioasa Parascheva” era situat 
în strada Banul Mihalcea (redenumită Traian Demetrescu în perioada 
interbelică), fiind construit din cărămidă între anii 1775-1785, de mai mulţi 

                         
12 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 466; 
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. 368; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 159-160. 
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jupâni din împrejurimi: Ion staroste, Ion Brăiloiu sluger şi alţii (reparaţii în 
1896, 1919 şi 1937-1939).13  

Parohia avea la începutul secolului trecut câteva embaticuri şi un 
teren arabil, dăruit de Tănase Popescu.    

În 1906, avea o obşte de 259 de familii; în 1909, erau consemnate 
250 de familii (2.300 de suflete); în 1924, erau înregistrate 225 de familii 
ortodoxe (974 de persoane) şi 29 de familii de alte confesiuni, iar în 1940, 
234 de familii (cu 1.043 de suflete). 

În anii `20, nu avea casă parohială şi nici alte terenuri ori proprietăţi. 
Nu avea cimitir propriu, fiind arondată cimitirului Ungureni. 

În anii `40 avea casă parohială şi un pogon de pământ în comuna 
Cârcea, judeţul Dolj. Era înregistrată în actele Mitropoliei Olteniei cu cor 
parohial şi o bibliotecă cu 150 de volume. Enoriaşii erau catalogaţi ca fiind 
evlavioşi şi milostivi (cu danii strânse atât pentru biserică, cât şi pentru 
săraci). Pe lângă Şcoala „Romanescu” se înfiinţase, încă din 1934, o cantină 
şcolară, prin stăruinţele preotului Gheorghe Demetrescu şi a doamnei 
Venera Constantinescu. Din 1926, se ţineau la biserică, în fiecare sâmbătă 
seara, şezători religioase (cu rugăciuni, predici şi conferinţe pe diverse 
teme). 

Dintre preoţii care au păstorit la această parohie, consemnăm pe Ioan 
Plevianu, născut la 12 septembrie 1863, licenţiat în Teologie şi hirotonit 
preot în 1891; transferat la această parohie la 1 aprilie 1906, de la parohia 
„Ungureni” din Craiova; Gheorghe Demetrescu, născut la 4 septembrie 
1898, în Izvoru, judeţul Dolj, licenţiat în Teologie, hirotonit la 1 decembrie 
1920 şi transferat aici la 1 mai 1925. 

În ceea ce priveşte cântăreţii bisericeşti, menţionăm pe Păun 
Rezeanu (practicant), numit în funcţie la 31 iunie 1881; Costache Chiriac, 
(practicant), numit în funcţie la 9 iulie 1898; Mihai I. Grigorie, născut în 
1891, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit la parohie în 1914 (după alte 
surse 1906); Mircea Popescu, născut în 1910, absolvent de şcoală de 
cântăreţi, numit la această parohie în 1934. 

Cât priveşte paracliserii, amintim pe Mihail Popescu (practicant), 
numit în funcţie la 1 ianuarie 1906 şi Ioan T. Nitipic, născut în 1908, 
absolvent de cinci clase primare, numit în funcţie în 1923.  

Ca epitropi ai acestei parohii s-au remarcat Ştefan Gerota, numit la 1 
aprilie 1904, Marin Ionescu, numit la 1 noiembrie 1905, Traian Jianu, din 
partea enoriaşilor şi Gh. Ionescu, din partea autorităţilor, ambii din 1924.14   

                         
13 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor,  VIII, p. 4 şi XV, 
p. 68-69; NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din 
România. I - Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 226. 
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Parohia „Sfântul Ilie”. Situată pe strada Lipscanii Noi (ulterior Lipscani), 
biserica acestei parohii, cu hramul „Sfântul Ilie”, a fost construită între anii 
1715-1720, de vornicul Ilie Oteteleşanu şi refăcută, după cutremurul din 
1838, de Iordache Oteteleşanu (acum este dărâmată turla, desfiinţat 
pridvorul şi modificat exteriorul), pictura fiind executată între 1840-1841, 
de C. Lecca; alte reparaţii s-au efectuat în 1864, 1889-1893 şi 1939-1940. În 
anii de după Primul Război Mondial servea drept catedrală a oraşului.15   

În 1906, avea o obşte de 177 de familii, în 1909, erau consemnate 
212 familii (499 de suflete), în 1924, erau arondate 70 de familii, cu 315 
persoane (pe lângă acestea, pe raza parohiei se mai găseau 40 de familii de 
rit mozaic şi 10 familii romano-catolice); în 1940, erau 136 de familii, cu 
332 de suflete.  

În primii ani ai secolului al XX-lea se întreţinea din averea lăsată de 
vornicul Ilie Oteteleşanu, avere ce consta din mai multe proprietăţi urbane şi 
rurale: 160 de pogoane de pământ arabil, 316 pogoane de pădure, două 
imobile cu 12 prăvălii în Craiova şi titluri de rentă perpetuă de la moşiile 
expropriate – 783.476 lei (însumate, veniturile anuale ale parohiei se ridicau 
la 790.781 de lei). Nu avea casă parohială şi era arondată cimitirului 
Sineasca.  

La începutul anilor `40, atât biserica, cât şi casa parohială erau 
asigurate. Biserica mai deţinea o moşie la Calafat şi câteva imobile, 
administrate de epitropia bisericii. Avea cor şi o bibliotecă parohială cu 
câteva sute de volume. Viaţa spirituală era bună, neînregistrându-se sectanţi 
pe raza parohiei; se strângeau frecvent milostenii pentru cei nevoiaşi.  

Dintre preoţii şi diaconii care au slujit aici, consemnăm pe iconom 
stavrofor Nicolae Ionescu, născut la 29 iunie 1836, absolvent a trei clase 
seminariale şi cinci clase gimnaziale (asimilat seminar inferior), hirotonit 
preot la 31 mai 1853 şi transferat la această parohie la 29 aprilie 1861; 
Marin Marinescu (supranumerar), născut la 14 octombrie 1846, absolvent de 
seminar gradul II, diacon la această parohie şi preot din 26 februarie 1906; 
Ioan D. Popescu, născut la 11 noiembrie (sau 1 februarie) 1879, în comuna 
Lişteava, judeţul Dolj, licenţiat în Teologie, hirotonit la 20 iulie 1906, pe 

                                                               
14 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 466; 
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. 368; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 160-161. 
15 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor,  VIII, p. 169 şi 
XV, p. 62; NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din 
România. I - Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 226. 
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seama acestei parohii, ca preot ajutător (supranumerar); diacon Ştefan S. 
Popescu, licenţiat în Teologie, hirotonit la 26 februarie 1906; Anastasie 
Brădişteanu, născut pe 24 octombrie 1889, în comuna Brădeşti, judeţul Dolj, 
licenţiat în Teologie şi hirotonit preot în 1915, pe seama parohiei Panciu, 
judeţul Putna; transferat la parohia „Sfântul Ilie” din Craiova, începând cu 1 
octombrie 1919; Gheorghe F. Ceauşanu, născut în 1889, în Făureşti, Vâlcea, 
doctor în Teologie şi profesor de Religie la unele din şcolile Craiovei; prin 
optarea pentru învăţământ, a rămas preot „ajutător”; Ştefan Băzăvan, născut 
în 1908, la Giubega, Dolj, licenţiat în Teologie, hirotonit preot în 1929 şi 
transferat la această parohie în 1941, de la parohia Bucovăţ. În perioada 
interbelică, personalul parohiei era plătit din fonduri proprii.  

În ceea ce priveşte cântăreţii bisericeşti, în perioada supusă cercetării 
noastre, au funcţionat: Theodor Niculescu, născut în 1854, absolvent de 
seminar gradul I, numit la 9 septembrie 1893; Dumitru C. Popescu, născut 
în 1875, absolvent de şcoală de cântăreţi, numit la această parohie la 14 iulie 
1905 (după alte surse, 1902); Vasile Ciucă, absolvent al şcolii de cântăreţi şi 
numit în serviciu în 1927 şi M. Grămescu, născut în 1893, cu şcoală, 
transferat aici în 1938.    

Dintre paracliserii acestei biserici, amintim pe Constantin 
Marinescu, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit în 1895; Ioan Marinescu, 
născut în 1905, absolvent de cinci clase primare, numit în 1923 şi Ion Gh. 
Muga. 

Între epitropii parohiei s-au numărat Barbu Ionescu, numit în iunie 
1879 şi Iordache Dinculescu, numit la 25 aprilie 1904. 

În perioada interbelică, parohia era administrată de o epitropie 
ctitoricească din care făceau parte Ştefan Petrescu, D. Fortunescu şi maior 
D. Măcărescu.16 
 
Parohia „Sfântul Ioan Hera”. Este una din parohiile mai noi ale oraşului, 
fiind înfiinţată în perioada interbelică. Deşi biserica acestei parohii a fost 
ridicată la începutul secolului al XIX-lea (1804-1806), de către Hera 
Stenescu, mai marele breslei cojocarilor din oraş şi fratele său, Şerban, (pe 
locul alteia mai vechi, de lemn, arsă de turci pe la 1800-1801), ea a servit 
multă vreme ca filie a parohiei „Sfinţii Arhangheli”. A fost refăcută şi 

                         
16 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 466-467; 
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. 368-369; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 162. 
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reparată în mai multe rânduri: 1846, 1860, 1869, 1906 şi 1933.17 În primii 
ani ai secolului al XX-lea se întreţinea din fondurile sale. Sfântul lăcaş, cu 
hramurile „Sfântul Ioan Botezătorul”, „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” 
şi „Sfântul Ilie”, situat în strada Aurelian, a fost grav afectat de cutremurul 
din 1940.  

În 1906 şi 1909, nu avea obşte parohială proprie, fiind, aşa cum 
menţionam mai sus, filie a parohiei „Sfinţii Arhangheli”. În 1924, erau 
înregistrate 81 de familii ortodoxe (existau şi 16 familii de rit mozaic), iar în 
1940, 93 de familii, cu 263 de suflete (era înregistrat şi un adventist). 

În perioada interbelică deţinea o casă parohială (construită în 1889) 
cu mai multe camere şi dependinţe, situată în curtea bisericii. Mai avea două 
prăvălii (pe străzile Madona-Dudu şi Lahovari) şi trei case de locuit care îi 
aduceau un venit anual de 50.000 de lei, în 1924 şi 78.000 de lei, în 1940. 
Nu deţinea cimitir propriu, fiind arondată cimitirului Ungureni. 

Nu avea cor, dar deţinea o bibliotecă parohială cu 208 volume. 
Enoriaşii frecventau biserica şi donau bani pentru înfrumuseţarea sau 
repararea acesteia (279.175 de lei, în 1940). Se făceau milostenii şi se oferea 
sprijin financiar şi material pentru cantina şcolară deschisă pe lângă Şcoala 
primară „Trişcu”.   

Dintre preoţii care au slujit la această biserică în perioadă amintită, 
consemnăm pe Ioan Gavrilescu, născut la 31 martie 1839, absolvent de 
seminar inferior şi hirotonit preot la 14 sau 16 aprilie 1864; Marin Gronea, 
născut pe 26 noiembrie 1881, în comuna Giorocul Mare, judeţul Dolj, 
licenţiat în Teologie şi hirotonit preot în 1908, pe seama parohiei Zănoaga, 
judeţul Romanaţi; la 1 iunie 1911, a fost transferat ca preot slujitor la 
biserica „Sfântul Ioan Hera” din Craiova, la acea vreme, filie a parohiei 
„Sfinţii Arhangheli”.  

Între cântăreţii parohiei s-au numărat: Petre Ştefănescu, născut în 
1881, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit la parohie în 1921 şi Nicolae N. 
Ioan, născut în 1896, cu şcoală, numit aici în 1920. 

În ceea ce priveşte paracliserii, consemnăm pe Vasile C. Boştin, 
născut în 1908, absolvent de cinci clase primare, numit în funcţie în 1923.  

                         
17 ŞTEFAN CIUCEANU, Pisania bisericii Sfântul Ioan-Hera din Craiova, în „Arhivele 
Olteniei”, anul I, 1922, p. 60; DUMITRU BĂLAŞA, Alte manuscrise ale lui Dionisie 
Eclesiarhul. Al doilea pomelnic al bisericii Sfântul Ioan Hera, în „Oltenia”, anul II, 1941, 
p. 111-118; IDEM, Pomelnicul bisericii Sfântul Ioan Hera din Craiova, scris de Florea 
dascălul din Drăgoieşti, în „Mitropolia Olteniei”, anul IX, 1957, nr. 9-10, p. 676-682; 
NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I 
- Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 226. 
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Dintre epitropi, amintim pe Ghiţă Sotir (ales de enoriaşi) şi Ioan D. 
Stoenescu (numit de autorităţi), ambii în 1924.18 
 
Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” sau „Sfântul Ioan Sebastian”. 
Biserica cu hramurile „Sfântul Ioan Botezătorul” şi „Sfântul Dumitru” a fost 
multă vreme filie a parohiei „Pătru-Boj” sau „Sfântul Mina”. A fost 
construită din cărămidă în anul 1783, de către jupân Vasile Tălpăşeanu şi 
soţia sa, Hârşova (reparată în 1881-1887, 1901 şi 1932) şi se găsea pe strada 
Severinului. Cât timp a fost filie a parohiei „Sfântul Mina” s-a aflat în 
întreţinerea autorităţilor locale. A fost închisă cultului public în 1915.19 Este 
ridicată la statutul de biserică parohială în 1929 (când se înfiinţează parohia 
„Sfântul Ioan-Sebastian”). În 1940, biserica era asigurată pentru suma de 
150.000 de lei. Încă din 1924 (deşi nu era încă parohie), era înregistrată ca 
având o casă parohială (asigurată în 1940, pentru suma de 50.000 de lei), 4 
pogoane de pământ pentru agricultură sau grădinărit şi 18.500 de lei.  

Cât priveşte obştea acestei parohii, în 1940, erau înregistrate 429 de 
familii (1.622 de suflete). Nu avea cimitir propriu, fiind arondată cimitirului 
Sineasca. 

La începutul anilor `40, parohia nu avea cor şi nici bibliotecă 
parohială. Erau înregistrate şi două familii de adventişti şi o familie de 
baptişti (veniţi însă din alte parohii, în calitate de chiriaşi). Implicarea 
enoriaşilor în viaţa parohiei era destul de modestă, din moment ce, timp de 
zece ani, pentru biserică şi casa parohială, fuseseră strânşi 146.973 de lei 
(alţi 10.000 fuseseră primiţi de la prefectură şi primărie). Se împărţeau 
săracilor şi la diferite societăţi de binefacere bani şi alimente (în 1940, 
valoarea acestora se ridica la 8.000 de lei); în acelaşi an au fost strânşi 
pentru refugiaţi 3.000 de lei. Cu ajutorul primăriei se înfiinţase şi o cantină 
şcolară în parohie (la Şcoala primară nr. 10), unde 40 de copii săraci 
primeau zilnic ceai şi lapte. De asemenea, Comitetul parohial strângea şi 
împărţea ajutoare familiilor concentraţilor.  

În ceea ce priveşte preoţii slujitori, consemnăm pe Petre Ştefulescu, 
care slujea în primii ani ai secolului al XX-lea, ca supranumerar la această 

                         
18 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 465-466; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 148-149; 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. 369; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 162-163. 
19 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor,  XV, p. 66-67; 
NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I 
- Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, Craiova, 1970, p. 226-227.  
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biserică (era absolvent de seminar gradul I şi fusese hirotonit preot la 14 
martie 1864) şi iconom stavrofor Dumitru Pătraşcu, născut în 1895, în 
Coţofenii din Faţă, Dolj, licenţiat în Teologie şi hirotonit preot la 25 
octombrie 1918; transferat la această parohie în 1929. 

În ceea ce priveşte cântăreţii bisericeşti din această perioadă, 
consemnăm pe Pavel Dragomirescu, practicant, numit în funcţie la 1 
septembrie 1906; Marin Dascălu, născut în 1890 şi numit la această parohie 
în 1929 şi Anton Şerbănescu, născut în 1909 şi numit aici în 1931. 

Dintre paracliseri consemnăm pe Dumitru Anastasescu, menţionat la 
începutul secolului al XX-lea, practicant şi numit în serviciu la 1 octombrie 
1904.20 
 
Parohia „Sfântul Spiridon”. Situată în strada Sfântul Spiridon, biserica 
acestei parohii, fost metoh al mănăstirii Hurezi, a fost construită din 
cărămidă între 1757-1758, de către clucerul Fota Vlădăianu (reparată în 
1925).21 În 1940, era asigurată pentru suma de 1,5 milioane lei.  

În 1906, erau înregistrate 250 de familii, în 1909, erau consemnate 
200 de familii (cu 650 de suflete), în 1924, erau arondate 217 familii, cu 898 
de persoane (pe raza parohiei se găseau 28 de familii de rit mozaic, 8 familii 
de romano-catolici şi 3 familii protestante), iar în 1940, 316  familii, cu 
1.156 de persoane (erau înregistraţi şi cinci penticostali).  

La începutul secolului al XX-lea deţinea 205 pogoane de pământ, 
cumpărate cu banii lăsaţi bisericii de ctitorul Ioan Vlădăianu. În 1924 şi 
1940, avea 30 de pogoane de pădure (în comuna Brădeşti, Dolj); după 
Primul Război Mondial a fost expropriată de 150 de pogoane de pământ 
arabil, pentru care aştepta despăgubiri. În 1925, a fost ridicată o casă 
parohială, cu cinci camere; pentru construcţia acesteia s-au strâns 130.000 
de lei de la enoriaşi, alţi 200.000 fiind oferiţi de autorităţi. Nu avea cimitir 
propriu, fiind arondată cimitirului Sineasca. 

                         
20 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 464-465; 
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. 366; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 163-165. 
21 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor,  VIII, p. LXX; 
XIV, p. 118 şi 177-178 şi XV, p. 61; ION DONAT, Despre biserica şi mahalaua 
Vlădăianului din Craiova, în „Arhivele Olteniei”, anul XVII, 1938, p. 62-69; AL. 
BOICESCU, Încă ceva despre biserica Vlădăianului din Craiova, în „Arhivele Olteniei”, 
anul XX, 1941, p. 28-37; NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi 
monumentelor feudale din România. I - Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), 
vol. 1: A-L, p. 228. 
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Nu avea cor bisericesc, dar avea în schimb o bibliotecă cu 120 de 
volume.  

Între preoţii care au slujit aici s-au numărat: Ioan Papinian, născut la 
21 mai 1854, absolvent de seminar gradul I, hirotonit preot în iunie 1877 şi 
transferat la această parohie la 1 martie 1903 (de la parohia „Ungureni” din 
Craiova); Elefterie Marinescu, născut la 7 decembrie 1892, în comuna 
Zănoaga, judeţul Romanaţi, licenţiat în Teologie, hirotonit preot în 1919, pe 
seama parohiei Cacaleţi, Romanaţi şi transferat aici la 1 mai 1922 (în 
perioada interbelică a fost şi protoiereu al judeţului Dolj, membru în 
Adunarea eparhială şi Consistoriul eparhial, profesor la Seminarul „Sfântul 
Grigore Decapolitul” şi profesor şi director la Şcoala de cântăreţi din 
Craiova).  

Dintre cântăreţii bisericeşti, consemnăm pe Rafail Surpăţianu, născut 
în 1851, absolvent a trei clase de seminar (practicant asimilat), numit la 
această parohie la 1 aprilie 1903 (cu ştate vechi însă la alte parohii din oraş); 
Gheorghe Preduţ, născut în 1897, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit în 
funcţie în 1922; Ion Trancă, născut în 1903, cu şcoală de cântăreţi, numit la 
această parohie în 1928; Ion Mihai (Niţă), născut în 1913, absolvent al şcolii 
de cântăreţi, numit în funcţie în 1937. 

În ceea ce priveşte paracliserii, amintim pe Ioan Popescu, absolvent 
al şcolii de cântăreţi, numit în funcţie la 1 octombrie 1903 şi Nairem Stere, 
cu cinci clase primare, numit la parohie în 1924. 

În primele patru decenii ale secolului trecut, epitropia bisericii a fost 
condusă de Mihai Angiulescu, numit în 1894; doctor A. Meţulescu (ales de 
enoriaşi) şi Marin Popescu (numit de autorităţi), ambii în 1924.22 
 
Parohia „Sfânta Treime”. Biserica parohială, cu hramurile „Sfânta 
Treime” şi „Naşterea Maicii Domnului”, situată la intersecţia dintre strada 
Liceului şi Barbu Ştirbei, a fost construită din cărămidă între 1765-1770, de 
Dumitrana Ştirbei stolniceasa, soţia stolnicului C. Ştirbei, fiind reparată în 
1840, de Barbu Ştirbei şi refăcută între 1890-1906, după planurile lui L. de 
Noüy. A fost mult timp paraclis al familiei domnitorului Ştirbei.23  

                         
22 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 467; 
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. 369; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 167. 
23 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor,  V, p. 329 şi 
VIII, p. 7-8; NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale 
din România. I - Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. 1: A-L, p. 227. 
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În 1906, avea o obşte de 200 de familii; în 1909, numărul acestora 
crescuse la 225 (656 de suflete), iar în 1924, scăzuse la 60 de familii, cu 244 
de suflete (pe lângă acestea mai existau 31 de familii de rit mozaic, 8 familii 
romano-catolice şi 4 familii protestante). În 1940, erau înregistrate 96 de 
familii (cu 409 persoane).  

La începutul secolului al XX-lea era întreţinută de fundaţia Ştirbei. 
În anii `20, nu avea casă parohială şi nici alte proprietăţi. Nu avea cimitir 
propriu, fiind arondată cimitirului Sineasca.  

În 1940, avea cor bisericesc mixt şi o bibliotecă cu 361 de volume. 
Starea religios-morală a enoriaşilor era bună, nefiind înregistraţi sectanţi. 
Epitropia purta de grijă bisericii şi slujitorilor ei (personalul era plătit din 
fonduri proprii), dar şi săracilor din parohie. Între 1930-1940, pentru acţiuni 
caritabile s-au cheltuit aproape 4 milioane de lei. 

Dintre preoţii acestei parohii, consemnăm pe Zamfir Ionescu, născut 
la 24 ianuarie 1848, absolvent de seminar gradul I şi liceu (cursuri 
complete), hirotonit diacon la 2 mai 1874 şi preot la 15 octombrie 1906 (mai 
întâi supranumerar la această parohie); diacon Petre Partenie, născut la 28 
martie 1882, licenţiat în Teologie şi numit la parohie la 7 ianuarie 1908; 
Gheorghe I. Ghia, născut la 15 martie 1887, în comuna Cârjelari, judeţul 
Tulcea, doctor în Teologie, diacon şi, ulterior, preot la parohia „Domnească” 
din Bârlad (1914-1919), transferat la această parohie la 1 ianuarie 1920 (în 
1940, prin optarea pentru învăţământ, devine preot ajutător); Gheorghe 
Ionescu-Cheia, născut în 1910, în Cheia, judeţul Vâlcea, licenţiat în 
Teologie, hirotonit preot în 1930, pe seama parohiei din localitatea natală, 
preşedinte al Societăţii „Renaşterea”, filiala Vâlcea şi transferat la această 
parohie în 1941. 

În ceea ce-i priveşte pe cântăreţii bisericeşti, amintim pe Teodor 
Răduică, născut în 1886, absolvent de şcoală de cântăreţi, numit la parohie 
în 1920 şi Mihail Rădescu, născut în 1884, absolvent al Conservatorului şi 
numit în funcţie în 1920.  

Consemnăm şi pe paracliserii C. S. Rabega (practicant), numit în 
martie 1878 şi Mihai Nistor, absolvent de patru clase primare.  

Dintre epitropi, amintim pe Grigore Argetoianu, numit în 1901 şi 
Toma Mar-Ocneanu, numit în 1888.24  

                         
24 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 467; 
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. 370; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 167-168. 
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Parohia „Ungureni”. Situată în primii ani ai secolului al XX-lea pe strada 
cu acelaşi nume, redenumită strada Doamnei în perioada interbelică şi având 
hramul „Sfântul Nicolae”, biserica acestei parohii a fost ridicată din 
cărămidă între anii 1773-1780, de Constantin (Chintescu) şi Nicolae 
Becheanu, mari boieri ai Craiovei, pe locul uneia mai vechi de lemn şi 
reparată în 1821, 1864 şi 1940.25 La începutul secolului al XX-lea deţinea 
câteva embaticuri, iar în perioada interbelică avea şi casă parohială cu mai 
multe camere, situată în curtea bisericii. Avea cimitir propriu - Ungureni. 

În 1906 şi 1909, parohia avea o obşte formată din 471 de familii 
(1.884 de suflete), în 1924, erau înregistrate 700 de familii ortodoxe, cu 
2.630 de suflete (în parohie erau şi 39 de familii romano-catolice, 12 familii 
de rit mozaic şi 8 familii protestante), iar în 1940, 1.205 familii (cu 4.951 de 
suflete). 

În 1940, avea cor şi o bibliotecă parohială cu 300 de volume. Starea 
religios-morală a parohienilor era bună, aceştia contribuind cu sume 
apreciabile la repararea şi înfrumuseţarea bisericii, dar şi la ajutorarea 
săracilor.  

Dintre preoţii slujitori ai acestei biserici, amintim pe: Nicolae 
Porumb, născut la 15 decembrie 1854 (după alte surse, 22 decembrie 1855) 
în Craiova, absolvent de seminar gradul I, hirotonit diacon în 1895 sau 
1896, pe seama parohiei „Dorobănţia” din Craiova; a mai slujit ca diacon şi 
preot la parohiile „Metocul Episcopiei”, „Pătru-Boj” şi „Sfântul Gheorghe 
Vechi”, toate din Craiova; transferat la această parohie la 1 aprilie (după alte 
surse, 1 martie) 1906; Vasile Gregorian, născut la 1 decembrie 1906, în 
Bujoreni, judeţul Vâlcea, licenţiat în Teologie şi „diplomat” al Universităţii 
Catolice din Roma, hirotonit preot la 1 martie 1933, fost protopop al 
judeţului Dolj; Alexandru Şterfenitu, născut în 1905, licenţiat în Teologie, 
hirotonit preot în 1931, pe seama parohiei Lupşa, judeţul Mehedinţi şi 
transferat aici în 1940.  

În ceea ce-i priveşte pe cântăreţii bisericeşti, amintim pe: N. 
Constantinescu (practicant), numit în funcţie la 15 decembrie 1906; 
Constantin M. Grămescu, absolvent al şcolii de cântăreţi, numit la parohie la 
1 noiembrie 1906; Vasile Popa, născut în 1907, absolvent al şcolii de 
cântăreţi şi numit în 1923; Constantin Răduica, născut în 1904, cu studii de 
specialitate, numit în serviciu în 1922; Gheorghe Măceşeanu, născut în 

                         
25 NICOLAE IORGA, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor, VII, p. 18 şi XV, 
p. 71; Dumitru Buzatu, Biserica Ungurenilor din Craiova, în „Mitropolia Olteniei”, anul 
XII, 1960, nr. 9-12, p. 646-652; NICOLAE STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi 
monumentelor feudale din România. I - Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), 
vol. 1: A-L, p. 227-228. 
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1903, licenţiat în Drept şi numit în funcţie în 1925 şi Nicolae I. Ion, născut 
în 1906, absolvent de şcoală de cântăreţi, numit la parohie în 1934. 

Consemnăm şi pe paracliserul Ioan C. Guran, născut în 1907, 
absolvent de cinci clase primare, numit în 1923. 

În fruntea epitropiei bisericii s-au aflat Florea Stelian, numit în 1905; 
Florea Ionescu (ales de enoriaşi) şi Ioan Florescu (numit de autorităţi), ambii 
în 1924.26  

Aşadar, în primele patru decenii ale secolului al XX-lea, preoţii din 
Craiova şi-au organizat parohiile astfel încât, bucurându-se de sprijinul 
enoriaşilor lor şi al autorităţilor, dar şi de cadrul legal oferit de Societatea 
preoţească „Renaşterea”, să poată purta de grijă atât lăcaşelor de cult, dar şi 
semenilor aflaţi în lipsuri şi suferinţă. Prin corurile, bibliotecile şi cantinele 
şcolare pe care le-au înfiinţat şi le-au condus, preoţii au aşezat societatea 
românească pe calea progresului, a dezvoltării şi a bunăstării, făcând posibil 
ca în preajma celui de-Al Doilea Război Mondial, România să atingă o 
culme a dezvoltării economice şi sociale.  

Urmând învăţăturile Mântuitorului Iisus Hristos, slujitorii altarelor 
nu au uitat nici de cei sărmani, de cei bătrâni, de orfani ori de refugiaţi; 
pentru aceştia au organizat colecte, au strâns bani, alimente, îmbrăcăminte şi 
alte bunuri.  

Au lucrat cu timp şi fără timp pentru ca societatea să cunoască şi un 
reviriment moral. Nu în ultimul rând, au apărat Ortodoxia de învăţături 
eretice, căutând mereu să-şi apere turma de sectele care pătrundeau atunci şi 
pe teritoriul ţării noastre. Iată de ce, preotul din perioada interbelică era 
socotit cel dintâi stâlp al comunităţii, un model de slujire, de trăire şi de 
simţire ortodoxă şi românească. 
 
Abstract: The Parishes of Craiova in the First Four Decades of the 
Twentieth Century (Second Part)  
In the first four decades of the twentieth century, priests from Craiova 
organized their parishes, enjoying the support of their believers and 
authorities and the legal framework offered by the Priestly Society 
"Renaşterea" to be able to take care of places of worship, but also fellows in 
privation and suffering. By choirs, libraries and school canteens which they 
were founded, our priests sat the Romanian society on the path of progress, 
                         
26 Istoricul Eparhiei Râmnicului Noul Severin alcătuit în anul jubiliar 1906, p. 467; 
Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar, 1909, p. 149; 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. 370; Sfânta 
Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia, Anuarul 
Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 168-169. 
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development and welfare. And through their contribution in the eve of the 
Second World War, Romania has reached the pinnacle of economic and 
social development.  

Following the teachings of Jesus Christ, the ministers have not 
forgotten the poor, the elderly, the orphans or refugees; they organized 
collects for them, collected money, food, clothing and other goods. 

They worked with and without time for the society, in order to know 
and to have a moral rebirth. Lastly, they defended Orthodoxy by the 
heretical teachings, always looking to defend the believers from the sects 
which penetrated our territory. That is why the priest of the interwar period 
was considered the first pillar of the community, a model of Orthodox and 
Romanian ministry, living and feeling.     
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Apologia simbolului şi descoperirea tainei într-o viziune 
novatoare. Profesorul Sebastian Brock şi o altfel de teologie 

 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE1 
 

Cuvinte cheie: Sebastian Brock, teologie siriacă, Efrem Sirul, 
simbol, bibliografie siriacă 

Keywords: Sebastian Brock, Syriac Theology, Ephrem the Syrian, 
the symbol, Syriac bibliography  

 
Profesorul Sebastian Brock s-a născut în ziua de 24 februarie 1938, în 
Londra. Formarea intelectuală şi-a început-o tot în capitala Regatului 
Britanic. A parcurs mai întâi cursurile prestigiosului Colegiu Eton, pe care 
le-a absolvit cu rezultate excepţionale. Pentru stagiul de licenţă s-a înscris la 
Univestitatea Cambridge, unde s-a aplecat îndeosebi spre cercetarea limbilor 
clasice (Latină şi Greacă) şi orientale (Ebraică şi Aramaică). În 1962 a 
primit diploma de absolvent, fiind apreciat de asemenea cu rangul Prima 
Clasă (First Class). Pentru studiile de doctorat a mers la Universitatea din 
Oxford, având ca direcţie de lucru „Revizuirea primei cărţi a Profetului 
Samuel din Vechiul Testament, pe versiunea Septuagintei”. În anul 1966 a 
obţinut titlul de Doctor, primind calificativul maxim. În acelaşi an s-a 
căsătorit cu prof. Helen MacGill Charrington Hughes, specialistă în 
arheologie şi de asemenea preocupată de creştinismul răsăritean. 

Prima cercetare practică în domeniul teologiei siriene s-a legat de 
localitatea Tur Abdin, din Siria. Aici a început o colaborare fructuoasă cu 
episcopul Philoxenos Yuhannon Dolabani (1885-1969), la rândul său 
specialist pe acest domeniu. Prin intermediul lui Dolabani, Sebastian Brock 
a reuşit să coopteze numeroşi tineri din tradiţia orientală (India sau Orientul 
Mijlociu) pentru a studia la Universitatea din Oxford.  

Cariera academică a reputatului siriacist a început în anul 1964, când 
a devenit asistent pentru Departamentul de Teologie al Universităţii din 
Birmingham, Anglia. În anul 1967, s-a transferat la Chambridge, la catedra 
de Lector pentru disciplina Ebraică-Aramaică, în cadrul Facultăţii de Studii 
Orientale. În 1974, prof. Sebastian Brock s-a mutat la Oxford, unde a 
funcţionat ca Lector pentru disciplinele Aramaică şi Siriacă, în cadrul 
Institutului de Studii Orientale, devenind totodată şi membru al Colegiului 
Wolfson. Pe cele două discipline, Aramaică şi Siriacă, a fost avansat ca 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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profesor, afirmându-se ca reputat cercetător şi promotor al teologiei 
orientale la nivel academic, în întreaga lume. S-a retras de la catedră în anul 
2003, lăsând în urmă numeroşi ucenici pe care i-a format pentru studiul 
acestei tradiţii a Bisericii Răsăritene. 

De-a lungul carierei sale, prof. Sebastian Brock a primit numeroase 
distincţii şi aprecieri din partea mai multor instituţii de prestigiu academic 
din întreaga lume. Amintim astfel că din anul 1977 este membru al 
Academiei Britanice. În 1979 a fost certificat cu titlul de membru 
corespondent al Secţiunii de Teologie Siriacă, din cadrul Academiei din 
Irac. În 1982 a devenit Curator în cadrul Colecţiei de Manuscrise Mingana, 
din cadrul Selly Oak Colleges, Birmingham. În acelaşi an a fost numit 
Vicepreşedinte al Societăţii „Arm” pentru Studii Mesopotamiene din Oxford 
etc. 

Activitatea sa didactică şi de cercetare se leagă foarte mult de 
realitatea faptică a Bisericilor din arealul Sirian. Astfel, atât ca cercetător, 
profesor, dar mai ales ca apropiat şi devotat prieten al Părinţilor Sirieni, 
savantul britanic a reuşit să câştige simpatia reprezentanţilor clerici din 
Bisericile Orientale, care l-au apreciat şi l-au primit dintotdeauna cu bucurie 
în mijlocul lor. Astfel, în anul 1989, a fost decorat de Biserica Maronită cu 
„Ordinul Sf. Silvestru”. De asemenea, Patriarhul Ignatius Zakka I, al 
Bisericii Siriene Ortodoxe, i-a conferit „Ucenic al Sfântului Efrem”.  

Opera sa a fost la fel de apreciată şi în Apus, primind titlul de Doctor 
Honoris Causa al Institutului Pontifical de Studii Orientale din Roma. În 
2003, în cadrul unei ceremonii speciale organizate în cinstea domniei sale la 
Oxford, i-a fost acordat titlul „Haddaya - Maestru al Studiilor Sriace”. În 
acest context, reprezentanţii Bisericilor Orientale l-au confirmat drept „Unul 
dintre Doctorii Bisericii noastre - Malphone d-`Idto”.2  

                         
2 Profesorul GEORGE A. KIRAZ oferă în acest sens mai multe detalii: 1979 – membru în 
bordul editorial al Revistei Sbornost/Eastern Churches Review; 1982 – curator al 
Colecţiilor de manuscrise Mingana, Selly Oak Colleges. Birmingham, 1984 – „Placid 
Lecturers”, în cadrul Centrului pentru studii indiene şi interreligioase, Roma; 1986 – 
membru în Comitetul editorial de traducere a „Textelor istorice”; 1986-90 – coeditor la 
„Jurnal of Semitic Studies”; 1987 – vicepreşedinte a Societăţii „Arm” – pentru studii Siro-
Mesopotamiene; 1988-90 – activează în British Academy Marc Fitch Research 
Relationship; 1989 – consilier al bordului editorial al Revistei „Arm”; 1989 – „Schweich 
Lectuers”, prin Academia Britanică; 1989 – relaţie „ad hominem” în aramaică şi studii 
siriace, Universitaea din Oxford; 1992 – Doctor Honoris Causa (DHC) al Institutului 
Pontifical de Studii Orientale din Roma; 1998 - DHC al Universităţii din Birmingham; 
membru în bordul editorial al Revistei „Hugoye: Jurnal of Syriac Studies”; 2004 – DHC al 
Institului de Cercetare Ecumenică „Sf. Efrem” (St. Ephrem Ecumenical Research Institute – 
SEERI), din cadrul Universităţii „Mahat Gandhi” din Kottayam, India; DHC al 
Universităţii „Saint-Esprit” din Kaslik, Liban; 2006 – Premiul „Arm” pentru Literatura 
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Din dragoste pentru tradiţia şi valoarea teologiei siriene, profesorul 
Sebastian Brock a scris zeci de cărţi, sute de articole şi studii, traduceri şi 
editări de texte inedite etc. Opera sa scrisă este extrem de vastă, fiind 
totodată şi autoritatea princeps în cercetarea academică din zilele noastre pe 
acest domeniu (ataşăm lista bibliografică a prof. Sebastian Brock).3 
Autoritatea sa ştiinţifică a impus un necesar şi indispensabil echilibru în 
dialogul ecumenic al Bisericilor Orientale. „Creştinismul de limbă siriacă 
nu a putut fi mai divizat de-a lungul istoriei. Poziţiile teologice adoptate de 
Bisericile Asiriene din Răsărit şi de Biserica Siriană Ortodoxă, privind 
problematica hristologică, au fost socotite dintotdeauna eretice din 
perspectivă reciprocă, şi, desigur, de cei din afară. Brock a fost crucial în 
demonstrarea ortodoxiei acestor Biserici, arătând totodată cum ar trebui 
ele să fie corect înţelese. Studiile sale sunt instrumente indispensabile ce pot 
fi aplicate pentru a genera apropiere şi unitate de simţire între 
denominaţiunile creştine ale tradiţiei siriene”.4  
 
Reconfirmarea tradiţiei siriace în confluenţă cu spaţiul grecesc 
Lucrarea teologică a profesorului Brock îmbracă valenţe din cele mai 
complexe. Astfel, de la traducerea şi interpretarea lingvistică a textelor 
cercetate în original, la valorificarea literară şi teologică a acestora, 
preocuparea eruditului profesor se găseşte într-o dinamică perpetuă. 
Parcurgând treaptă cu treaptă itinerariul teologiei siriace, Sebastian Brock 
descoperă o faţetă mai puţin cunoscută a vieţii ecclesiale. Este vorba despre 
cel de al „treilea filon” de propagare a creştinismului primar.5 Pornind de 
aici, „siriacistul de la Oxford, care domină astăzi cu ediţiile şi exegezele 
sale studiile în domeniu”, reuşeşte să ofere argumente pertinente în sprijinul 
importanţei teologiei siriace, pe care o reaşează la locul cuvenit. Pentru 
aceasta, el depăşeşte „viziunea restrictivă a istoriei tradiţiei creştine”, 
orientată mai mult spre creştinismul din Imperiul Roman. Trece de 

                                                               
Siro-Aramaică (GEORGE A KIRAZ (ed), Preface, at „Malphono w-Rabo d-Malphone”, 
Studies in Honor of Sebastian P. Brock, Georgias Press, 2008, p. 10-11). 
3 Opera scrisă a marelui profesor conţine peste 45 de cărţi, 400 de articole şi studii în 
reviste de specialitate, la care se adaugă numeroase traduceri, recenzii, prefeţe, studii sau 
articole enciclopedice şi în volume colective. Din acest punct de vedere se poate afirma că 
„niciun alt orientalist nu a scris atât de mult în domeniul teologiei siriace”. În introducerea 
volumului comemorativ publicat în cinstea marelui sirolog, Profesorul Kiraz expune într-o 
variantă completă principalele coordonate bibliografice, completate la zi, până în 2008 
(IBIDEM, p. 11). 
4 GEORGE A KIRAZ, Sebastian Brock – Haddya of Syriac Studies, in Jurnal of Assyrian 
Academic Studies, vol. 18, nr. 1/2004, p. 6. 
5 SEBASTIAN BROCK, „The Importance and Poential of SEERI in an International 
Context”, The Harp, nr. 10/1-2(1997), p. 47. 
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asemenea dincolo de disputele hristologice din secolele V-VI, reevaluând 
„schisma Bisericilor orientale” şi generalizarea acestora drept „eretice”, 
socotind ca fiind acesta motivul pentru care „tradiţia creştinismului oriental 
a fost marginalizată sau elenizată ori latinizată. Pe fondul acestor „evaluări” 
istorice şi doctrinare prin care a trecut de-a lungul timpului Biserica siriacă, 
„studiul creştinismului oriental şi cel al limbii siriace (dialect al limbii 
aramaice vorbite de Iisus Hristos Însuşi şi de către Sfinţii Apostoli) nu şi-au 
găsit până astăzi un loc în schema de organizare a studiilor teologice 
academice europene, ele fiind predate doar în cadrul departamentelor de 
studii orientale ale marilor universităţi occidentale şi americane”.6  

Altoită pe litera Scripturii, teologia şi spiritualitatea siriacă din 
primele veacuri creştine se afirmă ca o reprezentantă esenţială a spiritului 
semitic. Apropierea dialectică de limba în care a propovăduit Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos şi Sfinţii Săi Apostoli, face ca teologia siriacă să devină 
prioritară în preocupările prof. Sebastian Brock.7 O primă etapă a cercetării  
este direcţionată spre susţinerea şi argumentarea confluenţelor lingvistice şi 
literare dintre tradiţia siriacă şi cea greacă. Se întrevede astfel o creştere şi 
îmbogăţire permanentă a literaturii siriace, completată şi răspândită prin 
diverse traduceri „din greacă în siriacă şi din siriacă în greacă”. Raportul 
dintre cele două vehicule ale teologiei creştine nu a fost nici pe departe unul 
disproporţionat. În felul acesta, fiecare tradiţie o completează pe cealaltă 
prin specificul ei. „Dimpotrivă, spune prof. Brock, siriaca a fost o limbă 
literară care se poate lăuda cu scriitori de înaltă faimă, asemenea lui 
Bardesanes (222) sau Sfântului Efrem Sirul (373). Nici circulaţia 
traducerilor nu a fost într-o singură direcţie, din greacă în siriacă; mai cu 
seamă în secolele IV şi V, pare că numeroase lucrări alcătuite de autori 
sirieni au fost traduse în limba greacă... Într-adevăr, atât de mare ajunsese 
prestigiul poeziei în secolul al V-lea, încât intimida şovinismul grecesc, care 
nu suporta să vadă forma sa literară excelentă”.8  

Esenţial rămâne totuşi factorul semitic, prezent în continuitatea 
tipologică a vechilor moşteniri iudaice. Pentru a evidenţia această latură 
importantă a literaturii siriace, profesorul Sebastian Brock porneşte de la 

                         
6 Diac. IOAN I. ICĂ JR., „Sfântul Efrem, creştinismul siriac şi cealaltă teologie”, în 
lucrarea Sf. Efrem Sirul, Imnele Raiului, studiu introductiv şi traducere diac. Ioan I. Ică jr., 
Ed. Deisis, Sibiu, 2010, p. 5-6. 
7 Ca limbă semitică, siriaca este „un dialect important al aramaicii, care cel puţin din 
secolul VI d.Hr. a fost principala lingua franca a întregului Orient Apropiat, până ce a fost 
înlocuită cu araba, începând din secolul VII” (cf.: ROBERT MURRAY, Symbols of Church 
and Kingdom, Cambridge, 1975, p. 3). 
8 SEBASTIAN BROCK, „Greek and Syriac in Late Antique Syria”, in A.K. BOWMAN – 
G. WOOLF, Literacy and Power in the Ancient World, Cambridge, 1994, p. 152. 
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primele traduceri ale Sfintei Scripturi. Se arată astfel că „moştenirea iudaică 
este în mod evident reflectată prin traducerile siriace ale Bibliei Evreieşti 
(Vechiul Testament); aceasta nu este totuşi o lucrare unitară, însă este 
probabil ca cele mai multe cărţi să fi fost traduse undeva în jurul secolului al 
II-ea d.Hr. – unele dintre ele, cel puţin, mai degrabă de iudei decât de 
creştini. Anumite cărţi (de pildă Pentateuhul şi Cronicile) au legături 
indirecte cu formele timpurii ale traducerilor biblice din aramaică, cunoscute 
sub numele de Targunime”. În lucrarea „The Bible in the Syriac 
Tradition/Biblia în tradiţia siriacă”, profesorul Brock detaliază parcursul 
textului scripturistic, analizând vechile manuscrise (începând cu cele de la 
Marea Moartă) şi receptarea lor din tradiţia iudaică, în cea grecească şi 
totodată în siriacă. Se afirmă astfel că vechimea traducerilor siriace este 
autentificată de aceste targunime, prelucrare de traducătorii iudei în 
aramaică, limbă folosită cu precădere de creştinii sirieni din Edesa. În felul 
acesta, profesorul englez ajunge la concluzia că „cel mai vechi şi cel mai 
complet manuscris al Vechiului Testament în limba siriacă provine din 
secolul şase/şapte”. Pe de altă parte, ulterioarele traduceri ale Sfântei 
Scripturi, după varianta grecească a Septuagintei, s-au dovedit a fi 
neuniforme, prin diferite variaţii de text şi nuanţe, comparativ cu originalul 
ebraic. În ceea ce priveşte manuscrisele variantei standard a Bibliei Siriace, 
profesorul Brock spune că acestea se disting în mod remarcabil „prin 
uniformitatea caracterului lor, în acest sens fiind comparabile cu 
manuscrisele biblice evreieşti, spre deosebire de cele greceşti”.9 Cu toate 
acestea, meritele culturii greceşti în acest areal rămân incontestabile. 
Prezenţa în Orientul Apropiat s-a manifestat cu preponderenţă încă din 
timpul naşterii Sf. Efrem Sirul (cc. 306).  Aşa se face că, „primul exemplu 
care s-a păstrat în literatura siriacă, „Cartea legilor ţărilor”, din şcoala lui 
Bardesanes (cca. 222), a adoptat cu conştiinciozitate forma grecească a 
dialogului filosofic, care aparţinea efectiv culturii greceşti”.10 

De la analiza lingvistică şi literară a teologiei siriace, Sebastian 
Brock trece la evaluarea efectivă a spiritualităţii acestui areal. În biografiile 
prezentate, descoperim o lume plină de farmec şi creativitate, care 
împleteşte permanent simbolul şi taina spre folosul, apărarea şi întărirea 
învăţături de credinţă a Bisericii. Având această bogată tradiţie, 
„spiritualitatea siriacă se detaşează de bagajul cultural european, cu care 
este asociat cel mai frecvent creştinismul răsăritean. Mai mult ca sigur, 
subliniază cercetătorul britanic, cea mai veche formă de creştinism în India 

                         
9 SEBASTIAN BROCK, The Bible in the Syriac Tradition, Secon Revised Edition, Gorgias 
Press, New Jersey, 2006, p. 8-9. 
10 S. BROCK, „Syriac Culture, 337-425”, CAH [Cambridge Ancient History] XIII, p. 713. 
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– încă din primele veacuri ale creştinătăţii – este această formă de tradiţie 
asiatică genuină, generată de creştinătatea siriacă. Prin urmare, este foarte 
clar că spiritualitatea siriacă a jucat un rol foarte important în contextul 
creştin modern din India”.11 Pe fondul confluenţelor hristologice şi mistice 
din primele veacuri creştine, spiritualitatea siriacă se integrează perfect în 
dialogul cu tradiţia grecească. Până în secolul al VIII-lea aveam de-a face cu 
o ascendenţă continuă. În felul acesta, numeroşi Părinţi sirieni sunt evocaţi 
în întreaga creştinătate apuseană şi răsăriteană. Atent la aspectele evolutive 
ale spiritualităţii siriace, profesorul Brock revine totuşi la forma princeps a 
teologiei pe care o promovează. El face apel la specificul semitic al 
literaturii siriace, pe care, nu de puţine ori îl regăseşte în lucrarea Sfântului 
Efrem Sirul. Scrierile acestui Sfânt Părinte (fie ele originale sau mai puţin 
originale) au pătruns mai cu seamă în Apus, fiind popularizate prin diverse 
ediţii sau traduceri latineşti. Mare parte din ele au fost publicate de 
cercetătorii maroniţi din Roma la începutul secolului XVIII. Câştigul pe 
care l-au adus a fost în primul rând promovarea „unei altfel de teologii”, în 
care „poezia şi nu proza poartă prim-planul”, ca vehicul mărturisitor şi de 
propovăduire a Cuvântului dumnezeiesc. „Profunda viziune teologică a 
Sfântului Efrem Sirul, afirmă Sebastian Brock, exprimată în poezia sa prin 
intermediul paradoxurilor şi simbolurilor mai cu seamă decât prin analize şi 
definiţii în proză, păstrează încă şi astăzi întreaga sa valoare, mutatis 
mutandis. Mai mult, ca singur reprezentant al creştinismului semitic, care s-
a păstrat pe de-a-ntregul neelenizat – adică neeuropenizat şi neoccidentalizat 
– creştinismul siriac primitiv primeşte o nouă încredere într-o lume modernă 
în care bisericile Asiei, Africii sau Americii Latine caută să secondeze 
moştenirea culturală europeană cu un creştinism pe care l-au primit prin 
intermediul misionarilor europeni sau nord africani. Aici, în tradiţia siriacă 
primitivă, întâlnim o formă de creştinism în care expresia teologică încă nu 
a fost influenţată de tradiţia filosofiei greceşti, angajând forme de gândire 
mult mai potrivite contextului cultural propriu acestor biserici”.12  

Una dintre cele mai complexe şi competente analize cu privire la 
evoluţia dialogului dintre vechea moştenire siriacă şi spaţiul grecesc se 
găseşte în studiul „From Ephrem to Romanos/De la Efrem la Roman 
(Melodul)”.13 Se descoperă astfel interacţiunea a două dintre cele mai mari 
culturi ale antichităţii: cea grecească şi cea aramaică. „Rezultatul acestei 
                         
11 SEBASTIAN P. BROCK, Spirituality in the Siriac Tradition, SEERI, Kotayan, 1989, p. 1. 
12 SEBASTIAN BROCK, Priere et vie spirituelle. Texts de Peres Syriaques, traduit par 
Didier Rance et Andre Joly, Spiritualite Orientale, no. 9, Abbaye de Bellefontaine, p. 18. 
13 Textul este publicat în Studia Patristica XX, Leuven, 1989, fiind preluat în lucrarea cu 
titlu omonim: SEBASTIAN BROCK, From Ephrem to Romanos. Interaction between 
Syriac and Greek in Late Antiquity, Ashgate/Variorum, Siydney, 1999. 
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activităţi creative, afirmă prof. Sebastian Brock, şi-a manifestat influenţa în 
mod particular în două direcţii ale literaturii creştine, liturghie şi poezie: 
originile siriene, sau „antiohiene”, ale marii tradiţii liturgice bizantine sunt 
bine cunoscute, de vreme ce în partea siriacă, textele liturgice în această 
limbă au ajuns până în India (unde se află încă în uz) şi chiar până în China. 
În ceea ce priveşte poezia, am în minte, referitor la poezia grecească, în 
primul rând elementele care implică metrica, părăsind metrica clasică pentru 
noile principii ale silabisirii şi homotoniei: îi avem aici pe marii poeţi din 
Siria şi Palestina, bărbaţi precum Roman (Melodul), Cosma al Ierusalimului, 
Sofronie, Ioan Damaschin şi Andrei Criteanul (dar originar tot din Damasc), 
în latura grecească, şi Efrem, Iacob de Sarug, Narsai, în cea siriacă, ale căror 
nume şi reputaţie se află înscrise la loc de cinste în analele poeziei şi 
imnografiei creştine”.14 În felul acesta, orientalistul britanic dezvoltă o 
demonstraţie de-a dreptul istorică. El aşează la loc de cinste pe doi dintre cei 
mai de seamă reprezentanţi ai arealului sirian, dimpreună cu operele lor. 
Felul în care o face este însă cu totul original, argumentându-se riguros pe 
firul unei singure tradiţii, mărturisită în două limbi diferite: siriacă şi greacă. 
Elementul unitar rămâne poezia celor doi teologi sirieni, „cadrul cel mai 
potrivit” de valorificare a dialogului teologic şi intercultural.  
 
Sfântul Efrem – „Ochiul luminos” al teologiei siriace 
Dintre toţi Părinţii şi scriitorii sirieni, prezenţi în lucrarea profesorului 
Sebastian Brock, unul este mai cu seamă prezent, analizat şi valorificat într-
un mod cu totul aparte. Cu o afinitate aparte faţă de valoroasa sa moştenire, 
savantul englez face din Sfântul Efrem Sirul blazonul teologiei siriace. 
Valenţele autentice ale operei sale sunt descoperite în numeroase traduceri, 
analizate şi, nu în ultimul rând, prezentate publicului larg într-o manieră cu 
totul deosebită. Când vorbeşte despre Sfântul Efrem, profesorul Brock 
depăşeşte cu mult stadiul unei analize detaliate, oferind mai mult decât 
argumente: realitate trăită, deprinsă efectiv din experienţa personală. Acest 
lucru nu poate fi trecut cu vederea şi este aproape cu neputinţă de ignorat, 
doar dacă răsfoieşti câteva pagini din cunoscuta lucrare „Ochiul luminos”. 
Întrucât se regăseşte în traducere românească,15 vom încerca în cele ce 

                         
14 IBIDEM, p. 139. 
15 Este cea mai cunoscută lucrare a profesorului SEBASTIAN BROCK. Lucrarea a fost 
publicată în mai multe ediţii şi tradusă în nu mai puţin de zece limbi. Astfel, avem prima 
ediţie în limba engleză: The Luminous Eye: The Spiritual World Vision of St Ephrem, 
Rome, 1985, republicare la Cistercian Publications, Kalamazoo, 1992. Traducerea franceză 
îi aparţine lui D. RANCE, L’Oeil de Lumière, la vision spirituelle de saint Ephrem, 
Spiritualité Orientale 50, Abbaye de Bellefontaine, 1991. Există de asmenea şi o traducere 
în limba arabă, realizată de J.Tarzi, 1994, totodată aveam traducerea persană: Tehran, 1998. 
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urmează să scoatem la lumină câteva aspecte legate de viziunea hristologică 
a Sfântului Părinte, descoperită prin condeiul profesorului Brock. 

În primul rând, din analiza profesorului Sebastian Brock, rezultă că 
Sfântul Efrem este un virtuos al poeziei siriene. Legat de acest aspect 
intervin şi celelalte evidenţe, în mare parte convergând într-un stil cu totul 
original, definitoriu pentru tradiţia şi spiritualitatea siriacă perenă. Aceste 
evidenţe se dezvoltă pe o detaşare de metoda scolastică de a face teologie, 
fie ea şi de factură proto-creştină. Aşa se face că „modul de abordare a 
teologiei de către Sfântul Efrem evită – detestă chiar  – de-finiţiile, pe care 
le consideră drept graniţe (lat. fines) care impun limite; în contrast cu 
aceasta, metoda sa este aceea de a merge pe calea paradoxului şi simbolului. 
Din capul locului trebuie precizat că această diferenţă de abordare nu-l 
împiedică pe Sfântul Efrem să fie un teolog cu un profund simţ al credinţei 
ortodoxe”.16 Dimpotrivă, am putea spune, Sfântul Părinte se apropie cel mai 
mult de specificul unei teologii apofatice, plină de taină, în care se lasă a 
grăi mai întâi harul Preasfântului Duh decât înţelepciunea omenească.  Stilul 
Sfântului Părinte oferă astfel „o viziune teologică dinamică, îndemnând 
continuu cititorul să pătrundă cu mintea dincolo de forma exterioară a 
cuvintelor spre adevăratul lor înţeles”.17 El este cu siguranţă „cel mai mare 
maestru al poeziei creştine de limbă siriacă”. Mai întâi de toate trebuie ştiut 
că a fost un aprig apărător al învăţăturii ortodoxe împotriva ereticilor arieni, 
care nesocoteau dumnezeirea Fiului şi deofiinţimea Sa cu Tatăl. În acest 
sens, a demonstrat, alături de Afraate, că Întruparea Mântuitorului Hristos 
este o taină care depăşeşte cu mult puterea de înţelegere a oricărei minţi 
omeneşti. Dincolo de aceasta, a arătat că Domnul a venit în lume, 
îmbrăcându-Se cu firea noastră, pentru ca noi, prin credinţă şi iubire, să ne 
îmbrăcăm cu El prin Botez. Astfel, abordarea Sfântului Efrem devine, în 
contextul disputelor antiariene, una cu totul aparte, „o extinsă meditaţie în 
versuri şi cântec, alcătuită într-un stil cu totul contemplativ, preferat cu 
precădere de creştinii vorbitori de limbă semită”.18 Acest element, „încărcat 

                                                               
În italiană lucrarea a fost tradusă de Maria Campatelli, Rome, 1999. A mai apărut de 
asemenea în următoarele traduceri: în dialectul Malayalam tr. 2009; în suedeză tr. 2010; 
daneză şi rusă. În limba română o avem în traducerea părintelui profesor IOAN I. ICĂ JR, 
Efrem Sirul. I. Ochiul luminos. Viziunea spirituală a lumii la Sfântul Efrem Sirul, Ed. Deisis, 
Sibiu, 1998. 
16 SEBASTIAN BROCK, Ochiul luminos, p. 26. 
17 S. BROCK, The Luminous Eye, p. 160. 
18 KEES DEN BIESEN, Simple and bold. Ehrem’s art of Symbolic Thought, Giorgia Press, 
New Jersey, 2006, p. 292.   
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cu simboluri, tipuri, antetipuri şi imagini”, constituie cu siguranţă principiul 
de diferenţiere între scriitorii sirieni şi teologii elenofili.19  

Una dintre cele mai profunde idei teologice, pe care Sebastian Brock 
le desprinde din teologia efremiană este hristologia „îmbrăcării cu trup” 
(lbeš pagrā).20 Analizând separat fiecare temă specifică Sfântului Efrem, 
profesorul Brock descoperă în acest sens următoarele analogii: 1. 
„veşmântul strălucitor” al primilor oameni de dinainte de cădere, 2. 
pierderea acestei haine (dezbrăcarea) prin căderea în păcat, 3. redobândirea 
harului odată cu „reîmbrăcarea” trupului în Hristos şi 4. harul reîmbrăcării 
cu Hristos în Taina Sfântului Botez.  

Simbolismul „hainelor de slavă şi lumină” (1. „veşmântul 
strălucitor” al primilor oameni de dinainte de cădere) îl duce cu gândul pe 
cercetătorul britanic la „haina îngerilor şi a dreptăţii, haină împărătească şi 
veşmânt pentru nunta eshatologică”.21 Astfel, pornind de la Psalmul 8, 
versetul 6,22 în contrast cu tradiţia grecească, unde se vorbeşte în principal 
despre mortalitatea „hainelor de piele”, ca element neconstitutiv şi cu totul 
străin firii omeneşti, Părinţii sirieni sunt preocupaţi mai degrabă de ceea ce 
s-a pierdut prin căderea în păcat. Sfântul Efrem insistă în special asupra 
acestui aspect atunci când analizează statutul post paradisiac al 
protopărinţilor. Astfel, pierderea „veşmântului de slavă” cu care primii 
oameni fuseseră îmbrăcaţi la creaţie este substituită de Întruparea 
Mântuitorului Iisus Hristos care se „îmbracă cu trup omenesc” (lbeš pagra ̄’) 
din Sfânta Fecioară Maria, re-oferind „veşmântul primordial” omenirii la 
Botezul Său din Apele Iordanului. 23 După o veche tradiţie iudaică, preluată 
mai târziu în creştinismul sirian şi ocazional în câteva texte greceşti, acest 
„veşmânt de slavă” cu care erau îmbrăcaţi protopărinţii a fost pierdut la 
căderea în păcat. Pornind de aici, scriitori sirieni din primele veacuri au 
creionat întreaga iconomie a mântuirii, ajungând să rezume în mod implicit 

                         
19 IBIDEM, p. 292. 
20 Vezi pe larg capitolul „Teologia îmbrăcării (lbeš pagrā)” în lucrarea noastră Hristologie 
şi mistică în teologia siriacă, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013, p. 70-79. 
21 SEBASTIAN P. BROCK, Clothing metaphors…, p. 13. 
22 „L-ai alcătuit pe om cu puţin faţă de îngeri: în cinste şi slavă l-ai îmbrăcat pe el”. 
23 Vezi aici: S. BROCK, Introduction at Saint Ephrem, Hymns of Paradise, translated by 
Sebastian Brock, St. Vladimis’s Seminary Press, Crestwood, New York, 1990; IDEM, As a 
Means of Theological Expression in Syriac Tradition, in MARGOT SCHMIDT – CARL 
FRIEDRICH GEYER (edd), Typus, Symbol, Allegorie bei den östlichen Vätern und ihren 
Parallelen im Mittelalter (Eichstätter Beiträge 4; Regensburg 1982), p. 12; PANAYOTIS 
NELLAS, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxă, ediţia 
a IV-a, studiu introductiv şi traducere Diac. Ioan Ică Jr., Ed. Deisis, 2009, p. 79. 
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scopul ultim al Întrupării Mântuitorului Hristos: reîmbrăcarea neamului 
omenesc în „haina de slavă”.24   

Redobândirea harului se face, în concepţia efremiană, odată cu 
„reîmbrăcarea” trupului în Hristos. De aici se ajunge foarte uşor la o altă 
formă de îmbrăcare, „în trupul adamic” (pagreh d-âdâm), fiind mai mult 
decât o „reîmbrăcare” a omului căzut în starea harică de dinainte de păcat. 
Sub simbolism se articulează raportul „Adam cel vechi” - „Adam cel nou”, 
prelungit de Sfântul Părinte în contrastul dintre „Eva cea veche” şi „Eva ce 
nouă”: „În fecioria ei Eva s-a îmbrăcat în frunze de ruşine,/dar Maica Ta, 
Doamne, întru fecioria ei/ a îmbrăcat veşmânt de slavă/ care-i cuprinde pe 
toţi oamenii,/ atunci când i-a dat Celui ce-i acoperă toate/ un trup în chip de 
mică haină”.25 

În gândirea Părinţilor sirieni din primele patru secole, dimensiunea 
hristologică a lbeš pagrā, ca „reîmbrăcare” în Hristos (sau „redobândirea 
veşmântului de slavă”),  nu însuma nici pe departe un înţeles singular, 
tributar ereziei monofizite de mai târziu. Iată ce spune Sebastian Brock în 
sensul acesta: „Este deja cunoscut că expresia «a îmbrăca un trup» (lbeš 
pagrā) este definitorie pentru creştinismul siriac timpuriu. Numeroase 
corespondenţe terminologice au fost găsite în operele scriitorilor de secol 
IV: «a îmbrăca trupul nostru», «a Se îmbrăca cu noi», «a îmbrăca 
umanitatea» sau «umanitatea noastră», sau legat de tipologia adamică: «a 
îmbrăca trupul lui Adam», «a Se îmbrăca cu Adam cel dintâi» etc. În toate 
acestea, este foarte important că ceea ce a îmbrăcat este generic, niciodată, 
se pare, nu vom găsi la aceşti scriitori timpurii expresia «a îmbrăca om» 
(ceea ce în siriacă ar putea fi înţeles «a se îmbrăca cu om»), aceasta 
terminologie este întâlnită pentru prima oară în siriacă în versiunea semită a 
Omiliilor Catehetice (III, 5), semnate de Teodor de Mopsuestia: «pentru 
mântuirea noastră, El S-a îmbrăcat cu (un) omul şi a locuit în el». Prin 
urmare, această formulare apare, aşa cum am putea bănui, numai la scriitorii 
vest sirieni (nestorieni)”.26  

                         
24 SEBASTIAN BROCK, Some Distinctive Features in Syriac Liturgical Texts, in R.R. 
ERVINE (ed), Worship Traditions in Armenia and the Neighboring Christian East. An 
International Symposium in Honor of the 40th Anniversary of St Nersess Armenian 
Seminary, Avant: Treasures of the Armenian Christian Tradition 3,  Crestwood, NY 2006, 
p. 143.  
25 SFÂNTUL EFREM SIRIANUL, Imnele Naşterii  şi Arătării/Epifaniei Domnului, ediţia a 
II-a, prezentare şi traducere de Diac. Ioan Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2012, Imnul Naşterii 17, 
4; vezi şi EDMUND BECK (ed), Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de 
H.Nativitate (Epiphania) (CSCO 186-187 Scr.Syr 82-83), Louvain 1959.  
26 S. BROCK, Clothing metaphors …, p. 16-17. 
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Ultima treaptă din ierarhizarea profesorului Sebastian Brock despre 
conceptul îmbrăcării cu trup (lbeš pagrā) se descoperă în contextul întâlnirii 
cu Mântuitorul Hristos în Taina Sfântului Botez. În ziua pogorârii Sale în 
apele Iordanului pentru a primi botezul sub mâna Sfântului Prooroc Ioan, 
Domnul a aşezat „veşmântul cel de slavă” în râu, coborându-l în 
temporalitatea noastră, care devine implicit sacralizată, pentru a-l reda 
neamului omenesc ca „haină de nuntă”, vrednică de Împărăţia Cerurilor. În 
această îmbrăcăminte, cel ce mai înainte purtase ca o haină povara păcatului 
strămoşesc, devine liber şi îşi poartă libertatea ca pe o podoabă, ca pe un dar 
de mare preţ, primit din mâna Stăpânului. În felul acesta, „veşmântul 
botezului” devine „haină a libertăţii”, după cuvintele Sfântului Apostol 
Pavel: „Căci câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai 
este iudeu, nici elin; nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi 
parte femeiască, pentru că toţi una sunteţi în Iisus Hristos”.27 De aceea, 
Sfântul Efrem spune: „Căci chiar dacă rămâne rob pe pământ, robul care s-a 
îmbrăcat în apă în Cel ce slobozeşte toate este om liber sus; libertatea este 
podoaba lui. Omul liber care s-a îmbrăcat în apă în Veghetorul Acela 
(Hristos, Îngerul Domnului) se face părtaş al Robului ca să se asemene 
Domnului, care s-a făcut Rob pentru robii Săi. Cel care face bogate toate S-a 
pogorât şi S-a îmbrăcat în sărăcie ca să împărtăşească săracilor bogăţiile 
ascunse în comoara apei (Botezului)”.28  

În consecinţă, urmărind coordonatele efremiene, profesorul britanic 
înţelege prin Epifania de la Râul Iordanului o adevărată sinteză teologică a 
Botezului creştin. „În Biserica Siriacă primară, spune el, acest eveniment a 
fost considerat izvorul întregului botez creştin: acolo Hristos deschide 
botezul şi relatările evanghelice privitoare la botezul lui Hristos sunt văzute 
nu numai ca proclamarea Sa publică ca Fiu al lui Dumnezeu, dar şi ca o 
arătare a Sfintei Treimi simţurilor omeneşti: Tatăl - auzului prin intermediul 
glasului şi proclamării divine, Fiul - pipăitului, iar Duhul Sfânt - vederii, sub 
chipul porumbelului. Caracterul treimic al botezului lui Hristos este reluat 
de Sfântul Efrem în trimiterea Apostolilor ca «să boteze în numele Tatălui, 
şi al Fiului, şi al Sfântului Duh»”.29 
 
„Părinţii şi scriitorii sirieni de ieri şi de azi” 
Capacitatea sintetizatoare a profesorului Sebastian Brock se descoperă în 
analizele complete pe care le face asupra literaturii siriace. În viziunea sa, 

                         
27 Galateni 3, 27-28. 
28 Imnele Epifaniei 4, 7-9.  
29 S. BROCK, Ochiul luminos, pp. 105-105; IDEM, Some Distinctive Features in Syriac 
Liturgical Texts, p. 143. 
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valoarea vechilor scrieri patristice din acest areal sunt valorificate într-un 
mod cu totul aparte. Stilul pe care îl dezvoltă se bazează mai întâi pe o 
întreagă apologie a ideilor şi conceptelor desprinse din tezaurul moştenirii 
orientale. Aşa se face că, nu de puţine ori, pornind de la titluri sugestive 
(„Ochiul luminos”, „Părinţii sirieni în rugăciune”, „Foc din cer”, „Perla cea 
ascunsă”, „Cuvântul lui Dumnezeu în patrimoniul siriac” etc.), cercetătorul 
britanic surprinde prin cercetările pe care le face secvenţe esenţiale din 
iconomia mântuirii, pe care le aşează fără precedent într-o dominantă notă 
simbolistico-mistică. Este o preocupare căreia Sebastian Brock i se dedică 
întru totul, fără compromisuri sau incursiuni ocolitoare. Subiectul său merge 
direct la sursă şi este întărit de valoarea originală a textului tradus. Sub 
această formă, Sebastian Brock reuşeşte promovarea unei teologii de mare 
calitate academică şi rafinament duhovnicesc, împodobită cu detalii şi 
argumente istorice.  

 „Părinţii şi scriitorii sirieni de ieri şi de azi” este cea mai nouă 
traducere în limba română a profesorului Sebastian P. Brock. Publicată la 
Editura Mitropolia Olteniei, ea poartă binecuvântarea Înaltpreasfinţitului 
Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a 
alcătuit în acest sens şi un elaborat studiu introductiv. Cartea, în varianta ei 
originală, a văzut prima oară lumina tiparului la „St. Ephrem Ecumenical 
Research Institute” (SEERI), India, Kottayam, 1997.30 Contextul a fost unul 
cum nu se poate mai potrivit: acordarea distincţiei de Doctor Honoris 
Causa al Facultăţii de Teologie din Craiova. În acest sens, în Cuvântul său 
de binecuvântare de la începulul cărţii, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, 
Mitropolitul Olteniei, aduce aprecieri faţă de teologia autorului, surprinzând 
totodată şi aspectul ei misionar: „Alcătuită ca un adevărat florilegiu de 
teologie patristică, lucrarea se evidenţiază în primul rând prin forţa 
mesajului pe care îl transmite. Tonusul ei este dat de o dinamică 
permanentă, care aduce împreună viaţa şi opera celor mai importanţi Părinţi 
şi scriitori sirieni. Exemplele biografice sunt completate de fragmente de 
text, pe care autorul le traduce direct din originalul siriac. În felul acesta, 
cititorul are posibilitatea de a-şi forma o viziune completă asupra întregului 
fenomen literar. Importante sunt de asemenea şi referinţele bibliografice pe 
care le regăsim împărţite pe criterii de relevanţă, teme teologice sau autori. 
În forma dată, traducerea de faţă a respectat întru totul împărţirea iniţială a 
lucrării, precum şi însemnările şi indicaţiile autorului. Textul are cursivitate 
şi oferă din plin o lectură uşoară. În ansamblul ei, cartea prof. Sebastian 
Brock este binevenită şi se recomandă pentru oricine doreşte să cunoască 

                         
30 A Brief Outline of Syriac Literature, în colecţia Moran ‘Etho series 9, Kottayam 1997; 
cea de a doua ediţie a apărut tot la SEERI, în 2009. 
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mai multe despre teologia siriacă. Este de asemenea de mare folos celor care 
doresc să se documenteze într-un eventual studiu sau cercetare 
academică”.31  

Cartea profesorului S. Brock reprezintă în fapt o sintetizare a tot ceea 
ce domnia sa are de oferit teologiei contemporane. În paginile ei, cititorul 
poate descoperi realitatea vibrantă a unei credinţei creştine autentice, 
izvorâtă din cele mai lăuntrice şi profunde trăiri religioase. Elementele 
biografice se completează cu alcătuirile literare şi teologice ale Părinţilor şi 
scriitorilor sirieni „de ieri şi de azi”. Pornind de la Bardesanes, primul mare 
gânditor al sirienilor, ajungând la Afraate Persanul şi Sfântul Efrem, apoi 
Narsai, Iacob de Sarug sau Barhebraeus, elaborarea siriacisului de la Oxford 
are capacitatea de a prezenta sub o altă formă realitatea vieţii creştine. Pe tot 
parcursul incursiunii sale în această temă, sprijinite pe linia faptului istoric, 
autorul atinge punctul culminant în traducerea unei palete impresionante din 
textele Părinţilor şi scriitorilor sirieni. Aici, el reuşeşte să reprezinte peste un 
mileniu şi jumătate de literatură creştină (începând de la Bardesanes, până la 
„Istoria lui Rabban Sauma şi Yahballaha III”). Brock marchează în acest fel 
principalele delimitări teologice şi stilistice ale literaturii siriace, realizând o 
complexă incursiune în tradiţia doctrinară, biblică, morală, liturgică, de 
drept canonic, ascetică, mistică, în parabola sau fabula siriacă. Urmează mai 
apoi o aducere la zi a bibliografiei construite pe literatura şi teologia siriacă. 
Sub această formă, gândirea marelui orientalist britanic se oferă cu 
generozitate şi este înţeleasă chiar şi de cititorul de rând, care este pătruns cu 
siguranţă de frumuseţea şi eleganţa textului.  

Prin aceste veritabile mărgăritare patristice, aşezate laolaltă în 
ancadramentul bio-istorico-bibliografic, Sebastian Brock nu face decât să 
evidenţieze şi mai mult bogăţia indelebilă a tradiţiei siriene. Ea rămâne 
peste veacuri şi despre ea este cazul să vorbim mai ales astăzi, când 
pământul creştin, brăzdat de Tigru şi Eufrat, roşeşte de sângele martirilor, 
sub o apăsare absurdă, în numele unei motivaţii şi mai absurde. Războiul 
pare să fi reuşit a şterge astăzi multe din urmele relicvare ale tradiţiei 
creştine din Siria. Neatins rămâne totuşi lucrarea Cuvântului Dumnezeiesc, 
care, la fel de viu şi lucrător, duce moştenirea Părinţilor „din Qatar până în 
Tokyo”,32 din Asia în Europa, de la Răsărit la Apus.  

Teologia profesorului Sebastian Brock ne face să luăm aminte şi să 
învăţăm din pedagogia primelor veacuri creştine. Tot domnia sa, prin 
                         
31 IPS IRINEU POPA, Teologia siriacă – o sinteză între  dogmă, simbol şi taină ..., p. 15. 
32 Despre răspândirea şi popularizarea scrierilor Sfântului Isaac Sirul şi a celor dimpreună 
cu dânsul, Prof. SEBASTIAN BROCK vorbeşte în studiul From Qatar to Tokyo by Way of 
Mar Saba: The translation of Isaac of Beth Quatraye (Isaac the Syrian), in ARAM 
Periodical, Oxford, no. 11-12/1999-2000. 
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numeroasele traduceri realizate, ne descoperă puterea creatoare şi ziditoare a 
Cuvântului lui Dumnezeu, care străbate până în cele mai mici unghere ale 
existenţei noastre. De aceea, astăzi, mai mult ca oricând, având în minte şi 
în inimă pătimirile fraţilor creştini din Siria, omul Bisericii caută să găsească 
puncte de sprijin. Prin gândirea sa plurivalentă, prof. Sebastian Brock poate 
oferi cu certitudine aceste coordonate, deschizându-se cu generozitate celor 
care doresc să descopere şi să aprofundeze coordonatele „unei altfel de 
teologii”.  
    
 
Apendice. Malphono Sir Sebastian P. Brock 

  

I. Lucrări de referinţă: 33 

1. The Harp of the Spirit: Twelve Poems of St Ephrem/Harpa Sfântului 
Duh: doisprezece poeme ale Sfântului Efrem (London 1975; second, 
enlarged, edition 1983). [French translation of 1983 edition by D. Rance, 
in L’Oeil de Lumière/ Ochiul luminos, 1991; Arabic translation of 1975 
edition by Fr. Maximous al-Antouny, Qitaratu ‘l-Ruhi, Cairo 1989; 
Persian translation, Tehran c.1996; Italian tr. by Maria Campatelli and 
Manel Nin, Rome 1999]. 

2. The Luminous Eye: The Spiritual World Vision of St Ephrem/ Ochiul 
luminous:  perspectiva vieţii spiritual la Sfântul Efrem Sirul (Rome 
1985); new edition, Cistercian Publications, Kalamazoo, 1992. [French 
translation by D.Rance, L’Oeil de Lumière, la vision spirituelle de saint 
Ephrem (Spiritualité Orientale 50, Abbaye de Bellefontaine, 1991); 
Arabic translation by J.Tarzi,1994; Persian translation, Tehran 1998; 
Romanian tr. by Ioan Ica jr, Sibiu 1998; Italian translation by Maria 
Campatelli, Rome 1999); Malayalam tr. 2009; Swedish tr., 2010; Danish 
and Russian tr. forthcoming]. 

3. The Syrian Fathers on Prayer and the Spiritual Life/ Părinţii sirieni în 
rugăciune şi viaţa spirituală (Cistercian Studies 101; Kalamazoo 1987). 
[Malayalam adaptation by G. Chediath, 1990; Persian tr.Tehran 1997; 

                         
33 Am încercat să ataşăm studiului nostru o scurtă bibliografie, cu cele mai importante 
lucrări ale profesorului Sebastian Brock, la care am adăugat în parte şi traducerea titlurilor 
în limba română. În mare, coordonatele operei sale scrise sunt aşezate într-o bibliografie 
mult mai complexă, din care ne-am inspirat în alcătuirea textului nostru. Textul acestei 
bibliografii se găseşte online în format electronic la următoarea adresă web: 
http://www.liturgia.it/addaicongress/interventi/brock.pdf.  



129 
 

French translation of Introduction and selections by M. Moubarakah and 
J. Obeid, in Parole de l’Orient 26 (2001), 201-266]. 

4. A Brief Outline of Syriac Literature/ O scurtă descriere a literaturii 
siriene (Moran ‘Etho series 9; Kottayam 1997; 2nd ed. 2009). 

5. From Ephrem to Romanos: Interactions between Syriac and Greek in 
Late Antiquity/ De la Efrem la Roman Melodul: Interacţiunea dintre 
teologia Siriacă şi Greacă în primele veacuri creştine (Aldershot: 
Variorum CSS 664, 1999). 

6. (With D.G.K.Taylor, E.Balicka-Witakowski, W.Witakowski), The 
Hidden Pearl. The Syrian Orthodox Church and its Ancient Aramaic 
Heritage. I/Perla ascunsă. Biserica Ortodoxă Siriacă şi vechea sa 
moştenire aramaică I, (with DGKT) The Ancient Aramaic Heritage; II/ 
Vechea moştenire aramaică II, (with DGKT, EB-W, WW), The Heirs of 
the Ancient Aramaic Heritage; III/ Moştenirea vechii tradiţii aramaice 
(with WW), At the Turn of the Third Millennium: the Syrian Orthodox 
Witness/La cumpăna celui de al treilea mileniu: mărturia ortodoxiei 
siriene (Rome: Trans World Film Italia, 2001). 

7. Fire from Heaven: Studies in Syriac Theology and Liturgy/Foc coborât 
din cer: Studii în teologia siriacă şi Liturghie (Aldershot: Variorum 
SCSS 863, 2006). 

8. The Wisdom of Isaac of Nineveh [Syriac-English]/ Înţelepciunea lui 
Isaac de Ninive (Piscataway NJ, 2006). 

9. (with G. Kiraz), Ephrem the Syrian. Select Poems [Syriac-English]/ 
Efrem Sirul. Poeme alese (Eastern Christian Texts 2; Provo, 2006). 

10. (ed), reprint (with new vol. 6) of P. Bedjan, Homilies of Mar Jacob of 
Sarug, I-VI /Omiliile lui Mar Iacob de Sarug, I-IV(Piscataway NJ, 
2006). 

11. An Introduction to Syriac Studies/O introducere în cercetarea 
siriacă (Piscataway NJ, 2006). 

12. The Bible in the Syriac Tradition/ Biblia în tradiţia siriacă (2nd, revised 
edition; Piscataway NJ, 2006). 

13. The Holy Spirit in the Syrian Baptismal Tradition/Sfântul Duh în tradiţia 
baptismală siriacă (Syrian Churches Series 9; Kottayam [Kerala India] 
1979). [Persian translation, Tehran c.1996; new edition, Kerala 1998; 
revised ed. Piscataway NJ. 2008]. 

 
Studii şi Articole: 
1. Gabriel of Qatar's Commentary on the Liturgy/ Comentariul lui Gabriel 

de Quatar la Dumnezeiasca Liturghie, Hugoye 6:2 (2003). 
2. Syriac lexicography: reflections on resources and sources/ Lexicografie 

siriacă: reflecţii cu privire la resurse şi surse, Aramaic Studies 1:2 
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(2003), 165-78; also in A.D. Forbes and D.G.K. Taylor (eds), 
Foundations for Syriac Lexicography I/ Fundamente pentru lexicografia 
siriacă (Piscataway NJ, 2005), 195-208. 

3. The earliest Syriac literature; Ephrem and the Syriac Tradition/Literatura 
timpurie; Efrem şi tradiţia siriacă, in F. Young, L. Ayres, A.Louth 
(eds), The Cambridge History of Early Christian Literature (Cambridge, 
2004), 161-72, 362-72, 513-15. 

4. A neglected revision of the Peshitta Psalter/ O revizuire neglijată asupra 
lucrării Peshitta Psalter [by Mar Clemens Joseph David, 1877], in 
C.McCarthy and J.F. Healey (eds), Biblical and Near Eastern Essays. 
Studies in Honour of Kevin J. Cathcart (JSOT Suppl. 375; London, 
2004), 131-42. 

5. The Syriac Churches in ecumenical dialogue on Christology/ Bisericile 
siriene în dialogul ecumenic despre hristologie, in A. O'Mahony 
(ed.),Eastern Christianity. Studies in Modern History, Religion and 
Politics (London, 2004), 44-65. 

6. Changing fashions in Syriac translation technique: the background to 
Syriac translations under the Abbasids/ Schimbare de metodă în tehnica 
traducerii siriene: fundamentul traducerilor siriene sub Abasizi, JCSSS 4 
(2004), 3-14. 

7. Some early witnesses to the East Syriac liturgical tradition/ Câteva 
mărturii timpurii cu privire la tradiţia de limbă siriacă în 
Apus, JAAS 18:1 (2004), 9-45. 

8. Transformations of the Edessa portrait of Christ/ Evoluţia imaginii lui 
Hristos în Edesa, JAAS 18:1 (2004), 46-56. 

9. Syriac Dialogue: an example from the past,/ Dialogul siriac: exemplu 
pentru trecut JAAS 18:1 (2004), 57-70. [= Mar Aprem Fs, reprinted with 
small alteration]. 

10. Syriac Studies: a Classified Bibliography 1996-2000/ Studiile siriene: o 
bibliografie selectă 1996-2000, Parole de l’Orient 29 (2004), 263-410. 

11. Crossing the boundaries: an ecumenical role played by Syriac monastic 
literature/ Dincolo de margini: rolul ecumenic jucat de literature 
monastică siriacă, in M. Bielawski and D. Hombergen (eds), Il 
monachesimo tra ereditá e aperture (Studia Anselmiana 140; 2004), 
221-38. 

12. A neglected witness to the East Syriac New Testament Commentary 
tradition, Sinai Arabic ms 151/ O mărturie uitată cu privire la versiunea 
apuseană a exegezei Nou Testamentare, in R. Ebied and H. Teule 
(eds), Studies on the Christian Arabic Heritage[Festschrift Samir Khalil] 
(Eastern Christian Studies 5; Leuven 2004), 205-215. 
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13. The earliest Syriac manuscript of the Martyrdom of Philemon and 
companions, in U. Zanetti and E.Lucchesi (eds), Aegyptus Christiana. 
Mèlanges d'hagiographie ègyptienne dèdiès á la mèmoire du P.Paul 
Devos Bollandiste (Cahiers d'Orientalisme 25; Geneva, 2004), 29-42. 
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transmission of Syriac literature, in R. Ebied and H. Teule (eds), VIIIth 
Symposium Syriacum = Journal of Eastern Christian Studies 56 (2004), 
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15. Du grec en syriaque: l'art de la traduction chez les syriaques, in Les 
Syriaques transmetteurs de civilisations. l'expèrience du Bilad el-Sham 
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Antelias/Paris, 2005), 11-34. 

16. Introduction, Liturgical Texts, Poetry, Secular Literature, Appendix 1-2, 
in Nos Sources: Art et Littèrature Syriaques (Sources Syriaques 1; 
Antelias, 2005), 9-20, 291-313, 315-338, 451-474, 581-592. 

17. The Syriac Anaphora of the Twelve Apostles: an English translation, in 
J. Getcha and A. Lossky (eds), Thysia aineseos: Mèlanges liturgiques 
offerts á la mèmoire de Georges Wagner (1930-1993), (Analecta 
Sergiana 2; Paris, 2005), 65-75. 

18. Greek and Latin words in Palmyrene inscriptions: a comparison with 
Syriac, in E. Cussini (ed.), A Journey to Palmyra. Collected Essays to 
Remember Delbert R. Hillers (Leiden, 1905), 11-25. 

19. Il dibattito cristologico del V e VI secolo nel contesto del dialogo 
teologico moderno, in E. Vergani and S. Chialá (eds), Le Chiese sire tra 
IV e VI secolo: dibattito dottrinale e ricerca spirituale (Milano, 2005), 
73-92. 

20. Sobria ebrietas according to some Syriac texts, Aram 17 (2005), 185-91. 
21. The Syriac Orient: a third 'lung' for the Church?, Orientalia Christiana 

Periodica 71 (2005), 5-20. [Russian tr. in Stranitsi 10:4 (2005), 520-
535]. 

22. Dinah in a Syriac poem on Joseph, in G. Khan (ed.), Semitic Studies in 
Honour of Edward Ullendorff (Leiden, 1905), 222-235. 

23. The Syriac inscription of Androna/al-Andarin, in A. Schmidt and S. 
Westphalen (eds),Christliche Wandmalereien in Syrien. Qara und das 
Kloster Mar Yakub (SKCO 14; Wiesbaden, 2005), 199-202. 

24. The Bridal Chamber of Light: a distinctive feature of the Syriac 
liturgical tradition, The Harp 18 (2005), 179-191. 

25. Judah Benzion Segal, Proceedings of the British 
Academy 130, Biographical Memoirs of Fellows, IV (2005), 210-12. 

26. The Instructions of Anton, Plato's Physician, in Studia Semitica (Journal 
of Semitic Studies Supplement 16; 2005), 129-38. 
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3-17. 
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Middle East since the Rise of Islam (Orientalia Lovaniensia Analecta 
134; Leuven, 2005), 275-290. 

29. An unknown Syriac version of Isaiah 1:1-2:21, in W.Th. van Peursen 
and R.B. Ter Haar Romeny (eds), Text, Translation, and Tradition. 
Studies on the Peshitta and its Use in the Syriac Tradition Presented to 
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44. East Syriac pilgrims to Jerusalem in the early Ottoman period, Aram 
18/19 (2006/7), 189-201. 

45. A further funerary mosaic from Osrhoene, Aram 18/19 (2006/7), 715-
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II. Carieră Academică: 
 
1. Eton College 
2. Cambridge University – absolvită în anul 1962; 
3. Oxford University – PhD studies, unde a pregătit teza cu titlul: 

„Revizuirea primei cărţi a Profetului Samuel din Vechiul Testament, pe 
versiunea Septuagintei”, susţinută în 1966; 

4. 1963, când a devenit asistent pentru Departamentul de Teologie al 
Universităţii din Birmingham, Anglia 

5. 1967 – Lector la disciplina Ebraică-Aramaică, în cadrul Facultăţii de 
Studii Orientale din Chambridge; 

6. 1974 – Lector  şi apoi Profesor pentru disciplinele Aramaică şi Siriacă, 
în cadrul Institutului de Studii Orientale din Oxford; membru Colegiului 
Wolfson; 

7. 2003 – s-a retras de la catedră. 
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III. Titluri academice şi distincţii: 
 
1. 1977 - membru al Academiei Britanice; 
2. 1979 - membru corespondent al Secţiunii de Teologie Siriacă, din cadrul 

Academiei din Irak; 
3. 1982 - Curator în cadrul Colecţiei de Manuscrise Mingana, din cadrul 

Selly Oak Colleges, Birmingham; 
4. 1982 - Vicepreşedinte al Societăţii „Arm” pentru Studii Mesopotamiene 

din Oxford; 
5. 1989 - a fost decorat de Biserica Maronită cu „Ordinul Sf. Silvestru”; 
6. Patriarhul Ignatius Zakka I, al Bisericii Siriene Ortodoxe, i-a conferit 

„Ucenic al Sfântului Efrem”; 
7. 2003 - i-a fost acordat la Universitatea din Oxford titlul „Haddaya - 

Maestru al Studiilor Sriace”. În acest context, reprezentanţii Bisericilor 
Orientale l-au confirmat drept „Unul dintre Doctorii Bisericii noastre - 
Malphone d-`Idto”. 

 
 
Abstract: The Apology of the Symbol and the Discovery of the Mystery in 
a New Vision. Professor Sebastian Brock and a Different Kind of 
Theology 
Professor Sebastian Brock’s passion for the work "Yesterday and today 
Syriac Fathers and writers" (the title of the last of his books translated in 
Romanian) is in fact, a synthesis of all what the author has to offer to our 
present theology. In its depth, we might find the lively reality of an 
authentic Christian faith, born from the most inner and profound religious 
feelings. Biographical elements are combined with literary and theological 
ones of Christ lovers. Starting with Bardesanes, the first great Christian 
thinker of the Syriac, then Aphrahat, the Persian and St. Ephrem, also 
Narsai, Jacob of Serugh or Bar Hebraeus, Oxford Syriacist’s masterpiece 
presents the reality of Christian life differently. Throughout this subject 
argumentation, historically based, Prof. Sebastian Brock reaches the climax 
through the translation of an impressive number of texts of the Syriac 
Fathers and writers. At this point, he manages to ilustrate aspects of a 
millennium and a half of Christian literature (from Bardesanes, to "The 
history of Rabban Sauma and Yahballaha III"). Thus, Sebastian Brock 
marks the main theological and stylistic boundaries of Syriac literature, 
reflecting on the doctrinal, biblical, moral, liturgical, canonical law, ascetic, 
mystical, parable or Syriac fable tradition. The updated bibliography 
focused on Syriac literature and theology follows. This is the way in which 
the thinking of the great British Orientalist finds its expression and is 
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generously shared and equally understood by the ordinary reader who is 
certainly attracted by the beauty of the text. 

With the help of these genuine patristic pearls brought together in 
terms of history bibliography and doctrine, Sebastian Brock confirms once 
more the treasure of the Syriac Christian tradition. It lasts for centuries and 
we must discuss about it especially today, when the Christian land, crossed 
by the Tigris and Euphrates, bathes in the blood of martyrs, under absurd 
pressure in the name of a more absurd motivation. War seems to have been 
successful in eliminating many of today’s reliquary traces of the Syriac 
Christian tradition. However, the work of the Divine Word remains 
untouched, and preserving its liveliness and usefulness carries the Parents’ 
legacy "from Qatar to Tokyo" from Asia to Europe, from east to west. 

Professor Sebastian Brock's theology awakens our awareness and 
urges to extract the significance of the first centuries of Christian pedagogy. 
With the help of his numerous translations, the British author reveals the 
creative and generative power of God's Word, which enlightens even the 
darkest corners of our existence. This is the reason why, today more than 
ever, bearing both in our mind and heart the afflictions of our Christian 
brothers in Syria, the Churchman seeks to find strong roots. Prof. Sebastian 
Brock can certainly provide this coordinates due to his multi-faceted 
thinking, generously shared with those who want to discover and deepen the 
depths "of a different theology." 
 



136 
 

Preotul şi predica. Implicaţii actuale 
 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. NICUŞOR BELDIMAN1 
 

Cuvinte cheie: predică, predicator, cult, prescripţii canonice,  
implicaţii curente 

Keywords: sermon, preacher, cult, canonical prescriptions,  
current implications 

 
Preliminarii. Una din prerogativele fiinţei umane, care ne deosebeşte de 
necuvântătoare şi ne situează deasupra lor, este  facultatea vorbirii, cuvântul 
sau graiul. Nimic mai mult decât felul nostru de a vorbi nu caracterizează şi 
nu reprezintă firea şi personalitatea noastră, gradul de cultură şi de educaţie, 
gesturile şi înclinaţiile proprii. Vorba, vocabularul şi felul de a ne exprima 
reprezintă o latură esenţială a felului nostru de a ne manifesta în afară şi de a 
fi în relaţie cu oamenii, ceva care ne este absolut propriu şi ne caracterizează 
efectiv. Rostirea unui cuvânt, bun sau rău, declanşează consecinţe pe măsura 
încărcăturii conferite. Ecoul unui cuvânt în universul moral este nelimitat. 
Prin viu grai sau prin scriere, trece din suflet în suflet, de la tată la fiu, din 
generaţie în generaţie, de la popor la popor, din veac în veac, zidind sau 
dărâmând, întărind sau slăbind, înfrăţind sau învrăjbind, ca mărturie bună 
sau rea, după cum a fost bun sau rău, omul care l-a rostit.2  

Cuvântul poate zidi, poate apropia pe ascultători de Dumnezeu, dar, 
prost întrebuinţat, poate să-i şi îndepărteze. La fel, o predică bună îi apropie 
pe ascultători, iar o predică „de toată trebuinţa”, rostită la întâmplare, îi 
poate îndepărta, creştinii plecând cu un gust amar şi cu părere de rău că şi-au 
irosit timpul pentru o îngrămădire de cuvinte. Omul modern este receptiv la 
cuvânt şi acesta selectează în funcţie de ce i se pare mai relevant pentru 
viaţa personală. Predica este spaţiul în care preotul poate greşi, scandaliza, 
contra-mărturisi, dacă nu are ,,cuvânt cu putere multă”. Mijloacele de 
informare în masă au contribuit simţitor la ridicarea nivelului informaţional 
al ascultătorilor, chiar dacă, evident nu toate informaţiile receptate sunt 
ziditoare de suflet. Se pot lesne observa  două extreme: anumite biserici sunt 
preferate pentru că în ele slujesc preoţi care predică frumos şi convingător, 
încât vin credincioşi de la distanţe kilometrice apreciabile, iar unele sunt 

                         
1 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. 
2 Pr. prof. dr. DUMITRU BELU, Graiul în funcţia lui etică, în Revista ,,Mitropolia 
Moldovei şi Sucevei”, nr. 7-8/1978, p. 453. 
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goale deoarece nu se predică, sau se predică improvizat, cu abateri grave de 
la subiect, într-un limbaj de lemn, producând ,,un zgomot neplăcut”.3 

Preotul este, întâi de toate, slujitor al cuvântului şi a nu predica 
înseamnă a-şi anula propria-i slujire; iar acolo unde nu predică el, vor veni 
alţii care să abată de la adevăr şi de la biserică pe cei care, dornici de adevăr, 
nu l-au aflat la preot, fiind înşelaţi de cei care au arătat râvnă în slujirea 
minciunii. Predicarea cu putere şi cu înţelepciune a învăţăturilor creştine 
mântuitoare este semnul neîndoielnic că preotul este treaz şi biserica vie, că 
ţarina dată lui rodeşte grâul cel bun. Numai aşa preotul va putea fi un 
slujitor al vremii de azi. El trebuie să ştie că pentru a sluji a fost chemat şi 
trimis, nu spre a fi slujit. Credincioşii sunt însetaţi mai mult ca oricând de 
predici care să răspundă întrebărilor ce-i frământă. De aceea, pentru ca 
predica să-şi atingă ţelul, se cere o reconsiderare a exigenţelor ce i se impun 
propovăduirii şi propovăduitorului, despre care vom încerca să vorbim în 
cele ce urmează. 
 
1. Predica – act liturgic                                                                                             
În Biserică, preotul are chemarea să împlinească întreita slujire, de 
liturghisitor sau sfinţitor, de conducător sau îndrumător duhovnicesc şi de 
propovăduitor sau învăţător, continuând de-a lungul timpului opera 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos de răscumpărare a omenirii din robia 
păcatului şi a morţii. Potrivit tradiţiei ortodoxe, slujirea învăţătorească nu 
poate fi evaluată decât în contextul celorlalte două, propriu-zis între ele 
existând o legătură organică, deoarece accentuarea unei singure laturi a 
activităţii răscumpărătoare a Mântuitorului ar denatura conţinutul esenţial al 
creştinismului. De aceea, nu numai sfintele slujbe sunt acte liturgice 
deosebit de importante pentru mântuirea credincioşilor, ci şi predica. 
Aceasta, ca mod concret de manifestare al slujirii didactice este în acelaşi 
timp parte constitutivă a cultului divin. Chiar din primele zile ale 
creştinismului, cultul creştin cuprindea pe lângă lecturile biblice şi 
predicarea învăţăturii celei noi adusă de Mântuitorul Hristos. Adunările de 
cult numite în Noul Testament, fie „συναγώγαι”, fie „εκκλησίαι”, aveau 
următoarele momente liturgice: frângerea pâinii, rugăciunea şi lauda adusă 
lui Dumnezeu, citirile din cărţile sfinte, predica şi cântările religioase, unite 
cu agapele, colectele pentru săraci şi manifestările harismelor. Mărturiilor 
din Sfânta Scriptură referitoare la aceste momente (Faptele Apostolilor 2, 
42; 20, 7), se adaugă celor mai vechi scrieri din perioada primară a Bisericii, 
potrivit cărora citirea şi explicarea textelor biblice s-a făcut chiar de la 
începutul săvârşirii Sfintei Liturghii. Astfel, Sfântul Iustin Martirul şi 

                         
3 JAMES BLACK, The Mystery of preaching, London, 1924, p. 9.  
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Filosoful în Apologia I, scrisă pe la anul 150, ne spune: „Iar în aşa zisa zi a 
soarelui, se face adunarea tuturor celor ce trăiesc la oraşe sau la sate şi se 
citesc memoriile apostolilor sau scrierile profeţilor, câtă vreme îngăduie 
timpul. Apoi, după ce cititorul încetează, întâi-stătătorul ţine un cuvânt prin 
care sfătuieşte şi îndeamnă la imitarea acestor frumoase învăţături. Apoi, ne 
ridicăm în picioare toţi laolaltă şi înălţăm rugăciuni, după care, încetând noi 
rugăciunea, aşa cum am arătat mai înainte, se aduce pâine şi vin şi apă, iar 
întâi-stătătorul înalţă rugăciuni şi mulţumiri, cât poate mai multe, la care 
poporul răspunde într-un singur glas, rostind Amin”.4                     

În secolul al IV-lea, pelerina Egeria, cunoscută sub numele de Silvia, 
în lucrarea Peregrinatio ad Loca Sancta, ne descrie următoarele momente: 
,,Aici e obiceiul ca dintre toţi preoţii care sunt de faţă, să vorbească toţi care 
doresc şi în urma tuturor să predice episcopul. De aceea, aceste predici se ţin 
totdeauna în zile de duminică, pentru ca totdeauna să se instruiască poporul  
în Sfintele Scripturi şi în dragostea de Dumnezeu; şi până ce se ţin aceste 
predici se aşteaptă mult, ca să se facă Liturghia în Biserică”.5 

Aşadar, de la început propovăduirea creştină făcea parte constitutivă 
din structura slujbelor divine, căci ea a fost fără încetare ,,o piesă sau un 
element al cultului”,6 învăţătura împărtăşindu-se credincioşilor în atmosfera 
spirituală, vie, caldă a harului, a rugăciunii. 

Predica sau omilia, la care s-a adăugat apoi cateheza, au fost şi sunt 
părţi obligatorii ale rânduielii Sfintei Liturghii. Ea nu este facultativă, nici 
apanajul unor preoţi mai cultivaţi sau mai talentaţi, ci moment din rânduiala 
obligatorie a Sfintei Liturghii.7 Atât predica cât şi cultul îşi au locul lor bine 
fixat şi de nelipsit în viaţa noastră religioasă ortodoxă. Propovăduirea nu 
înlocuieşte cultul, nu-l poate anula, ci ea este o parte a lui şi rodul ei haric se 
împlineşte mai ales în atmosfera cultului. 

Există falsa convingere că o slujbă bine săvârşită ar face de prisos 
predica. Desigur, o slujbă săvârşită canonic este completă şi fără predică. 
Dar includerea predicii în actul liturgic are o importanţă deosebită. Cu toate 
că preotul are admirabile calităţi liturgice şi un tact pastoral desăvârşit, fără 
predică va fi lipsit de una dintre cele trei laturi ale slujirii, dimensiunea 

                         
4 Sf. JUSTIN MARTIRUL ŞI FILOSOFUL, Apologia I, în Apologeţi de limbă greacă, PSB 
2, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1980, p. 71.                           
5 L. DUCHESNE, Origines du culte chrétién. Étude sur la liturghie latine avant 
Charlemagne. Editeur, E. de Boccard, Paris, 1927, p. 59, nota 1, apud Pr. prof. dr. VASILE 
GORDON, Introducere în Omiletică, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2001, p. 12.  
6 Pr. prof. dr. NICOLAE NECULA, Cultul divin ca mijloc de apărare a dreptei credinţe, în 
Revista ,,Glasul Bisericii”, nr. 9-12/1976, p. 904 . 
7 Pr. prof. dr. NICOLAE NECULA, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. 3, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 2004, p. 37.  
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învăţătorească. Slujitorul care oficiază cu dăruire şi conştiinciozitate, 
cunoscând semnificaţia actelor cultice pe care le săvârşeşte, va fi eficient şi 
în exercitarea obligaţiilor omiletice, iar când o slujbă este oficiată 
necorespunzător, aceasta va atrage nemulţumirea credincioşilor prezenţi, 
fapt pentru care va compromite gradul lor de receptivitate în momentul 
predicii; ei vor fi foarte puţin dispuşi să asculte rostirea unui slujitor care şi-a 
bătut joc de slujbă, cum se spune uneori. Pe de altă parte, dacă în urma unei 
slujbe săvârşite corect, creându-se o atmosferă liturgică deosebită, slujitorul 
va avea o prestaţie omiletică slabă, impresia finală negativă se va răsfrânge 
şi asupra ceremonialului săvârşit anterior. Iar când ambele prestaţii, cultică 
şi didactică, sunt sub nivel, credinciosul va fi martorul indignat al unui 
dezastru liturgic.8  

 Întreaga rânduială a cultului ortodox este şi propovăduire, dar 
aceasta nu-l scuteşte pe preotul slujitor de predică. Nu trebuie să uităm un 
lucru: cultul vizează cu prioritate inima, sensibilizează trăirea adevărurilor 
sfinte, dar e necesară şi implicarea minţii pentru cunoaşterea acestor 
adevăruri.9 Aşa cum Sfinţii Apostoli nu doar istoriseau simplu viaţa 
Domnului, în cuvântul lor, ci o şi explicau, o aplicau la situaţii specifice, 
legate de loc, de context etnic, spiritual, la fel şi preotul are misiunea nu 
numai de a citi Sfânta Evanghelie, ci şi de a o explica, nu numai de a săvârşi 
Sfintele Taine, ci şi de a le tâlcui înţelesul.10      

Frumuseţea oricărei slujbe, îndeosebi Sfânta Liturghie, este sporită 
prin propovăduire, care are rolul de a face mai bine cunoscute actele cultice. 
Predica este o călăuză pentru credincioşi în parcurgerea itinerariilor 
liturgice, dar şi pentru luminarea minţilor în vederea asimilării învăţăturii 
necesară mântuirii. Prin predici şi cateheze preotul este îndatorat să facă o 
educaţie liturgică a credincioşilor, ca ei să înţeleagă şi să se folosească prin 
participarea lor la sfintele slujbe. A rămâne numai la oficierea rânduielii 
slujbei, fără un cuvânt de învăţătură, înseamnă a încuraja necunoaşterea 
teologică şi lipsa de grijă pentru păstoriţi. Preotul nu mai poate rămâne doar  
un om al Liturghierului şi al Molitfelnicului, un prestator de servicii 
religioase, ci grija lui trebuie să cuprindă şi instruirea credincioşilor.         
              
 
 
                         
8 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Predica ocazională, (Pareneza), Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 2001, p. 146. 
9 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Predica, parte integrantă a cultului divin, în Revista 
,,Glasul Bisericii”, nr. 3-4/1992, p. 42. 
10 Pr. prof. dr. CONSTANTIN GALERIU, Preoţia ca slujire a cuvântului, în Revista 
,,Ortodoxia”, nr. 2/1979, p. 310.  
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2. Predica – îndatorire canonică 
Din cuprinsul Sfintei Scripturi observăm că Mântuitorul a ales pe cei 
doisprezece Apostoli ca ,,să-i trimită să propovăduiască” (Marcu 3, 14), să 
fie martorii învăţăturii, morţii, Învierii şi Înălţării Sale, în Ierusalim, Iudeea, 
Samaria, până la marginile lumii (Fapte 1, 8). Conştiinţa Sfinţilor Apostoli 
era atât de puternic stăpânită de obligaţia propovăduirii Cuvântului lui 
Dumnezeu, încât în cartea Faptele Apostolilor, prima istorie a predicii 
creştine, se  relatează că au adunat mulţimea ucenicilor şi au hotărât că: ,,nu 
este drept ca noi, părăsind Cuvântul  lui Dumnezeu, să slujim la mese. Drept  
aceea, fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi dintre voi, cu nume bun, plini de Duh 
Sfânt şi de înţelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă. Iar noi 
vom stărui în rugăciune şi în slujirea Cuvântului” (Fapte 6, 2-4). Aşadar, 
având certitudinea că vestesc Evanghelia Mântuitorului Hristos, că 
împărtăşesc cuvintele lui Dumnezeu, s-au consacrat integral propovăduirii 
din adâncul şi curăţia inimii lor.  

Următori învăţăturilor scripturistice, Sfinţii Părinţi au considerat 
propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu ca marea datorie a preotului, 
predicile lor fiind şi astăzi modele de oratorie creştină, atât în formă cât şi în  
mesaj. Convinşi de valoarea predicii în viaţa creştinilor, ei oferă preoţilor 
nenumărate învăţături şi îndemnuri, pentru a-i determina să îndeplinească cu 
vrednicie misiunea predicatorială. Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai mare 
predicator din epoca patristică, defineşte predica ,,o datorie care cuprinde pe 
toate celelalte”.11 Din această cauză, insistă mereu ca preotul să mediteze 
pentru a cunoaşte în profunzime adevărurile dumnezeieşti, descoperite nouă 
prin revelaţie divină. În binecunoscutul său Tratat despre Preoţie vorbeşte 
despre importanţa covârşitoare a predicii, în termeni testamentari: ,,În afară 
de pilda prin faptă, preoţii n-au decât un singur mijloc, o singură cale de 
vindecare: învăţătura cu cuvântul, predica. Acesta e instrumentul, aceasta e 
hrana, aceasta e cel mai bun aer, aceasta ţine loc de medicament, aceasta 
ţine loc de cauterizare, ţine loc de bisturiu. Dacă  preotul trebuie să ardă sau 
să taie trebuie neapărat să se folosească de predică. Dacă predica nu-i în 
stare să facă asta, zadarnice sunt toate celelalte. Prin predică ridicăm sufletul 
deznădăjduit; prin predică smerim sufletul îngâmfat; prin predică tăiem ce-i 
de prisos; prin predică împlinim cele de lipsă; prin predică lucrăm pe toate 
celelalte câte ne ajută la însănătoşirea sufletului…”.12  

Văzând respectul faţă de cuvânt al Sfinţilor Apostoli, al Părinţilor 
bisericeşti şi al marilor predicatori ai altarelor străbune, suntem convinşi că 

                         
11 Sf. IOAN GURĂ DE AUR, Despre Preoţie, trad. Pr. dr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1987, p. 89.  
12 IBIDEM, p. 99. 
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trecerea timpului n-a micşorat gradul de răspundere a predicatorului. 
Dimpotrivă, responsabilitatea a crescut o dată cu mutaţiile multiple pe care  
omenirea le-a suferit. Slujitorul cuvântului este chemat să îndeplinească cu 
dragoste nelimitată şi cu pasiune sfântă datoria de propovăduitor, conştient 
fiind că predica nu este doar un mijloc de transmitere a învăţăturii de 
credinţă, ci şi o obligaţie canonică. 

Astfel, Canoanele Bisericii nu întârzie să prevadă şi ele datoria de a 
propovădui cuvântul lui Dumnezeu, cu sancţionarea clericilor care nu ar 
respecta această îndatorire sfântă: ,,Episcopul sau preotul arătând nepăsare 
clerului sau poporului şi neînvăţându-i pe aceştia dreapta credinţă, să se 
afurisească, iar stăruind în nepăsare şi în lenevie, să se caterisească”,13 
precizează Canonul 58 Apostolic, iar Sfinţii Părinţi participanţi la Sinodul  
VI Ecumenic (Trulan, 692) nu numai că impun, prin Canonul 2, respectarea 
vechilor canoane care poartă numele Sfinţilor Apostoli, deci reînnoiesc cele 
prevăzute de canonul 58 Apostolic, ci fixează prin Canonul 19 cea mai 
detaliată reglementare privitoare la predică: „Se cuvine, ca înainte-stătătorii 
Bisericilor să înveţe în fiecare zi, şi cu deosebire în duminici, întregul cler şi 
popor, cuvintele dreptei credinţe, culegând din scriptura dumnezeiască 
înţelesurile şi judecăţile adevărurilor şi să nu treacă hotarele cele ce sunt 
puse, sau predania de Dumnezeu purtătorilor părinţi. Dar şi dacă s-ar 
dezbate vreun cuvânt din Scriptură, pe acesta să nu-l tâlcuiască altfel decât 
au arătat luminătorii şi dascălii Bisericilor prin scrierile lor proprii şi mai 
vârtos întru acestea să se mulţumească, decât alcătuind cuvântări proprii, ca 
nu cumva să ajungă ca fiind neiscusiţi pentru aceasta, să se abată de la ceea 
ce se cuvine. Pentru că popoarele prin învăţătura pomeniţilor părinţi au 
ajuns la cunoştinţa celor vrednice şi de dorit, precum şi a celor nefolositoare 
şi de lepădat, să-şi potrivească viaţa spre mai bine şi să nu fie cuprinşi de 
patima neştiinţei, ci luând aminte la învăţătură, se feresc pe ei ca să nu 
păţească ceva rău, şi de frica pedepselor care au să vie, îşi lucrează loruşi 
mântuirea”.14  

Acest canon precizează trei elemente esenţiale:  
a. slujitorii bisericeşti trebuie să instruiască poporul, adică să predice 

întotdeauna, mai ales în duminici şi sărbători; 
b. predica să se întemeieze pe Sfânta Scriptură; 
c. predicatorul să interpreteze Sfânta Scriptură în duhul tradiţiei 

patristice.15   
                         
13 Canoanele Bisericii Ortodoxe, ediţia îngrijită de arhid. prof. dr. Ioan Floca, Sibiu, 1992, 
p. 37. 
14 IBIDEM, p. 117. 
15 Pr. asist. NICOLAE DURA, Norme canonice referitoare la îndatorirea învăţătorească şi 
omiletică a preotului, în Revista „Mitropolia Banatului”, nr. 3-4/1983, p. 162. 
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Conţinutul punitiv al primului canon citat şi cel parenetic al acestuia  
din urmă ne aduce aminte de teama izvorâtă dintr-o grijă adâncă a Sfântului 
Apostol Pavel, exemplu de conştiinţă misionară:16 ,,Căci dacă vestesc 
Evanghelia nu-mi este laudă, pentru că stă asupra mea datoria. Căci vai mie 
dacă nu voi binevesti” (I Cor. 6, 19), şi de sfatul adresat colosenilor: 
,,Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi, bogat întru toată înţelepciunea 
”(Col. 3, 16), îndemn deosebit de important pentru orice predicator 
conştiincios, mai ales astăzi, când suntem confruntaţi cu o puzderie de 
,,predicatori”, falşi apostoli, desigur, dar abili mânuitori ai vorbelor.     
 
3. Importanţa  soteriologică  a predicii 
Mijlocul cel mai de seamă prin care ajunge adevărul la cunoştinţa celor ce-l 
caută este cuvântul: ,,Credinţa este din auzire” (Romani 10, 17), ea vine prin  
cuvântul credinţei. Cuvântul propovăduit este condiţia naşterii credinţei, a 
începerii lucrării de mântuire, ca şi a altor lucrări: „Nu putem admira 
îndeajuns folosirea cuvântului în treburile omeneşti – spunea Bossuet. Fie că 
este interpretul oricărui sfat, mijlocitorul tuturor tratatelor, mărturia bunei 
credinţe, el este mai trebuitor şi eficient în slujirea religioasă. Iată o dovadă 
sensibilă în această privinţă: este un adevăr de temelie că nu putem obţine 
harul decât prin mijloacele stabilite de Dumnezeu. Or, fapt este că Fiul lui 
Dumnezeu a voit să aleagă cuvântul ca să fie un instrument al harului şi un 
organ universal al Duhului Său în sfinţirea sufletelor”.17  

Dacă pentru oratorii păgâni, elocinţa urmărea doar asigurarea unui 
succes imediat, în coordonatele limitate ale imanentului, scopul principal al 
vorbitorilor fiind câştigarea bunăvoinţei judecătorilor în tribunale, pentru 
predicatorii creştini scopul propovăduirii este fiinţial legat de mântuirea 
ascultătorilor. 

Cuvântul este calea prin care se mijloceşte însăşi cunoaşterea lui 
Dumnezeu, fundamentul acestei cunoaşteri fiind orientarea sufletului 
credinciosului spre Dumnezeu, care a înzestrat creatura Sa cu o anumită 
înrudire cu Creatorul ei. De asemenea, ,,cuvântul este cea mai mare forţă 
spirituală a celei mai înalte fiinţe create pe pământ: prin cuvânt omul poate 
săvârşi un bine enorm, atunci când e folosit pentru zidire, adică numai 
pentru trezirea şi susţinerea în om a responsabilităţii faţă de semeni şi faţă 
de Dumnezeu”.18   

                         
16 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Introducere…, p. 20. 
17 J. B. BOSSUET, Predication évangélique, III-e, Paris, 1927, p. 13, apud Magistr. 
ANATOLIE ZAREA, Predica şi ascultătorii ei, în Revista „Studii Teologice”, nr. 5-6/1966, 
p. 356.      
18 Pr. dr. DUMITRU STANILOAE, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Sibiu, 1943, p. 219.   
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Există o legătură indisolubilă şi între cuvântul divin propovăduit şi 
lucrarea credinţei. Credinţa este pe de o parte rod al harului şi al deschiderii 
noastre spre Dumnezeu, dar este şi o consecinţă a propovăduirii. Grăitoare 
sunt în acest sens cuvintele rostite de Sfântul Apostol Petru la Sinodul 
Apostolic din Ierusalim: ,,neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să 
creadă” (FA. 15, 7). Primirea cuvântului divin cu credinţă conduce la 
mântuire: ,,Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are 
viaţă veşnică” (Ioan 15, 24). Dar şi pentru a putea asculta şi înţelege este 
nevoie de o credinţă iniţială, care este darul lui Dumnezeu.19              

 Credinţa este un răspuns dat cuvântului lui Hristos. Aceste două 
realităţi se influenţează reciproc şi se determină una pe alta. Credinţa este o 
adeziune la cuvânt sau constituie răspunsul personal la cuvântul lui 
Dumnezeu, iar propovăduirea poate fi numită ca un fapt al credinţei.20 Nu 
există slujire adusă lui Dumnezeu şi nici mântuirea sufletului fără credinţă, 
din această cauză rolul principal al propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu 
constă în chemarea la credinţă. Vestirea cuvântului divin este izvor al 
credinţei, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel: „credinţa este din 
auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos” (Rom. 10, 17). Acest fapt al 
naşterii credinţei poate fi observat şi cu ocazia predicii ţinute de Sfântul 
Apostol Petru la Ierusalim, în ziua Cincizecimii, când s-au convertit la 
creştinism aproape 3000 de suflete, după ce au primit cuvântul şi botezul. 
Credinţa primită prin auz constă în a mărturisi prin cuvânt învăţăturile 
Bisericii, că Hristos este Dumnezeu şi are putere. Aceasta este prima treaptă 
a credinţei, adică cea iniţială. În primul rând credinţa este produsă de 
cuvântul lui Hristos sau vestirea despre Hristos. Ca început al mântuirii stă 
chemarea la credinţă: prin propovăduire şi deci convertire, schimbare a 
vieţii.21 Propovăduirea este mereu necesară, căci este temelie şi reazem al 
credinţei, care trebuie să fie ,,lucrătoare prin iubire” (Gal. 5, 6). Cuvântul 
propovăduit devine eficient numai atunci când este unit cu credinţa. 
Necredinţa face cuvântul divin nelucrător, căci el rămâne doar ceva auzit, 
exterior, despărţit de persoana ascultătorilor, nelegat şi depărtat de ei. 
Ascultarea propriu-zisă a cuvântului propovăduit nu este suficientă, ci este 
necesară împlinirea lui. Ascultarea cuvântului nu este mântuitoare, ci numai 
împlinirea cuvântului dumnezeiesc sau integrarea vieţii proprii, în sensul şi 
duhul mesajului dumnezeiesc. La mântuirea credincioşilor contribuie doar 
articularea cuvintelor propovăduite în viaţă. 

                         
19 Pr. lect. dr. NICOLAE DURA, Propovăduirea şi Sfintele Taine. Valoarea lor în lucrarea 
de mântuire, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 95.                                         
20 IBIDEM. 
21 IBIDEM, p. 96. 
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Predica are menirea de a edifica credinţa, de a comunica puterea 
înduhovnicirii şi trăirii după voia lui Dumnezeu. Importanţa şi necesitatea 
propovăduirii decurg limpede din valoarea şi trebuinţa credinţei şi a faptelor 
bune pentru mântuire. Propovăduirea naşte credinţa, dar o şi dezvoltă şi o 
face lucrătoare în fapte ale dreptăţii şi ale virtuţii creştine. Fără predicarea 
cuvântului divin nu există mântuire sigură. Pentru a ne mântui este absolut 
necesară credinţa în Hristos. Nimeni nu poate crede în Hristos fără să-l 
cunoască, iar cunoaşterea, credinţa şi îndreptarea vieţii vin din predicarea 
cuvântului lui Dumnezeu. La credinţă trebuie să se adauge şi faptele 
corespunzătoare. Nu ne mântuim numai întrucât ajungem să-L cunoaştem pe 
Hristos, ci şi pentru că ne transformăm viaţa în duhul învăţăturilor şi vieţii 
Lui. Fără fapte în spiritul credinţei nu există mântuire. Asemenea fapte nu se 
realizează însă fără predică.22 
 
4. Importanţa pregătirii pentru alcătuirea predicii 
Pentru mulţi dintre slujitorii altarelor, mai ales când se află la începutul 
misiunii lor, predica este o piatră de încercare, depăşită mai apoi, de cele 
mai multe ori, dar nu fără dificultate. Mulţi au simţit povara de a alcătui o 
predică, în ciuda cunoştinţelor teologice acumulate pe parcursul anilor de 
studiu. A fi concis, precis, coerent şi clar atunci când vorbeşti despre o temă,  
a te încadra într-un timp psihologic, a găsi limbajul adecvat pentru a rămâne 
tot timpul aproape de sufletul celor care te ascultă nu este uşor. Cel care 
vrea să transmită cuiva o părere, o învăţătură, are grijă să o facă de aşa 
manieră încât să fie cât mai bine înţeles de către ascultători. Desigur, pentru 
ca înţelegerea să aibă loc, este necesar ca şi ascultătorii să aibă fondul 
aperceptiv corespunzător precum şi bunăvoinţa de a asculta ceea ce li se 
transmite. Dar şi mai necesar este ca vorbitorul să se folosească în 
expunerea sa de toate mijloacele de care dispune pentru a se face înţeles cât 
mai uşor şi cât mai bine de toţi ascultătorii. Preocuparea aceasta de a se face 
înţeles o are orice om care, intenţionat sau întâmplător, leagă cu cineva firul 
unui dialog, scrie un articol, un studiu sau o carte şi trebuie, desigur, să o 
aibă şi predicatorul. 

Trăsătura caracteristică a predicii actuale „este masiva ei orientare 
spre trecut; predica de azi nu e destul de actuală, sau destul de actualizată. 
Se citează din Sfânta Scriptură, sunt evocate vieţile sfinţilor, sunt actualizate 
virtuţi şi păcate din unghiul de vedere al moralei creştine, dar toate acestea 
aparţin trecutului. Pentru predicator temeiurile tradiţiei sunt de o eternă 
actualitate; pentru psihologia ascultătorului, pentru înţelegerea şi adeziunea 
lui, toate acestea vin dintr-o vreme nedeterminată şi nu au pe ce se rezema 

                         
22 Pr. prof. dr. DUMITRU BELU, Curs de Omiletică, dactil., f.a., Sibiu, p. 41.  
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în sufletul său. E foarte greu pentru ascultător să facă saltul uriaş spre trecut 
ca să-l lege cu prezentul. De la Sfinţii Părinţi predicatorul învaţă ce să 
predice, dar de la nici unul nu află cui să predice. Lumea căreia s-au adresat 
Sfinţii Părinţi a apus de mult; rămânând la acel trecut, predicatorul nu 
izbuteşte să pătrundă în sufletul ascultătorului său de azi”.23 Cu aceste 
cuvinte îşi începea Părintele Sebastian Chilea o analiză psihologică a crizei 
predicii din vremea sa. Bineînţeles că aceste mărturisiri sunt valabile şi 
pentru noi, predicatorii de astăzi, cu toate că au fost scrise acum aproape 40 
de ani.  

În acelaşi context, Părintele Chilea spune: ,,Predicatorul actual 
trebuie să fie cu grijă deosebită când se adresează  ascultătorilor săi. Punctul 
său de plecare trebuie să fie o anume prezenţă sufletească a ascultătorilor 
sau ceea ce înţelegem prin actualitatea sufletească. Să nu nădăjduim 
niciodată că atenţia ascultătorilor îl poate urmări în orice condiţii, dacă are 
de spus ceva de seamă. Este  iluzia cea mai frecventă. Atenţia ascultătorilor 
nu poate să urmărească decât o dezvoltare care porneşte de la ceva actual, 
cunoscut, trăit şi de înaltă valoare pentru ei. Predicatorul care nu ţine seama 
de această caracteristică a psihologiei ascultătorului este pierdut”.24   

Aşadar, pentru a-şi împlini scopul, predica trebuie să răspundă 
exigenţelor credincioşilor de azi. Actualitatea sufletească este legată de 
înnoirile care apar în mod firesc şi spontan în viaţa lor. Ei aşteaptă o predică 
în limba lor, a veacului în care trăiesc. Rostirea de la amvon presupune 
argumente indubitabile, logică, desfăşurare de idei, stil sobru şi ales, pentru 
că ,,lumea nu se mai mulţumeşte cu retorici ieftine şi cu floricele. Exigenţele 
oamenilor faţă de preoţi au crescut. Cultura, care a devenit un bun de masă, 
a schimbat simţul critic al credincioşilor. Se cere de la preot neapărat 
cultură, nu mai merge numai cu Ceaslovul şi Molitfelnicul”.25 Preotul 
trebuie să fie integrat în vremea sa cu civilizaţia şi cultura, cu operele 
literare, cu arta, cu poezia şi filosofia, cu ştiinţa din toate domeniile şi numai 
în contextul lor să-şi expună explicarea Evangheliei. Să ştie spre ce se 
îndreaptă interesul credincioşilor, iar acesta trebuie satisfăcut nu prin predici 
abstracte, despre lucruri asupra cărora credincioşii nu sunt informaţi şi nu au 
mijloacele de a înţelege, ci prin predici luminate, plasate în contextul 
intereselor oamenilor din vremea noastră.26 Predicatorul creştin va trebui, de 
asemenea, să se silească să intuiască frământările sufleteşti ale auditorului 
                         
23 Pr. SEBASTIAN CHILEA, Consideraţii omiletice actuale, în Revista ,,Ortodoxia”, 
nr. 1/1967, p. 66. 
24 IBIDEM, p. 72. 
25 Mitrop. dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, Vocaţie şi misiune în vremea noastră, Sibiu, 
1984, p. 163. 
26 Mitrop. dr. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, Tâlcuri noi la texte vechi, Bucureşti, 1996, p. 11. 
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său. Credinciosul căruia îi vorbeşte nu este nici publicul de la o conferinţă, 
nici cel de la o prelegere academică, nici cel de la o întrunire publică; în faţa 
lui stă un public de diferite vârste, diferite pregătiri intelectuale, diferite 
convingeri morale, nevoi şi necazuri diverse care toate reprezintă tot atâtea 
diferenţe receptive.27 Fără cunoaşterea acestora predica poate fi un eşec. 
Cauzele acestui eşec sunt prezentate de Părintele Grigorie Cristescu astfel: 
,,Teme imprecise, neclare, vagi, o dezvoltare confuză, haotică, articulaţii 
artificiale sau sclerotice, concluzii lipsite de orice dinamism. Tu, predicator, 
eşti izolat de viaţa din vremea ta şi prea prezent în trecutul îndepărtat”.28  

Trebuie observat că actualizare nu înseamnă îndepărtare de Tradiţie, 
ci, dimpotrivă, o prelungire a tradiţiei până la noi ,,legând ce este vechi şi 
rodnic din trecut cu ceea ce este viu şi rodnic din prezent. Legătura aceasta 
ţine de arta predicatorului, de felul în care ştie să facă transmutaţiile din 
minereu în metal nobil prin puterea creatoare de lumi a cuvântului, de 
măiestria cuvântătorului. Latura creaţiei originale cere mereu rămânerea la 
simplitate, reducerea expresiei la strictul necesar, orientarea spre viaţă, 
singura modalitate de a înviora, de a da viaţă predicii, de a o face ascultată. 
Ca o predică să fie vie, trebuie să cuprindă fapte vii şi simple, să palpite de 
viaţă. Şi viaţa aceasta în  forma cea mai simplă nu o sesizăm decât în 
prezent ”.29  

A reproduce de la amvon o predică rostită cu mult în urmă înseamnă 
a ignora trebuinţele prezente ale ascultătorilor. Apelul propovăduitorului la 
fapte istorice şi adevăruri din Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie este 
binevenit atunci când se face raportarea lor la contemporan.30 În acest 
context ne amintim de cuvintele lui Nicolae Iorga adresate cândva 
senatorilor: ,,Toţi vorbiţi frumos despre trecut, dar ce faceţi ca prezentul să 
fie mai bun, mai frumos?”.31 La fel şi predica, trebuie să se înnoiască 
permanent, spre a nu deveni rutină.32   

 De aceea, pentru reuşita unei predici, la început de secol XXI, 
predicatorul începător trebuie să conştientizeze că predicile atât de frumoase 
şi convingătoare ale marilor predicatori nu s-au născut la întâmplare, ci sunt 
                         
27 Pr. SEBASTIAN CHILEA, Predica de succes, în Revista ,,Mitropolia Olteniei”, nr. 1-3/1954, 
p. 38.  
28 Pr. prof. dr. GRIGORIE CRISTESCU, Predică pentru vremea ta!, în Revista ,,Glasul 
Bisericii”, nr. 9-10/1950, p. 48.   
29 Pr. SEBASTIAN CHILEA, Consideraţii omiletice …, p. 78.  
30 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Necesitatea actualizării predicii sub aspect misionar, în 
Revista ,,Biserica Ortodoxă Română”, nr. 7-8/1986, p. 107.                           
31 Ep. VASILE COMAN, Îmbunătăţirea activităţii pastoral misionare a preotului, în 
Revista ,,Biserica Ortodoxă Română”, nr. 8-10/1984, p. 606.   
32 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Necesitatea actualizării predicii sub aspect misionar, în 
Revista ,,Biserica Ortodoxă Română”, nr. 7-8/1986, p. 111.            
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rezultatul unui efort de excepţie pe plan teologic, cultural, pastoral şi 
duhovnicesc. Dacă unele daruri pot fi moştenite  prin naştere, cum ar fi, de 
pildă, frumuseţea fizică, însuşirea de bun vorbitor presupune o muncă 
uriaşă, pe parcursul unui număr însemnat de ani. Celebrul orator latin Cicero 
are mare dreptate în această privinţă când afirmă: ,,Poeta nascitur, orator 
fit”,33 cuvinte care exprimă concis faptul că darul oratoriei nu se moşteneşte, 
ci se cultivă.34 Convingătoare sunt în acest sens cuvintele Părintelui Dumitru 
Belu, cel mai prolific autor de studii omiletice româneşti: ,,o predică, se ştie, 
are valoarea ostenelii ce depui la întocmirea ei”.35   

Predica fiind un dialog, nu un monolog, succesul acesteia depinde în 
mare măsură de viaţa şi pregătirea propovăduitorului, ca rod al unui efort 
neîntrerupt de autodepăşire. Dacă omul născut pentru elocvenţă are nevoie 
de studiu permanent pentru a-şi conserva acest dar,36 cu atât mai mult un 
predicator obişnuit trebuie să citească mult, să gândească mult, pornind de 
Sfânta Scriptură, de la textul ce urmează a fi comentat şi explicat, într-un 
cuvânt trebuie să se pregătească temeinic pentru alcătuirea cuvântului de 
învăţătură. Referitor la această  pregătire, tratatele de Omiletică disting două 
mari etape în elaborarea şi redactarea predicii: îndepărtată sau generală şi 
apropiată sau specială. Cea dintâi începe în clipa în care tânărul s-a hotărât 
pentru misiunea preoţească. El trebuie să-şi orienteze cu perseverenţă în 
această direcţie întreaga sa pregătire: lectura, gândirea, simţirea, voinţa, 
atitudinea generală faţă de lucruri şi oameni, ţinuta, viaţa sa întreagă.37 
Părintele Galeriu  povestea odată, la una din orele de curs: ,,M-a rugat 
deunăzi  un confrate mai tânăr să-i sugerez câteva teme pentru predici, 
totodată să-i dau niscaiva idei, că el pur şi simplu nu mai ştie despre ce să 
mai vorbească…”. Apoi, după ce a clătinat din cap de câteva ori, indignat şi 
mâhnit, a zis: ,,Vai, vai, sărmanul! Cum să spui aşa ceva, când sunt atâtea 
probleme; atâtea întrebări ale credincioşilor la care aşteaptă răspuns ?! A, 
alta-i pricina, de fapt: dacă nu pui la timp în buzunare ce trebuie, când cauţi 
la nevoie în ele, nu găseşti nimic !”.38   

Tot în privinţa pregătirii generale pentru predică este sugestivă şi 
mărturisirea unui profesor american de teologie, Henry Ward Beecker, 

                         
33 Dicţionar de proverbe şi cugetări latine, Ed. Albatros, Bucureşti, 1976, p.165. 
34 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Poeta nascitur, orator fit. Vocaţia omiletică a  
Mitropolitului Antonie Plămădeală, în Revista ,,Studii Teologice”, nr. 4/2005, p. 44.       
35 Pr. prof. dr. DUMITRU BELU, Curs de Omiletică, dactil., f.a., Sibiu, p. 159. 
36 Pr. asist. drd. VASILE CREŢU, Comunicarea în predică, în Revista ,,Ortodoxia”, nr. 3-4/2004, 
p. 196.  
37 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Biserica şi Şcoala. Analize omiletice, catehetice şi 
pastorale, Bucureşti, 2003, p. 243.  
38 Apud Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Poeta nascitur…, p. 45. 
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făcută unui ucenic al său. Acesta i-a ascultat într-o dimineaţă predica şi 
impresionat i-a spus profesorului: ,,Intenţionez să intru curând în pastoraţie. 
Una din întrebările  care mă nelinişteşte este cât timp ar trebui să afectez 
pregătirii predicii. Mi-a plăcut în această dimineaţă atât de mult predica 
dumneavoastră, încât m-am gândit să vă întreb cât timp v-a trebuit s-o 
pregătiţi, ca să am pentru mine un indiciu”. Profesorul i-a răspuns: ,,Tinere, 
predica pe care am rostit-o azi-dimineaţă am pregătit-o chiar din ziua în care 
m-am născut”.39  

În cadrul pregătirii generale, trebuie avute în vedere următoarele:  
- dezvoltarea judecăţii, cu o gândire logică, prin lectură sistematică, 

cu discernământul necesar;       
- cultivarea memoriei prin învăţarea unor versete din Sfânta 

Scriptură, a unor poezii frumoase, fragmente liturgice, citate semnificative 
pe care le întâlnim în lecturile noastre.40 Nu trebuie să se uite că o memorie 
bună este condiţionată şi de păstrarea unor reguli de igienă. Alcoolul, 
privegherile prelungite, surmenajul şi în general orice fel de excese 
influenţează neprielnic asupra memoriei;41   

- studierea izvoarelor predicii, din care să rezulte fişe, notiţe, 
rezumate. Puse în rânduială, ele ne vor servi la nevoie, scutindu-ne de 
eventuale căutări disperate din ajunul rostirii predicii;42   

- cultivarea cu grijă  a limbajului şi stilului omiletic, ştiut fiind faptul 
că greşelile de limbă în predică înseamnă lipsă de respect faţă de învăţătura 
propovăduită, faţă de ascultători. Greşelile de limbă scad autoritatea 
predicatorului şi eficienţa predicii. Întrucât limbajul este cea mai bună 
oglindă a spiritului omenesc,43 socotim că este în acelaşi timp şi o carte de 
vizită a predicatorului.    

Pentru a preîntâmpina pericolul degradării limbajului, profesorul 
Fred B. Cradock ne propune următoarele sugestii: 

 conştientizarea importanţei şi puterii cuvintelor; 
 strădania de a găsi expresii imaginative şi stimulative; 

                         
39 J. DANIEL BAUMANN, An Introduction to Contemporary Preaching, Baker Book 
House, Grand Rapids, Michigan, 1988, p. 111, apud Pr. prof. dr. VASILE GORDON, 
Necesitatea actualizării predicii sub aspect misionar, în Revista ,,Biserica Ortodoxă 
Română”, nr. 7-8/1986, p. 46.  
40 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Biserica …, p. 243. 
41 IBIDEM, p. 244.   
42 IBIDEM. 
43 Pr. prof. dr. SEBASTISAN CHILEA, Predicatorul, în Revista ,,Mitropolia Olteniei”, nr. 
3-4/1958, p. 180.   
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 consacrarea măcar a unui sfert de oră în fiecare zi pentru a citi 
texte din mari autori de eseuri, poeme, romane, etc., fără a 
neglija Scriptura şi pe Sfinţii Părinţi; 

 compunerea scrisorilor pentru prieteni, părinţi, rude. Dintre toate 
mijloacele de scriere, scrisorile personale sunt cele care se 
apropie cel mai mult de stilul vorbit; 

 ascultarea cu atenţie a diferiţilor vorbitori, în împrejurări diferite, 
nu numai în ocazii culturale elevate, ci şi în altele; 

 înlăturarea din textul predicii a tot ceea ce este de prisos44. 
- exerciţiul de redactare a predicilor este deosebit de necesar pentru 

predicator,  deoarece ,,trebuie să se deprindă a se sluji bine de condei, dacă 
vrea să ajungă a se sluji bine de cuvânt”;45 

- deprinderea de a vorbi liber prin exersare permanentă, folosindu-se 
de orice ocazie care i se oferă. Procedeul acesta este necesar mai ales celor 
emotivi, care au nevoie să-şi înfrângă timiditatea şi tracul. Dar orice 
predicator are nevoie de asemenea exerciţiu de vorbire liberă în public, 
pentru a se deprinde cu intonaţia, gestica, ţinuta şi pentru a percepe reacţiile 
ascultătorilor. 

Pregătirea apropiată reprezintă eforturile care se fac de către 
predicator înaintea rostirii predicii cerută de proxima sărbătoare din cursul 
anului liturgic. Este indicat ca pentru o predică duminicală sau pentru o 
anumită sărbătoare să înceapă pregătirea cât mai devreme posibil, aproape 
cu o săptămână înainte. Pentru a fi eficientă, pregătirea apropiată trebuie să 
ţină seama de timpul, persoanele şi locul în care va fi rostită cuvântarea. Un 
alt moment important este acela al fixării temei în legătură directă cu cele 
trei împrejurări. Este necesar să se aleagă o singură temă care să fie clară 
pentru ascultători. Singularitatea temei, a unei idei centrale este subliniată 
atât de predicatori, cât şi de credincioşi: ,,Ca predica să fie bună trebuie să 
limpezească o singură problemă, adică preotul să nu se împrăştie, abordând  
foarte multe probleme, noţiuni şi să nu limpezească nici una”.46 Claritatea 
unei predici este strâns legată de capacităţile predicatorului de a face o 
alegere justă, a accepta să înlăture multiplele teme secundare şi sensuri pe 
care le oferă o pericopă. Dacă preotul va dori să transmită mai multe mesaje, 
ascultătorii riscă să nu recepţioneze nici unul, pentru că vor fi nevoiţi să 

                         
44 F. CRADOCK, Preacher, trad. de J. F. Rebeaud, Geneva, 1991, p. 169-170, apud Pr. 
prof. dr. VASILE GORDON, Introducere…, p. 284. 
45 Pr. prof. dr. DUMITRU BELU, Curs de Omiletică, dactil., f.a., Sibiu, p. 141.  
46 Lect. dr. IOAN TOADER, Metode noi în practica omiletică, Ed. Arhidiecezana, Cluj, 
1997, p. 100. 
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urmărească mai multe teme în acelaşi timp, să treacă de la un mesaj la altul, 
iar la un moment dat, obosiţi şi dezinteresaţi, nu vor mai asculta predica.47 

Una dintre marile greşeli omiletice este a rosti o predică fără a şti în 
prealabil ce gen vei aborda. Aşa se face că de multe ori ascultăm o 
îngrămădire de cuvinte înşirate la întâmplare, care, în loc să zidească, să  
înveţe, să mişte inima şi să placă, din contră, lasă un gust amar 
ascultătorilor. De aceea cunoaşterea competenţelor şi limitelor fiecărui gen 
omiletic este una din regulile principale ale propovăduirii. Trebuie să 
recunoaştem, însă, că o predică nu se încadrează strict 100 % în limitele 
unui anumit gen. Căci ,,graniţele se întrepătrund de multe ori. Bunăoară, o 
predică tematică va avea câteodată pasaje în care se face exegeza unui text 
scripturistic, trecându-se astfel graniţa în genul omiliei exegetice. Dar după 
parcurgerea acelui pasaj vorbitorul va reveni în matca predicii tematice”.48 
Propriu-zis, fiecare predică trebuie să se încadreze în ansamblu într-un gen 
precis, din care nu va ieşi decât pentru scurte momente, pentru scopuri bine 
determinate. 

Autorii manualelor şi cursurilor de omiletică nu fac o prezentare 
identică a acestor genuri, între ei existând unele diferenţe: Nicolae Iancu, în 
teza de licenţă cu subiectul Cuvântarea bisericească şi felurile ei, susţinută 
în anul 1902, evidenţiază doar trei feluri sau genuri de cuvântări bisericeşti: 
predica propriu-zisă, omilia şi pareneza; părintele Dumitru Belu, în capitolul 
„Felurile predicii”,49 împarte predicile în două categorii: după formă (omilia  
şi predica tematică) şi după conţinut (dogmatice, morale, de mângâiere, 
apologetice, liturgice, sociale, istorice şi  catehetice), iar domnul Ioan 
Toader, în îndrumarul omiletic, Metode noi în practica omiletică,50 
menţionează doar două mari genuri omiletice: omilia (exegetică) şi predica 
tematică (în care intră: predici dogmatice, morale, liturgice, pareneza şi 
panegiricul).51 Totuşi, comparând şi analizând în această privinţă mai multe 
surse bibliografice52 cu realitatea liturgică din Biserica noastră, distingem 
următoarele genuri: predica propriu-zisă (sintetică), panegiricul, pareneza şi 
conferinţa religioasă. 
                         
47 Pr. asist. drd. VASILE CREŢU, Comunicarea în predică, în Revista ,,Ortodoxia”, nr. 
3-4/2004, p. 168. 
48 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Introducere…, p. 262. 
49 Pr. prof. dr. DUMTRU BELU, Curs de Omiletică, dactil., f.a., Sibiu, p. 186.             
50 Editura Arhidiecezană, Cluj, 1997.  
51 Lect. dr. IOAN TOADER, Metode noi în practica omiletică, Ed. Arhidiecezană, Cluj, 
1991, p. 26. 
52 Prot. dr. VASILE MITROFANOVICI, Omiletica Bisericii dreptcredincioase răsăritene, 
Cernăuţi, 1875; Arhid. dr. NICOLAE BALCĂ, Curs de omiletică, dactil., în Biblioteca 
Facultăţii de Teologie Bucureşti; Pr. prof. dr. CONSTANTIN GALERIU, Curs de 
omiletică, dactil., în Biblioteca Facultăţii de Teologie din Bucureşti.  
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Elaborarea predicii creştine are, în general, o anumită asemănare cu 
cea utilizată de Retorica antică, în special cea propusă de Quintilian în 
lucrarea sa Institutio oratoria, unde ne prezintă următoarele etape: 

a. Inventio (găsirea şi adunarea materialului). Odată fixat asupra 
subiectului, preotul urmează să treacă la munca de precizare a conţinutului 
temei respective. Acest lucru se face printr-un susţinut efort de 
documentare. Înainte de a începe căutarea propriu-zisă a materialelor sunt 
importante trei elemente: o rugăciune pentru începutul lucrului, meditarea 
asupra temei şi încercarea de a schiţa un plan scris fără a consulta nici o 
sursă de inspiraţie.53 După ce ne-am fixat propriile idei şi intenţii, vom 
folosi Sfânta Scriptură, lucrări patristice, cărţi de predici, manuale de 
teologie, precum şi cuvântările predicatorilor consacraţi, unele puse la 
îndemână prin intermediul  internetului. 

b. Distributio (sistematizarea). După găsirea materialului urmează 
aranjarea şi  alegerea lui potrivit planului prestabilit. Nu ne vom opri decât 
la ideile care slujesc direct tema. Oricât de adâncă şi nouă ar fi o idee, să o 
lăsăm deoparte dacă nu are legătură cu ceea ce vrem să spunem. În operaţia 
de alegere, de triere a materialului, trebuie să ştim a ne limita. Odată ce ne-am 
fixat asupra unei teme, să reţinem numai materialul care o sprijină şi să 
înlăturăm fără milă restul. Se înţelege că ceea ce este de prisos nu aruncăm, 
ci punem deoparte pentru altădată. 

Parafrazând un cuvânt al lui Boileau, care zice: ,,cine nu ştie să se 
limiteze, nu ştie să scrie”, putem spune ,,cine nu ştie să se limiteze, nu ştie 
să predice”. A pune prea mult într-o predică înseamnă a nu dezvolta bine 
nici o idee. Îngrămădirea de idei duce la înăbuşirea şi strâmtorarea uneia de 
cealaltă. Un prea mult în ce priveşte ideile înseamnă un prea puţin în ce 
priveşte dezvoltarea lor, fapt care duce la diminuarea puterii de convingere a 
predicii. Aceasta trebuie să fie cuprinsă dintr-o singură privire, ca un tablou, 
ceea ce nu se poate realiza prin îngrămădirea de idei multe, ci numai 
alegând şi reţinând doar pe cele potrivite pentru cazul dat.54 

Ideile asupra cărora ne-am oprit şi pe care le dezvoltăm în cuprinsul 
predicii nu le putem prezenta oricum, la voia întâmplării, ci potrivit unui 
plan prestabilit. Necesară în toate domeniile de activitate, ordinea este 
necesară şi în sfera propovăduirii. Şi preotul predicator e obligat să lucreze 
după plan. Este obligat să-şi planifice pe un timp mai îndelungat 
propovăduirea şi e obligat să-şi întocmească după un plan precis fiecare 
cuvântare. 

                         
53 Pr. asist. drd. VASILE CREŢU, Comunicarea în predică, în Revista ,,Ortodoxia”, nr. 3-4/2004, 
p. 168.  
54 Pr. prof. dr. DUMITRU BELU, Curs de Omiletică, dactil., f.a., Sibiu, p. 148. 
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Referitor la avantajele utilizării planului, reţinem următoarele: 
elimină riscul împrăştierii, obligându-l  pe predicator să-şi valorifice 
mijloacele în direcţia propusă; ne ajută să facem o triere corespunzătoare a 
materialului adunat prin munca de documentare; indică ordinea ideilor ce 
vor fi dezvoltate; oferă vorbitorului sentimentul siguranţei; ajută efectiv la 
memorizarea şi rostirea liberă a predicii, facilitându-i predicatorului o 
privire de ansamblu pe tot parcursul predicii, precum şi dezvoltarea ideilor 
în ordinea indicată de însăşi legătura  lor internă, logică.55   

Vorbind despre importanţa de a predica după plan, nu vrem să 
spunem că în orice cuvântare trebuie să anunţăm fiecare punct, fiecare idee, 
ci ele vor fi doar sugerate, prin pauze de câteva  secunde, însoţite cel mai 
adesea de repetarea formulei de adresare.56 

Părţile principale ale planului sunt: textul (sau ,,motto-ul”), formula 
de adresare, introducerea, tratarea  şi încheierea.  

Textul este reprezentat de un verset din Sfânta Scriptură, de un 
fragment liturgic din slujba respectivă, de o frază a unui sfânt părinte. El nu 
este neapărat obligatoriu, dar atunci când este ales în mod inteligent, este 
binevenit în fruntea oricărei predici. Trebuie să stea în strânsă legătură cu 
tema pe care o vom dezvolta, având rolul de o sugera şi de  a o oglindi.57  

Formula de adresare este folosită pentru orice predică, dar ea diferă 
de la un gen la altul. Ca formule de adresare se pot folosi expresii ca: iubiţi 
credincioşi, fraţi creştini, drept-măritori creştini, iubiţi miri, cinstiţi nuni, 
cinstiţi nuntaşi, îndurerată familie, întristaţi credincioşi.  

Introducerea, prima parte a oricărei cuvântări, strâns legată de 
tratarea temei, este necesară din mai multe motive: realizarea unei minime 
captatio benevolentiae, trezirea atenţiei ascultătorilor şi crearea dispoziţiei 
lor de a primi învăţăturile. Ea trebuie să respecte o anumită proporţie faţă de 
întreg. Nu se cade să ţii pe cineva la uşă! Nu se cade să oboseşti de la 
început atenţia ascultătorilor!, spunea părintele Dumitru Belu. În raport cu 
lungimea predicii, introducerea să nu fie mai lungă de o pătrime şi nici mai 
scurtă de o optime.58           

Tratarea constituie partea cea mai însemnată a predicii, pentru că de 
felul cum învăţătura este dezvoltată şi prezentată depinde realizarea scopului 
propus. Aceasta reprezintă aproximativ 2/3 din  predica respectivă şi 
cuprinde următoarele momente logico-psihologice: explicaţia (lămurirea 
unei idei dogmatice sau morale), istorisirea (expunerea faptelor biblice, 

                         
55 IBIDEM, p. 152. 
56 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Introducere..., p. 289. 
57 IBIDEM. 
58 Pr. prof. dr. DUMITRU BELU, Curs de Omiletică, dactil., f.a., Sibiu, p. 163. 
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istorice), argumentarea (susţinerea şi întărirea  temei tratate). După ce 
preotul a explicat, istorisit şi argumentat, va trebui să raporteze cele 
prezentate la viaţa ascultătorilor. În acest scop sunt binevenite şi digresiunile 
sau ilustraţiile care au darul să învioreze predica şi totodată, să exemplifice 
elemente din cele expuse anterior.59 

Părintele Marin C. Ionescu este de părere că utilizarea ilustraţiilor 
este ,,cel mai fericit mijloc  de a da viaţă predicilor noastre. Ilustraţiile 
poartă cu sine o putere uimitoare de a clarifica cele mai grele şi cele mai 
abstracte idei religioase”.60 Totodată ne recomandă şi câteva reguli pentru 
folosirea lor: 

- să nu fie fabricate în felul istorisirilor morale utilizate în cursul 
primar; 

- trebuie să fie în aşa fel alcătuite încât să îngăduie spiritului 
ascultătorilor o scurtă respiraţie de întărire spre zborul cald către Dumnezeu; 

- să se ţină cont de spiritul timpului, deşi ilustraţiile cele mai fericite 
sunt cele clasice, potrivite pentru toate timpurile.61 

De unde putem lua aceste  ilustraţii? Răspunsul este simplu: 
izvoarele predicii sunt şi izvoare pentru ilustraţii - Sfânta Scriptură, scrierile 
Sfinţilor Părinţi, literatura universală şi naţională. Episcopul Grigorie Comşa 
al Aradului a tipărit la începutul secolului al XX-lea un mare volum de 
pilde,62 iar mai aproape de zilele noastre părintele Ştefan Slevoacă a tipărit, 
ca adaos al unui volum de predici, mai multe ilustraţii pe teme diferite.63 
Însă cele mai reuşite ilustrări le socotim pe cele redate în predicile ÎPS 
Antonie al Ardealului64 şi ale părintelui Nicolae Steinhardt de la Rohia.65 
Numeroase digresiuni putem găsi şi în cartea de predici a părintelui profesor 
Vasile Gordon.66     

Încheierea trebuie lucrată cu aceeaşi grijă ca întreg corpul predicii  
pentru a nu se strica tot ce s-a clădit până aici. Este cu totul nepotrivit ca 
predica să se termine brusc. Ea poate începe ,,ex abrupto”, dar amin-ul final 
nu poate fi rostit pe neaşteptate.67 Ca orice concluzie trebuie să fie în strânsă 
legătură cu subiectul tratat şi poate cuprinde o recapitulare succintă a ideilor 

                         
59 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Introducere..., p. 290. 
60 Pr. MARIN C. IONESCU, Inimă şi suflet. Omiletica vremurilor noastre, Bucureşti, 
1927, p. 106.  
61 IBIDEM, p. 107. 
62 O mie de pilde pentru viaţa creştină, Arad, 1929. 
63 Din tezaurul ortodoxiei, Edit. Episcopiei Buzăului, 1990. 
64 Tâlcuri noi la texte vechi, Sibiu, 1989. 
65 Dăruind vei dobândi, Cluj-Napoca, 1994. 
66 Mergând învăţaţi… (Predici), Ed. Universităţii din Bucureşti, 2001. 
67 Pr. prof. dr. DUMITRU BELU, Curs de Omiletică, dactil., f.a., Sibiu, p. 177. 
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mai importante ale predicii, o aplicare a temei tratate la viaţa ascultătorilor, 
o exortaţie sau exprimarea unor dorinţe, a unor nădejdi. 

c. Elocutio (grija pentru limbaj şi stil). De la planul dezvoltat se trece 
la redactarea efectivă a predicii. Dacă la adunarea materialului suntem mai 
mult receptivi, la redactarea predicii suntem mai ales creatori, în sensul că 
de la sentimentul vag al cuvântării trebuie să trecem la concretizarea ei în 
forme precise, clare. Un gând înalt, o învăţătură aleasă nu înseamnă mare 
lucru dacă nu sunt înfăţişate în aşa chip ca ele să răzbată în sufletele 
ascultătorilor şi să le răscolească. Predica trebuie scrisă în totalitate, mai ales 
de către preoţii începători. ,,După cum un marinar abia intrat în serviciu nu 
se avântă să navigheze pe lângă coastă, la fel predicatorul începător nu se 
avântă la propovăduire încrezându-se în inspiraţia şi improvizaţia de 
moment”.68 

La folosirea materialului trebuie să ne ferim pe cât posibil de 
copiere, chiar dacă avem multe idei ale altora în materialul respectiv. El 
trebuie prelucrat în aşa fel încât să avem sentimentul că predica întocmită ne 
aparţine, este un act de creaţie personală. 

Etapa ,,elocutio” are în vedere, de fapt, întregul efort stilistic al 
predicatorului. În traducere, elocutio înseamnă exprimare, fel de exprimare 
sau stil. Stilul reprezintă aşadar totalitatea mijloacelor lingvistice pe care le 
foloseşte un scriitor pentru a-şi exprima gândirea şi simţirea sa.69 Sau, 
potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, talentul, arta de a 
exprima ideile şi sentimentele într-o formă aleasă, personală.70 

În general, predicatorii, înainte de a-şi redacta propriile predici, se 
inspiră din predicile altora. Trebuie să observăm, însă, că foarte puţine 
utilizează un stil direct, apropiat de cel oral. Cele mai multe sunt compuse în 
laborator, cu grijă ca fraza scrisă să fie cât mai completă. Astfel, întâlnim 
fraze lungi, greoaie, aproape imposibil de memorat. Se întâmplă aşa pentru 
că este o diferenţă notabilă între stilul propriu scrisului şi cel al oralităţii. 
Primul admite propoziţii şi fraze mai scurte, directe, pline de vioiciunea 
convorbirii de la suflet la suflet. Când redactăm predicile, vom fi atenţi ca 
propoziţiile şi frazele pe care le scriem să fie cât mai concise, spre a facilita 
ascultătorilor o asimilare uşoară. De aceea, slujitorul amvonului va aborda 
un stil ce nu se va îndepărta de la duhul limbii vechilor cazanii, chiar dacă, 
obligatoriu, limbajul va fi actualizat.71  

                         
68 Pr. prof. dr. DUMITRU BELU, Curs de Omiletică, dactil., f.a., Sibiu, p. 160.  
69 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Introducere..., p. 290. 
70 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, 
p. 1021, col. II.  
71 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Introducere..., p. 239. 
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  Stilul, oricât de îngrijit ar fi, nu trebuie să subjuge conţinutul. Din 
instrument auxiliar nu trebuie să devină scop în sine. Sfântul Ioan Gură de 
Aur, unanim recunoscut ca un geniu al frazei omiletice, neîntrecut în fineţea 
stilului, afirmă: ,,Nu cer de la preot nici podoaba cântată a cuvântărilor 
oratorilor păgâni şi nici nu mă interesează cum îi este fraza şi stilul! Să fie 
preotul sărac în cuvinte! Să-şi aranjeze simplu şi fără meşteşugire cuvintele 
în frază. Numai să nu fie neiscusit în ştiinţă, să nu fie neiscusit în precizia 
dogmelor!”.72  

  Sfântul Ioan Hrisostom nu vrea să îndemne la neglijarea stilului, ci 
subliniază doar statutul de complementaritate al acestuia, nu de scop în sine. 
Predicatorul îşi va supraveghea exprimarea, fără a cădea în retorism. ,,Cine 
priveşte şi tratează predica prin prisma frazei şi a succesului oratoric 
imediat, o denaturează şi o strică. Faptul că predica literară sau retorică 
poate să placă unora dintre ascultători, nu îndreptăţeşte pe preot să cedeze şi 
să sacrifice gustului interesele sufleteşti ale lor şi ale celorlalţi”.73 

  Prezentarea predicii, mai ales în vremea noastră, trebuie să se facă 
în cuvintele obişnuite ale tuturor, folosindu-se un vocabular îngrijit, bogat, 
propriu, curat, cu putere expresivă. Dintre calităţile stilului, generale şi 
particulare, cele mai strâns legate de actul omiletic sunt: corectitudinea 
(gramaticală şi de conţinut), puritatea, claritatea, precizia, concizia, 
naturaleţea, armonia şi fineţea.74 

 d. Memoria (memorarea cuvântării în vederea rostirii libere). 
Rostirea liberă a cuvântării asigură o mai  strânsă legătură între vorbitor şi 
ascultători, aşa încât preoţii sunt sfătuiţi să nu-şi citească predica, ci să 
vorbească liber. Predica nu este monolog, ea este dialog între preot şi 
credincioşi. Ceea ce predică preotul constituie răspunsul la întrebările pe 
care credincioşii şi le pun în mintea lor în ceasuri de  răgaz sau ascultând 
ceea ce li se spune de la amvon. Pentru a ţine seama de întrebările lor, 
predicatorul trebuie să le cunoască. Vorbirea liberă îl ajută tocmai în direcţia 
aceasta. Cuprinzându-i în privirile lui pe toţi, predicatorul poate citi dintr-un 
gest, dintr-o mişcare, din privirile ascultătorilor ce anume nedumeriri, ce 
anume întrebări formulează şi cunoscându-le, intuindu-le, le poate răspunde 
pe loc. Când însă îşi citeşte predica, preotul slăbeşte până la anulare legătura 

                         
72 Sf. IOAN GURĂ DE AUR, Despre Preoţie, trad. Pr. dr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1987, p. 107.  
73 Prof. TEODOR M. POPESCU, Predica, o mărturisire a preotului, în Revista ,,Glasul 
Bisericii ”, Anul (XLI), nr. 11-12, p. 646.  
74 Pr. prof. NICOLAE PETRESCU, Omiletica. Manual pentru Seminariile Teologice, 
Bucureşti, 1978, p. 223. 
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vie dintre el şi ascultători, riscând astfel să monologheze şi să împuţineze 
până la desfiinţare puterea de rodnicie subiectivă a cuvântului.75 

De aceea, ca să poată fi rostită liber şi fără poticneli, predica trebuie 
să fie memorată integral, mai ales de predicatorii începători. Primele predici 
trebuie memorate cu maximă grijă, pentru a preîntâmpina eventuale 
poticneli şi sincope în timpul predicării. Cu timpul, după ce vorbitorul va 
câştiga experienţă şi dexteritate în improvizaţii şi formulări ad-hoc, nu mai 
este atât de necesară memorarea integrală a predicii, fiind suficientă 
reţinerea reperelor de bază ale planului. O dată cu acestea putem memora şi 
anumite fraze la care s-a muncit mai mult şi care exprimă foarte bine 
adevărurile pe care vrem să le propovăduim. În acest scop, în ajunul rostirii 
predicii vom repeta liber, în liniştea camerei de lucru, fie predica integrală, 
fie măcar acele părţi care solicită un efort special pentru fixare.76 

e. Actio cuprinde mijloacele vorbitorului prin care îşi transmite 
predica: vocea, gestica, mimica, ţinuta vestimentară şi aspectul fizic. 

Vocea. ,,Cel mai bun mijloc de a avea o bună intonaţie este să fii  
natural, ca şi când ai vorbi cu un prieten, despre  un eveniment care te 
pasionează sau care ţi s-a întâmplat! Vocea noastră nu poate fi vibrantă 
decât atunci când exprimă un sentiment, o experienţă, o pasiune”.77 La fel şi 
în predică, nu utilizăm invariabil aceeaşi intensitate a vocii, pentru că 
trebuie s-o adaptăm în permanenţă textului, auditorului, spaţiului în care 
vorbim. Predicatorul, chiar dacă vorbeşte despre lucruri importante, nu 
înseamnă  că trebuie să devină grav şi plictisitor. Dimpotrivă, poţi rămâne  
convingător  pentru ascultători, fiind dinamic, percutant, trecând de la un ton 
solemn, în care contează fiecare silabă, la un ton familiar, ca şi cum ai 
mărturisi auditoriului un secret, încetinind rostirea unor fraze ca ele să 
capete greutate.78 

   Gestica. Gestul este complementul firesc şi necesar al cuvântului. 
Folosit în vorbirea obişnuită, el a fost şi este valorificat în mod deosebit în 
arta oratorică. La greci şi la romani, gesticulaţia constituia o parte integrantă 
a educaţiei retorice. Evident şi oratoria bisericească a acordat atenţia 
cuvenită gesturilor ca mijloace de întărire şi desăvârşire a celor transmise 
prin cuvânt. Se înţelege, fireşte, că la predică nu vom avea o poziţie rigidă, 
fixă, sau de copil timid care-şi rosteşte sufocat de emoţie poezia pe scenă, 

                         
75 Pr. prof. dr. DUMITRU BELU, Curs de Omiletică, dactil., f.a., Sibiu, p. 303. 
76 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Introducere..., p. 293.  
77 NATHALIE PACOUT, Parler en public, Alleur (Belgique), 1988, în limba română, Arta 
de a vorbi in public, trad. Mihai Ghivirigă, Ed. Globus, Bucureşti, 1998, p. 91, apud Pr. 
asist. drd. VASILE CRETU, art. cit., p. 180. 
78 Pr. asist. drd. VASILE CREŢU, Comunicarea în predică, în Revista ,,Ortodoxia”, nr. 
3-4/2004, p. 181.  
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dar nici nu vom face gesturi excentrice, fluturând mâinile în toate părţile. 
Vom face numai acele mişcări discrete, absolut necesare pentru a sublinia 
anumite momente ale predicii.79 

   Mimica şi privirea trebuie să însoţească, de asemenea, în mod 
natural şi discret textul predicii. Vom privi în aşa fel încât fiecare ascultător 
să se simtă văzut, fără a ne localiza cu insistenţă asupra cuiva. Un vorbitor 
care nu se uită spre cel care-l ascultă ar putea transmite mesaje de tipul: ,,nu 
sunt sigur pe ce spun”, ,,nu sunt prea sigur pe mine”  sau chiar ,,să  nu crezi 
ce-ţi spun”.80 

   Ţinuta vestimentară şi aspectul fizic  trebuie să fie în armonie cu 
îndatorirea pe care preotul o are de îndeplinit. Prin urmare, vom fi atenţi la o 
ţinută curată şi îngrijită, elegantă şi sobră, lipsită de excentrisme. 

   Toate cele mai sus enumerate ţin nu numai de ceea ce am putea 
numi ,,deontologia omiletică”, ci şi de bunul simţ al fiecărui vorbitor. Cine 
se îngrijeşte să cultive această virtute, cu siguranţă îşi va controla 
întotdeauna vocea, expresia feţei, gesturile, ţinuta corporală şi vestimentară.  
 
Concluzii. Slujirea cuvântului este un act liturgic, o îndatorire canonică şi 
un mijloc de  a-i conduce pe credincioşi pe drumul mântuirii. Pentru aceasta 
se cere, însă, o pregătire corespunzătoare, atât din punct de vedere 
intelectual cât şi duhovnicesc. Predica nu se datorează numai urechilor 
minţii ci ea trebuie să zguduie inimile. În acest sens, predicatorul creştin nu 
poate vorbi cu credibilitate şi cu o bună cunoaştere despre Dumnezeu fără a 
fi locuit de El, despre sfinţenie, fără a o practica, despre om, fără a-l iubi ca 
pe sine însuşi. Adevăratul propovăduitor este acela care creşte şi se înnoieşte 
cu fiecare ascultător pe care îl călăuzeşte spre mântuire şi îl îndreaptă cu 
privirea spre Hristos, Învăţătorul nostru Suprem. Dacă am înţeles că predica 
este un fruct spiritual, atunci vom şti că ea se pregăteşte cu rugăciune, cu 
meditaţie sfântă, aşa încât să izvorască firesc din viaţa interioară a preotului. 
Atunci când cuvintele care ies din gura preotului sunt o izbucnire sinceră a 
ceea ce el simte şi trăieşte, dacă el vibrează cu adevărat când rosteşte 
cuvântul lui Dumnezeu, ecoul trăirii sale se răsfrânge asupra credincioşilor 
care-l ascultă.81 Pentru a ridica nivelul predicii, care este o parte din trăirea 
lui, preotul trebuie să  ridice continuu nivelul său de gândire şi de trăire 
duhovnicească. Predica nu este numai vorbire, ci este viaţă preoţească. 
Aceasta o deosebeşte radical de orice altă vorbire. Sfinţenia vieţii presupune 

                         
79 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Introducere..., p. 294.  
80 NICKI STANTON, Comunicarea, Ed. S. C. Ştiinţă & Tehnică, Bucureşti, 1995, p. 11. 
81 Lect. dr. IOAN TOADER, Metode noi în practica omiletică, Ed. Arhidiecezană, Cluj, 
1991, p.172. 
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compatibilitate între cuvântul predicat şi viaţa personală. ,,Viaţa ta să-ţi fie 
oratoria ta!”, zice Fericitul Augustin,82 iar Sfântul Grigorie cel Mare ne 
spune: ,,Fiecare preot trebuie să vorbească mai mult prin viaţa sa curată, 
decât să arate prin cuvinte drumul pe care trebuie să-l urmeze. Căci cocoşul 
luat de Domnul ca simbol al unui bun propovăduitor, atunci când vrea să 
cânte îşi scutură aripile şi bătându-se pe sine, devine mai sprinten. Acest 
lucru vrea să arate necesitatea ca propovăduitorii să fie treji în hotărârea de a 
face binele. Să nu-i trezească pe alţii prin predică, în timp ce ei înşişi 
dormitează… Să se lovească pe ei înşişi cu aripile gândurilor bune, 
îndreptând, cu un aspru examen de conştiinţă moleşeala cea dăunătoare şi 
zadarnică. Înainte de a răsuna cuvintele lor de dojană, faptele vieţii lor să fie 
mărturii dovedite a ceea ce vor să spună cu gura”.83  

Aşadar, în afară de predica propriu-zisă, liturgică, preotul este dator 
să înveţe ,,cu timp şi fără timp” (I Tim. 4, 2), să folosească orice prilej 
pentru a lămuri pe ascultători asupra adevărurilor vieţii creştine. Parafrazând 
un cuvânt de folos rostit despre rugăciune, putem spune că preotul care 
predică  numai când predică, acela nu predică. În orice moment şi în orice 
împrejurare cuvântul preotului trebuie să fie o mărturisire de credinţă. Este 
absolut imposibil ca acelaşi preot care a fost invitat într-un loc sâmbătă 
seara, unde s-a întâlnit cu mai mulţi enoriaşi şi unde a vorbit mai mult decât 
era necesar, a doua zi să creadă că-i va convinge pe aceeaşi enoriaşi printr-o 
predică, oricât de ireproşabilă ar fi la prima vedere. Dacă predica nu devine 
stare permanentă în viaţa preotului, roadele sunt întâmplătoare şi nu sunt 
durabile. Oratoria, oricât ar fi de strălucită, dacă nu-şi are acoperire în viaţa 
preotului, poate cel mult să învingă dar nu să convingă. 
 
Abstract: The Priest and the Sermon. Current Implications  
The sermon or homily, which was completed by the catechesis, were and 
continue to be mandatory elements of the ceremonial of Holy Mass. It is not 
optional, nor the prerogative of certain more educated or talented priests, but 
a moment of the requisite ceremonial of Holy Mass. Both the sermon and 
the cult occupy a well-established and indispensable place in our Orthodox 
religious life. Preaching does not substitute the cult, cannot annul it, it is 
merely an integral part of it and its graceful fruit reaps particularly in the 
atmosphere of the cult. The Priest is, first and foremost, a servant of the 
word and not to preach would mean cancelling his own service; and where 

                         
82 Fer. AUGUSTIN, De doctrina christiana, PLXXXIV, 4, 61, apud Pr. prof. dr. VASILE 
GORDON, op.cit., p. 251. 
83 Sf. GRIGORIE CEL MARE, Cartea regulii pastorale, IV, 40, trad. în rom. de Prof. dr. 
Al. Moisiu, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996, p. 207. 
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he does not preach, others will come to take astray from the path of the truth 
and of the church those who, longing for the truth, did not learn it from the 
priest, being deceived by those showing fervour in service of lies. Preaching 
the redeeming Christian teachings with strength and wisdom is undoubtedly 
a sign that the priest is vigil and that the church is alive. Only in this way the 
priest will be able to be a servant in today’s time. He must know that he was 
called upon and sent to preach, not to be served. The Christians are, more 
than ever, starving to hear sermons that answer the questions they are 
struggling with it. For this, for the sermon to attain its aim, it is necessary to 
reconsider the requisites that should be imposed on preaching and the 
preacher, and it is this that we shall attempt to discuss here. 
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„Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut” (Ioan 20, 29) 
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Cine este Sfântul Toma? 
Unul dintre cei doisprezece Sfinţi Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos, 
Toma - zis şi „Geamănul” (cf. gr. Didymos), a intrat în conştiinţa universală 
drept modelul scepticului care „nu crede până nu vede şi până nu atinge”: 
Toma necredinciosul. Iar această „faimă” nu se datorează, aşa cum poate 
ne-am aştepta, autorilor sinoptici, ci Sfântului Ioan Teologul. În fiecare 
dintre cele trei Sfintele Evanghelii sinoptice, Toma este menţionat o singură 
dată, cu ocazia desemnării nominale a celor doisprezece apostoli (cf. gr. 
apostolos, ebr. shaliah = „trimis/ sol”). În cadrul acestor liste apostolice (cf. 
Matei 10, 2-4,2 Marcu 3, 16-19,3 Luca 6, 13-164), Sfântul Toma nu pare să 
aibă vreo poziţie privilegiată sau să se remarce prin ceva special. El va 
reapărea, de asemenea, la începutul cărţii Faptele Apostolilor, în rândul 
„celor unsprezece” apostoli (fără Iuda Iscarioteanul, de data aceasta), care 
aşteptau „în foişorul/ camera de sus” (gr. eis to hyperōon) înainte de 
Pogorârea Sfântului Duh: „Şi când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, 
unde se adunau de obicei: Petru şi Ioan şi Iacov şi Andrei, Filip şi Toma, 
Bartolomeu şi Matei, Iacov al lui Alfeu şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacov. 
Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu 
Maria, mama lui Iisus şi cu fraţii Lui” (1, 13-14). Conform mărturisirii 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 „Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, 
fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi Ioan fratele lui; Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei 
vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu; Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, 
cel care L-a vândut”. 
3 „Deci a rânduit pe cei doisprezece: pe Simon, căruia i-a pus numele Petru; pe Iacov al lui 
Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui Iacov, şi le-a pus lor numele Boanerghes, adică fii tunetului. 
Şi pe Andrei, şi pe Filip, şi pe Bartolomeu, pe Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov al lui Alfeu, şi 
pe Tadeu, şi pe Simon Cananeul, şi pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a şi vândut”. 
4 „Şi când s-a făcut ziuă, a chemat la Sine pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe 
care i-a numit Apostoli. Pe Simon, căruia i-a zis Petru, şi pe Andrei, fratele lui, şi pe Iacov, 
şi pe Ioan, şi pe Filip, şi pe Vartolomeu, şi pe Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov al lui Alfeu şi 
pe Simon numit Zilotul, şi pe Iuda al lui Iacov şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut 
trădător”. 
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Faptelor (1, 21-225), Toma, alături de toţi ceilalţi apostoli, au fost martori ai 
activităţii publice a lui Mesia, de la Botezul lui Ioan, în râul Iordan, până în 
momentul Înălţării Sale la cer şi şederii de-a dreapta Tatălui. Aşadar, cei trei 
evanghelişti sinoptici nu au păstrat din istoria, cu certitudine complexă, a 
Sfântului Apostol Toma decât un simplu nume (care pare, mai degrabă, un 
supranume).  

Pe de altă parte, graţie Sfântului Evanghelist Ioan putem afla mult 
mai multe despre rolul excepţional pe care l-a avut Toma în interiorul 
cercului apostolic. Una dintre explicaţiile acestui fenomen unic în naraţiunea 
„Evangheliei duhovniceşti” (gr. pneumatikon euangelion) se datorează, spun 
specialiştii, raporturilor strânse pe care aceasta le-a avut, încă de la 
începuturi, cu curentele gnostice.6 „Gnosticismul” desemnează un sistem 
religios dualist, care punea accentul pe „cunoaştere” (de la termenul grecesc 
gnôsis). Conform acestuia, va fi mântuit doar cel care ajunge la cunoaşterea 
secretelor rezervate exclusiv unui grup iniţiatic. „Aleşii” vor avea astfel 
acces la cunoaşterea secretelor lumii, a lui Dumnezeu şi a omului. În cadrul 
acestor cercuri gnostice, personajul Toma a jucat un rol crucial, căci el ar fi 
fost însuşi „geamănul lui Iisus”.7 

                         
5 „Deci trebuie ca unul din aceşti bărbaţi, care s-au adunat cu noi în timpul cât a petrecut 
între noi Domnul Iisus, începând de la botezul lui Ioan, până în ziua în care S-a înălţat de 
la noi, să fie împreună cu noi martor al Învierii Lui”. 
6 Toma este o figură importantă în cercurile gnostice din primele două secole creştine, aşa 
cum reiese chiar din „Evanghelia lui Toma”, scriere care face parte în corpus-ul celor 54 de 
texte gnostice descoperite în pământul Egiptului, la Nag Hammadi, în anul 1954. 
Evanghelia după Ioan a apărut, fără îndoială, în regiunea Siriei, locul în care Toma se 
bucura de o veneraţie aparte. Aici au apărut, cel mai probabil, „Faptele lui Toma” şi 
„Evanghelia apocrifă a lui Toma” (începutul secolului al II-lea d.Hr.), legate organic de 
curentele gnostice. Evanghelia după Toma a fost redactată, probabil, în limba siriacă. Nu ne 
putem pronunţa asupra filiaţiei versiunii copte, dacă ea a fost tradusă direct din siriacă, sau 
mai degrabă prin intermediul limbii greceşti. 
7 După o tradiţie raportată de către opera gnostică numită „Pistis Sophia”, după Învierea Sa, 
Mântuitorul Iisus Hristos le-ar fi încredinţat lui Toma, lui Filip şi lui Matei mandatul de a 
propovădui cuvintele şi faptele Sale, pentru a le păstra şi a le transmite. De asemenea, 
Evanghelia coptă gnostică „după Toma”, o colecţie formată din 114 cuvinte (logia) ale lui 
Iisus, începe astfel: „Acestea sunt cuvintele cele ascunse pe care le-a grăit Iisus cel Viu şi 
pe care le-a scris Didymos Iudas Toma”. În logion-ul 13 Toma îi ia locul lui Petru în 
episodul mărturisirii de credinţă (cf. Matei 16, 13-20): „Iisus le-a spus ucenicilor lui: 
Asemui-ţi-mă şi spuneţi-mi cu cine semăn. A spus Simon Petru: Semeni cu un înger drept. 
A spus Matei: Semeni cu un filosof înţelept. A spus Toma: Stăpâne, gura mea nu va îngădui 
nicicum să spun cu cine semeni. Iisus a spus: Eu nu sunt stăpânul tău deoarece ai băut şi te-ai 
îmbătat din izvorul acela clocotitor pe care eu l-am măsurat. Şi 1-a luat [pe Toma] şi 1-a dus 
deoparte şi i-a spus trei cuvinte. Când Toma a venit la tovarăşii lui, ei l-au întrebat ce i-a spus 
Iisus. Toma le-a spus: Dacă v-aş zice unul din cuvintele pe care [Iisus] mi le-a spus, aţi lua 
pietre şi le-aţi arunca în mine şi un foc ar ieşi din pietre şi v-ar mistui” – vezi Evanghelia 
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Numele „Toma” (gr. Thomas) pare mai degrabă, aşa cum remarcam 
anterior, un supranume8 sau un „cognomen”. În aramaică, cuvântul Taumā/ 
Tōmā (cf. ebr. tə'ōm) înseamnă „geamăn”, ceea ce corespunde grecescului 
Didymos (vezi şi „Didim”).9 Nu se ştie cine i-a fost fratele geamăn. În trei 
din cele şapte cazuri10 în care apostolul este amintit în Evanghelia după 
Ioan, termenul semitic este tradus în greacă (Thomas ho legomenos Didymos 
= „Toma care se numeşte/ (cel) numit Geamănul”; cf. Ioan 11, 16; 20, 24; 
21, 2), ceea ce poate indica faptul că destinatarii nu erau tocmai familiari cu 
limba aramaică. Cele şapte ocurenţe ioaneice se raportează, de fapt, la trei 
episoade, unice în literatura neotestamentară, care îl au drept protagonist pe 
Sfântul Apostol Toma. Primele două secvenţe sunt mai puţin cunoscute, însă 
ultimul – cel din capitolul 20 – a devenit paradigmatic pentru imaginea sa. 
Însă, la o analiză mai profundă, observăm că primele două episoade nu sunt 
secundare, ci ele vin să clarifice statutul apostolului şi să pregătească scena 
din penultimul capitol al scrierii. De altfel, Toma se înscrie perfect în 
tipologia personajului ioaneic, care ne permite să înţelegem mai bine 
trecerea de la „a vedea” la „a crede”, dar rămâne, în acelaşi timp, „ca figură 
a credinţei în Hristos, […] în Noul Testament, o construcţie originală a lui 
Ioan”.11 Cu siguranţă, în cadrul strategiei narative a Evangheliei a IV-a, 
Toma este mai mult de un simplu faire-valoir: personaj episodic, acesta 
manifestă un puternic ataşament faţă de Învăţătorul său, chiar dacă acesta 
este însoţit adesea de neînţelegere, ignoranţă, îndoială şi chiar rezistenţă. 
Este gata să moară odată cu Iisus (11, 16), dar mai târziu nu ştie unde se 
duce Acesta (14, 5), iar la final refuză să dea crezare mărturiei celorlalţi 
ucenici (20, 25), până când Iisus nu îl încredinţează de Învierea Sa.12  

                                                               
după Toma, Ediţie bilingvă, Traducere din limba coptă, studiu introductiv şi note de 
GUSTAVO-ADOLFO LORIA-RIVEL, ediţie îngrijită de Ioan-Florin Florescu, Ed. Polirom, 
Iaşi, 2003. 
8 Cf. DEX, „SUPRANÚME, supranume, s.n. Nume adăugat la numele propriu al unei 
persoane în semn de cinste sau pentru a o distinge printr-o caracteristică sau printr-o 
circumstanţă de altă persoană cu acelaşi nume. ♦ Poreclă. – Supra + nume (după fr. 
surnom)”. 
9 Folosirea alăturată a celor două nume este redundantă, ea fiind obişnuită doar în mediul 
siriac. Tot specifică mediului siriac este şi confundarea lui Iuda (nu Iscarioteanul, ci acela 
numit în sinoptice „al lui Iacob”) cu Toma. În versiunea siriacă curetoniană (secolul al IV-lea 
d.Hr.), în Ioan 14, 22, în loc de „Iuda” apare „Iuda Toma”. 
10 Este vorba despre Ioan 11, 16; 14, 5; 20, 24.26.27.28; 21, 2. 
11 I. R. VIGNOLO, Personaggi del Quatro Vangelo, figure della fede in San Giovanni, 
Glossa, Milan, 1994, p. 53. 
12 ALAIN MARCHADOUR, Thomas, le disciple des extrêmes, în Les personnages dans 
l’Evangile de Jean. Miroir pour une christologie narrative, Coll. Lire la Bible, Les Editions 
du Cerf, Paris, 2004, p. 131.   
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Toma a rămas în memoria colectivă ca „cel ce se îndoieşte” sau, mai 
degrabă, ca ucenicul care, neadmiţând mărturia comunităţii, rămâne la 
propria convingere, dar care, în faţa evidenţei, cedează cu sinceritate. 
Potrivit tradiţiei celei mai vechi, ar fi evanghelizat Persia şi India.13 Biserica 
Ortodoxă îl prăznuieşte, în fiecare an, pe data de 6 octombrie, precum şi în 
duminica a doua după Sfintele Paşti (Duminica Tomei). De asemenea, în 
cadrul slujbei de vecernie numită „a doua Înviere”, se citeşte (în mai multe 
limbi) pericopa evanghelică din Evanghelia după Ioan 20, 19-25, care 
vorbeşte despre o primă arătare şi un prim dialog dintre Mântuitorul şi 
Sfinţii Apostoli, fără Toma.14 

 
„Atunci Toma, cel numit „Geamănul”, le-a zis celorlalţi ucenici: Să 
mergem şi noi ca să murim cu El” (Ioan 11, 16) 
Prima intervenţie a Sfântului Toma se regăseşte spre sfârşitul primei părţi a 
Evangheliei după Ioan (cap. 1-12), într-o secţiune pe care unii exegeţi au 
considerat-o ca o trecere spre partea a doua a scrierii, sau chiar ca începutul 
acestei părţi secunde, în care Mântuitorul Iisus Hristos Îşi manifestă slava 
Sa.15  

În cei aproximativ trei ani ai activităţii publice a lui Iisus, discipolii 
sunt acolo cel mai adesea ca martori ai revelaţiei Sale, dar şi ai dificultăţilor 
pe care le întâmpină în rândul „poporului ales”. Pentru ei, această perioadă 

                         
13 Potrivit lui Origen, citat de Eusebiu de Cezareea (anul 340), în Istoria Bisericească 
(III.1.1), Toma a întreprins activitatea de evanghelizare a părţilor, iar tradiţia apocrifă îl 
plasează ca propovăduitor al Evangheliei lui Hristos în India, unde a murit ca martir. 
Creştinii sirieni din Malabar susţin cu tărie că se trag din Sfântul Apostol Toma şi că acesta 
a fost martirizat la Calamina (Mylapore), lângă Madras. Există şi o „Cruce a Sfântului 
Toma”, gravată în piatră, care datează din secolele VI-VIII d.Hr., însoţită de o inscripţie a 
cărei traducere este problematică. Moaştele Sfântului Apostol Toma au fost aduse la 
Edessa, după unele păreri în anul 165 d.Hr., iar după altele în 394. Prima dată pare 
plauzibilă, întrucât legăm de acest eveniment scrierea „Faptelor lui Toma”, care, se pare, a 
fost redactată la sfârşitul secolului al II-lea şi începutul sec. al III-lea. În arta creştină, 
Sfântul Toma este  reprezentat în genunchi, în  faţa Mântuitorului, atingându-I coapsa, iar, 
în virtutea meseriei care i-a fost atribuită, aceea de constructor, cu o rigla şi un echer în 
mână. În Evul Mediu, el a fost considerat patronul arhitecţilor, zidarilor şi al pietrarilor. 
14 Vecernia de Luni, din Săptămâna Luminată, se săvârşeşte în Duminica Paştilor, de obicei 
la amiază şi este cunoscută în popor sub denumirea de „a doua Înviere” sau „Învierea 
mică”. Ea aminteşte de prima arătare a Mântuitorului de după Învierea Sa din morţi, în 
chiar ziua Învierii, înaintea ucenicilor, spre seară, fără Toma. De obicei, această slujbă se 
săvârşeşte doar în catedrale sau mânăstiri, deoarece se recomandă ca pericopa evanghelică 
(Ioan 20, 19-25) să fie rostită în mai multe limbi (daca se poate în 12 limbi, după numărul 
simbolic al celor 12 apostoli care au propovăduit în lume vestea Învierii lui Hristos 
Domnul).  
15 Vezi IDEM, Lazare, Coll. Lectio Divina no 132, Les Editions du Cerf, Paris, 1988, p. 91-110.  
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este încă una de formare, de acumulare, singura condiţie fiind aceea de a-I 
rămâne aproape şi fideli. Această credinţă, care cere o permanentă verificare 
şi aprofundare, nu va cunoaşte o veritabilă încercare decât în ultimele zile 
ale vieţii pământeşti a Mântuitorului. Abia cu ocazia Pătimirilor lui Hristos 
dificultatea vocaţiei apostolilor Săi se va impune în toată complexitatea ei şi 
va deveni hotărâtoare. Putem considera că, odată cu învierea lui Lazăr, „a 
venit vremea” încercării, cu adevărat, pentru cei doisprezece ucenici.   

În această pericopă, a învierii lui Lazăr (11, 1-46), ultimul „semn” 
(al şaptelea din seria ioaneică) săvârşit de Iisus înainte de Pătimiri, ucenicii 
sunt descrişi ca petrecând în aceeaşi atmosferă a învăţării, a urmării lui 
„Hristos-Lumina” care-i însoţeşte permanent. Odată cu apropierea iminentă 
a Patimilor, ucenicii încep să se confrunte cu primele reacţii de teamă, în 
faţa pericolelor la care ei înşişi sunt expuşi împreună cu Învăţătorul lor: 
„Ucenicii I-au zis: Învăţătorul, acum căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, şi 
iarăşi Te duci acolo? (gr. kai palin hypageis ekei;)” (11, 8).  

A-L asculta şi a-I urma necondiţionat: acestea sunt cele două 
dimensiuni fundamentale ale lui Imitatio et Sequela Christi. Aici „urmarea 
lui Hristos” pare să fi ajuns în punctul culminant, căci pentru aceasta a venit 
în lume Fiul lui Dumnezeu: „Acum sufletul Meu e tulburat, şi ce voi zice? 
Părinte, izbăveşte-Mă, de ceasul acesta. Dar pentru aceasta am venit în 
ceasul acesta (gr. alla dia touto elthon eis ten horan tauten)” (12, 27). În 
faţa reticenţei generale a ucenicilor, Toma intervine pentru a-şi invita 
tovarăşii (gr. symmathitai; litt. „co-ucenicii”) să se angajeze în mod deplin 
pe calea lui Hristos: „Deci a zis Toma, care se numeşte Geamănul, celorlalţi 
ucenici: Să mergem şi noi şi să murim cu El (gr. Agomen kai hemeis hina 
apothanomen met’ autou)” (11, 16).  

Îndrăzneala sa în acest moment tensionat, răspunsul prompt şi 
generos, precum şi fidelitatea pentru Învăţătorul său până la sacrificiul 
suprem ne aminteşte (cu ironia de rigoare a autorului) de un gest similar al 
lui Simon-Petru, care, deşi va spune că este gata să moară şi el pentru 
Hristos (13, 3716), se va lepăda de Acesta cu foarte mare uşurinţă, „de trei 
ori, înainte de a cânta cocoşul”, în curtea arhiereului, după prinderea şi 
arestarea Sa (18, 15-18, 25-27).17 Totuşi, pentru moment, intervenţia lui 
Toma este eficace şi îi ajută pe ucenici să depăşească un moment de ezitare 
crucial pentru ceea ce va urma. 

                         
16 „Zis-a Petru Lui: Doamne, de ce nu pot să urmez Ţie acum? Sufletul meu îl voi da pentru 
Tine”. 
17 Vezi şi textele paralele din sinoptice despre celebra „lepădare a lui Petru”: Matei 25, 69-75; 
Marcu 13, 66-72; Luca 54-62. 
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Natalia Manoilescu Dinu vine cu o interpretare diferită şi vede în 
afirmaţia apostolului Toma o consecinţă a pesimismului propriu firii sale şi 
a lipsei unei credinţe puternice în puterea lui Hristos. „Aplecat prin fire spre 
îndoială, înclinat să acorde întâietate aspectelor negative ale existenţei, 
Toma se arată resemnat la gândul că ar putea împărtăşi soarta lui Lazăr. 
Înfricoşat, ca şi ceilalţi apostoli, la gândul revenirii în preajma Ierusalimului, 
unde ştia că Iisus este urmărit, el acceptă cu seninătate riscul de a fi ucis 
împreună cu Domnul său şi cu ceilalţi ucenici. Toma nu aşteaptă o minune 
şi, conform firii sale, priveşte realitatea în faţă, lipsit de speranţe, dar hotărât 
să moară, dacă va fi nevoie. Cuvintele sale exprimă o resemnare pasivă, care 
îl defineşte pe apostol, explicând în mare măsură atitudinea sa de după 
Înviere. Totuşi, din cuvintele lui răzbate o mare capacitate de suferinţă şi de 
jertfă, care însă nu e dublată de o credinţă egală cu puterea sa de dăruire. 
Numai după primirea Sfântului Duh, Toma, dimpreună cu ceilalţi apostoli, 
se va preface într-un vestitor neşovăielnic al Învierii lui Hristos”.18  

De altfel, această interpretare, care pune accentul pe „spiritul critic 
deosebit pe care îl arată Toma, chiar şi după Învierea Domnului” (Pr. D. 
Stăniloae) îi aparţine Sfântului Chiril al Alexandriei, care spune: „Răspunsul 
lui Toma arată mare alipire de Hristos, dar şi frică. Arată un cuget iubitor 
de Dumnezeu, dar amestecat cu neîncredere. Nu suferă să rămână fără El şi 
îi îndeamnă şi pe ceilalţi să facă la fel. Socoteşte că (Învăţătorul) va pătimi 
din partea iudeilor, fără să vrea, din cauza pornirii iudeilor de a-L ucide, ei 
nevăzând puterea Mântuitorului aşa cum trebuia. Hristos îi numea fricoşi, 
iertând pe iudei pentru cele ce suferea de la ei. Toma zice deci că nu trebuie 
să se despartă de Învăţătorul, chiar dacă îi aşteaptă un pericol neîndoielnic. 
Zâmbind în oarecare fel, Toma a spus: Hai să mergem, adică hai să murim! 
Sau zice: Desigur, dacă vom merge, vom muri. Dar să nu refuzăm să 
pătimim. Căci nu trebuie să ne iubim aşa de mult viaţa. Iar dacă scoală 
mortul, degeaba ne e frică, pentru că avem cu noi pe Cel ce poate învia pe 
cei ce mor”.19 
 
„Toma i-a zis: Doamne, nu ştim unde Te duci. Cum putem să ştim 
calea?” (Ioan 14, 5) 
Într-un fel mult mai amplu decât ceilalţi trei evanghelişti sinoptici, Sfântul 
Ioan Teologul ne expune în Evanghelia sa, într-o manieră proprie, 
„discursurile de adio ale lui Iisus”, care au valoarea unui testament spiritual, 
                         
18 NATALIA MANOILESCU DINU, Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Sfintelor 
Evanghelii, Ed. Bizantină, Bucureşti, 2004, p. 469. 
19 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, în 
col. PSB, vol.  41, traducere, introducere şi note de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 2000,  p. 744. 
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apărând ca o sinteză a nucleului esenţial al mesajului Său. Începutul acestor 
cuvântări este inaugurat de gestul impresionant al spălării picioarelor 
ucenicilor Săi (cap. 13), în care slujirea mântuitoare a lui Iisus pentru 
omenirea care avea nevoie de înnoire este rezumată într-un gest de 
smerenie, iar la sfârşit, cuvintele lui Iisus se transformă în Rugăciunea 
Arhierească (cap. 17), a cărei bază a fost identificată de către exegeţi în 
ritualul sărbătorii iudaice a ispăşirii (ebr. Yom Kippur).  

În cadrul acestor cuvântări rezonante, ucenicii lui Iisus intervin 
destul de rar, doar în anumite momente-cheie, şi de cele mai multe ori ca un 
faire-valoir,20 decât ca nişte personaje veritabile înzestrate cu o psihologie 
complexă. Acum, cuvintele Mântuitorului sunt omniprezente şi 
omnipotente, iar discipolii devin mai mult receptori şi mai puţin nişte 
parteneri activi de dialog.21  

În afară de Iuda (nu Iscarioteanul) care are o singură manifestare în 
toată Evanghelia (14, 2222), rămân doar trei apostoli ale căror intervenţii 
sunt destul de frecvente pe parcursul întregului text: Simon-Petru, Filip şi 
Toma. Ca şi în cazul învierii lui Lazăr, întrebarea lui Toma („Doamne, nu 
ştim unde Te duci (gr. pou hypageis); şi cum putem şti calea (gr. ten 
hodon)?” - 14, 5) rezonează cu o alta a lui Simon-Petru: „Doamne, L-a 
întrebat Simon-Petru, unde Te duci? (gr. pou hypageis;) Răspuns-a Iisus: 
Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei 
urma” (13, 36). Referindu-se la această întrebare, Vignolo afirmă: „Avem 
de-a face aici cu o încărcătură de ironie dramatică: tocmai cel care 
revendicase că va împărtăşi aceeaşi cale şi acelaşi destin cu Iisus (Ioan 11, 
16), recunoaşte acum că de fapt nu ştie nimic despre calea şi scopul către 
care Iisus se îndreaptă”.23 

De fapt, Iisus tocmai le spusese ucenicilor unde se va duce: „Şi unde 
Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea” (14, 5), afirmaţie care îl nedumireşte pe 
Toma, „apostol plin de bun simţ robust şi foarte pământesc şi, de aceea, mai 
puţin apt să înţeleagă tainele suprafireşti”.24 Întrebarea lui Toma pare, în 
acest context, retorică şi constituie probabil încă un prilej pentru autorul 
Evangheliei de a aprofunda tema. Remarca lui Toma declanşează un răspuns 

                         
20 Fr. faire-valoir = „personaj secundar/ din planul secund care serveşte la punerea în 
valoare/ evidenţă a actorului/ personajului principal”. 
21 Cu excepţia cap. 13, unde Simon-Petru, „ucenicul pe care-l iubea Iisus” şi Iuda joacă un 
rol activ, rolul ucenicilor se rezumă la simpla şi tăcuta lor prezenţă, ca nişte „actori 
figuranţi” care nu fac altceva decât să-i dea un plus de viaţă discursului lui Iisus şi să-i 
anticipeze obiectivele. 
22 „I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii?” 
23 I. R. VIGNOLO, op.cit., p. 59. 
24 N. MANOILESCU DINU, op.cit., p. 575. 
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memorabil al Mântuitorului: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa (gr. Ego eimi 
he hodos, kai he aletheia kai he zoe)” (14, 6). În această succesiune de 
metafore, care a născut mai multe interpretări, elementul esenţial rămânea 
„calea” (gr. he hodos), despre care a întrebat Toma. Însă Iisus răspunde cu 
„supra-măsură”: Eu sunt Calea şi nu numai, ci şi Adevărul şi Viaţa. Calea, 
dar şi destinaţia, mijlocul, dar şi scopul, din punctul de vedere al 
credinciosului. Iisus se raportează mereu la Tatăl: El este calea adevărată şi 
vie ce duce la Tatăl.25 

Sfântul Chiril al Alexandriei spune că Hristos le vorbeşte ucenicilor 
„încă prin ghicitură şi prin multe chipuri”, ceea ce provoacă întrebarea 
pragmaticului Toma, preocupat de locul şi ţinta călătoriei. Dar şi de această 
dată, Hristos „trece peste curiozitatea ucenicului” şi „nu răspunde la ceea ce 
voia el, ci păstrând aceasta pentru sine şi lăsând-o pentru timpul potrivit, le 
descoperă spre folos doar ceea ce le era necesar să afle. Eu sunt, zice, Calea, 
Eu, Adevărul, Eu, Viaţa […] Socotesc că înţelesul cuvântului e adânc şi nu 
uşor de pătruns. Totuşi, nu trebuie să ne lenevim în încercarea de a-l 
pătrunde […] El ne arată că ne apropiem de încăperile dumnezeieşti şi ne 
urcăm la Biserica celor întâi născuţi prin trei lucruri: prin lucrare, sau prin 
virtuţi de multe feluri, prin credinţa cea dreaptă şi prin nădejdea în viaţă. Şi 
oare este altcineva care să ne ajute să putem acestea, sau să ne fie 
pricinuitorul, cauza sau motivul lor decât Domnul nostru Iisus Hristos? […] 
Deci El este Adevărul şi El este Calea, adică temeiul adevărat al credinţei şi 
norma cunoaşterii nerătăcite a lui Dumnezeu […] Deci El este Adevărul, El 
este Viaţa, şi ne va da nouă viaţa prin nădejde, adică pe cea nestricăcioasă şi 
fericită şi întru sfinţenie. Căci El ne învie pe noi, chiar ajunşi morţi din 
cauza vechiului blestem. Şi ne va aduce iarăşi la ceea ce am fost la început. 
Deci toate le avem în El; şi prin El s-au arătat şi se vor înfăptui toate cele 
bune şi înalte foarte”.26  

Din aceste pasaje unice în literatura evanghelică reţinem faptul că, în 
momentul în care Iisus îşi rosteşte testamentul spiritual, ucenicii Săi sunt 
departe de a-I fi interiorizat mesajul. În pofida perioadei destul de lungi de 
pregătire de care avuseseră parte, se lovesc de câteva obstacole esenţiale: în 
mod paradoxal, nu înţeleg menirea lui Iisus, care este esenţială în misiunea 
Sa. „Iar înainte de sărbătoarea Paştilor, ştiind Iisus că a sosit ceasul Lui, ca 
să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pe ai Săi cei din lume, până la 
sfârşit i-a iubit” (13, 1) […] „Deci unii dintre ucenicii Lui ziceau între ei: Ce 

                         
25 Cf. Noul Testament. Evanghelia după Ioan, Ediţia a II-a bilingvă, Introduceri, traducere, 
comentariu şi note patristice de Cristian Bădiliţă, Ed. Vremea, Bucureşti, 2015, p. 344-345. 
26 SF. CHIRIL, op.cit., p. 838-839. 
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este aceasta ce ne spune (Ti estin touto ho legei hemin): Puţin şi nu Mă veţi 
mai vedea, şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea, şi că Mă duc la Tatăl?” (16, 17).  
„Domnul meu şi Dumnezeul meu” (Ioan 20, 28) 
Capitolul 20 al Evangheliei după Ioan se raportează la două dimensiuni 
esenţiale, corespunzătoare unor topos-uri specifice finalului genului literar 
evanghelic: mormântul gol, cu „piatra ridicată”, pe care îl descoperă mai 
întâi Maria Magdalena şi ulterior Simon-Petru şi „celălalt ucenic pe care-l 
iubea Iisus” (1-8); un spaţiu închis, cu „uşile încuiate”, în care ucenicii, cu şi 
fără Toma, stau ascunşi de frica iudeilor. Leitmotivul celor două scene este 
Învierea Mântuitorului, care este adeverită de trei arătări succesive ale 
Domnului Înviat: mai întâi Mariei Magdalena (14-18), căreia îi interzice să 
se atingă de El,27 apoi ucenicilor fără Toma (19-24) şi, mai apoi, ucenicilor 
cu Toma (25-29). Finalul capitolului vorbeşte despre mulţimea minunilor 
săvârşite de Hristos, dar expune şi scopul principal al bunei vestiri, care este 
unul soteriologic: „Deci şi alte multe minuni (gr. kai alla semeia epoiesen) a 
făcut Iisus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar 
acestea s-au scris, ca să credeţi (gr. hina pisteusete) că Iisus este Hristosul, 
Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui (gr. zoen echite 
en to onomati autou)” (30-31). 

Ucenicii se adună într-o încăpere cu uşile închise, de frica iudeilor, 
dar, cel mai probabil, şi ca o consecinţă a mesajului Mariei Magdalena, care 
Îl văzuse pe Domnul Înviat. Deşi Domnul profeţise, înainte de Patimi, 
risipirea ucenicilor (16, 3228), faptul că aceştia se re-adună inaugurează un 

                         
27 Motivul acestei interdicţii, spune Sfântul Chiril al Alexandriei, deşi „nu e uşor de înţeles 
de către cei mulţi, căci în el este ascunsă o taină”, constă în faptul că acum, „după ce a 
împlinit toată iconomia, a răbdat crucea şi moartea pe cruce, şi a înviat, şi a arătat că firea 
Sa e mai tare ca moartea, împiedică pe cei ce vin la El să se atingă de însuşi Sfântul Lui 
Trup, făcând din aceasta un chip al lucrării şi Taina Împărtăşirii de El”. Aşadar, Maria 
Magdalena este oprită deocamdată de la atingerea Trupului Său, pentru că „umanitatea nu 
primise încă Duhul Sfânt. Fiindcă, deşi Hristos Se sculase din morţi, Duhul nu fusese încă 
dat omenirii de către Tatăl prin El (prin Fiul). Căci abia după Înălţarea Lui la Dumnezeu-
Tatăl, L-a trimis pe Duhul”. În privinţa permisiunii acordate lui Toma de a-L atinge, mai 
târziu, acelaşi Sfânt Părinte adaugă: „Dar lui Toma îi îngăduie să-I pipăie coasta şi să 
cerceteze cu degetul urmele cuielor. Am arătat deja de ce a făcut Domnul astfel, dar vom 
reaminti, reluând ceea ce am spus. Nu venise timpul ca Maria să-L atingă, deoarece încă nu 
fusese sfinţită prin harul Duhului Sfânt […] Dar lui Toma îi îngăduie să-l atingă, pentru că 
el se îmbogăţise cu Duhul împreună cu ceilalţi. Căci, precum am spus înainte, nu a fost 
văduvit de Duhul pentru că nu se afla cu ceilalţi. Fiindcă dărnicia Dătătorului se revărsa şi 
asupra lui, darul acordându-se tuturor Sfinţilor ucenici”  – SF. CHIRIL, op.cit., p. 1144-1146, 
1166-1167.  
28 „Iată vine ceasul, şi a şi venit, ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi 
singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine”. 
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nou început şi vesteşte pregătirea pentru „o nouă întâmpinare” a Domnului, 
de data aceasta Înviat.  

Întâlnirea este una emoţionantă şi importantă: „Iisus a venit şi a stat 
în mijlocul lor” (20, 19), împlinind promisiunea pe care o rostise cu ocazia 
„discursului de adio”: „Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi […] Aţi auzit 
că v-am spus: Mă duc şi voi veni la voi” (14, 18.28). Deşi este acelaşi Iisus 
alături de care stătuseră şi pe care îl auziseră învăţând şi făcând minuni, care 
fusese răstignit, totuşi acum are un trup pnevmatizat, care încă mai poartă 
semnele cuielor şi a suliţei. Este o atmosferă solemnă, în cadrul căreia 
Învăţătorul îşi trimite ucenicii la propovăduire („Precum M-a trimis pe Mine 
Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi” - 20, 21), împlinind din nou profeţia din 17, 18: 
„Precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume”.  

La auzul veştii că Domnul Înviat li S-a arătat celorlalţi ucenici, 
Toma se îndoieşte,29 probabil ca o reacţie negativă la faptul că „ratase” o 
primă întâlnire în care apostolii primiseră mandatul misiunii („durerea de a 
nu se învrednici şi el de vederea Mântuitorului nostru” – Sf. Chiril, ad 
locum) şi, de asemenea, ca un refuz încăpăţânat de a primi mărturia 
companionilor săi, ceea ce constituie calea privilegiată de a primi Vestea cea 
Bună. Dacă înainte de învierea lui Lazăr, Toma e gata să moară alături de 
Iisus, aici, evanghelistul îl prezintă într-o cu totul altă ipostază, a omului 
dubitativ, care nu poate crede dacă nu vede cu proprii ochi şi nu atinge cu 
propriile mâini. Se pare că apostolul care dăduse dovadă, în mai multe 
rânduri, de un spirit pozitiv şi pragmatic este totuşi lipsit de orice avânt 
mistic, prea puţin înclinat să creadă în minuni. El devine astfel simbolul 
celui care nu crede prin intermediul mărturiei, ci doar dacă verifică personal 
datele credinţei.30 Credinţa scepticului e condiţionată pragmatic. Conjuncţia 
„dacă” (gr. ean) este folosită nu mai puţin de trei ori în acelaşi verset: „Dacă 
nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul 
meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi 
crede” (20, 25). Toma doreşte să vadă, mai întâi, cu ochii lui „semnele” (gr. 
typoi) cuielor, apoi să atingă aceste semne (urme) cu propriile mâini şi, în 

                         
29 Aceeaşi temă a îndoielii după vestea Învierii se regăseşte şi la sinoptici: Matei 28, 17; 
Luca 24, 11.41; Marcu 16, 11.14, însă numai Ioan o dramatizează într-un mod atât de 
personal, atribuind-o unei singure persoane dintre apostoli. „Raportul dintre dovadă şi 
credinţă străbate întreaga istorie a creştinismului de după Înviere. Pe ce bază cred creştinii 
în Învierea lui Iisus? Pe baza mărturiilor ucenicilor Acestuia, păstrate în textele Noului 
Testament şi confirmate de tradiţia apostolică. În ce măsură sunt credibile aceste mărturii? 
Ajung aceste mărturii pentru a valida credinţa în Înviere? Tot atâtea întrebări care vor însoţi 
creştinismul până la parusie” – C. BĂDILIŢĂ, op.cit., p. 420-421.    
30 Probabil în comunitatea ioaneică existau credincioşi care îşi exprimau îndoiala faţă de 
Învierea Domnului, iar mesajul le este adresat în mod special. 
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fine, pentru a fi pe deplin încredinţat, să atingă şi rana din coasta Domnului. 
Cuvântul-mărturie al celorlalţi nu îi este suficient şi nu îl convinge. Cu toate 
acestea, Sfântul Chiril al Alexandriei socoteşte că „dorinţa ucenicului de a 
se încredinţa a fost binevenită pentru ca, prin asigurarea lui, să credem şi 
noi, cei după el, în chip neîndoielnic, că trupul care a atârnat pe cruce şi a 
pătimit moartea a fost făcut viu de Tatăl, prin Fiul”.31 

Opt zile mai târziu (adică în duminica următoare – ziua când 
comunitatea creştină celebra Euharistia),32 Iisus se arată din nou şi Toma 
este, de data aceasta, acolo pentru a primi mesajul. Mântuitorul reia parcă à 
la lettre cuvintele sceptice ale apostolului incredul (dovadă că ştie ce-l 
frământă), („căci avea nevoie de acest leac cel care suferea mai mult şi avea 
mai puţină credinţă” – Sf. Chiril, ad locum), spunându-i: „Adu degetul tău 
încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi 
necredincios ci credincios (gr. me ginou apistos alla pistos)” (20, 27). 
Textul grec subliniază cu vigoare opoziţia dintre apistos şi pistos, susţinută 
de un singur verb: ginesthai = „a deveni”, la imperativ prezent, precedat de 
negaţia me = „nu”. Aşadar, nu este vorba neapărat de un „Toma 
necredincios”, după cum ar sugera unele traduceri, ci de un „comportament 
momentan al lui Toma, care se arată a fi sceptic”.33 

La invitaţia de a-şi satisface până la absurd nevoia de palpabil, Toma 
răspunde printr-un strigăt puternic de credinţă, mai mare decât oricare altul 
rostit de vreo femeie sau vreun bărbat în evanghelii: „Domnul Meu şi 
Dumnezeul Meu (gr. Ho Kyrios mou kai ho Theos mou)” (20, 28). Cel care 
refuzase iniţial mărturia tovarăşilor săi se arată acum plin de credinţă, 
asumând ambele dimensiuni ale renaşterii prin botezul creştin: mărturisirea 
lui Iisus ca „Domn şi Dumnezeu”34 şi transformarea personală odată cu 
                         
31 SF. CHIRIL, op.cit., p. 1164. 
32 „Şi ce însemna că sunt adunaţi toţi în casă, dacă nu le era rânduit în chip tainic aceasta? 
Spunem aceasta pentru a sublinia că Hristos a rânduit în mod clar timpul adunărilor 
(slujbelor) şi întâlnirilor cu El (al Liturghiilor). Căci vine şi, într-un fel, sălăşluieşte în 
aceeaşi casă cu cei adunaţi în numele Lui, mai ales în ziua a opta, adică duminica” – SF. 
CHIRIL, op.cit., p. 1165-1166. „Această zi este una şi în acelaşi timp a opta şi 
(simbolizează) pe cea cu adevărat una şi a opta zi, la care s-a referit Psalmistul; este starea 
care se va arăta după acest timp, ziua cea fără de sfârşit, care nu cunoaşte seară nici a doua 
zi, acel veac netrecător şi fără sfârşit” – SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Scrieri – partea 
a treia, Despre Sfântul Duh, în col. PSB, vol. 12, Traducere, introducere, note şi indice de 
Pr. Constantin Corniţescu şi Pr. Teodor Bodogae, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988, p. 80-81. 
33 Pr. conf. dr. CONSTANTIN PREDA, Învierea Mântuitorului în memoria narativă a 
Evangheliilor, Ed. BASILICA a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2010, p. 248. 
34 Aceeaşi formulă se întâlneşte şi în cartea Psalmilor, de data aceasta inversată: „Scoală-Te, 
Doamne, şi ia aminte spre judecata mea, Dumnezeul meu şi Domnul meu (ho Theos mou kai 
ho Kyrios mou), spre pricina mea” (Psalmul 34, 22). Deşi are un substrat biblic 
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„îmbrăcarea în Hristos” (cf. Galateni 3, 15). Formula rostită de Toma 
exprimă, pe de o parte, căinţa ucenicului pentru că s-a îndoit de Înviere, iar 
pe de altă parte, relaţia afectivă de iubire („Eşti al meu, Doamne!” – Pr. D. 
Stăniloae, ad locum) şi mărturisirea fără ezitare a identităţii lui Iisus: e 
Domnul şi Dumnezeul pe care Îl cunoaşte şi Îl re-cunoaşte şi totala sa 
predare în mâinile Aceluia pe Care Îl recunoaşte drept Fiul lui Dumnezeu.  
Este cea mai înaltă şi explicită formulare a credinţei hristologice din 
întreaga Evanghelie („suprema declaraţie hristologică a Evangheliei a patra”  
- R.E. Brown) şi chiar din întreg Noul Testament, care corespunde 
proclamaţiei solemne din primul verset al prologului ioaneic.35 Deşi Părinţii 
şi tradiţia liturgică36 a Bisericii interpretează scena în sens propriu (Toma L-a 
atins pe Iisus), critica modernă se arată rezervată în această privinţă. De 
altfel, textul nu ne oferă niciun indiciu cu privire la acest lucru, ci doar 
aminteşte memorabila formulă.37  
 
„Pentru că M-ai văzut ai crezut” (Ioan 20, 29)  
În faţa acestui om care ar fi putut să devină primul creştin credincios pe baza 
proclamării (gr. kerygma) apostolice, Mântuitorul spune: „Pentru că M-ai 
văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut! (gr. Hoti eorakas me 
pepisteukas; makarioi hoi me idontes kai pisteusantes)” (20, 29).38 Iisus îl 
mustră pentru neîncrederea sa, subliniind încă o dată că adevărata credinţă 
nu se întemeiază pe probe şi pe dovezi concrete. Cu toate acestea, în 
neputinţa sa de a crede, în contradicţiile sale, în singurătatea sa, Toma 
rămâne unul dintre noi: „discipol într-o poziţie fragilă, el capătă o valoare 
tipologică. În acest sens, el este probabil geamănul fiecăruia dintre noi”.39 
Toţi creştinii sunt asimilaţi lui Toma, cel cuprins de îndoială şi adus apoi la 
credinţă. Îndoiala sa a fost mântuitoare pentru mulţi, pricinuind o arătare 

                                                               
veterotestamentar, este posibil ca această proclamare să fi fost şi o polemică faţă de 
pretenţiile împăratului Domiţian, care domina tocmai în perioada redactării Evangheliei 
(81-96 d.Hr.) şi care se autointitula „Domn” şi „Dumnezeu”.  
35 Vezi Asist. univ. dr. MIHAI CIUREA, Prologul ioaneic – un imn hristologic tradiţional 
şi rolul său în cadrul structurii narative a Evangheliei a IV-a, în Revista „Mitropolia 
Olteniei”, 9-12/2011, p. 179-180. 
36 „Cine a păzit atuncea mâna ucenicului nearsă, când s-a apropiat de coasta Domnului cea 
de foc?” – Penticostarul, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1912, p. 76. 
37 În ritualul catolic, această formula este folosită ca aclamaţie în timpul liturghiei („mesa”), 
în momentul în care credincioşilor le este arătată ostia consacrată (lat. Dominus meus et 
Deus meus). 
38 Litt. „nevăzând şi au crezut”. Iisus nu-i spune: „Ai crezut pentru că ai atins”, ci doar 
„Pentru că ai văzut” (gr. hoti eorakas), încă un element care ne face să credem că Toma nu 
L-a atins. 
39 Y. SIMOENS, Selon Jean, III. Une interprétation, IET 17, Bruxelles, 1996, p. 897-898. 
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indubitabilă a lui Hristos în mijlocul ucenicilor Săi după Înviere, nu ca o 
nălucă dematerializată, ci cu trupul Său care pătimise pe cruce. Profeţia lui 
Hristos cu privire la cei care cred fără a vedea se va confirma de-a lungul 
veacurilor, pentru că adevărata credinţă se întemeiază pe certitudini ce-şi au 
originea într-o viaţă harică. În viaţa spirituală aproape întotdeauna minunea 
sau semnul nu precedă credinţa, ci îi urmează.40 Vederea istorică a încetat 
pentru totdeauna, însă rămâne posibilă trăirea prin credinţă a experienţei 
prezenţei duhovniceşti a lui Hristos în Biserica întemeiară de El.41 

„Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut” (gr. makarioi hoi me idontes 
kai pisteusantes)42 reprezintă o fericire care precizează cele două moduri 
pentru a avea acces la credinţă: cel al lui Toma şi cel al viitorilor ucenici. 
Contrastul nu este între „a vedea” şi „a crede”, ci între „a vedea” şi „a nu 
vedea”. Macarismul se referă, aşadar, la credinţa la care trebuie să ajungem, 
însă fără pretenţiile lui Toma: „Pentru Toma, propria îndoială naşte, în 
însăşi negarea ei, relaţia indispensabilă pentru a ajunge la strigătul de 
adorare a Domnului, strigăt pe care acesta îl întâmpină cu lauda adusă 
credinţei adevărate: Fericiţi cei care nu văd şi cred. Căci nu observaţia 
neutră a rănilor lui Iisus i-a smuls lui Toma prima mărturisire apostolică a 
dumnezeirii Domnului, ci o bruscă inundare a sufletului său cu adevărata 
credinţă”.43 

Sfântul Chiril al Alexandriei spune că cei care vor crede fără să vadă 
sunt, cu adevărat, vrednici de toată admiraţia: „Şi pentru care pricină? 
Credinţa neîndoielnică se datorează celor pe care le vedem, căci atunci 
nimic nu ne îndeamnă la îndoială. Dar dacă cineva primeşte ceea ce n-a 
văzut şi crede ca adevărate cuvintele aduse la urechi de cel ce îi comunică 
cele tainice, atunci cinsteşte prin credinţa cea mai vrednică de preţuire pe 
Cel propovăduit. De aceea, e declarat fericit tot cel ce va crede prin glasul 
Sfinţilor Apostoli, care au fost ei înşişi văzători ai faptelor lui Hristos şi 
slujitori ai Cuvântului, cum zice Luca (Lc. 1, 2). Lor e necesar să le dăm 

                         
40 „Credinţa este adeverirea celor nădăjduite şi dovedirea lucrurilor celor nevăzute (Estin de 
pistis elpizomenon hypostasis, pragmaton elenchos ou blepomenon)” - Evrei, 11, 1. 
41 Pr. conf. dr. C. PREDA, op.cit., p. 249. 
42 „În greaca clasică, adjectivul makarios este, în general, rezervat zeilor, datorită faptului 
că ei deţin nemurirea; ori, sub forma unor aforisme populare, el desemnează bucuriile 
omeneşti foarte concrete, pe care înţelepciunea populară le-a consacrat: fericirea femeii 
pentru un soţ bun, a părinţilor cu copii mulţi şi frumoşi, a înţeleptului sau, într-o perioadă 
mai târzie, a celui iniţiat în misterii. Este expresia fericirii celui care devine conştient de 
armonia esenţială care-l leagă de societate şi de lume. Această înţelepciune greacă 
pătrunsese adânc în iudaism în vremea lui Iisus, amestecându-se cu teme 
veterotestamentare” – PIERRE BONNARD, Evangile de Saint Matthieu, Deuxième 
Edition, Genève, 2002, p. 55. 
43 OLIVIER CLEMENT, Mormântul gol, în Revista „Studii Teologice”, 1-3/1994, p. 64. 



173 
 

atenţie, dacă suntem iubitori ai vieţii veşnice şi râvnim cu adevărat să ne 
sălăşluim în lăcaşurile cele de sus”.44 
 
Abstract: “Blessed Are They that Have not Seen, and yet Have Believed” 
(John 20, 29)  
Thomas-Didymus (a cognomen, which actually means "the twin") was one 
of the twelve Apostles of Jesus Christ, according to the New Testament (cf. 
Matthew 10, 2-4, Mark 3, 16-19, Luke 6, 13-16, Acts 1, 13). He is casually 
called “doubting Thomas” because he doubted Jesus’ Resurrection when 
first told (in the Gospel of John, chap. 20), followed later by his famous 
confession of faith: "My Lord and my God". Traditionally, he is said to have 
travelled outside the Roman Empire to preach the Gospel, in Persia and 
India, where he died as a Christian martyr. In the Gospel of John, Thomas 
first speaks when Lazarus had recently died, the apostles do not wish to go 
back to Judea, where some Jews had attempted to stone Jesus: "Let us also 
go, that we may die with him" (11, 16). Then, he speaks again after Jesus 
had just explained that he was going away to prepare a heavenly place for 
his followers, and that one day they would join Him there. Thomas reacted 
by saying, "Lord, we don’t know where you are going, so how can we know 
the way?" (14, 5). Finally, Saint John the Theologian tells how doubting 
Thomas was skeptical at first when he heard that Jesus had Risen from the 
dead and appeared to the other apostles. But when Jesus appeared later and 
invited Thomas to touch his wounds and behold him, Thomas showed his 
belief and Jesus blessed him (20, 24-29). The theological interpretation of 
the episode has concentrated on it as a demonstration of the reality of the 
Resurrection, but as early as the writings of the 4th and 5th century Saint 
John Chrysostom, Saint Basil the Great and Saint Cyril of Alexandria it had 
been given a Eucharistic interpretation, seen as an allegory of the sacrament 
of the Eucharist, what remained a recurring theme in the patristic 
commentaries. The conclusion of these episodes (“Blessed are they that 
have not seen, and yet have believed” - John 20, 29) remain an example of 
undoubting faith for all the future generations of believers in Jesus Christ, 
the Resurrected Son of God, and likewise for the readers of the Gospel. 
 

                         
44 SF. CHIRIL, op.cit., p. 1172. 
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Arhimandritul Petronie din Timişoara,  
stareţ la Mănăstirea Segarcea 
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Cercetările istorice desfăşurate în ultimul timp au scos la iveală fapte şi date 
noi din trecutul societăţii umane ce şi-a desfăşurat activitatea în spaţiul 
carpato-dunărean şi au pus într-o perspectivă nouă procesul de apariţie şi 
dezvoltare al poporului român. Cu mijloace tot mai perfecţionate, istoricii  
au scos la lumină noi argumente despre vechimea şi continuitatea poporului 
român, etapele de dezvoltare şi realizările obţinute de-a lungul timpului. 

În general, pe lângă studiile de ansamblu, s-a trecut apoi şi la 
aprofundarea trecutului unuia sau altuia din părţile teritoriului patriei 
noastre. Privită în ansamblu, istoria vine să descrie fapte şi oameni, instituţii 
şi aşezăminte, credinţe şi datini, realizări materiale şi spirituale. Toate 
acestea aşezate la locul lor, exprimă vremuri şi epoci care au aparţinut 
istoriei recente sau mai îndepărtate ale unui popor. 

Privit în ansamblu poporul român s-a născut creştin ortodox. 
Logosul întrupat a prins viaţă la poalele Munţilor Carpaţi şi a dat rod însutit. 
În ciuda stăpânirilor vremelnice, românii din toate locurile şi din toate 
timpurile n-au stat izolaţi unii de alţii, ci au comunicat între ei. Chiar dacă 
de cele mai multe ori graniţele au fost vremelnice, cele care i-a unit pe 
români au fost dreapta credinţă ortodoxă şi limba română, vorbită şi 
înţeleasă de toţi locuitorii acestui pământ binecuvântat de Dumnezeu. Sub 
raport bisericesc, creştinismul reprezintă o permanenţă ce-şi are originea în 
perioada de plămădire şi formare a noastră ca neam şi popor. 

Stăpânirile străine ce s-au perindat de-a lungul anilor, şi-au lăsat şi 
ele amprenta lor, dar nu au reuşit să-i despartă definitiv pe unii de ceilalţi. 
Pe lângă credinţa ortodoxă şi limba comună au stat datinile şi obiceiurile 
noastre străbune. Munca câmpului, păstoritul din munţi, leagănul codrului, 
cântecul popular şi doinele strămoşeşti l-au îmbărbătat şi încurajat pe tot 
parcursul existenţei sale. În ajutorul menţinerii noastre ca unitate de neam s-au 
adăugat „natura, codrul, râul, ramul”, care din cele mai vechi timpuri s-au 
                         
1 Preot la Biserica „Schimbarea la Faţă”, Băile Herculane. 
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dovedit a fi „frate cu românul”, alăturându-se munţi cei înalţi, apele 
curgătoare, câmpiile roditoare, marea cea albastră, care i-au fost alături, l-au 
ajutat, întărit, înnobilat şi încurajat sufleteşte şi trupeşte. La vremea lor cei 
mai iscusiţi meşteri tipografi şi miniaturişti,2 au dat viaţă multor cărţi de 
slujire bisericească în dulcele grai românesc, gustat şi înţeles de toţi locuitori 
acestui neam. În centrul atenţiei noastre stă biserica străbună, care a 
promovat limba şi cultura română cu tot ce are ea mai  frumos, instituţia 
divino-umană care a reuşit să strângă în jurul ei pe toţi fii acestui neam iubit 
de Dumnezeu.3 

Dintre toate formele de organizare administrativ-teritorială 
cunoscute la noi, instituţia bisericească îşi are originea din cele mai vechi 
timpuri. Pentru identificarea acestora s-au pronunţat în decursul anilor cei 
mai renumiţi arheologi, istorici, teologi, lingvişti, sociologi, specialişti în 
acest domeniu. Odată cu trecerea timpului istoriografia bisericească ne 
descoperă noi probleme care trebuiesc lămurite. 

Pe lângă numeroasele studii dedicate acestui subiect, de această dată 
în sprijinul afirmaţiei noastre stau cercetările preotului dr. Ştefan Pop4 
profesor la catedra de Istoria Bisericii Universale la Academia Teologică din 
oraşul Caransebeş (1924-1937),5 publicate la timp în Foaia Diecezană a 
Episcopiei. Renumitul profesor de teologie, pe baza unor interpretări emise 
de mai mulţi istorici, precizează că în perioada anilor 1718-1739, în timpul 
stăpânirii austriece, în Oltenia a existat la Mânăstirea Segarcea un anume 
stareţ cu numele Petronie din Timişoara,6 cu rangul de arhimandrit. O 

                         
2 Pr. NICOLAE DASCĂLU, Smerenia şi rugăciunea tipografului bisericesc, în ziarul 
Lumina, nr. 258 (3551), Anul VII, vineri 4 noiembrie 2016, p. 6. 
3 IBIDEM. 
4 Ştefan Pop s-a născut în ziua de 16 Martie 1866, în comuna Dobreşti, Jud. Timiş, ca fiu al 
preotului Dimitrie. A învăţat la Lugoj şi Braşov, iar liceul l-a urmat la Beiuş. A studiat la 
Viena şi Roma cursuri de istorie şi drept canonic, iar la Budapesta a urmat Facultatea de 
Teologie de stat (1884-1888), unde în anul 1900 a obţinut titlul de doctor în Drept canonic. 
După terminarea studiilor a fost hirotonit preot de episcopul unit de Lugoj, dr. Victor 
Mihali de Apşa (1841-1918). A slujit la parohia Izvin ca preot greco-catolic, în anul 1913 a 
fost hirotesit protopop de Orăştie şi Timişoara. După 32 de ani de slujire în Biserica greco-
catolică, în anul 1923 a revenit la Ortodoxie, fiind numit preot în parohia Recaş. Prin 
decizia cu nr. 4245 B/26 septembrie 1924 a fost numit profesor la Academia Teologică din 
Caransebeş. A predat Istoria bisericească, Apologetică şi Dogmatică. A publicat numeroase 
studii la mai multe reviste de specialitate.  
5 Pr. dr. conf. VASILE PETRICA, Academia Teologică Ortodoxă Română Caransebeş 
(1927-1948), Ed. David Press Print, Timişoara, 2014, p. 187. 
6 Pr. prof. ŞTEFAN POP, Arhimandritul Petronie egumenul mănăstirii Segarcea, în Foaia 
Diecezană (F.D.), nr. 4/1932, p. 2.  



176 
 

situaţie asemănătoare am întâlnit-o şi în cazul Arhimandritului Teodosie7 
din Caransebeş,8 stareţ la Mânăstirea Strehaia.9 Existenţa numelui Teodosie 
o aflăm şi de pe pomelnicul ctitoresc al Mânăstirii Strehaia,10 având 
următorul cuprins: „Această sfântă Mănăstire Strehaia, ce au fost mai 
înainte vreme episcopie”.11 Pe seama existenţei unui Arhimandrit cu numele 
Petronie din Timişoara, stareţ la Mănăstirea Segarcea, sunt mai multe 
controverse pe care numai cercetările din urmă vin să le lămurească şi să ne 
spună adevărul. Din lipsa unor argumente mai clare în această privinţă, 
pentru a face lumină, ipotetic, mergem pe dovezile istorice susţinute de 
preotul profesor dr. Ştefan Pop de la amintita instituţie de învăţământ 
teologic. 

În susţinerile sale, preotul profesor dr. Ştefan Pop s-a bazat pe o 
temeinică cercetare bisericească, arhivistică, istorică, lingvistică, tradiţie, dar 
şi de drept canonic.12 În urma războiului turco-austriac, încheiat prin tratatul 
de pace de la Passarowitz (Pojarevac) din 21 iulie 1718, Oltenia a fost 
ocupată de austrieci. A rămas în această situaţie până în anul 1739, când tot 
în urma unui nou conflict turco-austriac, încheiat prin pacea de la Belgrad 
din anul 1739, Oltenia a fost realipită din nou la Ţara Românească.13 

Alături de Oltenia au intrat sub ocupaţia austriacă şi celelalte 
provincii româneşti precum Banatul şi Transilvania. Noii ocupanţi au 
încălcat drepturile şi obiceiurile bisericii ortodoxe din aceste ţinuturi. 
Dovada o constituie reformele catolicizante impuse de aceştia şi 
consecinţele care au urmat. Mănăstirile erau obligate să accepte noile reguli 
ale biserici romano-catolice din Occident.14 În urma acestor schimbări 
teritoriale, în cuprinsul Imperiului habsburgic existau două mitropolii 
ortodoxe sârbeşti, una la Karlowitz şi alta la Belgrad. Mitropolia din 
Karlowitz îşi avea jurisdicţia canonică asupra Ungariei, Croaţiei şi ţinuturile 
de frontieră ungaro-croate. Cea de a doua cuprindea Serbia, Banatul timişan 

                         
7 Arhim. VENIAMIN MICLE, Istorie şi Spiritualitate, Sfânta Mănăstire Bistriţa, Eparhia 
Râmnicului, 2009, p. 223. 
8  IDEM, Pagini de Istorie, Sfânta Mănăstire Bistriţa…, 2009, p. 127. 
9 ALEXANDRU LAPEDATU, Episcopia Strehaii şi tradiţia scaunului bănesc de acolo, 
Bucureşti, 1906, p. 8. Pr. dr. CONSTANTIN CILIBIA, Arhimandritul Teodosie din 
Caransebeş stareţ la Mănăstirea Strehaia în vol. Mehedinţi, Istorie, cultură şi 
spiritualitate, nr. 4, Ed. Didahia, Severin, 2011, p. 968. 
10 Arhim. VENIAMIN MICLE, Istorie şi spiritualitate, p. 223. 
11 Bibl. Acad. R. S. R. ms. 2148 f. 2-3. 
12 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Caraş-Severin (SJANCS), Reg. 5/1927, 
Admin.-bis. Protocolul şed. cons. ep. nr. 1/3508 B/26 ian. 1927. 
13 Prof. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1981, p. 336. 
14 Pr. prof. dr. ŞTEFAN POP, op.cit., p. 2.   
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şi Oltenia cu eparhiile Valievo, Timişoara, Caransebeş şi Râmnic.15 
Mitropolitul Moise Petrovici care păstorea la Belgrad, şi-a întins jurisdicţia 
şi asupra Banatului. Acesta a solicitat împăratului să-şi mute reşedinţa de la 
Belgrad la Timişoara motivând că Belgradul era la extremitatea sudică a 
Mitropoliei prea aproape de turci. După ce a primit aprobarea împăratului, 
Mitropolitul Moise Petrovici a fost instalat cu mare fast la Timişoara în ziua 
de 22 aprilie 1721, de către organele administraţiei militare în prezenţa celor 
doi episcopi Ioanichie de la Timişoara şi Moise de la Caransebeş.16 

Episcopia Râmnicului în ziua de 22 Februarie 1719 a fost dezlipită 
de sub vechea autoritate bisericească a Mitropoliei Ungrovlahiei, iar în anul 
1725 pusă sub dependenţa Mitropoliei sârbe a Beogradului şi Banatului.17 
De această dată numirea episcopului o făcea împăratul de la Viena, dintre 
cei trei candidaţi, propuşi de o adunare electivă formată din boieri şi 
egumeni.18 Mănăstirile au fost supuse în toate problemele materiale 
guvernului austriac, care întărea şi confirma numirea stareţilor. Au fost 
întrerupte legăturile cu Muntele Athos şi Locurile Sfinte. Împotriva acestor 
hotărâri luate de guvernul austriac s-au arătat episcopul Damaschin19 de la 
Râmnic (1708-1725), care a condus o delegaţie de boieri la Viena ca să 
trateze situaţia viitoare a Olteniei.20  

Cu această ocazie, Episcopul Damaschin a înaintat Curţii un 
memoriu în 10 puncte, cerând ca Biserica de aici să-şi păstreze vechile 
drepturi, iar mânăstirile să fie scutite de încartiruiri de trupe.21 Răspunsul dat 
de Curtea de la Viena l-a nemulţumit pe Episcopul Damaschin. Ca urmare, 
în ziua de 29 noiembrie 1719, episcopul împreună cu stareţii Ioan de la 
Hurezi, Ştefan de la Bistriţa, Ştefan de la Arnota şi Pahomie de la Govora au 
înaintat Curţii un nou memoriu în 11 puncte22 prin care cereau ca Episcopia 
Râmnicului23 să fie ridicată la rangul de Mitropolie, aparţinătoare Patriarhiei 
de Constantinopol şi înfiinţarea de şcoli la Râmnic şi Craiova, dar şi o mai 

                         
15 Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, op.cit., p. 518. 
16 IBIDEM. 
17 Pr. prof. dr. ŞTEFAN POP, La trecutul diecezei Caransebeşului, în F.D., nr. 17/1932, p. 2. 
18 Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Manual de 
Seminar, Sibiu, 1972, p. 235. 
19 I.D. SUCIU, R. CONSTANTINESCU, Documente privitoare la Istoria Mitropoliei 
Banatului, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, p. 155. 
20 Pr. prof. MIRCEA PACURARIU, op.cit., vol. 2, p. 337; ALEXANDRU LAPEDATU, 
Damaschin episcopul şi dascălul, Bucureşti, 1906, passim.  
21 IBIDEM. 
22 IBIDEM. 
23 Pr. prof. dr. NICULAE ŞERBĂNESCU, Mitropolia Severinului. Şase sute de ani de la 
înfiinţare, în „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 11-12/1970, p. 1221. 
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bună organizare a mănăstirilor.24 Între cei 12 egumeni care au semnat 
protestul s-a aflat şi inimosul Arhimandrit Petronie, stareţ la Mănăstirea 
Segarcea (1726-1732), originar din Timişoara.25 Acesta, cu o ultimă energie 
olteană, s-a ridicat împotriva amestecului mirenesc şi eterodox al 
austriecilor în treburile bisericii. Despre el se mai spune că ar fi prezumtivul 
urmaş al deocheatului Moise Stanoevici, zestre indezirabilă de la turci,26 
impopular în lumea preoţilor, dar şi a credincioşilor bănăţeni prin măsurile 
şi metodele impuse în pastoraţie.27 

După ocuparea Banatului, autorităţile habsburgice au început o 
intensă acţiune de industrializare a provinciei şi mai ales de colonizare cu 
persoane de altă naţionalitate în detrimentul populaţiei române. Au fost 
aduşi aici numeroşi cetăţeni de altă origine: germani, italieni, francezi, 
spanioli, cehi, slovaci, bulgari cu scopul de a coloniza şi organiza Banatul ca 
domeniu al Coroanei, pus sub conducerea unei administraţii militare.28 
Multe sate româneşti au fost forţate să-şi părăsească vechile vetre în 
favoarea noilor sosiţi. Consolidarea stăpânirii habsburgice s-a făcut în 
condiţii extrem de dure29 pentru populaţia locală. Coloniştii au ocupat 
vetrele cele mai bune de sat, câmpiile cu lunci roditoare, pădurile alese, 
dealurile cu pomi fructiferi, scutiri de taxe şi impozite, toate în dezavantajul 
populaţiei băştinaşe. În schimb populaţia românească a fost supusă la o 
fiscalitate excesivă şi obligată să se mulţumească cu ce-a mai rămas de la 
noii ocupanţi. Ca urmare a acestor nemulţumiri populaţia locală din Banat 
s-a răsculat de mai multe ori, împotriva stăpânirii austriece.30 Aproape tot 
veacul al XVIII-lea e presărat de protestele ţăranilor bănăţeni împotriva noii 
dominaţii habsburgice.31 

                         
24 IDEM, Episcopii Râmnicului, în MO, nr. 3-4/1964, p. 171-212. 
25 NICOLAE DOBRESCU, Istoria Bisericii Române din Oltenia, Bucureşti, 1906, p. 39;  
94-96. 
26 Pr. prof. dr. ŞTEFAN POP, La trecutul diecezei Caransebeşului, în F.D., nr. 4/1932, p. 2. 
27 IBIDEM. 
28 Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. 1981, vol. 2, 
p. 518. 
29 I.D. SUCIU, Noi precizări în legătură cu colonizările din Banat în secolul XVIII, în 
„Revista istorică română”, 1942-1942, p. 386-390; I. NEGRU, Contribuţii la cunoaşterea 
Banatului în „Revista institutului social Banat-Crişana”, nr. 7-8/1943, p. 8. 
30 IDEM, Monografia Mitropoliei Banatului, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara 1977, 
p. 107. 
31 G. POPIŢI, Mişcări de rezistenţă şi răzvrătire în Banat în anii 1774-1775, în „Arhivele 
Statului, 25 de ani de activitate 1931-1956”, Bucureşti, 1957, p. 239-245; A. ŢINTĂ, Lotria 
formă de luptă a poporului din Banat împotriva stăpânirii habsburgice, în „Studii”, Revistă 
de istorie, nr. 3/1959, p. 169-191. 
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 Majoritatea coloniştilor erau de religie romano-catolică. Odată cu 
sosirea lor, şi-au făcut apariţia şi călugării iezuiţi, franciscani etc., în scopuri 
prozelitiste. În anul 1723 la Caransebeş şi Vârşeţ în Banat au fost create 
numeroase parohii romano-catolice, iar în anul următor, Episcopia catolică 
de Cenad a fost mutată cu sediul la Timişoara. În anul 1735, episcopul 
Falkenstein propunea împăratului Carol VI (1711-1740), înfiinţarea unei 
episcopii unite în Banat cu salarii de la stat pentru preoţii uniţi. În ziua de 10 
mai 1738, împăratul a semnat un decret cu privire la înfiinţarea unei 
Episcopii Unite, cu reşedinţa în comuna Moldova Nouă sau în Palanca Nouă 
cu jurisdicţie în Banat, Arad, Serbia şi Oltenia. Numai datorită eforturilor 
episcopilor ortodocşi din Timişoara şi Caransebeş, uniaţia n-a putut 
pătrunde în Banat în secolul al XVIII-lea. Primul preot unit în Banat s-a 
numit Petronie Popovici,32 fost crâsnic la biserica romano-catolică germană 
din Timişoara. A fost hirotonit preot la Muncaci şi instalat în anul 1735 la 
Timişoara-Fabric.33 Cu toate acestea în tot cursul secolului al XVIII-lea au 
existat în Banat doar două parohii unite , cu un număr redus de credincioşi, 
la Timişoara şi Zăbrani din judeţul Arad.34 

Prin anul 1740 îl întâlnim pe Petronie al timişorenilor în 
circumstanţa relevantă de preot misionar la vărsarea râului Cerna în Dunăre, 
teritoriul canonic al episcopului  Moise Stanoievici al Caransebeşului. Dintr-un 
document din 12 octombrie 1742 al administraţiei imperiale din Orşova îl 
aflăm pe preotul misionar Petronie Popovici35 din Timişoara ce cuvânta şi 
răspândea pe Valea Dunării unirea duhovnicească cu biserica catolică.  

În predicile sale, preotul Petronie Popovici, căuta să lămurească 
populaţia locală din Valea Dunării, de binefacerile cereşti şi lumeşti de care 
vor avea parte, numai dacă vor accepta unirea cu biserica catolică.36 Victime 
sigure a acestei propagande false trebuiau să fie grănicerii bănăţeni, pe care 
îi socoteau naivi şi nepricepuţi. În schimb aceştia şi-a dat seama ce 
înseamnă unirea religioasă cu un neam care de veacuri îi asuprea şi 
stăpânea. Dacă unirea politică cu ungurii şi nemţii eterodocşi a pricinuit 
mari pagube civile şi religioase românilor, iar ierarhia lor s-a dovedit a fi 
                         
32 Pr. prof. dr. ŞTEFAN POP, Arhimandritul Petronie egumenul Mănăstirii Segarcea, în F. 
D., nr. 4/1932, p. 1, Autorul face precizarea că din familia preotului Petronie au mai existat 
şi alţi preoţi care au slujit consecutiv la Parohia română unită din Timişoara; Ioan 1742-
1750, Petru 1750-1753, Dimitrie 1753-1755, Petru capelan în 1761 şi Petronie. Acesta a 
avut un fiu cu numele Grigorie, care a ajuns cântăreţ bisericesc în acelaşi lăcaş de cult.  
33 Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, op.cit. vol. II, p. 51; vezi şi lucrarea Pr. prof. dr. 
ŞTEFAN POP, op.cit., p. 4. 
34 IBIDEM. 
35 IOAN BOROŞ, Monografia Parohiei Româneşti Unite din Timişoara, 1907, p. 7, 10 şi 
23, Conform Şematismului jubiliar al Diecezei Lugoj, anul 1907, p. 267 şi 269. 
36 Pr. prof. dr. ŞTEFAN POP, op.cit., în F.D., nr. 49/1931, p. 2.  
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mai mult maghiară decât papală şi internaţională, bănăţenii, din fire oameni 
speculativi şi  vigilenţi, au ştiut să tragă învăţătură din păţania fraţilor lor 
ardeleni, din anul 1698, când uneala cu tocmeala de atunci a fost 
dezamăgitoare pentru poporul român.37 Nici un popor nu-şi părăseşte religia 
sa, pentru o religie mai bună. Aşa că nici Atanasie Anghel împreună cu 
clerul şi poporul, nu s-au unit de dragul catolicismului teoretic în schimbul 
religiei ortodoxe tradiţionale strămoşeşti. Nu de harurile catolicismului 
Romei ardeau inimile românilor din Transilvania, Crişana şi Maramureş, ci 
de darurile lumeşti ale cetăţenilor unguri şi  ale nemţilor catolici.38   

 Petronie Popovici din Timişoara, care poate „bona fide”, 
evangheliza unirea românilor băştinaşi, cu noii sosiţi precum unguri şi şvabi, 
de fapt el propovăduia dezbinarea lor naţională.39 Acelaşi document al 
administraţiei locale din Orşova îl notifică pe Petronie că în „toamna anului 
1742, în aritul Orşovei a căzut în groapă şi a murit”.40 Din toate acestea se 
pare că acest exponent temerar, al reînviatei „eparhii maghiaro-catolice de 
Cenad”, invadase  din nou teritoriul românesc de la Tisa, Mureş până la 
vărsarea Cernei în Dunăre la Orşova la ordinele chiriarhului Falkenstein cu 
scopul de a rade pentru totdeauna  ortodoxia istorică şi naţională din această 
parte de ţară a neamului nostru românesc.41                     

Nemulţumirea credincioşilor bănăţeni a fost îndreptată şi asupra 
episcopului Moise Stanoevici, hirotonit în vremea ocupaţiei otomane. 
Acesta a slujit la ordinele turcilor, comiţând  mai multe abuzuri împotriva 
credincioşilor români. Preoţii şi cnezii români din Banat au sperat că noua 
stăpânire austriacă le va aduce şi emanciparea de sub ierarhia străină prin 
numirea unui episcop român din Banat. În acest sens au înaintat generalului 
Steinville, comandantul trupelor habsburgice de la Sibiu, petiţia din 10 
februarie 1717, când încă nu se încheiase pacea, prin care cereau ca 
episcopul Moise Stanoevici să fie înlocuit  cu Petronie, român din Banat.42 

În perioada ocupaţiei habsburgice la cârma Mitropoliei Belgradului 
se afla Moise Petrovici (1717-1726), iar mai apoi al Belgradului-
Carloviţului (1726-1730). Nu trebuie făcută confuzie între Moise Petrovici 
şi Moise Stanoevici, deşi amândoi au fost hirotoniţi arhierei în timpul 
ocupaţiei otomane; primul a fost mitropolitul Belgradului, iar celălalt 
episcop al Banatului43 la Caransebeş. Cei doi arhierei au luat parte la 

                         
37 IBIDEM. 
38 IBIDEM. 
39 IBIDEM. 
40 IBIDEM. 
41 IBIDEM. 
42 N. IORGA, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, Bucureşti, 1915, p. 351-352. 
43 Pr. prof. dr. ŞTEFAN POP, La trecutul diecezei Caransebeşului, în F. D, nr. 15/1935, p. 2. 
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instalarea episcopului Inochentie de la Brâncoveni (1727-1735), la Râmnic. 
Episcopul Moise Stanoevici al bănăţenilor a murit în anul 1727. Prin 
purtarea lui necuviincioasă, a pricinuit multe nemulţumiri preoţilor săi din 
Episcopia Caransebeşului, datorită amenzilor şi pedepselor ce le aplica, dar 
şi prin taxele mari ce le impunea la hirotonie, hram, plocon anual, încât la 
moartea sa petrecută la 10 aprile 1727 a lăsat o mare avere.44  

În petiţia din 10 februarie 1717 adresată generalului Steinville se 
spunea: „juzii districtelor Caransebeş, Horom şi Lugoj, înaintăm cererea 
noastră şi punem chiar degetul pentru majoritatea credincioşilor şi rugăm pe 
excelenţa sa domnul general cuceritor Steinville, ca să intervină pe lângă 
augustul Împărat, să ne dea nouă episcop pe Petronie, pe care îl dorim să ne 
fie episcop”. Iar despre episcopul Moise Stanoevici care a rămas de la turci, 
spuneau că nu le mai trebuie, pentru că după cum ştie Ilustritatea Voastră, 
acesta a slujit lor.45 Mai departe petiţionarii se plângeau de abuzurile 
episcopului Moise Stanoevici, cu scopul de a sprijini numirea lui Petronie la 
Caransebeş în locul lui Moise Stanoevici. Petiţia avea caracter de masă, 
subscrisă de 12 protopopi cu „toţi preoţii lor”, şi de 40 de cnezi ai mai 
multor sate şi districte bănăţene.46  

Din păcate documentul a fost publicat fără semnături, menţionându-se 
doar numărul protopopilor, preoţilor şi cnezilor. Petronie Popovici, 
arhimandritul de la Segarcea, n-a avut parte să-şi împodobească lata frunte 
cu mitra arhierească. A supravieţuit episcopului Moise Stanoievici, fiind 
prezent în anul 1727, la întronarea lui Ştefan, stareţul de la Mânăstirea  
Govora, ca episcop la Râmnicu-Vâlcea, recunoscut şi confirmat de noul 
împărat Carol III de la Viena, în locul lui Damaschin dascălul, mare 
traducător al cărţilor bisericeşti.47 Numele egumenului Petronie al Segarcei, 
mai este pomenit între cei vii şi în anul 1731, făcând parte din dieta anului  
următor condusă de contele Francisc Paul de Wallis, general şi comisar 
regal în Ardeal.48 Acesta l-a cunoscut pe Petronie de mai mult timp, la 
Timişoara în Banat.49 Cercetătorii care s-au ocupat de această problemă, au 
                         
44 Pr. prof dr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2. p. 519. 
45 I. D. SUCIU, R. CONSTANTINESCU, Documente privitoare la Istoria Mitropoliei 
Banatului, Ed. Mitropolia Banatului, Timişoara, 1980, p. 153; I.D. SUCIU, op.cit., p. 113, 
46 NICOLAO NILLES, Symbolae ad illustranda historiam ecclesiae orientalis in terris 
corone S. Stephani, vol. I, Oeniponte, 1885, p. 445-446; I. D. SUCIU, op. cit., p. 114. 
47 Pr. prof. dr. ŞTEFAN POP, Arhimandritul Petronie, egumenul Mânăstirii Segarcea, în 
F.D., 1932, p. 2.  
48 Dr. GHERASIM TIMUŞ, Catehismus, Bucureşti, 1897, p. XVII, XX, XXI. Wallis 
generalul nu a fost în Oltenia, ci în Ardeal, iar dacă la cunoscut pe Petronie l-a cunoscut în 
Ardeal. 
49 Pr. prof. dr. ŞTEFAN POP, op.cit., p. 2.  
49 IBIDEM. 
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dat o interpretare greşită susţinând în principiu că ar fi vorba de aderarea 
credincioşilor bănăţeni la Biserica romano-catolică.50 Interpretarea greşită 
porneşte de la Nilles, care consideră cererea amintită mai sus ca una de 
aderare la unire a românilor din districtele Caransebeş, Horom şi Lugoj.51 
Nicolae Iorga interpretează petiţia românilor din 10 februarie 1717 în sensul 
ei cel adevărat: românii bănăţeni cereau episcop pe Petronie „fără să se arate 
întru nimic că el ar fi primit condiţiile uniri”.52 De aceeaşi părere este şi Pr. 
prof. dr. Ştefan Pop de la Caransebeş,53 precum şi mai mulţi teologi şi 
istorici. 

 În complexitatea ei Mânăstirea Segarcea se prezintă ca o cetate 
fortificată, aşezată în câmpia judeţului Dolj. Până azi ea constituie loc de 
rugăciune şi meditaţie sufletească pentru credincioşii ce-i trec pragul. Pe 
vremuri, monahii de aici binevoitori îi găzduiau pe comercianţii de sare. În 
vremuri de restrişte, dar şi în urma atacurilor otomane, Sfânta Mănăstire de  
la Segarcea a constituit  locul unde se ascundeau locuitorii de frica 
năvălitorilor. 

Numele de Segarcea derivă din două cuvinte latineşti alăturate 
„seges” şi „arcesitus”, care înseamnă „pământ dorit” sau „pământ mult 
visat”.54 Prima menţiune documentară despre existenţa unei moşii la 
Segarcea datează din actul din 10 iunie 1416 scris la Argeş pe vremea 
domniei lui Mircea cel Bătrân55 unui boier cu numele Dragomir de la 
Segarcea. Localitatea Segarcea mai este amintită şi într-un document  emis 
la Târgovişte în ziua de 15 septembrie 1557 de domnitorul Pătraşcu cel Bun.  

Pe moşia Segarcea, „doamna Sultănica” a ridicat un schit din lemn, 
pe vremea lui Negru-Vodă. În anul 1547, a fost ridicată actuala biserică din 
zid, închinată Adormirii Maicii Domnului. Aceasta a fost zidită în stil 
muntenesc, prevăzută cu o turlă pe naos, şi alta pe pridvorul deschis, în 
formă patrulateră. În anul 1600, pe vremea lui Mihai Viteazul, biserica a 
fost înconjurată şi întărită cu ziduri masive din cărămidă, construite în formă 
de cruce. Pe poarta de la intrare se găsea până nu de mult timp inscripţia cu 

                         
50 NICOLAO NILLES, op.cit. p. 445, Cf. Dr. GEORGE POPOVICIU, Uniunea românilor 
din Transilvania cu Biserica romano-catolică sub împăratul Leopold I, Lugoj, 1901, p. 229; 
vezi: I. D. SUCIU op.cit., p. 114. 
51 I.D. SUCIU, op. cit., p. 114. 
52 NICOLAE IORGA, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, I, p. 368-369.  
53  Pr. prof. dr. ŞTEFAN POP, Arhimandritul Petronie egumenul Mânăstirii Segarcea, în 
F.D., nr. 4/1932, p. 1. 
54 ADRIAN NICOLAE PETCU, Mănăstirea Segarcea din Dolj la 1900, ziarul Lumina, din 
4 iulie 2012. 
55 IBIDEM. 
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cele trei cifre romane MDC, reprezentând anul de construcţie ale acestor 
ziduri. 

 Mănăstirea Segarcea a fost închinată în anul 1570 din timpul 
domniei voievodului Alexandru, Patriarhiei Alexandriei, supusă turcilor, 
care trecea printr-o grea perioadă. „Mânăstirea Segarcea a fost mai întâi 
numai un templu mic, dar curând după aceia a fost mărit şi transformat în 
mănăstire de Patriarhia Alexandriei al cărui metoh era. Moşiile au fost 
mărite prin puterea donaţiilor lui Radu Vodă în anul 1614”.56 În anul 1642, 
mănăstirea şi moşia Segarcea au fost dăruite patriarhului Kiril Lucaris, cu 
ocazia participării sale la sinodul de la Iaşi, convocat de domnitorul Vasile 
Lupu.57 Mănăstirea Segarcea a mai primit în anul 1680, de la domnitorul 
Şerban Vodă, moşia Segarcea, cu dependinţele şi dijma vinului. Domnitorul 
Constantin Brâncoveanu a făcut mai multe donaţii Mănăstirii Segarcea.58 
După cum se poate observa din evidenţele documentare, Mănăstirea 
Segarcea, trimitea anual Patriarhiei din Alexandria între 1000 şi 3000 de 
florini. Prin secularizarea averilor mănăstireşti de domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza la data de 11 decembrie 1863, aşezământul monahal de la 
Segarcea a fost scos de sub posesia Patriarhiei de Alexandria şi a fost trecută 
în posesia statului român.59 Mănăstirii i-au fost lăsate 8,50 ha de pământ 
pentru folosinţa clerului şi a celorlalţi slujitori ai ei.60 În timpul ocupaţiei 
austriece (1716-1739), mănăstirea a fost arsă de tătari şi reparată în anii 
1862, 1903, şi 1925.61 Pe ziduri s-au menţinut urme de gloanţe, mai cu  
seamă din timpul războiului turco-austriac din anul 1716. Începând cu anul 
1884, o parte din averea mănăstirii a fost dăruită regelui Carol I al 
României, transformată în domeniu regal viticol.62 Mănăstirea a fost 
desfiinţată, iar biserica a devenit una de parohie. 

  Din cele consemnate până acum, rezultă rolul jucat de Mănăstirea 
Segarcea, adevărată vatră monahală de profundă spiritualitate românească, 
dar şi de rolul pe care ea l-a jucat în istoria bisericii noastre şi a patriei. 
Numai datorită bunelor legături ale românilor de pretutindeni se justifică 
prezenţa arhimandritului „Petronie din Timişoara”, stareţ la Mănăstirea 
Segarcea, pretendent la scaunul de episcop al Caransebeşului. 
 

                         
56 NICOLAE DOBRESCU, op.cit., p. 257. 
57 Pr. OLARU MARIN, Istoricul Mănăstirii Segarcea, document aflat în manuscris, 
Segarcea, 2014. 
58 IBIDEM. 
59 TEODOR DANALACHE, Mănăstirea Segarcea, document aflat în manuscris. 
60 IBIDEM. 
61 IBIDEM. 
62 IBIDEM.  
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Abstract: The Archimandrite Petronie from Timişoara, the Abbot of the 
Monastery Segarcea 
There were many periods of time in our history when our Church was 
forced to accept different foreign domination. One example could be the 
period between 1718-1739 when the region of Oltenia was under the 
Habsburg domination. They imposed some Catholic reforms and even tried 
to enforce the union with Rome as Uniatism. Nevertheless, we had 
important figures who oposed to these actions and one of them could be the 
Archimandrite Petronie from Timişoara who was for many years the abbot 
of the Monastery of Segarcea. This study aims to describe his role and also 
the activity of this monastery, an important center of culture and religious 
life.   
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The concept liturgy after the Liturgy.  
History and theology* 
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Introduction  
In this critical paper, I will outline some remarks in connection with one of 
the most well-known concepts of Orthodox mission developed in the 
ecumenical framework. More precisely, this concept is summarized by the 
expression liturgy after the Liturgy.  

Before an in-depth exploration of the concept, I wish to explain the 
impulse for writing this paper. For this I have two connected reasons. First 
of all, I had to present this study for the examination of the course History of 
Mission and Evangelization. Related to this first reason stands my second 
which is my general interest in missiology.  

As recommended, this paper should reflect the ideas of a selected 
topic based on a book or an article. I have chosen to extend my reflections 
both on a specific book and on more articles written in connection with it. 
More exactly, my analysis will focus on the book: “The Liturgy after the 
Liturgy. Mission and Witness from an Orthodox perspective” written by the 
Romanian Orthodox theologian Ion Bria2 and also on some articles on this 
topic.  

The structure of the present study and its aims are as follow. Because 
I already nominated the Orthodox theologian Ion Bria, I will shortly present 
his biography. I think that very often we write/read theology without 
connecting the author with his ideas.  

The second part of the paper will be focused on the historical 
elements which are important pieces of information in order to understand 
such a theological concept. Firstly, I will present the historical steps and the 
                         
*This study was presented at the course History of Mission and Evangelization, coordinated 
by professor Vanysacker Dries, within the international programme Research Master: 
Master of Advanced Studies in Theology and Religion, Faculty of Theology and Religious 
Studies, Leuven, in the academic year 2015-2016.    
1 Faculty of Orthodox Theology from Craiova.    
2 Complete reference: ION BRIA, The Liturgy after the Liturgy. Mission and Witness from 
an Orthodox perspective, WCC Publications, Geneva, 1996.    
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context of the modern ecumenical movement, context in which our 
theologian developed his ideas and promoted this concept of liturgy after the 
Liturgy. Secondly, I will explain how this concept came into existence. The 
most important aim in this section is to establish the author or authors of this 
concept. It is to be understood that the paternity of the idea is not clear, as 
such, I will go back to the sources in order to clarify this misunderstanding.  

The last but not least part of this study will be concerning the 
principal theological ideas of this typology of mission. In view of the 
historical elements I will outline some reflections in connection with this 
concept which can be used for our problems within the Churches. It is my 
inner belief that if we understand the idea of this expression of the liturgy 
after the Liturgy our missionary/pastoral activity will have a better 
application.  

Having taken everything into account, I will lastly reserve no more 
than one page for expressing my proposals related to the research carried out 
within the field of the history and theology of Orthodox mission.  
 
Ion Bria. Biographical references3  
Ion Bria was born in June 19, 1929 in Romania, as the second child of his 
family. His parents, Ion Gheorghe and Maria, baptized him in the Orthodox 
Church and tried to provide him a sound education.  

He went for high school in Ploiesti between the years 1944 – 1948 
where he had the opportunity to stay at the Zamfira Monastery4 which was 
close to this city. After graduation, he was admitted in the two faculties but 
will follow the road of theology. He enrolled at the Theological Institute of 
Bucharest in December 1950. At the end of these courses (1954), he 
defended a Bachelor thesis entitled “The infallibility of the Church – 
dogmatic basis of union”, coordinated by Professor Nicolae Chiţescu.5  

In the autumn of 1954 he continued his Master studies - an important 
period for his theological formation. Beginning with the Bachelor period 
and even more in these years, he had the opportunity to be in touch with 

                         
3 Rev. Prof. ION BRIA, Al doilea Botez. Itinerarele unei credinţe şi teologii de deschidere, 
Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005. See also: Rev. prof. NICOLAE MOŞOIU, ed., 
Relevanţa operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viaţa bisericească şi socială actuală. 
Direcţii noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii şi unităţii Bisericii, Ed. 
Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2010, p. 9-17.     
4 ION BRIA, My pilgrimage in Mission, in „International Bulletin of Missionary Research” 
26 (2002), no. 2, p. 74.  
5 The summary of this work was published in a Romanian journal: IDEM, Infailibilitatea 
Bisericii – temei dogmatic al unirii, in „Ortodoxia”, nr. 3/1960, p. 494-504.    
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Professor Dumitru Stăniloae,6 who influenced Bria’s thinking and theology. 
Moreover, Stăniloae recommended him to be accepted as a professor for the 
Theological Seminary “Chesarie the Bishop” in Buzău. In 1962 he 
transferred to the Theological Seminary in Bucharest.  

In June 1961 he had the opportunity to participate at the First 
Christian European Conference for Peace in Prague.7 The Romanian 
delegation was led by Metropolitan Justin Moisescu, who became in 1977 
the Patriarch of the Romanian Orthodox Church.8  

After the Romanian Orthodox Church was accepted in the World 
Council of Churches at the third general Assembly in New Delhi (1961),9 
new opportunities arose for Romanian students. More exactly, after his visit 
of 1962 in Romania, the General Secretary of WCC, W.A. Visser’t Hooft,10 
gave three scholarships for Romanian theologians. In this context, Bria was 
sent to England at the Anglican College “Saint Augustine” in Canterbury. 
He studied there between October 1962 and June 1963,11 In March 1966 he 
left again for England, but this time he went to Durham and only for a short 
period, until June 1966. A very important event in this period for the 
Romanian Orthodoxy was the presence of Patriarch Justinian in England 

                         
6 Bria appreciated very much the personality of Dumitru Stăniloae who is considered to be 
the most influential Romanian Orthodox theologian of the 20th century. See: RĂZVAN 
EMANUEL FIBIŞAN, Reflectarea teologiei părintelui Stăniloae în gândirea teologică, 
misionară şi ecumenică a părintelui Ion Bria, in Prof. NICOLAE MORAR and Prof. 
DANIEL LEMENI, eds., Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Teologie 19, 
Timişoara, 2014, p. 49-64; Rev. prof. ION BRIA, Al doilea Botez, p. 345-352; IDEM, 
Hommage au Père Dumitru Stăniloae, in „Contacts” 31 (1979), no. 105, p. 64-75; IDEM, 
Pour situer la théologie du Père Stăniloae, in „Révue de théologie et de philosophie”, 112 
(1980), no. 2, p. 133-137; IDEM, The creative vision of Dumitru Stăniloae. An introduction 
to his theological thought, in „The Ecumenical Review” 33 (1981), no. 1, p. 53-59. See 
also: ANDREW LOUTH, Modern Orthodox Thinkers. From the Philokalia to the present, 
SPCK, London, 2015, p. 127-142.   
7 He participated also in the next two conferences for Peace of 1964 and 1968.  
8 See the article: Prof. ION BRIA, Patriarhul Justin al Bisericii Ortodoxe Române, in 
„Biserica Ortodoxă Română” nr. 7-8/1986, p. 13-15.       
9 See: W.A. VISSER’T HOOFT, ed., The New Delhi Report. The third Assembly of the 
World Council of Churches 1961, SCM Press LTD, London, 1962, 2nd edition, p. 9-10, 
p. 55-45.    
10 Bria admired the activity of General Secretary Hooft and he wrote an article in his 
memory: ION BRIA, Dr. W.A. Visser’t Hooft (1900-1985), in „Ortodoxia” nr. 3/1986, 
p. 154-160. See also the article: IDEM, The Eastern Orthodox in the Ecumenical 
Movement, in „The Ecumenical Review” 38 (1986), no. 2, p. 216-227.   
11 For more details regarding this, see: Tineri teologi români în străinătate, in „Biserica 
Ortodoxă Română”, nr. 7-8/1963, p. 717-723.    
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where he was invited by the Anglican Church. Bria was present at those 
meetings and from this position wrote an article regarding this visit.12  

In June 1968 Bria obtained the PhD title, defending his thesis “The 
Dogmatic Aspects of the Union of the Christian Churches”,13 with Professor 
Nicolae Chiţescu as principal referent. The most notable fact was that this 
was the first PhD thesis defended at the Theological Institute from 
Bucharest after 1948, when in Romania the communist regime was 
imposed.14    

Regarding his familial life, Bria got married in 1963 with Ecaterina 
Pungoci and they had only one child, named Alexandru, who was born in 
July 1970. Coupled with this fulfilment, Bria was ordained first as a deacon 
in 1965 and then as a priest in 1972 by Patriarch Justinian himself.  

In April 1973 Bria left Romania together with his family to work in 
the World Council of Churches in Geneva.15 Probably this was one of the 
most important decisions in his life and we could now say that it was the 
best one. The context appeared within the Missionary Conference held in 
Bangkok, Thailand, which Bria attended as the representative for the 
Romanian Orthodox Church.16 At this meeting, Bria received the proposal 
to work in WCC as Secretary for the desk of Orthodox Studies and 
Relations in the Commission on World and Evangelism.17 He replaced 
                         
12 ION BRIA, Vizita Patriarhului Justinian la Biserica Angliei şi la Consiliul Ecumenic al 
Bisericilor, in „Mitropolia Olteniei”, nr. 9-10/1966, p. 883-889. This visit was also noted by 
the theologian VASIL T. ISTAVRIDIS, The Orthodox Churches in the Ecumenical 
Movement, volume 1, 1948-1968, in HAROLD E. FEY, ed., The Ecumenical Advance. A 
History of the Ecumenical Movement, volume 2, 1948-1968, SPCK, London, 1970, pp. 294-
295. See also: Patriarch JUSTINIAN OF RUMANIA, Evangelical Humanism and 
Christian Responsibility, in CONSTANTIN G. PATELOS, ed., The Orthodox Church in 
the Ecumenical Movement. Documents and Statements, 1902-1975, WCC Publications, 
Geneva, 1978, p. 248-250.     
13 This work was published integral in a Romanian journal: Deacon ION BRIA, Aspecte 
Dogmatice ale Unirii Bisericilor Creştine, in „Studii Teologice” nr. 1-2/1968, p. 3-170.   
14 It has to be said in that day another PhD thesis was defended by Prof. Mircea Păcurariu, 
another important Romanian theologian.   
15 See: Appendix I Participants - Central Committee in Central Committee of the World 
Council of Churches. Minutes and Reports of the Twenty-Sixth Meeting, Geneva, 
Switzerland, 22-29 August 1973, WCC Publications, Geneva, 1973, p. 120. See also: 
GEORGE LEMOPOULOS, ed., Your will be done. Orthodoxy in Mission, WCC 
Publications & Tertios, Geneva & Katerini, 1989, p. 1-3.    
16 Bangkok Assembly 1973. Minutes and Report of the Assembly of the Commission on 
World Mission and Evangelism of the World Council of Churches, December 31, 1972 and 
January 9-12, 1973, WCC Publications, Geneva, 1973.   
17 DAVID ENDERTON JOHNSON, ed., Uppsala to Nairobi 1968-1975. Report of the 
Central Committee to the Fifth Assembly of the WCC, WCC Publications, Geneva, 1975, 
p. 86.   
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Archbishop Anastasios Yannoulatos who had to leave this desk and to go to 
coordinate the Centre for Missionary Studies at the University of Athens.18             

Bria worked officially for the World Council in Geneva for about 21 
years beginning in 1973 until 1994.19 He held different positions which 
allowed him to come in contact with many theologians. Between 1973 and 
1986 he was the Secretary for Orthodox Studies and Relations and in 
parallel, Deputy Director of the Commission on World Mission and 
Evangelism (1982 - 1986).20 From this setting he organised and participated 
in numerous Orthodox consultations or  ecumenical meetings, as those in: 
Cernica Monastery,21 Agapia Monastery,22 Etchmiadzine (Armenia),23 
Prague,24 New Valamo,25 Paris,26 Amba Bishoy Monastery (Egipt),27 

                         
18 ANASTASIOS YANNOULATOS, Mission in Christ’s way. An Orthodox understanding 
of Mission, Holy Cross Orthodox Press & WCC Publications, Brookline-Massachusetts & 
Geneva, 2000, p. 95 and p. 288. See also: Central Committee of the World Council of 
Churches. Minutes and Reports of the Twenty-Third Meeting, University of Kent at 
Canterbury, Canterbury, Great Britain, August 12th-22nd, 1969, WCC Publications, 
Geneva, 1969, p. 154 and Central Committee of the World Council of Churches. Minutes 
and Reports of the Twenty-Fourth Meeting, Addis Ababa, Ethiopia, January 10th-21st, 1971, 
WCC Publications, Geneva, 1971, p. 284.   
19 See: Central Committee of the World Council of Churches. Minutes and Reports of the 
Forty-First Meeting, Geneva, Switzerland, 25-30 March 1990, WCC Publications, Geneva, 
1990, p. 104.   
20 See: Central Committee of the World Council of Churches. Minutes and Reports of the 
Thirty-First Meeting, Kingston, Jamaica, 1-11 January 1979, WCC Publications, Geneva, 
1979, p. 89; Central Committee of the World Council of Churches. Minutes and Reports of 
the Thirty-Second Meeting, Geneva, Switzerland, 14-22 August 1980, WCC Publications, 
Geneva, 1980, p. 93; Central Committee of the World Council of Churches. Minutes and 
Reports of the Forty-First Meeting, Geneva, Switzerland, 25-30 March 1990, WCC 
Publications, Geneva, 1990, p. 104. 
21 Confessing Christ today: reports of groups at a consultation of Orthodox theologians, in 
„International Review of Mission” 64 (1975), no. 253, pp. 74-94. See also: ION BRIA, 
Confessing Christ Today, in „International Review of Mission” 64 (1975), no. 253, p. 66-
74, and ION BRIA and CONSTANTIN PATELOS, eds., Orthodox Contribution to 
Nairobi, WCC Publications, Geneva, 1975.    
22 Orthodox Women: Their Role and Participation in the Orthodox Church, Agapia, 
Romania, 11-17 September 1976, in GENNADIOS LIMOURIS, ed., Orthodox Visions of 
Ecumenism, WCC Publications, Geneva, 1994, p. 60-65.  
23 Confessing Christ through the Liturgical Life of the Church today, Etchmiadzine, 
Armenia, September 16-21, 1975, in „International Review of Mission” 64 (1975), no. 256, 
p. 417-423.   
24 The Role and Place of the Bible in the Liturgical and Spiritual Life of the Orthodox 
Church, Prague, Czechoslovakia, September 12-18, 1977, in „International Review of 
Mission” 66 (1977), no. 264, p. 385-388.  
25 GEORGE TSETSIS, ed., The New Valamo Consultation. The Ecumenical Nature of 
Orthodox Witness, WCC Publications, Geneva, 1977, p. 7.     



190 
 

Melbourne,28 Zica Monastery,29 Sofia,30 Lima,31 Damascus,32 Kiev,33 
Sofia34, Lovnica Monastery35 etc.   

Beginning with 1987 he was asked to coordinate as director the sub-
unit Renewal and Congregational Life. During his office, he participated in 
meetings such as those in: Chevetogne (Belgium),36 Prague,37 Crete,38 
Aleppo,39 Bucharest.40 In 1991 the structure of WCC suffered some 
important changes and Bria became the interim convener for the new Unit I, 

                                                               
26 Contribution to the theme: Your Kingdom Come (CWME, Melbourne, Australia, 1980), 
Paris, France, September 25-28, 1978, in „International Review of Mission” 68 (1979), no. 
270, p. 139-147.    
27 The Place of the Monastic Life within the Witness of the Church Today”, Amba Bishoy 
Monastery, Egypt, April 30-May 5, 1979, in „International Review of Mission” 68 (1979), 
no. 272, p. 448-451.   
28 Your Kingdom Come. Mission Perspectives. Report on the World Conference on Mission 
and Evangelism, Melbourne, Australia 12-25 May 1980, WCC Publications, Geneva, 1980, 
p. 273. 
29 Preaching and Teaching the Christian Faith Today”, Monastery of Zica, Yugoslavia, 
September 20-25, 1980, in „International Review of Mission” 70 (1981), no. 278, p. 49-58.    
30 Orthodox Involvement in the World Council of Churches, Sofia, Bulgaria, May 23-31, 
1981, in GEORGE TSETSIS, ed., Orthodox Thought. Reports of Orthodox Consultations 
organized by the World Council of Churches, 1975 – 1982, WCC Publications, Geneva, 
1983, p. 67-75.    
31 At this meeting from Lima, Peru (January 1982) of the Commission Faith and Order was 
approved the ecumenical text Baptism, Eucharist and Ministry. See: Baptism, Eucharist 
and Ministry, WCC Publications, Geneva, 1982, Faith and Order Paper no. 111.   
32 The texts from this meeting in Damascus, Syria, organized between 5 and 10 February 
1982 were collected into a volume edited by ION BRIA himself: Jesus Christ-the Life of 
the World. An Orthodox Contribution to the Vancouver theme, WCC Publications, Geneva, 
1982.    
33 Just Development for Fullness of Life: An Orthodox Approach, Kiev, USSR, June 10-30, 
1982, in GEORGE TSETSIS, ed., Orthodox Thought, p. 89-96.   
34 Report of the CWME Orthodox Advisory Group”, Sofia, Bulgaria, October 21-26, 1985, 
in „International Review of Mission” 75 (1986), no. 298, p. 158-160.   
35 Report of Monastic Spirituality Consultation, 6-13 October, 1986, Monastery of Lovnica, 
Yugoslavia, in „International Review of Mission” 76 (1987), no. 302, p. 267-270.    
36 Renewal through Iconography, Monastery Chevetogne, Belgium, 26-31 October 1987, in 
ION BRIA, ed., People hunger to be near to God, WCC Publications, Geneva, 1990, p. 49-55.     
37 People of God and Renewal of Community, Prague, Czechoslovakia, 21-27 November 
1988, in IBIDEM, p. 56-66.    
38 New Ecumenical Perspectives on Laity”, Crete, 11-16 February 1990, in IBIDEM, p. 67-73.  
39 The Role of the Pastor/Priest/Minister in the Congregation, Aleppo, Syria, 9 -16 May 
1990, in IBIDEM, p. 80-93.  
40 Renewal in Orthodox Worship, Bucharest, Romania, 21-27 October 1991, in 
GENNADIOS LIMOURIS, ed., Orthodox Visions of Ecumenism, p. 180-185.    



191 
 

Unity and Renewal.41 From 1993 and until his retirement in June 1994 he 
was the Director of this unit.42  

Besides this involvement, he had the opportunity to be present at 
four General Assemblies of the World Council of Churches held in Nairobi 
(1975),43 Vancouver (1983),44 Canberra (1991)45 and Harare (1998),46 in 
which he had different responsibilities. 

After his official retirement he continued to be involved in the 
ecumenical movement and also to pursue academic life. Moreover between 
1995 and 1999 he was an associate professor of Dogmatic Theology and 
Ecumenism at the Faculty of Theology “Andrei Şaguna” from Sibiu, 
Romania.   

On 2nd July 2002 the Romanian theologian passed away, following a 
heart attack. His body was buried in the cemetery of Cernica Monastery, 
where many years before he organized Cernica Monastery Consultation.47  
 
2. The history of the expression liturgy after the Liturgy 
As I already mentioned, in this second part of the paper I will analyze the 
historical context of this concept.  

From the beginning it has to be said that this typology of mission 
within the Orthodox Church came into existence within the ecumenical 
framework. To be precise, within the ecumenical discussions, after the 
1970s Orthodox theologians were provoked to define the Orthodox identity 
regarding mission and pastoral activity. In these intensive discussions this 
model was formulated to express the Orthodox mission in present.  

Now a few mentions on the ecumenical movement are needed in 
order to clarify the historical background. Being aware of the fact that in the 

                         
41 Central Committee of the World Council of Churches. Minutes and Reports of the Forty-
Third Meeting, Geneva, Switzerland, 20-27 September 1991, WCC Publications, Geneva, 
1991, p. 168, p. 176 and p. 199.   
42 Central Committee of World Council of Churches. Minutes and Reports of the Forty-
Fifth Meeting. Johannesburg, South Africa, 20-28 January 1994, WCC Publications, 
Geneva, 1994, p. 95.  
43 See the list of participants: DAVID M. PATON, ed., Breaking barriers. Nairobi 1975, 
WCC Publications, Geneva, 1976, p. 354-381.   
44 DAVID GILL, ed., Gathered for Life, WCC Publications & William B. Eerdmans 
Publishing Company, Geneva & Grand Rapids, 1983, p. 279-323.    
45 MICHAEL KINNAMON, ed., Signs of the Spirit, WCC Publications & William B. 
Eerdmans Publishing Company, Geneva & Grand Rapids, 1991, p. 287-327.    
46 At this Assembly, Bria participated as adviser: DIANE KESSLER, ed., Together on the 
Way. Official Report of the Eight Assembly of the World Council of Churches, WCC 
Publications, Geneva, 1999, p. 282-339.   
47 See above footnote 21.   
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Orthodox Churches the ecumenical movement is not very well appreciated I 
allow myself to make a short presentation of this activity in order to 
understand my historical analysis of the concept liturgy after the Liturgy.   

In view of this, it has to be said that the ecumenical movement in the 
modern era has one recognized point of departure which is the World 
Missionary Conference (Edinburgh, 1910).48 After this conference, which 
indeed was an initiative of Protestant Churches, many other movements 
with ecumenical character were constituted. The Continuation Committee of 
Edinburgh Conference formed in 1921 the International Missionary Council 
(IMC). In parallel two other important groups were composed; respectively 
the “Life and Work” and the “Faith and Order” movements.  

The Movement Life and Work had two important meetings at 
Stockholm in 192549 and at Oxford in 1937.50 The aims of this movement 
defined by the International Executive Committee in 1923 and approved at 
this conference were “to unite different churches in common practical work, 
to furnish the Christian conscience with an organ of expression in the midst 
of the great spiritual movements of our time, and to insist that the principles 
of the Gospel be applied to the solution of contemporary social and 
international problems”.51  

On the other hand, the Movement Faith and Order, planned to be 
formed immediately after Edinburgh, had its first important meeting at 
Lausanne in 1927.52 There it was affirmed that “this is a Conference 
summoned to consider matters of Faith and Order. It is emphatically not 
attempting to define the conditions of future Reunion. Its object is to register 
the apparent level of fundamental agreements within the Conference and the 
grave points of disagreements remaining: also to suggest certain lines of 
                         
48 See: W.H.T. GAIRDNER, Edinburgh 1910. An account and Interpretation of the World 
Missionary Conference, Oliphant & Anderson & Ferrier, Edinburgh & London, 1910; The 
History and Records of the Conference together with Addresses delivered at the Evening 
Meeting, Oliphant & Anderson & Ferrier & Fleeming H. Revell Company, Edinburgh & 
London & New York & Chicago & Toronto, 1910.   
49 G.K.A. BELL, ed., The Stockholm Conference 1925. The Official Report of the Universal 
Christian Conference on Life and Work held in Stockholm, 19-30 August, 1925, Oxford 
University Press, London & Humphrey Milford, 1926.   
50 J.H. OLDHAM, ed., The Churches Survey their task. The Report of the Conference at 
Oxford, July 1937, on Church, Community, and State, George Allen & Unwin LTD, 
London, 1937. See also: W.A. VISSER’T HOOFT and J.H. OLDHAM, The Church and its 
function in society, George Allen & Unwin LTD, London, 1937; GRAEME SMITH, 
Oxford 1937. The Universal Christian Council for Life and Work Conference, Peter Lang 
GmbH, Frankfurt am Main, 2004.   
51 G.K.A. BELL, ed., The Stockholm Conference 1925, p. 1.           
52 H.N. BATE, ed., Faith and Order. Proceedings of the World Conference Lausanne, 
August 3-21, 1927, Garden City Press, London & New York, 1928, 2nd edition.    
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thought which may in the future tend to a fuller measure of agreement”.53 
The second important meeting was held at Edinburgh in 1937, one month 
after the Life and Work Conference in Oxford.54  

Until 1937, these two important movements – Life & Work and 
Faith & Order- worked in cooperation but with different aims. A decisive 
step in uniting them was the meeting at Westfield College, Hampstead 
(London) in July 1937 were the Committee of Thirty Five proposed to form 
a World Council of Churches, proposal submitted and accepted by the two 
movements gathered few weeks after in Oxford and Edinburgh. This 
Committee was composed from persons involved in these movements.55  

The important act decided at these two last meetings mentioned, 
Edinburgh and Oxford 1937, was the decision to form together a Committee 
of Fourteen56 who would analyze the idea of a World Council. Much more, 
in Utrecht (1938, May 9-12), a Provisional Committee which included also 
the members of the Committee of Fourteen was formed and the Constitution 
of the World Council of Churches was drafted.57 In January 1939 at St. 
Germain, the Provisional Committee established the date of the first meeting 
of the World Council, but because of the Second World War the meeting 
was canceled. Finally, in 1946, February 21-23, the Provisional Committee 
gathered and the year 1948 was proposed for the first assembly of the World 
Council of Churches,58 which indeed will be held in Amsterdam59 where 

                         
53 EDWARD S. WOODS, Lausanne 1927. An Interpretation of the World Conference on 
Faith and Order held at Lausanne August 3-21, 1927, Student Christian Movement, 
London, 1927, p. 33-34.    
54 LEONARD HODGSON, ed., The Second World Conference on Faith and Order held at 
Edinburgh, August 3-18, 1937, Student Christian Movement Press, London, 1938.      
55 For more details see: W.A. VISSER’T HOOFT, The Genesis and Formation of the World 
Council of Churches, WCC Publications, Geneva, 1982, p. 39-42 and p. 104-106.       
56 The list with them can be seen here: DAVID P. GAINES, The World Council of 
Churches. A study of its background and history, Richard. R. Smith, Peterborough & New 
Hampshire, 1966, p. 163.    
57 IBIDEM, p. 166-169.       
58 See: The World Council of Churches. Its Process of Formation. Minutes and Reports of 
the meeting of the Provisional Committee of the World Council of Churches held at Geneva 
from February 21st to 23rd, 1946, Geneva, World Council of Churches, no year.          
59 See: W.A. VISSER’T HOOFT, ed., The First Assembly of the World Council of 
Churches, held at Amsterdam August 22nd to September 4th 1948, SCM Press, London, 
1949; H.G.G. HERKLOTS, Amsterdam 1948: An account of the first Assembly of the 
World Council of Churches, SCM Press LTD, London, 1948.    
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“on the morning of Monday, 23 August 1948 the World Council of 
Churches came into existence”.60  

To conclude the part regarding the Faith & Order and Life & Work 
movements, it should be remembered that from the Utrecht meeting the Life 
& Work movement identified with that Provisional Committee, and after 
Amsterdam 1948 with WCC itself. The Faith and Order movement was also 
integrated into the structure of WCC as a Commission on Faith and Order, 
keeping its identity on doctrinal problems. In other words, it could be said 
that at this first Assembly these two important ecumenical movements were 
officially united and in this way a new important phase in the history of the 
ecumenical movement was open. This represented the starting point of 
World Council of Churches. 

By contrast with this decision to form one ecumenical body, the 
International Missionary Council had another perspective. Some important 
meetings of the International Missionary Council should be noted: 
Jerusalem 1928,61 Tambaram 1938, Whitby 1947, Willingen 1952, Ghana 
1958.62 Even so the two bodies – WCC and IMC – will come in contact 
many times. At the third Assembly of the World Council of Churches held 
in New Delhi in 1961 it was accepted that International Missionary Council 
be integrated within the WCC63 as Division on World Mission and 
Evangelism (DWME). At this moment, WCC gained three important 
dimensions: the doctrinal dimension (Faith and Order), the social dimension 
(Life and Work) and the missionary dimension (International Missionary 
Council).  

To make the whole historical map clearer, some details about the 
participation of the Orthodox Churches in the ecumenical movement should 
be presented. Because of the limit of the paper I will mention shortly just the 
participation within the WCC after its constitution in 1948. More concretely, 

                         
60 W.A. VISSER’T HOOFT, The Genesis of the World Council of Churches, in RUTH 
ROSE and STEPHEN CHARLLES NEILL, eds., A History of the Ecumenical Movement, 
1517-1948, SPCK, London, 1954, p. 720.    
61 See: Messages and Recommendations of the Enlarged Meeting of the International 
Missionary Council held at Jerusalem, March 24th-April 8th, 1928, International Missionary 
Council, London & New York, no year.    
62 See: RONAL K. ORCHARD, ed., The Ghana Assembly of the International Missionary 
Council, 28th December, 1957 to 8th January, 1958, Edinburgh House Press, London, 1958. 
See also: https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/cwme/history [May 26, 2016].  
63 See the Act of integration in: Minutes of the Assembly of the International Missionary 
Council, November 17-18, 1961 and of the First meeting of the Commission on World and 
Evangelism of the World Council of Churches, December 7-8, 1961 at New Delhi, 
Commission on World Mission and Evangelism, London & New York & Geneva, no year, 
p. 20-28.     
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at the first Assembly the Orthodox Churches were poorly represented.64 An 
important step for the collaboration between the Orthodox Churches and the 
WCC was made in 1961 when the Churches from Eastern Europe asked to 
be accepted as members within WCC. At the same Assembly in New Delhi 
when the IMC was integrated into the WCC, the Russian, Bulgarian, 
Romanian and Polish Churches, exactly in this order, became full members 
of WCC.65 This was indeed an important step for the integration of the 
Orthodox Churches within the structures and the life of WCC.66  

Now I will continue my paper with the history of the period when 
the concept liturgy after the Liturgy was proposed by the Orthodox 
theologians within the ecumenical discussion.  

When International Missionary Council was integrated into the 
WCC, the Orthodox Churches were against this decision. They were afraid 
of the WCC taking on the Protestant character of mission. But there were 
discussions and the Orthodox theologians were convinced that the 
integration of the IMC will reduce the risk of proselytism. Indeed, the act of 
proselytism was and still remains a problem for many Orthodox Churches. 
For this reason in New Delhi a document in which proselytism was defined 
as a distorted Christian witness was approved.67  

                         
64 The Orthodox Churches present at Amsterdam in 1948: the Ecumenical Patriarchate of 
Constantinople, the Orthodox Church of Greece, the Orthodox Russian Church in exile and 
the Romanian Orthodox Episcopate in America. See all the list with all Churches 
represented at this Assembly: W.A. VISSER’T HOOFT, ed., La Première Assemblée du 
Conseil Œcuménique des églises. Rapport Officiel, Neuchatel & Paris, Delachaux & 
Niestlé, 1949, vol. V, p. 301-307.   
65 Here is very interesting the fact that the Russian Church was an example for the other 
three Churches already mentioned to apply for membership within WCC. There are many 
interpretations and commentaries on this. For more details, see: DAVID P. GAINES, The 
World Council of Churches, p. 1032-1036. In 1954 an important figure from the 
ecumenical movement said: “the full participation of the Orthodox Churches is a matter of 
great moment for the World Council of Churches. On no account ought the World Council 
to be allowed to give the impression of being either an organization of Protestant Churches, 
or largely a Western, and, more specifically, an Anglo-Saxon organization, which identifies 
itself, consciously or unconsciously, with the concerns and interests of Western nations” 
G.K.A. BELL, The Kingship of Christ. The story of the World Council of Churches, 
Penguin Books, Baltimore, 1954, p. 57.     
66 See: W.A. VISSER’T HOOFT, ed., The New Delhi Report, p. 9-10 and p. 54-55.    
67 See: Appendix VIII: Revised Report on “Christian Witness, Proselytism and Religious 
Liberty in the Setting of the World Council of Churches” in Evanston to New Delhi 1954-1961. 
Report of the Central Committee to the Third Assembly of the World Council of Churches, 
WCC Publications, Geneva, 1961, p. 239-245. This Report was approved at New Delhi 
Assembly: W.A. VISSER’T HOOFT, ed., The New Delhi Report, p. 151. See also: VASIL 
T. ISTAVRIDIS, The Orthodox Churches in the Ecumenical Movement 1948-1968, in 
HAROLD E. FEY, ed., The Ecumenical Advance, p. 297.   
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In 1971 there was a proposal to restructure the WCC from a 
divisional structure into programme units. Consequently, from this moment 
on and officially from the fifth Assembly of the WCC, there were three 
important programs, namely: Unit I: Faith and Witness (Sub-units: 
Commission on Faith and Order, Commission on World Mission and 
Evangelism, The Working Group on Church and Society, Dialogue with 
People of Living Faiths and Ideologies); Unit II: Justice and Service; Unit 
III: Education and Communication.68    

Now, because we know the position of the Commission on World 
Mission and Evangelism in the structure of the WCC, I have to mention its 
important meetings in order to be able to speak about the Orthodox 
consultations within this structure. These consultations helped Orthodoxy to 
reflect on and express its missionary identity. In 1963 the first Missionary 
Conference of CWME was held in Mexico City69 and was followed by: 
Bangkok (1973),70 Melbourne (1980),71 San Antonio (1989),72 Salvador 
(1996). Since the integration of IMC and more concretely after 1970s 
Orthodox theologians were provoked between these conferences to work in 
the Commission on World Mission and Evangelism. In order to accomplish 
it two important steps were made. Firstly, a special desk for Orthodox 
Studies and Relations was created. It was coordinated in the beginning by 
Archbishop Anastasios Yannoulatos and from April 1973 by Ion Bria, as I 
already explained when I presented the functions of Bria within the WCC.73 
When the creation of this desk was proposed, it was said very clearly that 
“the purpose of the programme is two-fold. On the one hand, it endeavors to 
introduce into the ecumenical discussion on mission and evangelism the 
contribution of the Orthodox churches. This was notably the case […] On 

                         
68 See: Appendix III Revised Report of the Structure Committee approved by Central 
Committee 1971, in Central Committee of the World Council of Churches. Minutes and 
Reports of the Twenty-Fourth Meeting, Addis Ababa, Ethiopia, January 10th-21st, 1971, p. 
136-186. With a few changes, this new structure was approved by the Nairobi Assembly. 
See Appendix 11: The Rules of the World Council of Churches, in DAVID M. PATON, 
ed., Breaking barriers. Nairobi 1975, p. 322-340. Also see: Work Book. For the fifth 
Assembly of the World Council of Churches, Nairobi, Kenya, 23 November-10 December 
1975, WCC Publications, Geneva, 1975, p. 78-110.   
69 See: Minutes of the Second Meeting of the Commission on World Mission and 
Evangelism, Mexico City, December 8th-19th 1963, Commission on World Mission and 
Evangelism, London & New York & Geneva, no year.   
70 Bangkok Assembly 1973, p. 3-9.  
71 Your Kingdom Come, xi-xviii.    
72 See: FREDERICK R. WILSON, ed., The San Antonio Report: Your Will Be Done, 
Mission in Christ’s Way, WCC Publications, Geneva, 1990.    
73 See above pages 3-4.   
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the other hand, the programme seeks to foster closer relationship and 
association of the Orthodox churches with the totality of the ecumenical 
concern for mission”.74 Secondly, the Orthodox theologians were 
encouraged to publish articles and even books on the missionary perspective 
and recent activity of the Orthodox Churches.75  

In other words, the Orthodox Churches were accused of being non-
missionary Churches so they started to work and to give a response to this 
accusation. In this framework the phrase liturgy after the Liturgy came into 
play to express the Orthodox understanding on mission and witness 
throughout the history and also in the present. Of course, this concept 
received many interpretations which I will present in the last part of the 
paper. However, for this section I will focus on when this concept/phrase 
was proposed as such for the first time and by whom. And from this begins 
the uncertainties.  

In his book Mission in Christ’s way, Archbishop Anastasios 
Yannoulatos dedicated a few pages in which he gave a few details on the 
history of this concept under the title Clarification of the Phrase: “The 
Liturgy After the Liturgy (1975)”. More concretely, he assumed the 
paternity of this expression which was used by him for the first time in a 
sermon given in 1963 and later proposed in the missionary meeting of 
Etchmiadzin, Armenia (1975). This was an Orthodox consultation on 
“Confessing Christ through Liturgical life” organized by the desk Orthodox 
Studies and Relations which was coordinated by Bria.76 Yannoulatos 
mentions that: “in Etchmiadzin, at the end of the Conference, I used part of 
this sermon as a “Meditation” in order to promote further what the 
Committee was seeking, and I emphasized the need to continue the Liturgy 
in daily life (using the phrase “liturgy after the Liturgy”)”.77 Indeed in this 
Report of the Consultation there an Appendix entitled Note on Continuation 
of Liturgy in life is retained in which this idea is very clearly stated, but the 
expression as such is not noted.78 Archbishop Yannoulatos asserts that, 
consciously or not, Bria repeated after the consultation this phrase as being 
somehow his original idea. For example, in 1977 at the New Valamo 

                         
74 DAVID ENDERTON JOHNSON, ed., Uppsala to Nairobi, 1968-1975, p. 86.  
75 A good example is the Journal International Review of Mission where were published 
many articles written by the Orthodox authors. Also, one of the important book published 
as a contribution to the ecumenical thought on mission and evangelism was: ION BRIA, 
ed., Martyria-Mission. The witness of Orthodox Churches Today, WCC Publications, 
Geneva, 1980.     
76 See footnote 23.  
77 ANASTASIOS YANNOULATOS, Mission in Christ’s way, p. 94-96.   
78 Confessing Christ through the Liturgical Life of the Church today, p. 420-421.   
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Consultation in which Bria participated, I found this expression being used 
in the Official Report. Almost two years after the Etchmiadzin Consultation 
we read: “the dynamics of the liturgical reality (Eucharistic community) as 
expounded here is rooted in the experience of the Trinitarian life in Christ 
which continuously saves and illuminates man and history.[…] In each 
culture the Eucharist dynamics leads into a “liturgy after the liturgy” i.e. a 
liturgical use of the material world, a transformation of human association in 
society into a Koinonia, of consumerism into an ascetic attitude towards the 
creation and the restoration of human dignity”.79 In this situation, because it 
started to be used in different consultations and discussions, Archbishop 
Yannoulatos confesed that he asked Bria to publish a paper in which he 
would mention him as the creator of the expression. Consequently, Bria 
wrote a paper entitled “The liturgy after the Liturgy” in which he quoted the 
Appendix of the Etchmiadzin Report under the name of Archbishop 
Yannoulatos saying that “one comment which in fact summarizes the 
original debate was sent by Bishop Anastasios Yannoulatos, professor at the 
University of Athens”.80  

In view of this, I admit that this phrase is the original idea of 
Archbishop Yannoulatos. In order to enforce this assertion, I will bring in 
discussion two more arguments which are in accordance with Bria’s 
position.  

The first one, in his book “The Liturgy after the Liturgy”, Bria does 
not directly say that he is the father of this expression. In the same time, he 
did not say that the concept as such belongs to Archbishop Yannoulatos. 
Here his remark is at the same level, the general one, that it was the idea of 
Yannoulatos to underscore “the necessary link between taking part “in the 
great event of liberation from sin and of communion with Christ” and 
making evident “this transfiguration of our little being into a member of 
Christ” in daily life”.81 However, in the same year 1996, Bria wrote a book 
in Romanian, which was in fact an expansion of the English volume for the 
Romanian audience. In this writing he dedicated the first chapter to the 
origins of the notion liturgy after the Liturgy saying that the Orthodox 

                         
79 GEORGE TSETSIS, ed., The New Valamo Consultation, p. 20.   
80 ION BRIA, The liturgy after the Liturgy, in „International Review of Mission” 67 (1978), 
no. 265, pp. 86-87. In the quotation given by Archbishop Yannoulatos appears a little 
change which cannot be unobserved, mainly because before this he speaks very clearly 
about the restoration of the truth of the origins of the phrase, saying immediately: “An idea, 
truly summarizing the original discussion, was formulated by Bishop Anastasios 
Yannoulatos, Professor at the University of Athens” ANASTASIOS YANNOULATOS, 
Mission in Christ’s way, p. 95.      
81 ION BRIA, The Liturgy after the Liturgy, p. 20.    
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reflections from the Etchmiadzin Consultation “were summarized right here 
in the expression liturgy after the Liturgy”82 and in a footnote he says 
something very important: “for the formulation of this concept, the 
commentaries of Bishop Anastasios Yannoulatos were decisive”.83 We have 
to observe that the connection between the expression as such, the 
Etchmiadzin Consultation and Archbishop Yannoulatos was made.  

The second argument is taken from Bria’s autobiography where he 
spoke about the missionary current specific to the Orthodox ethos which 
will be called liturgy after the Liturgy “constituted through missionary 
consultations and publications”.84 Once again, Bria refused to award the 
original idea of this typology. The only mention made in this work related to 
Archbishop Yannoulatos is somehow strange having in mind the whole 
story of the concept. He says the following: “At Harare, in 1998, Anastasios 
Yannoulatos, participating as Primate of the Albanian Church, retook the 
expression “liturgy after the liturgy” in its meditation on Anamnesis”.85 
Indeed in his paper presented at Harare Assembly, Archbishop Yannoulatos 
used this expression referring to the consultation where the concept was 
formulated as such: “All of us who share consciously in the liturgy, the 
remembrance of the cross and the resurrection of Christ, must return to our 
daily routine in order to continue another type of liturgy, ‘a liturgy after the 
liturgy’ (a motto proposed in Etchmiadzin in 1975) on the daily altar of our 
personal responsibility, to perform our duty in the local setting, looking with 
a universal perspective”.86   

Having said that, the Romanian theologian Ion Bria promoted this 
concept avoiding directly to assume its paternity. Contrary to this reality, 
because he published many articles and books under this title,87 he was seen 
                         
82 IDEM, Liturghia după Liturghie. Misiune Apostolică şi Misiune Creştină Azi, Editura 
Athena, Bucharest, 1996, p. 22.    
83 IBIDEM, p. 237, footnote 12.    
84 IDEM, Al doilea Botez, p. 146.  
85 IBIDEM, p. 151.   
86 DIANE KESSLER, ed., Together on the Way, p. 32.    
87 Here I enumerate a list of his articles and books in connections with this concept: ION 
BRIA, The liturgy after the Liturgy, in „International Review of Mission” 67 (1978), no. 
265, p. 86-90, article republished in many others works as ION BRIA, ed., Martyria-
Mission. The witness of Orthodox Churches Today, p. 66-71, GENNADIOS LIMOURIS, 
ed., Orthodox Visions of Ecumenism, p. 216-220, MICHAEL KINNAMON and BRIAN E. 
COPE, eds., The Ecumenical Movement. An Anthology of Key Texts and Voices, WCC 
Publications, Geneva, 1997, p. 365-368; ION BRIA, Celebrating life in the liturgy, in ION 
BRIA, ed., Jesus Christ-the Life of the World, p. 85-88; IDEM, ed., Go Forth in Peace. 
Orthodox Perspectives on Mission, WCC Publications, Geneva, 1986, p. 38-46; IDEM, 
Dynamics of Liturgy in Mission, in „International Review of Mission” 82 (1993), no. 327, 
p. 317-325; IDEM, The Liturgy after the Liturgy (written in 1996), and the second chapter 
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as the father of the expression and as the theologian who explain it much 
better. Many other theologians used this concept in their works and quoted 
directly from Bria’s works without taking Yannoulatos into consideration.88 
Undoubtedly, he was the one who took it upon himself to promote the 
concept within the ecumenical circles and we can say that if we speak about 
this typology even today we owe to him. I give one example, in the new 
edition of the Dictionary of the Ecumenical Movement into which this 
concept was accepted as expressing an Orthodox contribution to the 
ecumenical discussion on mission, Bria was the author of this section.89 
What is important here is the fact that in the first edition of this dictionary 
this expression was not retained and promoted.90 We know that in 1996 Bria 
wrote his book Liturgy after the Liturgy and probably because of his 
influence we find this concept explained in the second edition of the 
dictionary on behalf on the Orthodox and ecumenical heritage.  
 
The theology of the expression liturgy after the Liturgy   
At the second conference of the CWME organized in Bangkok (1973) the 
theme “Salvation Today” was discussed. Here the centrality of Christ was 
again assumed.91 Before this conference, an Orthodox meeting was held in 

                                                               
of this book The liturgy after the Liturgy republished in PETROS VASSILIADIS, ed., 
Orthodox Perspectives on Mission, Regnum Books International, Oxford, 2013, p. 46-59; 
ION BRIA, Liturghia după Liturghie. Misiune Apostolică şi Misiune Creştină Azi (also 
written in 1996).     
88 LEON HOWELL, Acting in Faith. The World Council of Churches since 1975, WCC 
Publications, Geneva, 1982, p. 25-26; JAMES J. STAMOOLIS, Eastern Orthodox Mission 
Theology Today, Orbis Books, Maryknoll & New York, 1986, p. 94-101; EMMANUEL 
CLAPSIS, The Eucharist as Missionary Event in a Suffering World, in GEORGE 
LEMOPOULOS, ed., Your Will Be Done, p. 161-171; DAVID J. BOSCH, Transforming 
Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission, Orbis Books, Maryknoll & New York, 
1991, p. 206-210, p. 385 and p. 517; Archbishop ARAM KESHISHIAN, Orthodox 
Perspectives on Mission, Regnum Books, Oxford, 1992, p. 26-29; MYRA BLYTH, Liturgy 
after the Liturgy. An Ecumenical Perspective, in „The Ecumenical Review” 44 (1992), no. 
1, p. 73-79; BIRGITTA LARSON and EMILIO CASTRO, From Missions to Mission, in 
JOHN BRIGGS, MERCY AMBA ODUYOYE, GEORGE TSETSIS, eds., A History of the 
Ecumenical Movement, 1968-2000, WCC Publications, Geneva, 2004, vol. 3, p. 135-136; 
LEWIS S. MUDGE, Ecumenical Social Thought, in IBIDEM, p. 279-321; FRANCIS 
ANEKWE OBORJI, Concepts of Mission. The Evolution of Contemporary Missiology, 
Orbis Books, Maryknoll & New York, 2006, p. 86.      
89 NICHOLAS LOSSKY, et al., Dictionary of the Ecumenical Movement, WCC 
Publications, Geneva, 2002, 2nd edition, p. 705-706.    
90 IDEM, Dictionary of the Ecumenical Movement, WCC Publications & William B. 
Eerdmans Publishing Company, Geneva & Grand Rapids, 1991.    
91 “The centrality of Christ is fundamental because it obliges us to associate the church not 
only with that “great mystery” (Eph. 5: 32) in which Christ invites to himself all those 
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Athens. It took into consideration the theme “Salvation Today” and the 
participants used the patristic notion of theosis or deification to speak about 
the Orthodox interpretation of the meaning of salvation in Christ: “theosis 
takes place in the Church through the priesthood and the sacraments as well 
as by the life of discipline and struggle against evil”.92 Of course 
Christological theology was connected with Trinitarian theology. Bria 
would say that “a proper understanding of this mission requires, in the first 
place, an application of Trinitarian theology. Christ’s sending of the apostles 
is rooted in the fact that Christ himself is sent by the Father in the Holy 
Spirit”.93 In other words, “the origin of mission is God – the Holy Trinity – 
principle of any communion, fullness of persons in communion. The life of 
the Trinity itself is communion in a continuous revelation and 
communication. Mission is part of this revelation because God speaks, 
communicates, shares God’s glory”.94 

In 1974 there was another Orthodox consultation which analyzed the 
topic of Section I on Confessing Christ Today of the Nairobi Assembly 
programed for 1975. They outlined that for the Orthodox Churches 
Eucharist is “the focal event of the Church community, and as such must be 
seen as the springboard, the starting event of Christians for confessing 
Christ in today’s world”.95 In other words, for doing mission you have to 
start from the Church as a living liturgical reality. For Orthodox life, 
preaching the Gospel and the Liturgy are two essential elements which 
connected are used to announce the Good News of the salvation in Christ. 
Much more, as I already mentioned, in 1975 a consultation was convoked to 
analyze the role of Liturgy in confessing Christ. In that report it was stated 
that “Liturgical worship is an action of the Church and is centered around 
the Eucharist. Although the sacrament of the Eucharist, since the very origin 
of the Church, was a celebration closed to the outsiders, and full 
participation in the Eucharist remains reserved for the members of the 
Church, liturgical worship as a whole is an obvious form of witness and 
mission”.96 At this consultation the concept liturgy after Liturgy was 
                                                               
whom God has chosen, but also with the concrete realization of the Christian community at 
Pentecost, and the eschatological reality of the body of Christ. The form of this continuous 
history is the building up of the church growing towards the fullness of Christ” ION BRIA, 
Orthodoxy and Mission, in „International Review of Mission” 89 (2000), no. 352, p. 53-54.    
92 Salvation in Orthodox Theology in „International Review of Mission” 61 (1972), no. 244, 
p. 403.   
93 ION BRIA, ed., Go Forth in Peace, p. 3.   
94 IDEM, Mission and Secularization in Europe, in „International Review of Mission” 77 
(1988), no. 305, p. 124.    
95 Confessing Christ today: reports of groups at a consultation of Orthodox theologians, p. 75.   
96 Confessing Christ through the Liturgical Life of the Church today, p. 417.    
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formulated, expressing that the Divine Liturgy has to continue outside the 
Church, in the life of the participants, in all dimensions of life. Without this 
continuation the Liturgy is half finished.  

What are the theological contributions of Bria related this concept? 
How did he understand it? What are the connections between mission and 
Church in this sense? These are just a few questions which I will try to 
explore in the following lines.  

In his book “The Liturgy after the Liturgy. Mission and Witness 
from an Orthodox Perspective”, Bria tried to summarize the theological 
ideas of this concept. However, explanations can be found in different 
articles which are helpful to understand his general perspective.  

From this expression liturgy after the Liturgy we can outline two 
important parts of the Orthodox understanding on mission, according with 
Bria’s texts as follows:   

Firstly, for the Orthodox Churches the act of worship through the 
Divine Liturgy is very important. It is an act accomplished within Church of 
Christ. Bria says that the originary meaning of this notion is that of 
Eucharistic gathering in which the whole spiritual and social life of 
Christians, in the perspective of God’s Kingdom, is organized.97 In line with 
this, he reserved the first chapter of his book to speak about the world of the 
Divine Liturgy, to explain the structure of the celebration. The goal of the 
Divine Liturgy is that in the liturgical experience we truly receive the Body 
and the Blood of the risen Christ. For Orthodoxy, Holy Communion 
“represents the maximal and sublime closeness to Christ because through it 
He lives in us and we live in Him”.98 

Secondly, the Liturgy has to continue outside the building of the 
Church. Before this concept came into existence, Bria said very clearly that 
“union with Christ in the Holy Liturgy is not an act which does not affect 
the life of Christians outside of the Church. It must show its fruits beyond 
the liturgical moment and past the door of the church. Communion with 
Christ, with our fellow humans, is not limited to the building of the Church 
and to Sunday prayer, but it permeates with its power the whole of Christian 
life”.99 For Bria this means the liturgy after the Divine Liturgy. It was called 
the post-liturgy,100 the liturgy of the neighbor: “The very communion with 

                         
97 ION BRIA, Biserica şi Liturghia, in „Ortodoxia”, nr. 4/1982, p. 481.    
98 IDEM, Aspectul comunitar al dumnezeieştii Euharistii, in „Studii Teologice”, nr. 7-8/1959, 
p. 417.    
99 IDEM, Aspectul Dogmatic al Sfintei Liturghii, in „Ortodoxia”, nr. 3/1957, p. 427.    
100 I found two book reviews of Bria’s book Liturgy after the Liturgy, the first theologian 
using this expression of post-liturgy: Xavier Kochuparampil, in „Exchange” 26 (1997), no. 2, 
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the Eucharist Christ: “Eat this bread, drink this cup” is the way to 
communicate the Gospel. Every space liturgy becomes a space and time for 
sending the faithful into the world to proclaim: “Christ is risen!” It implies 
the extension of the Eucharist liturgy – moving the liturgy from the 
sanctuary to the market (St. John Chrysostom) – in a variety of “liturgies”: 
personal prayers, family life, men and women, religious and secular 
communities, sharing the resources, solidarity with the poor and suffering. 
The whole life of Christians is seen as a great leitourgia, which reveals the 
love of God for the community at large”.101 

Bria understood the Western model of mission of sending out 
specialized missionaries and tried to explain the Orthodox mission as being 
centered on the Eucharist, on the Liturgy. It was called a centripetal mission 
with the liturgical worship as the starting point (mission from inside), 
contrary to the centrifugal model where the accent is put on its sending 
aspect and where very often mission is not connected with the Church.102 In 
the same time, Bria was aware of the fact that this model of mission 
promoted by him was influenced by the history. I have in mind the Ottoman 
dominion and the communist regime which made the life of these churches 
very problematic. In these conditions the missionary activity was limited to 
the national borders.103 Bria defended this classification of non-missionary 
churches with the liturgical life which is par excellence an act of witness or 
even martyria in most of the cases, accusing in the same time the act of 
proselytism of the Western missionaries who came in Orthodox countries 
for the re-evangelizing them: “Too often the “word” mission implies for the 

                                                               
p. 209-210 and James J. Stamoolis, in „International Bulletin of Missionary Research” 23 
(1999), no. 2, p. 84.       
101 ION BRIA, Postmodernism: an emerging mission issue, in „International Review of 
Mission” 86 (1997), no. 343, p. 420.   
102 See: BIRGITTA LARSON and EMILIO CASTRO, From Missions to Mission, p. 135. 
See also: ION BRIA, Eucharist and Evangelism, in „A Monthly Letter on Evangelism” 
(1981), no. 3-4, p. 1-6.        
103 “Not having the possibility to develop their institutional life and missionary outreach, 
the concentrated on private spirituality, monastic centers and worship synaxis. Instead of 
building cathedrals and printing Bibles, they preferred to move the temple into the house, 
and to reserve a corner full of icons for family prayer. Each home became a domestic 
church, which finds its stability and comfort in the stream of tradition, transmitting the 
“faith which has been once and for all entrusted to the saints” (Jude 3) from generation to 
generation” IDEM, Mission and Secularization in Europe, p. 125. See also: Archbishop 
ANASTASIOS YANNOULATOS, Mission in Christ’s way, p. 200-221; GEORGE 
VÂLCU, The Orthodox Mission in Russian America: An Orthodox Perspective on Mission, 
KU Leuven, Faculty of Theology and Religious Studies, MA thesis, Leuven, 2011, p. 1-26; 
ION BRIA, Orthodox Mission in the ninth century: The Witness of St. Methodius, in 
„International Review of Mission” 74 (1985), no. 294, p. 217-218.    
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Orthodox proselytizing”, and therefore is viewed with great suspicion.  Over 
the centuries in many Orthodox churches “mission” has meant penetration 
by the non-Orthodox agencies into the traditional Orthodox territory in order 
to convert Orthodox believers […] “Foreign missions” simply denotes non-
Orthodox faith, and a Catholic or Protestant mission working in an 
Orthodox area is considered by the Orthodox as an ecclesiological 
contradiction”.104   

Our author insisted on the Church’s missionary vocation starting 
from the Eucharistic understanding of the Church. Through the Liturgy 
mission begins. It starts with the Liturgy itself: “The Orthodox concept of 
mission depends entirely on the understanding of the nature of the Church. 
Simply stated, it is the ecclesiology which determines missiology […] 
Eucharist is the source of the Church life and Mission, the inner stimulus 
which motivated the community for mission”.105 Of course, “the liturgical – 
sacramental model is not absolute, but within this context the church creates 
new culture, ethos, and spirituality of receiving and sharing the gospel”.106  

The center of Bria’s theology of liturgy after the Liturgy consists of 
the divine act of Resurrection. The Orthodox theologian insisted for a return 
to “the pastoral and evangelistic message par excellence of the early 
Church: “Christ is Risen!”107 More concretely, as Bria stated, “the centre 
and content of the mission of the church is to proclaim the salvation of 
humankind as a gift of God, given in the Cross and Resurrection of his Son, 
Jesus Christ. Mission is an essential part of the Gospel of Jesus Christ. His 
commandment in Matthew 28: 18 – 20108 or Mark 16: 15109 is the basis of 
the apostolic vocation of the church […] The church’s mission is missio 

                         
104 IDEM, ed., Martyria-Mission. The witness of Orthodox Churches Today, p. 3. Bria will 
say that “the Orthodox should recognize now that the concern for membership and for 
mission in all places is a missing element in their missiology” Symbolic values in the 
contemporary experience of Orthodoxy, in „International Review of Mission” 75 (1986), 
no. 299, p. 274.      
105 IDEM, ed., Martyria-Mission. The witness of Orthodox Churches Today, p. 8 and p. 10.     
106 See IDEM, Liturgy after the Liturgy, in NICHOLAS LOSSKY, et al., Dictionary of the 
Ecumenical Movement, p. 705.   
107 ION BRIA, Dynamics of Resurrection in the Church’s Tradition and Mission, in 
„International Review of Mission” 92 (2003), no. 365, p. 258.   
108 “Jesus came to them and said, “All authority has given to me in heaven and on earth. Go 
therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the Name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded 
you. Behold, I am with you always, even to the end of the age” Amin.” 
109 “He said to them, Go into the whole world, and preach the Good News to the whole 
creation”. 
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Dei, “mission in Christ’s way”. The vision, the hope of mission, is one: 
God’s purpose to reconcile all humanity into unity in Christ”.110 

In other words, Bria thought that it is very important to recognize 
our Orthodox Church as the Church of Resurrection par excellence, because 
the Liturgy is a continual Easter. The act of celebrating the Pascal Liturgy 
outside the Church on Easter night connects the Church with the World. 
Here the Christian community receives the Eucharist which is the Pilgrim 
Bread111 and the priest gives God’s blessing for its journey into the world: 
Go Forth in Peace. In Bria’s words: “Our ecumenical vocation is to make 
our own heritage and message better known, and to share all we have. It is a 
blessing of God for the whole Christianity to have in its midst a tradition 
which underlines the paschal mystery of Christ: the revelation of God 
himself in Christ’s victory over death as the centre of church mission and 
life”.112 
 In order to conclude this third part of the paper on the theology of 
the Orthodox typology of mission which emerged, as I said, within the 
ecumenical discussions, I will quote Bria’s words which summarizes the 
main theological ideas of his analysis: “there is a liturgy after the liturgy 
because Christians pursue their witness and vocation outside the temple, in 
the street, in social halls, in the wider society. Nourished by the Eucharist, 
the pilgrim bread, the food for missionaries and evangelists, Christians are 
sent out – “Go forth in peace, in the name of the Lord” – to witness in 
faithful discipleship in the common round of daily life. Their authority flows 
from their liturgical sending, which becomes fruitful through personal 
authenticity”.113 
 
Instead of conclusion 
Beyond the historical highlights of this concept remains one important 
question. How can we apply this concept of liturgy after the Liturgy 
nowadays in our Church? I will answer in some points.  

First of all, we need to reflect to the local Church which needs to 
rediscover the missionary aspect of the Church. When I say local Church I 
have in mind the Christian parish. In doing this, it need the contributions of 
all its members, clergy and lay persons. I have the feeling that we lost 
without notice what Bria defined the liturgical mind of the community. 
                         
110 ION BRIA, Orthodoxy and Mission, p. 53.    
111 See Section III of Melbourne Conference where this expression was accepted within the 
ecumenical understanding of mission as the liturgy after the Liturgy: Your Kingdom Come, 
p. 205.   
112 ION BRIA, Dynamics of Resurrection in the Church’s Tradition and Mission, p. 264.   
113 IDEM, The Liturgy after the Liturgy, p. 87.   
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Christ’s Church is not divided in two parts: clerics and laics but all the 
Christians are called to become messengers of Christ’s resurrection. The 
local Church should be the locus par excellence for doing authentic mission 
in this double movement, receiving and giving the Christian life and joy.      

Second, for a renewal in the Christian sense, we have to be aware of 
two things. First one, our Church needs to live in a continual repentance – 
metanoia – because without it we cannot hope in real renewal. We need 
Christians who truly assume the life in Christ and with Christ. Secondly, it 
is not possible the revival of the parish without the Eucharist revival. 
Hopefully, in the Romanian Orthodox Church is shown a real interest for 
this aspect, especially within the Orthodox Romanian diaspora. It is not 
acceptable for a community to participate at the Divine Liturgy and to refuse 
to receive Holy Communion. We lost this understanding of the Eucharistic 
as the Pilgrim Bread for our life and for others. Instead of accept the 
repentance and to meet Christ through the holy mysteries every Sunday 
when the Easter is celebrate we prefer to limit this just to four times in a 
year in the best case and to delegate the ordained persons to accomplished 
our baptismal engagement. The liturgical diakonia which emerges from 
Liturgy is lost if we participate at the divine service as spectators and not 
participants.    

Third, accepting our important role within the total oikumene we 
need to witness today and to transmit the message of Christ in our daily life. 
We need to rediscover step by step our missionary vocation and duty. This 
sense of urgency of Christian witness has to be done as an ecclesial 
movement. Through the liturgical – model of the Church we can surpass the 
individualism proposed as a value in our society (e.g. I-phone, I-pad). We 
have this understanding of mission concentrate in come and see but in this 
case we limit others to enjoy the good news of Christ’s resurrection.  

To give an illustration of how to assume the liturgy after the Liturgy, 
and with this example I conclude my paper, I have in mind the paschal 
greeting “Christ is Risen!” Theologically we say that every Sunday we 
celebrate a new Easter but in practice we limit to use this salute just for the 
Easter period. I observed that is much actual to say just Happy Easter 
instead of Christ is risen. Is this because we do not live any more as a 
Church of the resurrection? It is real that in the most cases we received 
something through tradition but the meaning of it escape to us? 
 
Abstract: Conceptul liturghia după Liturghie. Istorie şi teologie  
Studiul acesta analizează conceptul misionar liturghia după Liturghie din 
perspectivă istorică dar şi teologică. Este important să se înţeleagă contextul 
în care a fost formulat, cine este autorul lui, dar şi cine l-a promovat, 
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adunând multe explicaţii teologice în jurul său. În esenţă, acest concept 
consideră că este important ca Liturghia din duminici să fie continuată ca o 
altă liturghie în zilele de peste săptămână pentru a reveni din nou în Biserică 
la Liturghia comunităţii. Teologic vorbind, ziua învierii trebuie vestită în 
afara zidurilor Bisericii pentru cei care nu participă la viaţa acesteia. Făcând 
aceasta, devenim misionari prin excelenţă în parohiile din care facem parte, 
purtând cu noi îndemnul şi binecuvântarea preotului Cu pace să ieşim, întru 
numele Domnului! 
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI 
 

Din Cuvântările Sfântului Petru al Argosului: 
Cuvântarea la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 

 
 

Traducere de Pr. Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN I. BĂJĂU1 
 

Sfântul Petru a fost episcop în cetatea Argos, din Peloponez. S-a născut 
după anul 850 şi a fost un predicator vestit al timpului său. Cuvântările sale 
sunt la fel de plăcute şi de utile şi pentru creştinii de astăzi. Imaginile 
descrise într-însele sunt frumoase, iar măiestria oratorului se poate descoperi 
în fiecare frază. 

Vremea ţinerii sărbătorii Intrării în Biserică a Maicii Domnului 
coboară până la Sinodul al III-lea ecumenic şi până la Sfântul Ioan Gură de 
Aur, iar locul unde ea a fost prăznuită mai întâi se pare că este Ierusalimul. 
Acolo s-a înălţat Biserica Sfintei Maria cea Nouă, la Poarta Oilor, zidită de 
împăratul Iustinian (21 noiembrie 543). Mai apoi, sărbătoarea a fost ţinută, 
din secolul al VIII-lea, la Constantinopol. În vremea împăratului Vasile II 
(976-1025), Intrarea în Biserică a Maicii Domnului apare în Minee. Se pare 
că, atunci când episcopul Petru rostea cuvântarea sa în cinstea acestei zile, 
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului era încetăţenită în Argos.2 

 
La Intrarea în Biserică a Maicii Domnului3 

 
1. Luminoasă şi plină de voioşie văd adunarea celor prezenţi. Pe 

pământ mă simt ca în ceruri, prin cele care acum se întâmplă în mod 
paradoxal. Îngerii se bucură astăzi împreună cu oamenii. Căci văd înrudirea 
lui Dumnezeu cu cei încercaţi. Cei împreună robi cu ei, la starea dintru 
început sunt restauraţi, la starea cea fără durere, din care blestemul a fost 
şters, stricăciunea înlăturată şi, prin Intrarea aceasta, le-au fost dăruite: 
bucuria, binecuvântarea, nestricăciunea (nemurirea) şi cele ce urmează 
acestora. Prin cele femeieşti, acestea intră în neamul nostru. Aceea (Eva), 
prin călcarea poruncii, ne-a izgonit pe toţi (din rai). Aceasta (Fecioara 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Pr. dr. BĂJĂU I. CONSTANTIN, Personalităţi teologice bizantine, Editura 
Mitropolia Olteniei, Craiova 2016, p. 81. 
3 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. 



209 
 

Maria), prin curăţenia ei, ce întrece toate cele ce există, ne face pe noi 
împreună-locuitori cu Dumnezeu în ceruri, prin Intrarea sa în Biserică, 
aducându-ne mântuirea, de la care fusesem îndepărtaţi, căci din ea va izvorî 
mântuirea noastră. 

2. Căci astăzi către Casa împărătească (templu) vine Fecioara Maria. 
Astăzi, Împăratul întregii zidiri, din locurile cele mai presus de ceruri, ca pe 
un trandafir plăcut şi binemirositor o alege (pe Maria). Astăzi, floarea cea 
preafrumoasă din deşert se oferă Ziditorului. Astăzi, ogorul necultivat şi 
neroditor aduce Bunului Agricultor, şi Ziditor, şi Creator, ca jertfă, rodul cel 
preabun. Astăzi, fiica lui David, despărţită de neamul ei şi de casa ei 
părintească, intră în Casa cea Dumnezeiască, ca să păzească ceea ce are 
frumos şi neprihănit, pentru Împăratul tuturor, prin îndepărtarea ei deplină 
de toate cele părinteşti şi de toată tristeţea pe care o aduce tulburarea 
acestora. 

Intră cu tot farmecul ei lăuntric, împreună cu cei ce o însoţesc, care 
sunt ca fecioarele, deosebiţi (de ceilalţi oameni). Şi nu doar că o însoţesc, ci 
merg înaintea ei cu făclii şi o urmează pe rând, alcătuind o mulţime 
luminoasă şi preafrumoasă. Căci în mulţime erau şi acelea care aveau de 
gând să nu-şi piardă niciodată fecioria, în acest mod mai presus de 
înţelegere şi paradoxal. Nu cu instrumente necuviincioase, chimvale şi surle, 
aşa cum sunt obişnuiţi cei ce îndrăgesc slava deşartă (obiceiul era intrat în ei 
de la diavol) şi cei ce resping orice (lucru) duhovnicesc, ci cu imne 
duhovniceşti şi ode şi cu lumina făcliilor (a lumânărilor), care exprimă în 
mod tainic lumina cea mai curată a sufletului celor ce mergeau înaintea 
(Mariei). 

3. Să fericească deci tot neamul şi limba creaturilor celor raţionale pe 
Cea Prea Fericită, aşa cum ea mai înainte profeţise (la Bunavestire). 

Să preamărească împreună cu mine toate neamurile pe aceea, care 
ne-a preamărit pe noi, cei smeriţi, şi ne-a înălţat pe noi, cei săraci, cea care 
ne-a ridicat pe cei căzuţi şi ne-a umplut pe noi, cei nevrednici, cu hrana 
ambroziei.4 Să cânte cu veselie toată zidirea, pentru cea care a întors-o 
(zidirea) către adevărata bucurie. 

Astăzi, umbrele Legii (celei Vechi) încep să apună. Astăzi, fulgerele 
luminii dumnezeieşti brăzdează şi luminează pe cei ce stăteau în întunericul 
şi în umbra morţii. Astăzi, simbolurile întunecate ies la adevăr şi în acest fel 
prezintă lucrurile celor chibzuiţi, care strălucesc ca razele soarelui. Sfânta 
(templului) nu era permisă numai preoţilor, ci copila acum intră într-însa ca 
în pântecele părinteşti, căci ea va deveni Maica Domnului. 

                         
4 Ambrozia era, în mitologia greacă, hrana celor nemuritori, a zeilor. 
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4. Şi cel care a zărit imaginea (priveliştea) aceea paradoxală 
(arhiereul), când (mulţimea) se apropia de templu, care a poruncit să se 
deschidă porţile, ca şi cum ar fi fost paznic al împărătesei, oare de câte 
gânduri nu era stăpânit sfinţitul arhiereu şi ce argumente a avut de nu s-a 
opus? 

-„Noi (zice arhiereul), cu evlavie şi teamă am intrat acolo, şi eram şi 
preoţi. Căci nu se permite deloc celorlalţi, cum a rânduit Dumnezeu prin 
preaînţeleptul Moise. Şi voi îndrăzniţi să intraţi acolo, şi nu sunteţi nici 
preoţi, nici leviţi, sau măcar bărbaţi, ci femei? Cum aţi îndrăznit să vă treacă 
prin minte, fie şi numai una ca aceasta? Cum nu v-aţi îngrozit să gândiţi, dar 
să şi îndrăzniţi? De unde vine o aşa de mare îndrăzneală5 şi cutezanţă din 
partea voastră, faţă de asprimea Legiuitorului? A fost odată un împărat, care 
a îndrăznit să tămâieze şi de îndată a fost pedepsit pentru intenţia lui rea şi 
pentru îndrăzneală şi s-a umplut de lepră. 

Văd mulţimea celor ce prăznuiesc, pe fecioarele ce poartă făclii şi 
cântă imne, cu Fecioara în mijlocul lor, care străluceşte încă şi mai mult 
decât această lumină simţitoare. Şi fie ca să strălucească, prin intermediul 
simţurilor, binele cel sufletesc şi să întreacă în statornicia soarelui pe toţi cei 
de azi şi pe toţi cei care au fost vestiţi pentru trecutul lor. 

Priveliştea aceasta are ceva dumnezeiesc şi este de bun augur, cred, 
ca să vedem pe această tânără fiică, lucru care niciodată nu s-a mai 
întâmplat: cu privirea în jos şi preocupată de cele lăuntrice şi exprimând 
hotărârea şi deplina cumpătare. Faţă ei e veselă şi gânditoare, înfrumuseţată 
cu îmbujorarea timidităţii, calmitatea şi netulburarea, simbol al tuturor 
virtuţilor, împreună cu toate celelalte. Pe acestea, eu nu le pricep”, zice 
arhiereul. 

„Dar voi, preafericiţi părinţi ai ei, din ce neam descindeţi, din ce ţară 
şi oraş, şi cum v-aţi învrednicit să fiţi părinţi ai acestei fiice, la aşa vârstă 
(înaintată pe care o aveţi)?”. 

5. „Noi, zic Ioachim şi Ana, familia cea binecuvântată, păzitorii cei 
mai credincioşi ai Legii şi vestita pereche, primele roade ale harului celui 
nou, care am făcut să dea lăstar via cea adevărată şi purtătoare de viaţă, 
coborâm din David. Printr-însul, ajungem la slăvitul Iuda. Patria noastră este 
Galileea şi oraş ne este Nazaretul. Şi fiindcă am ajuns la bătrâneţe fără copii, 
am suportat jignirile vecinilor noştri, încă şi atunci când am venit să aducem 
jertfă lui Dumnezeu (la templu). Fiindcă am fost sfâşiaţi în sufletul nostru de 
o durere îngrozitoare, fiind împiedicaţi, la templul cel sfânt, de către cei care 
aveau mulţi copii, ne-am refugiat cu tot sufletul nostru la Dumnezeul 

                         
5 Aici textul foloseşte două cuvinte: unul înseamnă îndrăzneală şi altul, parrisia, ce descrie 
starea celui ce se simte a fi într-o relaţie mult mai apropiată, de filiaţie. 
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îndurărilor. Şi cu inimă cutremurată şi smerită am căzut (la Acesta), cu 
convingerea că pe ea (pe inima noastră) nu o va trece cu vederea. Am făcut 
să răsune rugăciunea noastră fierbinte către Domnul, cu post şi cu celelalte 
încercări ce însoţesc postul, am rugat fierbinte pe Cel Grabnic Ajutător. Că 
dacă se va întâmpla aceasta, (prunca) o vom oferi în dar şi o vom da în 
schimb Celui Care este Dăruitor, fiindcă o vom păzi departe de amestecul cu 
cele pământeşti. 

Şi a auzit Acela (rugăciunea noastră), Cel care a zis: „Când tu Mă 
vei chema în rugăciune, Eu sunt prezent. Şi voi trimite pe îngerul Meu cel 
sfânt, ca să vă confirme că se va împlini neapărat dorinţa voastră!”. 

Şi iată! A dat rod celei bătrâne, precum vezi, precum odinioară lui 
Avraam şi Sarrei şi, după aceea, Anei şi atâtor altora de care ai auzit şi cu 
viziuni apropiate ne-a luminat pe noi şi referitor la toate acestea.  

Deci acum am venit să ne rugăm pentru mântuirea noastră şi să-I 
aducem Dăruitorului pe fiica de trei ani, ca să nu fie ispitită de răutăţile 
vieţii. 

6. Primeşte, deci, şi această făgăduinţă a noastră şi consimţământul 
la voinţa cea dumnezeiască. Condu-o (pe Maria) în Sfânta (Nu va voi, 
desigur, niciun om evlavios să se opună voinţei lui Dumnezeu, Cel Care a 
întărit rugăciunea cu darul şi mesajele Sale)”. 

Oare sunt dovezi lipsite de importanţă acestea despre copilă, 
(dovezi) care conving pe cei ce se îndoiesc de faptul că va păstra aceasta 
preacurat sălaşul lui Dumnezeu? Oare nu va veni prin ea mântuirea lumii, 
cea profeţită de toţi profeţii şi drepţii? Ea este, după Isaia, Fecioara, care va 
purta în pântecele ei şi va naşte pe Fiul, pe Emanuil. Ea este, după acelaşi 
Isaia, Norul cel uşor, pe care va coborî Domnul şi va împrăştia pe idolii 
întunericului (ai păcatului), pricinuitorii înşelăciunii. Ea este, după Iezechiel, 
poarta de la răsărit, care va purta în pântece pe Acela Care stă în partea cea 
mai înaltă a răsăritului cerului şi este pentru toţi ceilalţi inaccesibilă. Ea este 
Muntele cel Netăiat, după Daniil, din care se va tăia piatra cea din capul 
unghiului, prin Naşterea pământească şi va zdrobi, şi va face să dispară orice 
împotrivire faţă de voinţa Lui. Aceasta este, după David, muntele pe care a 
binevoit să locuiască Dumnezeu, prin Întruparea Sa din vremurile de pe 
urmă. Dar nu contribuie la înţelegere numai cele văzute, ci şi timpul. Iată 
deci şi săptămânile, după Daniil, la sfârşitul cărora se va arăta Hristos 
(prevestise dumnezeiescul Înger), deja se apropie de sfârşit. Şi acest fapt 
devine evident oricui ar vrea să numere, începând de la al douăzecilea an al 
domniei lui Artaxerxe, de la ieşirea evreilor din Babilon, până acum. 

Iată, şi patriarhul Iacov zice: „Conducători din neamul lui Iuda nu 
vor lipsi”. Şi dovada este Irod, care are ca tată pe Ascalonitin şi mamă pe 
Idumea. 
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7. A fost mulţumit foarte cu gândurile acestea arhiereul de atunci şi 
entuziasmat i-a fericit pentru naşterea cea bună de prunci. I-a binecuvântat 
încă şi mai mult şi I-a mulţumit Aceluia care creează lucruri mai presus de 
înţelegere, mari şi excepţionale, care sunt nemăsurate, zicând: „Stăpâne al 
tuturor şi Doamne al îndurărilor, Îţi mulţumesc, fiindcă ai început astăzi să 
lucrezi pe cele făgăduite, pe care ni le-ai arătat prin Profeţii Tăi. Te 
binecuvântez, căci m-ai ţinut în viaţă până în clipa aceasta, ca să nu mor 
slujind doar unei umbre, ci să mă luminez cu razele luminii harului celui 
nou. Nu sunt eu cel mai vechi de la templul cel vechi, ci mai tânăr şi (sunt) 
cel care zăreşte templul însufleţit cel nou. Dispreţuiesc plăţile „mandatului” 
meu la templul cel vechi şi primesc pe cele ale templului celui nou”. 

Spune bun venit, templule cel dumnezeiesc, celei ce va primi cu voie 
bună în pântece pe Dumnezeu ca om după trup. Îmbrăţişeaz-o pe Stăpâna, 
care este condusă ca într-o casă, înlăuntrul tău. Deschide porţile tale! 
Deschide larg intrările tale! Spune bun venit Sfeşnicului luminii celei 
dumnezeieşti. Ia seama la toiagul pre-închipuit al lui Aaron. Priveşte cum 
prin chivotul simbolizat în trecut, se va sălăşlui în pântecele ei Stăpânul 
tuturor. Pe ea a închipuit-o ulciorul de aur, în care se păstra mana. Priveşte 
la masa pe care a simbolizat-o mai dinainte cea percepută cu simţurile, ca să 
ţină pâinea cea adevărată, care va coborî din ceruri, ca o ploaie deasupra 
potirului şi va da viaţă la toţi cei ce cred în El. Ai primit simbolismul? 
Primeşte şi adevărul. Eliberează-te din neclarităţi şi priveşte la lumina 
adevărului, cea întocmai ca a zorilor. Bucură-te, că schimbi robia cu 
libertatea. Bucură-te, că este întâmpinată Stăpâna ta, căci ai primit începutul 
sfârşitului Legii. Să ne înnoim, şi tu şi eu, fiindcă ne scuturăm de bătrâneţe, 
ca şi cum am arunca o piele de şarpe. 

9. Tu (fiică) eşti cea învrednicită de harul divin să intri în cele 
ascunse ale templului, ca să ajungi pregătită pentru a fi locaş al lui 
Dumnezeu. „Lasă poporul tău şi casa ta părintească”, îţi strig eu, împreună 
cu strămoşul tău David. „Eşti întreagă frumoasă şi nu ai nicio scădere”, te 
chem împreună cu înţeleptul Solomon. Acum Împăratul te introduce în 
camera Sa. Pentru aceasta, să simţim bucuria şi veselia. Căci s-a îndepărtat 
noaptea şi s-a ivit ziua. Priviţi, fiicele Sionului, pe cea care urcă întru miros 
de tămâie din firea omenească, (împodobită) înmiresmată cu toate 
aromatele, ca dintr-un pustiu, către Sfânta, că a fost învrednicită cu cinstea 
de a sta în umbra lui Dumnezeu. Fiindcă s-a oprit ploaia şi vremea rea, să 
rostim cuvânt bun acum, împreună cu înţeleptul (Solomon). 

„Eu sunt narcisul din câmpie, sunt crinul din vâlcele, al sălbăticiei 
omeneşti. Precum este crinul între spinii neorânduielilor lumeşti şi precum 
este mărul (roditor) între copacii (cei neroditori) ai vieţii celei tulbure şi 
strâmtorate, aceasta sunt eu, apropiata lui Dumnezeu”. 
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Dar vino, cea învrednicită de harul divin, apropie-te! Astăzi cele 
viitoare să se sfinţească, Sfânta primindu-te pe tine, cea care eşti mai sfântă 
decât toată zidirea. Când te-a văzut pe tine, palatul cel necuprins al 
Ziditorului, am înţeles propria micime. Când am observat strălucirea ta 
supranaturală, m-am purtat asemenea celor obişnuiţi a sta în întuneric. Când 
am înţeles frumuseţea ta, am ascuns-o pe cea a mea. 

10. Voi, cinstite fecioare, să intraţi în urma Împărătesei, ca nişte 
slujitoare credincioase, cu îndoita lumină a fecioriei voastre şi, fiindcă 
începeţi cântarea de mulţumire, cântaţi cu gurile voastre, iar trupurile 
voastre să fie ca nişte tobe. Căci şi David, cel mai ales dintre profeţi şi regi, 
a numit-o „toboşară tânără”. Şi voi, tinere, care aţi iubit pe Pururea Fecioara 
şi aţi urmat-o şi v-aţi împărtăşit în urma ei cu mirosurile aromatelor ei, 
(sunteţi) precum nişte biserici ale neamurilor, schimbate din patimi şi unite 
astfel prin virtute cu Fiul ei şi Dumnezeu. 

Aşadar, numai ea a cerut să locuiască în Casa Domnului şi să aleagă 
harul. Din rodul pântecelui ei a făgăduit Domnul, prin David, că va pune pe 
Hristos Cel Întrupat pe tronul Său. 

11. Este deci cu neputinţă, după părerea mea, să poată vedea cineva 
pe Pururea Fecioara intrând înlăuntrul templului dumnezeiesc. 

Prin simţuri, să cânte acele fecioare purtătoare de făclii, să meargă 
împreună, să urmeze şi să păşească împreună cu ea. Îngerii să cânte şi să 
mulţumească mai mult decât toţi împreună pentru priveliştea aceasta, atât 
pentru binele spiritual, cât încă mai mult decât toată zidirea în general 
pentru tot binele, ca unii ce sunt existenţe pur raţionale, atât de strălucitoare, 
mai mult decât cele compuse. 

Şi se întrebau (puterile îngereşti) între ele: „Ce înseamnă această 
nouă şi paradoxală taină? Că luminează atât de puternic trupul cel omenesc, 
mai mult decât noi, puterile cele nemateriale, existenţa fără de asemănare cu 
noi cei cereşti străluceşte de curăţenie. 

Cum a crescut această floare între spinii şi mărăcinii pământului? 
Cum a rodit ogorul păcatului pe fiica preacurată, care nu era străină de cer şi 
de slujirile dumnezeieşti? Cum casa stricăciunii a rodit vlăstarul 
nestricăciunii? Oare, astăzi nu vor lupta împreună cu noi, îngerii cei 
netrupeşti, şi oamenii cei materiali? Oare nu a hotărât să le unească pe cele 
despărţite Stăpânul tuturor şi Domnul păcii? Am cunoscut pe mulţi slujitori 
ai lui Dumnezeu şi drepţi, pe care i-am pregătit mai înainte să slujească pe 
Stăpânul tuturor, conducându-i pe aceia spre cele mai înalte privelişti, 
înălţându-i în victorii împotriva duşmanilor şi lucrând împreună cu cei ce 
urmau, ca să moştenească cu aceia mântuirea. Însă aceia nu s-au aflat cu 
totul în afara măsurilor omeneşti. 
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Prunca (Maria) străluceşte însă mai mult decât toţi prin curăţenie, 
precum soarele luminează mai mult decât stelele. În faţa acesteia dă înapoi 
şi cerul şi se ascunde soarele. Luna uită de lumina ei. Luceafărul şi celelalte 
stele îşi micşorează lumina lor şi nu mai sunt în stare să lumineze. 

Cunoaştem mântuirea oamenilor, fiindcă a vorbit despre ea 
Dumnezeu prin profeţii Lui, căci „se va arăta în zilele cele de pe urmă 
muntele Domnului şi casa Dumnezeului lui Iacov şi rădăcina va aparţine lui 
Iesei şi cel născut din acesta va stăpâni neamurile şi popoarele (idolatre) vor 
nădăjdui în Acesta”. Şi că „s-a născut prunc spre bucuria noastră, şi ni s-a 
dat Fiu, care este Dumnezeul nostru şi niciun altul de pe pământ nu poate să 
se măsoare cu Acela”. Şi iarăşi: „Din rodul pântecelui tău (din neamul tău) 
voi înălţa pe tronul tău. Va coborî acesta ca ploaia şi ca picătura căzută pe 
pământ”. 

Şi am auzit dintru început pe profet zicând: „O stea va răsări din 
Iacov (din neamul lui Iacov) şi se va naşte om din Israil şi va zdrobi 
căpeteniile Moabului şi îi va împrăştia pe toţi urmaşii lui Set”. 

Cine va îndrăzni să nege că, neîndoielnic, toate acestea se vor 
întâmpla, căci aşa a zis Dumnezeu? Şi că se va naşte om cu desăvârşire 
lipsit de păcat, ca să salveze pe cel asemenea prin cel asemenea? 

Acestea şi multe altele profeţeşte. Şi desigur profeţeşte că va lua în 
pântecele ei şi va naşte Fiu şi Îl vor chema după câţi se vor mântui şi înţeleg 
puterea cuvintelor: „Cu noi este Dumnezeu”. 

Dacă fără îndoială se va întâmpla aceasta, cine va fi cea care în 
curăţenia ei mai presus de toate va purta în pântece pe Dumnezeu, pe Cel pe 
care cerul şi întreaga creaţie nu Îl poate cuprinde? Cine va fi cea care va 
suporta acel foc al dumnezeirii, pe care noi, puterile cereşti, nu îl putem 
suporta, nu numai să-l vedem, dar şi să-l privim cu teamă? 

Dacă deci este cu neputinţă să ajungă o altă fiinţă la înălţimea 
curăţeniei ei şi trebuie ca ea să fie mai curată decât toate, căci va sluji o 
taină aşa de mare, atunci ea este neapărat şi nu alta proorocită să devină 
Maica lui Dumnezeu, mai înainte de veacuri şi de facerea lumii. 

Ea este cauza dumnezeieştii înrudiri a celor despărţiţi. Ea este 
pricinuitoarea păcii şi cea care a îndepărtat tristeţea protopărinţilor şi a adus 
bucuria. Cea care a ridicat blestemul şi ne-a reîntors la binecuvântare, cea 
care i-a readus din exil pe oamenii cei dintâi creaţi şi pe tot neamul 
omenesc. Ea este cea care i-a readus pe cei pământeşti la originile lor 
dumnezeieşti, pe care le pierduseră, din cauza păcatului şi a stricăciunii. Şi 
va stăvili neoprita stricăciune a lor (a oamenilor) şi îi va readuce la 
nestricăciune, căci Îl va naşte pe Făcătorul ei. 

Să simţim aşadar bucurie şi veselie, împreună cu întreaga zidire. Să 
zvâcnească, curgând dulceaţa şi bucuria duhovnicească, fiindcă s-a îndurat 
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Domnul de poporul Său şi l-a eliberat de cei ce-l vicleneau. Începe să creeze 
din nou din pământ adevărul şi să coboare dreptatea din cer. Fiindcă 
Stăpânul tuturor dă virtute celor îndepărtaţi (de la aceasta) şi pământului 
roadele lui”. 

12. Cam aşa, pe cât a fost posibil să schiţăm, gândeau puterile cereşti 
despre preacurata copilă, învăţate fiind de har şi uimite. Căci îi iubesc mult 
pe oameni şi se bucură pentru mântuirea noastră şi socotesc faptul acesta ca 
un motiv de mare veselie. 

Altfel, ce ar fi firesc să spună şi oamenii care văd Intrarea Fecioarei, 
decât neapărat acelea: 

-„Ce înseamnă această aşa de mare adunare de cinstire a copilei 
voastre? Ce înseamnă glasul fecioarelor, care înalţă imn de laudă? Ce 
înseamnă luminile, care luminează puternic atmosfera, mai luminoase fiind 
decât soarele? Ce înseamnă libertatea cu care preoţii vorbesc, uimiţi fiind şi 
călcarea rânduielii (de la templu) de către ei? De unde au învăţat ei despre o 
astfel de îndrăzneală? Mulţi sunt cei care, în ciuda vârstei înaintate şi a 
nerodniciei lor, au născut, dar nu au îndrăznit nici măcar să gândească ceva 
asemănător şi mai ales în ce priveşte partea femeiască. Mulţi împăraţi şi 
stăpânitori s-au născut, dar copilul niciunuia dintre ei nu s-a învrednicit de o 
astfel de cinste şi slavă. Niciunul nu a oferit un astfel de dar Stăpânului, 
dintre toţi sfinţii din veacurile ce trecuseră. Nici Abel cel drept, nici prea-
credinciosul Enoh, nici Noe, protopărintele celei de a doua naşteri, nici 
Avraam patriarhul şi jertfitorul cel larg la suflet şi înaintaş al celor ce se 
desăvârşesc prin credinţă. 

Nici Ana, care a născut pe Samuil şi l-a oferit Stăpânului, juruindu-l 
de prunc. Toţi aceştia au întrecut în chip negrăit pe alţii prin darul lor 
raţional şi însufleţit. Aceasta însă (Maria) a întrecut pe toţi prin sălăşluirea ei 
în locul cel sfânt, care era aproape de toţi pământenii cinstit, venerat. 

Căci cu adevărat, chiar dacă voi (părinţi ai Mariei) aţi născut mai 
târziu, i-aţi întrecut de-a dreptul pe toţi părinţii de până atunci. Să coboare 
tonul lor părinţii care au mulţi copii. Să nu mai ridice tonul cei care vă iau în 
râs şi vă vorbesc de rău pentru că nu aveţi copii, căci „iată, cea stearpă a 
născut unul şi cei cu mulţi copii şi-au pierdut puterea lor”. Voi aţi făcut să 
crească crinul cel mai frumos mirositor. Ce valorează pentru mine oraşul şi 
nisipul cu boabe fără de număr în comparaţie cu puţin aur? Ce valorează, în 
comparaţie cu mărgăritarul, toate pietrele? Şi ce valorează, în comparaţie cu 
piatra cea de mult preţ, pietrele fără număr cele imperfecte? Ce înseamnă, în 
comparaţie cu soarele, miile de făclii, care ţin în întuneric pe purtătorii lor? 
Ce reprezintă, în comparaţie cu semiluna, lemnele care luminează abia 
perceptibil, sau deloc? Ce înseamnă, în comparaţie cu zorii dimineţii, lampa 
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cu lumină tremurândă? Cu adevărat, voi aţi devenit negrăit de bogaţi, prin 
aceasta (Maria), mai mult decât orice neam omenesc”. 

13. Au mulţumit mult Ana şi Ioachim, dumnezeieştii părinţi ai 
preacuratei copile şi au zis: „Mulţumirile noastre am venit să le oferim în 
faţa voastră şi a întregului popor al lui Dumnezeu. Am venit să dăm darul 
Dăruitorului, după făgăduinţa noastră, fără să întârziem împlinirea ei, fără să 
dăm loc de gânduri care să ne strice dispoziţia. 

Căci aşa trebuie să facă toţi cei ce dăruiesc lui Dumnezeu, care are şi 
dă pe toate, nu fără amabilitate şi nici arătând răceală, nici cu şovăială şi cu 
circumspecţie, ci cu entuziasm puternic şi fierbinte şi cu mulţumire prin 
faptă. 

În acest loc modest, cu fecioarele cu făclii s-au adunat, precum 
vedeţi, cei ce se bucură şi vorbesc între ei. Şi i-am îndemnat să cânte 
împreună cu noi imne de mulţumire la intrare, spre cinstea Aceluia Care 
săvârşeşte faptele cele uimitoare. Şi prin aceasta, Stăpânul a primit bucuros 
şi a luminat fapta în chip minunat, căci orice vine de la El este bun. Pe 
copilă a întărit-o cu predilecţie, chiar dacă avea cam trei ani. Şi a semănat 
înţelepciunea bătrânească în inima ei. I-a învăţat pe cei ce o însoţeau să 
cânte cu evlavie. Pe toţi ne-a uimit prin toate cele întâmplate. Pe arhiereu l-a 
determinat să încuviinţeze şi să accepte fapta, chiar dacă ar fi fost tulburat 
de cineva şi l-a inspirat să profeţească viitorul copilei şi prin această 
amabilitate, cu bucurie a deschis porţile templului şi a introdus-o pe copilă 
înlăuntru, ţinând-o de mână, în Sfânta Sfintelor, precum fusese făgăduit. 

Dar Îţi mulţumim, Stăpâne, că ai împlinit rugăminţile robilor Tăi şi 
ai primit darul şi l-ai socotit a fi vrednic de măreţia Ta şi l-ai păzit de 
amestecul cu cele lumeşti şi Ţi l-ai afierosit Ţie, ca pe camera cea mai 
curată, ca pe palatul însufleţit, ca pe o jertfă bineprimită, ca pe mirul cel mai 
de preţ, cu care se ung regii şi preoţii. 

Ai ca dar divin, Stăpâne, rodul ultim şi prim al pântecelui meu. Ţi 
l-am oferit deplin şi numai pe Tine te are ca tată, şi mamă, şi hrănitor, şi 
ocrotitor. 

Arată-ne nouă, celor care Te-am slujit deja în viaţă şi am împlinit 
voia noastră, şi condu-ne în cortul cel veşnic şi fericit al sfinţilor celor din 
veac, ca să înălţăm şi acolo, cu Fiica noastră cea desăvârşită, cântând imne 
de mulţumire”. 

14. Fiindcă au dat aceste răspunsuri, părinţii Maicii Domnului I-au 
mulţumit Stăpânului tuturor, au îngenuncheat şi s-au închinat Celui ce este 
cauza şi dătătorul tuturor acestor binefaceri, au sărutat-o cu bucurie pe 
copilă şi cu mulţumire s-au întors la casa lor. 

15. O, ce lucruri minunate şi mai presus de fire s-au lucrat prin 
Maica lui Dumnezeu! Cine nu ar rămâne uimit, privind viaţa ei între sfinţi, 
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hrana ei aşa de deosebită şi de diferită, din toate şi desigur din cele ale 
pruncilor, odihna ei cu purtare de grijă făcută? 

De fapt, acestea sunt cele mai curate simbolisme şi principii care 
caracterizează nemaivăzuta minune ce s-a întâmplat şi care a uimit minţile 
cereşti şi pământeşti. Naşterea din cea stearpă, comparativ cu cea din 
Fecioara, intrarea în palatul sfânt comparativ cu intrarea în templul lui 
Dumnezeu. Acolo cea stearpă şi bătrânul se oferă, se aduc şi aici Fecioara şi 
bătrânul oferă.6 Acolo arhiereul primeşte să o instaleze (pe pruncă) şi aici 
Simeon Îl îmbrăţişează. Ana şi Simeon mulţumesc lui Dumnezeu şi 
profeţesc despre Hristos şi despre zămislirea cea fără de sămânţă. Şi 
arhiereul şi Ana apoi mulţumesc tatălui (Maicii Domnului) şi profeţesc 
despre copilă. Aceia cer eliberarea (moartea), căci au văzut mântuirea şi 
aceştia, fiindcă văd principiile mântuirii prin copila lor, imploră insistent să 
plece din viaţă. 

Modul paradoxal de viaţă în templu, cu neîntrerupta unire cu 
Cuvântul, Cel ce a îndumnezeit prin Întruparea Sa neamul nostru, are în 
vedere templul însufleţit al trupului, care a adus în suflet calităţi intelectuale 
şi logice. Modul ireproşabil de vieţuire în templu este precum modul mai 
presus de raţiune şi gândire al vieţuirii Stăpânului. Progresul copilei în 
înţelepciune, în vârstă şi în har ţine de modul cel după iconomie al primirii 
ei, căci s-a arătat a fi om, vrednică, puţin câte puţin, de dumnezeire, în 
paralel cu creşterea ei în vârstă. 

16. O, adunare bisericească de Dumnezeu chemată, iată care este 
cauza bucuriei noastre de astăzi: îmbrăţişarea dumnezeieştii Intrări (în 
Biserică). Ia-o ca pe modelul căilor ce conduc la Dumnezeu. Dacă sunt între 
voi taţi, să imite pe părinţii Maicii Domnului. Să dea cele ale lor lui 
Dumnezeu şi numai Lui. Şi să daţi pe copiii voştri Dăruitorului şi tot 
Aceluia să-I oferiţi toate cele pe care le aveţi, cu bucurie. Căci Acela nu are 
nevoie de cele ale noastre, dar ne învaţă să fim recunoscători şi în acest fel 
să recunoaştem cine este Dăruitorul şi Făcătorul a toate. 

Să nu imite fecioarele voastre pe fecioarele cele purtătoare de făclii 
numai prin păstrarea nepătată a luminii fecioriei, ci şi pe Preacurata şi 
Pururea Fecioara, pe cât este posibil omeneşte. 

Să fugă, pe cât este cu putinţă, de lume şi de stăpânul lumii 
(diavolul), înainte de a fi stricaţi de acela. Înainte de a fi mânjiţi cu 
întunecimea păcatelor, să caute să locuiască toate zilele lor în Casa 
Domnului şi numai acolo. Să dorească să dobândească plăcerea Domnului 
prin deasa vizitare a Casei Lui. Este bine să urmeze de preferinţă pe 
conducătorii fecioriei şi ai altor virtuţi, decât să meargă înainte. 

                         
6 Proskomizo - prosfero. 
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Toţi să facă luminoase virtuţile lor prin lucrarea acestora, încât să 
aprindă un foc, simbolizând lumina, cu care îi vor întâmpina pe cei sfinţi. 

Preoţii să îl imite pe arhiereu şi să nu se mărginească doar la cele 
văzute, ci să vadă împreună cu acestea şi alte lucruri bune, pe cele nevăzute 
din cele văzute. Să dobândim mintea neadormită, ca să înaintăm de la cele 
văzute la cele crezute. Şi să înţelegem persoana şi privirea, înfăţişarea şi 
mersul, căci acestea adeseori dezvăluie temperamentul. Să nu părem că 
respingem harul lui Dumnezeu. Cu toţii să preferăm dobândirea tuturor, sau 
cel puţin a majorităţii virtuţilor, ca să sărbătorim astăzi cu vrednicie şi 
împreună cu cele dumnezeieşti Intrarea în Sfânta a Maicii lui Dumnezeu. 
Atunci ne vom arăta a fi vrednici să dobândim şi intrarea în cortul cel 
veşnic. 

Să ne curăţăm, fraţilor, de orice pată trupească şi sufletească, pentru 
ca să sărbătorim, curaţi fiind, Intrarea cea mai presus de fire şi nepătată a 
Stăpânei. Să miluim în orice fel pe toţi cei ce ne cer milostenia, ca să 
smulgem compasiunea Domnului milei, ca să sărbătorim în mod ireproşabil 
Intrarea în templul lui Dumnezeu a Maicii Lui, abisul nemărginit al 
îndurării. 

Să ne „scuturăm” de ucidere şi de mânie, ca unele ce aduc cu ele 
crima şi chinul veşnic. Căci pe acestea, Stăpâna şi Fiul Cel iubitor de 
oameni şi Dumnezeu, le detestă. Că niciunul nu va putea să participe la 
această bucurie, dacă nu este vrednic, pregătindu-se mai dinainte, dacă nu se 
va desprinde de acele păcate. 

Să urâm câştigul obţinut din dobânzi şi orice câştig nedrept, 
socotindu-le ca fiind pagubă sufletească şi să ne iubim unul pe altul, ca pe 
noi înşine, din tot sufletul, cu toată mintea noastă, ca să ne putem ruga, fiind 
curaţi şi liniştiţi, ca să ne împărtăşim cu cele preacurate, spre iertarea 
păcatelor noastre şi nu spre pedeapsa noastră. Dacă cerem iertare păcatelor 
noastre de la Dumnezeu, mai întâi să iertăm noi înşine pe toţi cei care ne-au 
greşit. Căci dacă nu este mai întâi situaţia a doua, nu va urma nici cea dintâi. 
Să iertăm noi cele puţine, cei care voim să ni se ierte multe. Căci Stăpânul 
ne-a lăsat să fim domni ai iertării noastre. Că zice: „Aţi iertat şi veţi fi 
iertaţi”. 

17. O, negrăită este iubirea de oameni şi neţinerea Ta de minte a 
răului, Doamne! Cine va respinge schimbul, ca dând un obol, să primească 
în loc o mie de taleri de aur? Cine nu se va grăbi cel puţin să se împace cu 
Stăpânul, când este mânios? Să aşezăm ca împreună-lucrătoare pentru 
mântuirea noastră pe Maica Lui. Căci pe ea a ales-o Acesta ca Maică a Lui. 
A dat-o pe aceasta la toţi cei din neam ca să le fie împreună-lucrătoare şi 
ajutătoare a toate. Fiindcă a luat printr-însa firea noastră cea exilată şi a 
înălţat-o la tronul Tatălui Său, a aşezat-o Mijlocitoare păcatelor. Fiul ei, 
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Creatorul a toate, degrabă este atins (sensibil) de rugăciunile ei pentru noi. 
Numai să nu ne arătăm a fi nevrednici de familiaritatea noastră cu ea şi să 
nu facem ceea ce ea detestă şi urăşte, sau să ne refugiem către ea în grabă, 
cu indiferenţă. 

Aşadar, să venim iute şi cu înţelepciune către Păzitoarea, cei care 
sărbătorim Intrarea ei, păzind poruncile dumnezeieşti înlăuntrul nostru (căci 
acesta şi numai aceasta o mulţumeşte), zicând: 

„Preacurată, ai grijă de robii tăi! Arată milostivirea ta faţă de cei care 
zi de zi fac rele, scoţându-i din starea lor dureroasă. Ai grijă de cei care zi de 
zi sunt împresuraţi de duşmanii cei văzuţi şi nevăzuţi. Ne-au părăsit puterile 
noastre. Am deznădăjduit de mulţimea păcatelor noastre. Ne batjocoresc 
vecinii cei barbari şi diavolii. Nu ne lăsa să devenim prada sciţilor şi 
agarenilor, ca o turmă fără stăpân. 

Fii nouă, celor prezenţi, „floare de pustiu”. 
Roagă-te pentru bucuria robilor tăi nefericiţi. Ştim că Fiul nu va 

refuza mijlocirea Mamei Sale, El, Cel care a rânduit ca să o cinstim pe 
aceasta după Dânsul. Prin tine trimitem (rugăciunea) către Acela. Am fost 
numiţi de către Fiul tău, moştenirea şi poporul tău. Am fost răscumpăraţi cu 
Sângele Lui, al Celui pe care L-ai zămislit. Ne-am născut prin tine ca „popor 
al Stăpânului şi neam sfânt şi preoţie împărătească”. Fiul tău, Dumnezeul şi 
Stăpânul, prin tine s-a întrupat, pentru mântuirea noastră şi El te-a numit 
Maica Sa. De dragul nostru, ne-ai păstrat neruşinaţi şi smeriţi şi fără o 
moarte necinstită. 

Aşadar, nu trece cu vederea, Preacurată, pe toţi cei ce te-au cinstit, ci 
liberează-ne acum de duşmanii ce ne împresoară, fiindcă Stăpânul Cel 
iubitor de oameni este îndelung-milostiv faţă de noi. Privim invazia 
dezastruoasă a necredincioşilor sciţi şi a agarenilor celor fără de Dumnezeu 
ca pe o grea plagă a egiptenilor. Schimbă-ne pe noi de sub asuprirea lor. Aşa 
precum cândva de aceştia ai salvat oraşul împărătesc (Constantinopolul) 
afierosit ţie şi ai făcut să dispară în chip zgomotos amintirea lor şi până 
astăzi păzeşti şi ocroteşti neclintit (Constantinopolul), tot astfel şi micul 
nostru oraş şi turma ta să o păzeşti de mâna lor cea pătată de sânge şi de toţi 
duşmanii văzuţi şi nevăzuţi. Păzeşte-ne pe noi totdeauna. Nu trece cu 
vederea, desigur, nesfârşitele tale binefaceri faţă de noi. Căci tu eşti ajutorul, 
portul cel liniştit, ancora mântuirii noastre, a celor smeriţi, zidul cel de 
neînvins şi prin care nu se poate trece. 

Să ne aşezi şi pe noi în aceste clipe grele sub ocrotirea Fiului Tău şi 
Dumnezeului nostru: „Voi păzi oraşul acesta prin Mine şi prin Maria, Maica 
Mea”. 

Căci dacă strămoşul tău, prin rugăciunea virtuoasă, l-a făcut pe Fiul 
tău să spună acelea despre oraşul tău, cum nu-L va face, prin mijlocirea ei, 
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de dragul Maicii Sale? Dacă Iezechiel l-a făcut pe Dumnezeu să salveze 
oraşul cu toţi locuitorii lui şi a întors numai prin rugăciune, fără sabie şi 
suliţă, miile de asediatori, cum nu va dărui mântuirea turmei tale, fiindcă 
eşti Mama Aceluia? Căci ţi-a dat această putere, ca uneia ce eşti Maica Lui. 
Că ţie în special, care te-ai învrednicit de harul divin, ţi-a dat toate ale Sale, 
în afară de puterea înnoirii firii tuturor celor adormiţi. El, Cel ce s-a întrupat 
din tine, de dragul nostru şi pentru mântuirea noastră. 

18. De aceea, îngăduie-ne nouă, smeriţii robii Tăi, care îndrăznim cu 
mult respect, să înălţăm cântări şi să aducem rugăciuni Stăpânei, pentru 
iertarea păcatelor noastre. Cântări victorioase, împotriva duşmanilor văzuţi 
şi nevăzuţi, pentru vindecarea neputinţelor, ca mulţumire pentru sănătate şi 
pentru purtarea de grijă dumnezeiască, celor despărţiţi dându-le unirea, celor 
uniţi pază şi siguranţă, iar celor necăjiţi consolare întru bucurie. Şi celor orbi 
sufleteşte, minte, trimiţându-le iluminarea harului dumnezeiesc. 

Fă-te împreună-mergătoare celor călători, încă şi celor care 
călătoresc pe mare, ridicare celor căzuţi, şi întărire celor drepţi, păzitoare 
celor ce sunt pe calea cea bună şi celor aflaţi în nenorociri, fii ajutor, fiind în 
toată viaţa noastră cea care aduce bogăţia. 

Şi, să ne socoteşti vrednici de bucuria cea cerească a sfinţilor, ca să-ţi 
aducem ţie cu mulţumire cântări de preamărire, şi împreună cu ele şi Fiului 
Tău şi Dumnezeului nostru şi Tatălui Celui Fără de început şi De viaţă 
făcătorului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în veacurile cele fără sfârşit. 
Amin! 
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PREDICI, COMENTARII, MEDITAŢII 
 

Omilie tematică la Duminica a 22-a după Rusalii  
(Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr – Luca 16, 19-31) 

 
Parabola fericirii celui sărac cu duhul 

  
 
Pr. Conf. Univ. Dr. ADRIAN IVAN1   

 
Dreptmăritori creştini, 
Venirea în lume a Mântuitorul nostru Iisus Hristos reprezintă un moment 
crucial în istoria omenirii, în devenirea omului. Prin cuvintele, faptele, 
minunile şi prin întreaga Sa activitate, Mântuitorul ne-a deschis calea 
vieţuirii noastre bune, a unei vieţuiri nu numai acum, în lumea aceasta, cât 
mai ales a vieţuirii noastre în ceruri. Aparent, sunt două perspective diferite, 
care se exclud una pe cealaltă: să trăieşti aici şi să începi a vieţui şi acolo. 
Totuşi, Mântuitorul a arătat că El spre aceasta a venit, ca să unească cele 
despărţite în om şi totodată să arate strălucirea vieţii celei adevărate. 

Prin cuvânt, Mântuitorul a săvârşit toate, prin înţelesul adânc al celor 
propovăduite. Astăzi, când auzim cuvintele Lui în Sfânta Evanghelie, este 
nevoie şi să ne odihnim oarecum de părerile şi judecăţile noastre ca să 
înţelegem mai bine toate câte El a spus şi a săvârşit. „Cerul şi pământul vor 
trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”.2 Cuvintele Lui nu trec, aşa cum trece 
lumea aceasta şi cuvintele noastre, deodată cu noi. Este nevoie să pătrundem 
mai adânc la înţelesul cuvintelor şi să rămânem mai mult în lumina lor. Iată, 
cuvintele Lui ne petrec şi acum, în viaţa aceasta, au ajuns la noi, însă noi 
mărturisim că El este şi temeiul învierii noastre, al nădejdii despre care 
Sfântul Apostol Pavel spune că nu ruşinează pe cei care cred şi nădăjduiesc. 

Mântuitorul a vorbit adesea despre bogăţiile lumii acesteia, despre 
strălucirea înşelătoare a slavei lumeşti şi în acelaşi fel a deplâns soarta celor 
care şi-au robit sufletele cu plăcerile ce se nasc din grija faţă de averi. Să ne 
aducem aminte de întristarea tânărului bogat care s-a arătat gata să urmeze 
Lui dar a plecat ruşinat când a auzit că trebuie să-şi vândă averile şi să le 
împartă săracilor3. Să ne aducem aminte şi de nebunia bogatului căruia i-a 
rodit ţarina4 sau de schimbătorii de bani. Pe aceştia Mântuitorul i-a scos 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Matei 24, 35. 
3 Luca 18, 18-27. 
4 Luca 12, 16-21. 



222 
 

afară din templu.5 Asemenea lor, fariseii şi învăţătorii de lege Îl urau pentru 
că vestise despre templul lui Solomon şi despre cetatea Ierusalimului că „nu 
va rămâne piatră pe piatră”6, că va veni sfârşitul strălucirii de altădată a 
bogăţiilor, aşa cum s-a întâmplat de multe ori în istorie cu oricare dintre 
civilizaţii. Oare nu ne arată aceasta cât de lipsite de statornicie sunt 
gândurile omului fără Dumnezeu? Pe drept cuvânt, Sfântul Apostol Pavel 
numeşte aceasta „nebunie”. 7 

Sunt multe prilejurile în care Mântuitorul a arătat cât de potrivnică 
mântuirii noastre este bogăţia lumii şi slava deşartă. Cea mai mare dovadă 
că îmbogăţirea omului în lumea aceasta este potrivnică mântuirii sufletului 
lui, o aflăm în însuşi faptul că Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, S-a făcut om, 
„S-a deşertat pe Sine şi a luat chip de rob”8. Apoi, ne-a îndemnat şi pe noi să 
facem la fel, să preţuim cele nestricăcioase şi veşnice, să nu fim robi celor 
ce trec şi sunt supuse morţii, căci cum va împărăţi omul fiind în moarte? 
După cuvintele Lui, „ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi 
pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul 
său?”.9 Mântuitorul „a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei 
înţelepţi, Şi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze pe cele tari”.10 
Astfel, vedem că este împotriva firii sale ca omul să se facă pe sine rob celor 
supuse morţii, fiindcă din aceasta se naşte dispreţul faţă de cele veşnice şi 
neschimbătoare.  

Împotriva păcatului iubirii de arginţi şi a celorlalte păcate care se 
nasc din acesta, au vorbit şi vorbesc şi acum unii înţelepţi şi filosofi. În 
Grecia antică, au existat cugetători care au criticat bogăţia şi au arătat că 
sărăcia de bunăvoie este un exerciţiu moral prin excelenţă, care îi oferă 
omului posibilitatea de a cunoaşte adevărul, iar neînfrânarea sau îmbuibarea 
stau împotriva virtuţilor precum înţelepciunea, cumpătarea, curajul, 
dreptatea. Dintre acei filosofi, unii se numeau stoici, alţii cinici iar alţii 
sceptici, după cum înţelegeau cunoaşterea, raţiunea şi lumea. Unii dintre ei 
alegeau să locuiască retraşi în locuri sărace, în peşteri, lipsiţi de confortul 
unei locuinţe obişnuite, alţii refuzau ordinea socială şi drepturile cetăţeneşti. 
Pe unul dintre ei îl chema Diogene din Sinope şi a rămas celebru de-a lungul 
timpului fiindcă a ales să trăiască toată viaţa într-un butoi. Însă, acest 
Diogene, precum şi cei ca el, era lipsit de compasiune pentru ceilalţi, era 

                         
5 Matei 21, 12; Marcu 11, 15. 
6 Matei 24, 2. 
7 I Corinteni 3, 19. 
8 Filipeni, 2, 7. 
9 Marcu 8, 36-37. 
10 I Corinteni 1, 27. 
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ironic şi nu suferea nedreptatea, chiar dacă mulţi se arătau interesaţi de 
soarta lui şi doreau să îl ajute. 

Spre deosebire de aceştia, Mântuitorul ne descoperă o cu totul altă 
dimensiune a virtuţii, a fericirii celui sărac cu duhul, a omului duhovnicesc, 
a strălucirii lăuntrice. Psalmistul spune: „Toată slava fiicei Împăratului este 
înăuntru, îmbrăcată cu ţesături de aur şi prea înfrumuseţată.”11   Este cu totul 
altfel strălucirea celui sărac cu duhul decât a celui simplu sărac, a celui pe 
care îl caracterizează doar sărăcia. Aparent, sărăcia trupului sădeşte în cel 
sărac roadele virtuţilor, însă, sărăcia care se confundă cu concupiscenţa şi 
degradarea umană nu poate fi o virtute. A te complace aşa cum eşti, lăsând 
deoparte lupta cea dreaptă care îţi mântuieşte sufletul, înseamnă a te preda, a 
ceda, a te preface că eşti virtuos, a te minţi până şi pe tine. Înseamnă a 
întreţine tu însuţi focul nesuferit al păcatului. Este o cale pe care o aleg 
mulţi astăzi, desigur, aparent mai lesnicioasă, mai scurtă, mai la îndemână. 
Calea compromisului şi a promiscuităţii. Ce te reţine să îţi verşi focul, să îţi 
îneci amarul în cuvinte de hulă, în mânie sau în alcool, când aparent eşti 
sărac? Cea mai grea ispită pentru cel sărac este să creadă că e de ajuns 
sărăcia, că toate celelalte virtuţi sunt prea mult sau de prisos. 

Este bine să deosebim lucrurile şi să le cunoaştem în Biserică, aşa 
cum ni le descoperă Dumnezeu, nu fără El, ci prin ascultarea Cuvântului 
Lui, în lumina sfinţitoare a înţelegerii dumnezeieştilor Scripturi. Să 
agonisim cele de trebuinţă, să punem în pământul inimii sămânţa cea bună! 
Fără hrana sufletului, în zadar este ascultarea. Nu auzul trebuie să se bucure 
de întocmirea cuvintelor, fiindcă acela le va uita degrabă, ci inima. 

Vedem că toată Sfânta Scriptură ne descoperă pe Cel Care pentru noi 
a sărăcit de bunăvoie şi S-a făcut ca Unul dintre noi, ca să ne grăiască nouă 
faţă către faţă, din iubire faţă de noi. Şi, mai mult, S-a făcut ascultător 
Tatălui până la moarte. Şi n-am fi avut nevoie nici de literă, ne spune 
Sfântul Ioan Gură de Aur, sau de cuvinte rostite în grai omenesc, dacă am fi 
lăsat ca Duhul Sfânt să fi scris dintru început pe inimile noastre slovele 
dumnezeieşti.12 Cel ce S-a lipsit pe Sine de sânurile părinteşti, de slava 
Tatălui, Acela ne vorbeşte şi acum despre podoaba cuviincioasă a sufletului 
celui sărac, pe nume Lazăr. Fiindcă eu socotesc că despre el ne vorbeşte 
Dumnezeu cu de-amănuntul în parabola ce s-a citit astăzi, ca şi noi să dorim 
să urmăm lui. De vreme ce am fost chemaţi să fim părtaşi ai „împărăţiei 
Fiului iubirii Sale”13 şi am primit cu bucurie această neasemănată nădejde, 

                         
11 Psalmi 44, 15. 
12 Omilii la Matei, I, PSB vol. 23, p. 15.   
13 Coloseni 1, 13. 
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să-L primim pe Dumnezeu cum se cuvine, în înţelesul mai adânc al 
învăţăturilor Sale, şi să nu dispreţuim, din neştiinţă, cele înalte. 

Zis-a Domnul: 
Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se 

în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea 
porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa 
bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui.   

Parabola Mântuitorului ne arată de la început, în puţine cuvinte, 
hazardul celui bogat şi pătimaş. Ne arată deodată cu păcatul şi materia 
păcatului, focul nestins al patimii, atunci când spune despre el că era bogat 
şi, din pricina bogăţiei, îşi petrecea şi număra zilele cu strălucire. 

Când auzim despre un om că este bogat şi o duce bine, adesea ne 
ducem cu gândul şi credem despre el că e fericit, că toate i s-au împlinit 
după pofta inimii lui. Ce să îţi doreşti mai mult, zic unii? Decât să fii bogat! 
Nu aceasta spun cântecele de petrecere pe care mulţi astăzi le ştiu şi le cântă 
cu plăcere? Adesea spunem că viaţa a fost darnică cu cel bogat, că i-a oferit 
de toate, că a prisosit şi i-a făcut parte de veselie în fiecare zi. Oare aşa să 
fie? De ce bogăţia nu-l lipseşte de griji pe cel bogat? Ci, dimpotrivă, îl 
împresoară, îi mănâncă tot timpul şi îi leagă toată nădejdea de bogăţia lui? 
Câţi duşmani au cei cu averi şi cât de liniştit este somnul lor? „Să nu-mi 
spui mie că mănâncă la mese strălucite şi bogate, zice Sfântul Ioan Gură de 
Aur, că se îmbracă în haine de mătase, că târăsc după ei turme de robi, că 
merg fuduli prin oraş! Nu, ci cercetează conştiinţa lor, şi vei vedea 
tulburarea din sufletul lor pricinuită de păcate, frica continuă, furtuna, 
tulburarea; vei vedea, ca la tribunal, că se suie la tronul cel împărătesc al 
conştiinţei şi că stă ca înaintea unui judecător; gândurile vin ca nişte călăi, îl 
întind şi-l sfâşie pentru păcate; el strigă tare, nimeni nu ştie, decât singur 
Dumnezeu, Care vede acestea. Desfrânatul, de-ar fi putred de bogat, de nu l-ar 
învinovăţi nimeni, nu încetează de a se învinovăţi pe sine în lăuntrul lui. 
Plăcerea i-a fost trecătoare, dar chinul e veşnic; de pretutindeni, frică şi 
cutremur, bănuială şi nelinişte; se teme de uliţe înguste, se sperie şi de 
umbre; îi este frică de slugile lui, de cunoscuţi, de necunoscuţi, de femeia pe 
care a necinstit-o, de bărbatul pe care l-a batjocorit. Umblă, purtând cu el un 
aspru acuzator, care este conştiinţa lui; se osândeşte singur şi nu poate găsi 
odihnă o clipă. Şi în pat şi la masă şi în piaţă şi acasă, şi ziua şi noaptea, şi 
adesea chiar în vise, vede idolii păcatului lui. Trăieşte viaţa lui Cain, 
suspinând şi tremurând pe pământ, fără să ştie nimeni, având totdeauna 
adunat înlăuntrul lui jar. Tot aşa se chinuie şi răpitorii şi cei lacomi; tot aşa 
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şi beţivii şi, într-un cuvânt, toţi cei ce trăiesc în păcate.”14 Dacă este aşa, de 
ce totuşi ne dorim atât de mult soarta celui bogat? Oare poate să mănânce un 
bogat de două ori mai mult decât un sărac? Şi de ar fi aşa, de ce îşi 
înmulţeşte de mii şi mii de ori mai mult averea lui decât acela? 

Într-adevăr, cel bogat trăieşte viaţa lui Cain, ca unul care a ucis nu 
numai viaţa cea adevărată în el, dar a omorât, prin nepăsare şi cu cruzime, şi 
pe fratele său, pe cel de o fire cu el. Şi fuge de el însuşi, îmbrăţişându-se 
doar pe sine, închizându-se ca într-un sarcofag înlăuntrul bogăţiilor sale. 
Bogăţia de pe masa bogatului este măsurată întotdeauna cu lipsa de pe masa 
săracilor iar cele ce prisosesc în viaţa lui sunt cele ce lipsesc din viaţa 
săracilor. „Pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, oricând voiţi, puteţi să le faceţi 
bine”15, ne spune Mântuitorul, ca să ne amintim că datori suntem nu numai a 
şti că sunt săraci în lume, ci a purta de grijă celui flămând, gol, bolnav sau 
neputincios. 

Dar, bogatul din parabolă nu numai îşi cheltuia viaţa şi averea în 
păcate şi în veselie multă, ci arăta totodată şi măsura căderii şi a neomeniei 
lui, fiind cu totul orb la suferinţa săracului. De la viaţa bogatului cea 
zgomotoasă şi strălucită în ochii lumii, la adâncul de nepătruns şi podoaba 
cea nevăzută a celui sărman, a celui sărac cu duhul. O clipă numai, şi 
Mântuitorul a zugrăvit aici, ca în icoană, înfăţişarea lumii de acum: bogatul 
şi săracul, în acelaşi loc, dar în chip diferit. Unul în cinste, înăuntrul casei, la 
adăpost, cu veselie multă, altul plin de bube, abia viu, la poartă, afară, între 
câini. Unul înconjurat de mulţime multă, de prieteni şi de slavă, altul singur, 
fără putere, părăsit de toţi. Paradoxal, cel înconjurat de mulţime multă şi al 
cărui nume era pe buzele tuturor, este în parabolă fără nume, împreună cu 
cele ce nu sunt, însă cel singur şi neştiut de oameni este chemat de 
Dumnezeu cu numele Lazăr, Elʿāzār, adică Dumnezeu ajută. O, dacă am 
înţelege măcar numele pe care ni l-a dat Dumnezeu! Câţi creştini nu ştiu nici 
ce înseamnă numele lor şi cine a fost cel al cărui nume îl poartă!  

Acum a venit vremea să vedem cele ce nu se văd de către toţi în 
viaţa lui Lazăr. Nu trebuie să trecem cu vederea niciuna dintre virtuţile 
săracului Lazăr, fiindcă socotesc că spre acestea trebuie să fim cu luare 
aminte. Nu din simpla dispreţuire a averilor dobândim ceva, dacă acesteia 
nu-i urmează împodobirea sufletului cu strălucirea dumnezeiască a tuturor 
virtuţilor. Iar pe multe dintre acestea săracul Lazăr le arată desăvârşit. Nu 
numai atunci spun că era desăvârşit în virtute, ci şi acum, ca să luăm seama 
a fi şi noi împreună cu el. 

                         
14 Omilii la săracul Lazăr, I, trad. de Pr. Prof. D. Fecioru, EIBMBOR, Bucureşti, 2015, 
pp. 47-48. 
15 Marcu 14, 7; Matei 26, 11. 
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Să luăm aminte că nici bogatul nu s-a născut rob al bogăţiei şi al 
desfrâului, ci a ales să fie robul lor, a ales să trăiască pentru a mânca, deşi 
mărturie ne stau judecata cea dreaptă şi Sfintele Scripturi că „nu s-a făcut la 
început viaţa pentru mâncare, ci mâncarea pentru viaţă”.16 De câte ori şi în 
viaţa tinerilor de acum nu se încearcă înrădăcinarea păcatului? Sunt 
îndemnaţi: „Fii tu însuţi!”, „Fă ce vrei!”, „Nu îţi refuza nicio plăcere!”, „Du-te 
unde vrei, nu asculta de părinţi!”. „Adeseori câte unul dintre noi în tinereţe a 
urmărit înţelepciunea, după aceea pe furiş s-a strecurat plăcerea, s-au pus 
în mişcare plăcerile după natură, a slăbit rugăciunea, vinul devine stăpânul 
tinereţii, se pierde înţelepciunea (cumpătarea) şi omul devine altul decât cel 
care trebuie. Astfel se produc schimbările, fiindcă nu ne împotrivim 
patimilor cu gând curajos.”17 O spune aceasta Sfântul Vasile cel Mare, un 
tânăr ale cărui zile se numără cu numărul virtuţilor pe care le-a câştigat încă 
din tinereţe. 

Dacă aşa s-a întâmplat cu bogatul, iată curajul, răbdarea şi strălucirea 
săracului Lazăr! Stătea la poarta bogatului şi nu cârtea, nici nu poftea la 
strălucirea mesei lui, nu căuta la faţa sau veselia lor. S-ar fi întristat peste 
măsură, dacă era aşa. N-ar fi suferit. Nici nu le îndreptăţea faptele, nici nu le 
judeca, ci privea întotdeauna jos şi se vedea pe sine doar acolo. Numai 
acolo. Uneori privea la fărâmiturile care cădeau de la masa bogaţilor şi ar fi 
dorit să i le dea cineva. Pentru el ar fi însemnat atât de mult! Nu era cine să-l 
audă. Poate nici nu putea să mai spună ceva. Cât de mult înseamnă o bucată 
de pâine în mâna celui sărac, a celui care o primeşte şi o mănâncă cu lacrimi 
în ochi. Cum va răspunde la judecată cel bogat sau cei care astăzi, bogaţi 
fiind, cred încă despre ei că sunt săraci? Fără îndoială că, în mintea celui 
bogat, sărăcia are alte înţelesuri, alte justificări 

De luat aminte că săracul Lazăr nu şi-a măsurat răbdarea cu judecata 
lui. Necazul pe care îl suferea îi era peste fire. Nici nu s-a îndoit de 
Dumnezeu cel drept. Ar fi cârtit. Pe cât de mult îi lipseau săracului cele de 
trebuinţă vieţii, aşa de mult îi lipseau bogatului virtuţile şi gândul lui 
Dumnezeu. Astăzi sunt mulţi care, săraci fiind, în îndoiala inimii lor, strigă 
către Dumnezeu că nu le poartă de grijă, că nu le face parte de cinstea celor 
bogaţi, că trăiesc în anonimat sau că Dumnezeu nu le ajută să ajungă celebri, 
vedete, precum cred ei că le ajută altora. Lazăr n-a grăit aşa, nici măcar nu a 
gândit. De unde ştim? „Din faptul că l-au luat îngerii, însoţindu-l, şi l-au dus 

                         
16 Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la săracul Lazăr, I, p. 41. 
17 Sf. Vasile cel Mare, Constituţiile ascetice, IV, Apologeticum, 2004 (ediţia electronică), 
p. 7.  
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în sânul lui Avraam. Nu s-ar fi bucurat de atâta cinste dacă ar fi hulit”, ne 
spune Sfântul Ioan Gură de Aur.18 

Acelaşi părinte spune că săracul Lazăr nu avea numai o suferinţă, ci 
suferinţă peste suferinţă. Nu era de ajuns că este sărac, ci la sărăcia lui se 
adăuga şi boala, neputinţa. Era aşa de neputincios, că nu putea nici să se 
ridice în picioare şi era plin de bube. Nici pe câini nu putea să-i izgonească, 
iar aceştia veneau şi îi lingeau bubele şi trupul amorţit. Atât era de 
neputincios. Deşi singur, nu era într-un loc ferit, nevăzut de nimeni, ci era 
văzut de toţi care treceau pe lângă el cu indiferenţă sau era de râsul lor. Şi 
aceasta îl chinuia şi mai tare. Prieteni nu avea, dar era judecat de toţi. Câţi 
nu şi-au întors faţa de la el sau şi-au spus în sine că sărăcia lui i se datorează 
sau că plăteşte pentru faptele sale? Cel bogat socoteşte întotdeauna că 
bogăţia lui i se datorează, că a câştigat-o cu trudă, de aceea îl duşmăneşte şi 
îl judecă pe cel sărac. Judecăţii lui, însă, i se opune judecata lui Dumnezeu. 
Aşa îl duşmăneau şi pe dreptului Iov prietenii lui, care îl vedeau zăcând pe 
groapa de gunoi, iar el le răspundea zicând: „Temeţi-vă de sabie, pentru voi 
înşivă, când mânia va izbucni împotriva greşelii voastre. Şi atunci veţi 
învăţa că este o judecată!”19 O singurătate şi o durere în care moartea părea 
singura izbăvire pentru săracul Lazăr. Dar şi în moarte, în vremea aceea, 
Lazăr era lipsit de nădejdea învierii, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, 
pentru că Mântuitorul încă nu înviase şi moartea nu era biruită.  

Apoi, săracul Lazăr era părăsit de toţi, era singur şi nimeni nu îi 
auzea glasul stins. Nimeni nu-i vedea privirea şi nu-i înţelegea durerea: nici 
prieten, nici apropiat, nici rudă, deşi nu puţini erau cei care treceau poarta 
bogatului. Şi de-ar fi fost vreo rudă sau apropiat sau cunoscut între aceia, 
bogăţia i-ar fi oprit şi i-ar fi orbit ca să nu-l vadă, măcar şi pentru o clipă. De 
câte ori nu vedem în zilele noastre copii părăsiţi de părinţi sau părinţi 
părăsiţi de copii pentru grija dobândirii de averi şi pentru slava lumească? 
Singurătatea îi ucide şi pe unii şi alţii. 

Săracul Lazăr nu vedea nici măcar pe un alt sărac, asemenea lui, cu 
care să îşi împărtăşească gândurile, să îşi întărească nădejdea, să poată 
alunga tristeţea şi gândurile care îl năpădeau. Nimic din toate acestea, încât 
părea că toată suferinţa şi răutatea lumii se strânseseră în viaţa şi în sufletul 
lui. Sărăcia zidise în jurul lui singurătatea ca un mormânt. Parcă ne-am 
întreba dacă se putea ceva mai rău de atât. 

Când ne gândim la cel sărac care zăcea la poarta celui bogat, ne 
gândim şi la cum stau aceste lucruri înaintea lui Dumnezeu. Ele ne sunt 
înfăţişate aşa, în contrast, ca şi cum ar trebui să distingem lumina de 

                         
18 Omilii la săracul Lazăr, I, p. 42. 
19 Iov 19, 29. 



228 
 

întuneric, binele de rău. Ele nu merg amestecate, compromise, înţelese după 
ureche. Aici, Mântuitorul ne descoperă în chip dumnezeiesc, în puţine 
cuvinte, cele ce se întâmplă în lume, ca şi cel mai simplu om să intuiască 
cele bune şi să le săvârşească. Oare este cu neputinţă? Însă este o aşa de 
mare distanţă între a înţelege şi a săvârşi cele ce înţelegi! 

În lumea aceasta, argumentele celor bogaţi pentru faptele şi cugetele 
lor sunt felurite, dar acestea nici măcar nu sunt pomenite înaintea judecăţii 
lui Dumnezeu. Nici pe creştini nu trebuie să-i preocupe. Dreptul Iov, cel 
care nădăjduia în Dumnezeu, dar a ajuns să fie cel mai sărac între oameni, 
spune: „Foarte liniştite stau şi sunt corturile jefuitorilor şi cei ce mânie pe 
Dumnezeu sunt plini de încredere, ca unii care au făcut din pumnul lor un 
dumnezeu.”20 Unii se întreabă de ce Dumnezeu îngăduie să se întâmple aşa. 
Cum de cei săraci şi buni pătimesc, iar cei nedrepţi şi lacomi o duc bine? 
Oare nu este aceasta o şi mai mare suferinţă şi deznădejde pentru cei care 
îndură nedreptatea celor răi? Oare unde este Dumnezeul lor? 

Marea întrebare aceasta este: pe cine să plângem acum şi pe cine să 
fericim, pe cel sărac sau pe cel bogat? Cine este de plâns şi aici, şi în viaţa 
cea fără de sfârşit? Pe cine fericeşte Mântuitorul când spune: „Fericiţi cei 
săraci cu duhul că a o lor este Împărăţia Cerurilor.”?21 Cred că în jurul 
acestei întrebări se ridică toată înţelepciunea acestei parabole, iar dacă 
plecăm din biserică fără să înţelegem răspunsul ei, nu ne-am folosit cu nimic 
din ascultarea cuvântului. 

 
Iubiţi credincioşi, 
Până aici, Mântuitorul ne-a vorbit despre cel sărac şi despre cel 

bogat. De acum trebuie să vorbim şi despre noi, cei care auzim şi judecăm 
acestea în viaţa noastră. Iată! Pe cine aţi auzit să spună despre el însuşi că 
este suficient de bogat, că cele ce i-a dăruit Dumnezeu se cuvine să le 
împartă şi la săraci? Nu cumva toţi trăim sentimentul că suntem mai săraci 
decât alţii, că ne este frică să nu devenim mai săraci decât suntem şi că 
sărăcia nu este ceva de dorit? Cum, dar, Mântuitorul fericeşte pe cei săraci? 
Oare a greşit? Cum este să doreşti să fii sărac şi, pe deasupra, să vrei să fii 
fericit? Ce facem cu ceea ce ne prisoseşte, dacă înaintea noastră nu-i avem 
pe săraci, ci cheltuim totul pentru haine, mâncare sau zile de petrecere? 
Când am cercetat ultima dată un sărac, un bolnav, un om singur? Poate nu 
l-am căutat, dar ne-am nimerit vreodată pe acelaşi drum cu el? Nu l-am 
miluit, dar am stat de vorbă cu el? L-am întrebat dacă îi este foame sau îi 
trebuie o haină sau nu are pe nimeni sau l-am întărit în credinţă? Nu cumva 

                         
20 Iov 12, 6. 
21 Matei 5, 3. 
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ne-am făcut mai degrabă prilej pentru alţii de a-i uita sau umili pe săraci, şi 
de a trăi ca şi cum am fi veşnici pe acest pământ?  

„Pe săraci întotdeauna îi aveţi cu voi”, ne încredinţează Mântuitorul, 
ca să ne amintească în ce chip putem să săvârşim virtuţile. De aceea spune: 
„Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi 
făcut.”22 Mântuitorul îi numeşte pe săraci, bolnavi, întemniţaţi, flămânzi şi 
goi, îi numeşte fraţii Lui şi nu se ruşinează să îi numească aşa, fiindcă 
virtuţile şi strălucirea lor este podoaba Împărăţiei Cerurilor. Îndrăznirea lor 
către Dumnezeu este îndreptăţită şi plină de mare cuviinţă, este dovada 
înţelepciunii pe care o câştigă cel în suferinţă prin plânsul cel duhovnicesc şi 
răbdarea celui drept. Pentru aceasta, suferinţele celui sărac sunt agonisitoare 
de bucurie veşnică şi hrană a sufletului în Împărăţia lui Dumnezeu, 
Împărăţie care începe de aici, din lumea aceasta. Nici un om nu cugetă mai 
mult la viaţa veşnică decât cel sărac şi drept. Ne spune aceasta limpede 
dreptul Iov: „Acum martorul meu este în ceruri şi cel ce dă pentru mine 
bună mărturie este sus în locurile înalte. Prietenii mei îşi bat joc de mine, dar 
ochiul meu varsă lacrimi înaintea lui Dumnezeu. O, de-ar fi îngăduit omului 
să stea de vorbă cu Dumnezeu, cum stă de vorbă un om cu prietenul său! 
Căci aceşti puţini ani se vor scurge şi voi apuca pe un drum de pe care nu 
mă voi mai întoarce.”23 Sunt cuvintele unui sărac, dar sunt expresia unui dar 
strălucit al înţelepciunii, al vederii dincolo. 

În schimb, mintea celui bogat se împiedică de grija avuţiilor şi se 
acoperă de raţiuni şi justificări efemere. Pentru a-şi apăra şi justifica 
plăcerea de bani, unii spun că Biserica propovăduieşte sărăcia şi că în 
Biserică sunt podoabe scumpe. În acest fel, ei socotesc că lumea şi 
frumuseţile ei sunt pentru a hrăni plăcerile şi pasiunile omului şi nu pentru 
a-l ajuta pe acesta să-L cunoască pe Ziditor. Creaţia şi strălucirea ei vorbesc 
despre Creatorul lor în măsura în care noi, cei care ascultăm şi vedem, nu 
devenim sclavii lor, nu ne dedicăm întreaga noastră viaţă şi energie 
câştigurilor din lumea aceasta.    

Învăţăm, aşadar, în Biserică, să sărăcim de bunăvoie, să iubim 
podoaba cea nevestejită a virtuţii, să-i iubim pe cei săraci. În primele 
veacuri creştine, numeroşi creştini îşi împărţeau averea lor săracilor în 
Biserică, iar ei se îmbogăţeau şi se împodobeau cu podoaba virtuţilor. Şi 
acum sunt creştini care, din puţinul lor, îi îngrijesc pe săraci şi bolnavi. 
Podoaba cea aleasă a Bisericii, Mireasa lui Hristos, sunt sufletele celor 
credincioşi, iar acestea trebuie să fie împodobite cu frumuseţea nepieritoare 
a virtuţilor. Fiinţa virtuţilor este Hristos, Trupul tainic al ei. El se străvede în 

                         
22 Matei 25, 40. 
23 Iov 16, 19-22. 
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răbdarea, suferinţa, iubirea şi lipsa de ură şi judecată a săracului Lazăr. 
Despre săracul Lazăr ne spune Mântuitorul că s-a mutat din moarte la viaţă. 

Din iubirea sa de oameni, Dumnezeu ne descoperă în această 
parabolă şi raţiunile mai adânci ale înfricoşătoarei Sale judecăţi. Despre 
aceasta nu vom vorbi acum, însă, este vădit că Dumnezeu nu trece cu 
vederea faptele noastre şi le va judeca spre fericirea sau osândirea noastră. 
Se cuvine, aşadar, să veghem la bunătatea inimii noastre, să nu-i uităm pe 
semenii noştri aflaţi în sărăcie, în suferinţe, „să purtăm slăbiciunile celor 
neputincioşi şi să nu căutăm plăcerea noastră.”24 Din exemplul săracului 
Lazăr învăţăm că trebuie să fim mădulare vii ale Bisericii, să-L slăvim pe 
Dumnezeu în viaţa noastră chiar şi atunci când toate ne stau împotrivă sau 
când, din pricina încercărilor care vin asupra noastră, singura nădejde de 
mai bine este Dumnezeu. Să primim nu numai învăţătura faptelor bune, dar 
şi izvorul lor, pe Dumnezeu, Care nu trece cu vederea neputinţele noastre, ci 
permanent vine în ajutorul nostru, Căruia se cuvine slava, cinstea şi 
închinarea în vecii vecilor. Amin. 

 
 
 

           
 

                         
24 Romani 15, 1. 
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI 
RECENZII 

 
Pr. Adrian Ivan, Logos Parainetikos.  

Principii parenetice în Omiliile de la Matei şi în  
alte scrieri ale Sfântului Ioan Gură de Aur,  

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, 386 p. 
 
Lista lucrărilor de înaltă ţinută academică, publicate la Editura „Mitropolia 
Olteniei” în cursul anului 2015, a fost îmbogăţită cu titlul „Logos 
Parainetikos. Principii parenetice în Omiliile la Matei şi în alte scrieri ale 
Sfântului Ioan Gură de Aur”. Aşezată sub semnătura pr. conf. dr. Adrian Ivan, 
cadru didactic la Facultatea de Teologie din Craiova, lucrarea însumează o 
laborioasă analiză omiletică asupra metodelor consacrate din opera 
hrisostomică. 

„Logos Parainetikos” reprezintă cea mai nouă analiză omiletică asupra 
operei Sfântului Ioan Hrisostom în teologia românească actuală. Subiectul 
lucrării este în fapt un frumos angajament faţă de cel mai mare predicator al 
Bisericii Răsăritene, dat fiind contextul anului omagial 2015, în care viaţa şi 
opera sa au fost vizate în mod direct. În acest sens, părintele Adrian Ivan îşi 
asumă dintru început o mare responsabilitate, pe care o duce la bun sfârşit cu 
succes. Cele peste 380 de pagini fac dovada unei aplecări profunde asupra 
stilului parenetic desprins din celebrele „Omilii la Matei” şi din alte scrieri 
semnate de marele ierarh antiohian. Lucrarea este împărţită în patru mari 
părţi, în care sunt tratate pe rând caracteristicile omiliei hrisostomice: I. 
Omilia ca parcurs analogic, de la vorbirea simplă la învăţătura adevărată; II. 
Principii parenetice în omiliile hrisostomice; III. Elemente de arhitectură 
omiletică privind scopul parenetic al predicii hrisostomice; IV. Principii şi 
mijloace de comunicare în predica hrisostomică. 

Proiectul publicistic iniţiat de pr. Adrian Ivan este întărit de 
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi 
Mitropolitul Olteniei, care a semnat şi cuvântul înainte. În însemnarea sa, ÎPS 
Părinte Mitropolit a evidenţiat legătura sinergică dintre predică şi predicator, 
evidenţiindu-le drept „două realităţi bine conturate atât în viaţa, cât şi în opera 
Sfântului Ioan şi, prin asta, importanţa lor în misiunea Bisericii capătă 
dimensiuni universale”. Mai mult, exemplul personal pe care Sfântul Părinte 
îl impune celor din epoca sa transcende veacurile, ajungând normativ şi 
definitoriu pentru fiecare slujitor al amvonului. „Această conştiinţă şi imensă 
responsabilitate pe care o are preotul prin intermediul predicii l-au înfricoşat 
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atât de tare pe Sfântul Ioan Gură de Aur, încât l-au ţinut departe pentru o 
vreme de chemarea preoţească. Amvonul şi predica, în gândirea lui, sunt o 
Golgotă, un drum al Crucii, al descoperirii sensurilor dumnezeieşti, nu numai 
după cum se străduieşte predicatorul să înţeleagă, ci după cum Dumnezeu îi 
descoperă lui pe măsura împlinirii tuturor acelora pe care le propovăduieşte. 
Astfel, predicatorul este atât de unit cu cele propovăduite, încât vorbirea 
despre ele se naşte din dorinţa sinceră ca toţi să se împărtăşească de bucuria 
cunoaşterii lor prin experienţă” (p. 10). 

Stilul în care se încropează analiza autorului este unul cursiv şi 
lămuritor, variind cu uşurinţă între specificul omiletic şi analiza teologică. 
Nota dominantă o reprezintă însă concentrarea celor două componente 
folosite în redactare, de analiză şi expunere, în direcţia explicitării noţiunilor 
de omilie şi pareneză, pe profil hrisostomic. În felul acesta, autorul socoteşte 
omilia drept reflectare a „îndeletnicirilor bune, urmare pozitivă a împlinirii 
Cuvântului lui Dumnezeu” (p. 35). Pe de altă parte, toate aceste elemente de 
context teoretic sunt aduse în realitatea concretă a slujirii preoţeşti. Se arată 
astfel că, „prin predică, preotul se deosebeşte de alte ipostaze ale vorbirii 
umane”, întrucât „nu mai vorbeşte în numele său, ci în numele lui 
Dumnezeu”. Acest lucru este evidenţiat de Sfântul Ioan Gură de Aur, care 
arată adesea că „parcursul analogic în predică începe din inima predicatorului, 
din viaţa lui... şi se îndreaptă către viaţa credincioşilor, către fiecare şi către 
toţi deopotrivă” (pp. 49-50). 

Una dintre caracteristicile parenezei hrisostomice are în vedere 
„vindecarea sufletească a persoanei”. Între metodele adoptate de Sfântul 
Părinte în acest sens este şi „invocarea conştiinţei în predică”. „La Sfântul 
Ioan, notează autorul, conştiinţa este un subiect predilect, uneori subînţeles 
din contextul descrierii faptelor morale, ce condiţionează profund caracterul 
parenetic al omiliei.” (p. 132). În altă ordine de idei, actualitatea „Logosului 
Parainetik” la Sfântul Ioan Hrisostom rezidă din profunda sa implicare 
liturgică. În concepţia sa, predica trebuie să facă parte din „structura 
sacramentală a Sfintei Liturghii”, întrucât „cuvintele predicii devin puternice 
prin rugăciunea întregii Biserici, pentru că toţi se împărtăşesc din acelaşi Trup 
şi Sânge al Domnului” (p. 306). 

În concluzie, cartea „Logos Parainetikos”, semnată de pr. conf. dr. 
Adrian Ivan, reprezintă o contribuţie esenţială în domeniul omileticii 
ortodoxe, descoperind în mod pertinent şi argumentat o cale de tradiţie şi 
totodată un specific incontestabil al Bisericii noastre. 

 
(Pr. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE)1

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.  
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Dicţionarul religiilor - Dicţionar UNESCO al  
Religiilor lumii -  de la A a – Z z,  

Traducere din limba catalană în limba română de  
Prof. univ. dr. Alexandru I. Stan,  
Lect. dr. Michael-Williams Stan şi  

Asist. univ. dr. Liviu Al. Stan,  
Ed. Moroşan, Bucureşti, 2016, 252 p. 

 
Traducerea în limba română a Dicţionarului UNESCO al Religiilor lumii se 
dovedeşte a fi o apariţie inedită în spaţiul nostru cultural, deoarece are ca 
punct de pornire un anumit teritoriu geografic sau lingvistic (cel catalan). El 
se adresează publicului interesat de explicarea diverselor fapte religioase ce 
se dovedesc esenţiale în actualul context social, politic, economic, cultural şi 
religios. Nu se aseamănă cu Dicţionarul lui Eliade şi Culianu, care are o 
puternică notă personală („marca” Eliade cu „infuziuni” ale lui Culianu) şi 
nici cu alte Dicţionare religioase care analizează (profesionist şi 
profesional) termeni (şi teme) religioase importante în cunoaşterea şi 
aprofundarea realităţilor religioase. 

Noutatea acestui Dicţionar constă în noutatea multor termeni pe care 
îi propune şi în felul în care sunt prezentaţi. Mai mult decât atât, este vorba 
şi de publicul căruia i se adresează. Aceste informaţii le aflăm încă de la 
început, din Prefaţa semnată de Joana Ortega i Alemany (Vicepreşedinta 
Guvernului şi consilier de la Guvernació i Relacions Institucional), precum 
şi din Introducerea atribuită Asociació UNESCO per al Dialeg Interreligiós 
Centre de Terminologia TERMCAT. „Acest Dicţionar al religiilor este o 
versiune mult extinsă şi retuşată a Vocabularului religiilor pentru mijloacele 
de comunicaţie, publicat cartonat în anul 2004” (p. 9). La redactarea primei 
ediţii au participat reprezentanţi ai majorităţii tradiţiilor religioase prezente 
în ţinuturile care vorbesc catalana, aceştia fiind cei care au făcut selecţia 
terminologică. Scopul principal a fost acela de a oferi „jurnaliştilor şi altor 
redactori ocazionali texte de tematică religioasă, informaţia minimă 
necesară pentru a putea utiliza terminologia fiecărei tradiţii în mod potrivit” 
(p. 10). Redacţia noului Dicţionar a fost coordonată de Asociaţia UNESCO 
pentru Dialog Interreligios şi a cuprins numeroşi oameni de ştiinţă ai 
religiei şi experţi în analiza diverselor fenomene religioase, care au revizuit 
şi îmbunătăţit informaţia din vechiul Vocabular, adăugând 325 de cuvinte-
titlu (în prezent sunt 1608) ce corespund celor 1427 de concepte diferite.  

Toate aceste informaţii şi date tehnice fac ca prezentul Dicţionar să 
se adreseze unui anumit public: „nu se prezintă ca o lucrare, şi nici ca o 
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operă adresată specialiştilor, ci persoanelor din necesitate profesionişti sau 
persoane care au de redactat, interpretat şi difuzat texte cu tematică 
religioasă, deşi fără să aibă o cunoaştere aprofundată. În acelaşi titlu iniţial 
se menţionau mijloacele de comunicare în masă, deoarece acesta este 
contextul în care este mai uşor de imaginat că cineva se poate găsi în această 
circumstanţă şi, fiindcă transcenderea uzului în aceste mijloace este 
considerabilă, să construiască imagini publice ale comunităţilor, deşi, de 
fapt, ansamblul de posibili utilizatori ai acestui material pot fi o forţă mai 
departe: profesionişti în domeniul serviciilor sociale, din sănătate, din 
educaţie, din presă, studenţi din diverse discipline umaniste şi sociale şi, în 
general, orice persoană interesată de fenomenul religios din orice 
perspectivă se poate socoti (culturală, socială, antropologică, sanitară, 
educativă etc.)” (p. 10).  

Prin informaţia pe care o prezintă, prin felul în care sunt expuşi 
termenii religioşi şi prin rigoarea analizei întreprinse, actualul Dicţionar nu 
se adresează doar unor persoane dintr-un anumit spaţiu geografic şi cultural 
(în acest caz de limbă catalană), ci şi tuturor persoanelor interesate de 
studiul fenomenului religios în general, chiar dacă nu au o specializare în 
domeniu. De asemenea, această traducere poate fi şi un imbold în redactarea 
unor lucrări asemănătoare care să se adreseze publicului larg, nespecializat, 
din ţara noastră. Popularizarea şi explicarea ştiinţifică a unor fapte religioase 
(căci Dicţionarul de faţă are o abordare ştiinţifică, la redactarea lui 
participând specialişti în domeniu) conduce la o înţelegere mai bună a 
diferitelor evenimente cu care omul se confruntă în viaţa de zi cu zi. 

 
(Pr. Conf. Univ. Dr. ADRIAN BOLDIŞOR)1

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.  
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Sebastian P. Brock, Părinţii şi Scriitorii Sirieni de 
Ieri şi de Azi, traducere din limba engleză de  

Arhid. Lect. Univ. Dr. Ioniţă Apostolache şi de  
Prof. Hermina Maria Apostolache,  

Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2016, 325 p. 
  

 
În teologia de traducere pentru limba română există multe lucrări care 
aparţin teologiei de limbă greacă, dar şi teologiei de limbă latină. Cu toate 
acestea, rămâne un adevăr istoric că tradiţia creştină a cunoscut o dezvoltare 
aparte şi specifică zonei de limbă siriacă. Creştinismul sirian are capacitatea 
de a îmbogăţi spiritual pe cei care se apleacă asupra lui cu o sete de 
cunoaştere pentru mediul care a plămădit sfinţi teologi şi poeţi, printre care 
cel mai cunoscut rămâne Sfântul Efrem Sirul (306-373).  

O lucrare care semnalează şi existenţa unui alt mod de gândire 
creştină o reprezintă şi traducerea textului din limba engleză semnat de către 
renumitul sirolog englez, Sebastian Brock. Traducerea românească poartă 
un generos Cuvânt înainte din partea ÎPS Acad. Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei (pp. 5-25), care apreciază 
munca autorului, dar şi a traducătorilor, Arhid. Ioniţă Apostolache şi Prof. 
Hermina Apostolache, care ne-au oferit şansa de a avea acces la un studiu de 
sinteză a teologiei siriace în limba română.  În cuvintele sale, „valoarea 
traducerii acestei lucrări se întăreşte prin reputaţia academică internaţională 
a profesorului Sebastian Brock. Întreaga sa operă, dedicată Părinţilor sirieni, 
poartă într-adevăr valenţele unei veritabile sinteze, reuşind să ofere 
perspective şi interpretări inedite, să aducă la lumină adevăruri, învăţături, 
sau personalităţi, care altfel ar fi rămas ascunse şi uitate în clepsidra 
timpului” (p. 24). Bucuria este una îndoită datorită faptului că această 
pretenţioasă traducere poartă egida editurii „Mitropolia Olteniei” şi a avut 
şansa de a fi lansată în prezenţa autorului, care a participat la deschiderea 
oficială a anului universitar 2016-2017 pentru a i se oferi titlul de Doctor 
Honoris Causa din partea Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii 
din Craiova.   

Aşadar, textul a fost gândit de către autor în opt secţiuni sau părţi, 
care însumate, oferă cititorului şansa de a fi introdus în lumea teologiei şi a 
istoriei siriace. Primele două secţiuni trasează limitele lucrării şi sunt 
definitorii pentru înţelegerea întregului cuprins. În a treia secţiune autorul 
semnalează cele mai importante lucrări din limba siriacă, dar şi autorii cei 
mai valoroşi, printre care întâlnim nume de renume precum Afraate, Efrem, 
Iacob de Sarug, Isaac Sirul sau Ioan de Dalyatha. Următoarele două părţi 
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redau cele mai importante teme de teologie siriacă, dar şi traducerile 
accesibile în limba engleză. Partea cea mai consistentă a lucrării, care a 
cerut o atenţie deosebită din partea traducătorilor, are în vedere redarea unor 
fragmente de texte din cele mai importante scrieri de teologie siriacă. Fără 
îndoială că cititorul poate sesiza, chiar prin traducere, frumuseţea textului 
siriac, care poartă duhul patristic, atât de obişnuit cititorului român din 
textele patristice deja consacrate în teologia românească. Dacă nu am 
cunoaşte diferenţele doctrinare şi mai ales istorice ce ne separă, am putea 
foarte uşor să credem că teologia siriacă nu suflă nicidecum un duh străin de 
teologia ortodoxă. Intenţia autorului aceasta rămâne, aceea de-a oferi o 
introducere în literatura şi istoria siriacă şi de-a agăţa teologi tineri şi nu 
numai, care să dorească să studieze şi să aprofundeze textele teologiei 
siriace. Probabil acest motiv este acoperit şi de ultima secţiune a lucrării 
care se doreşte a fi o bibliografie selectivă a studiilor despre teologia siriacă 
disponibile în limba engleză. Personal, am găsit această traducere una foarte 
atentă, lucrare care merită citită, mai ales de cei care doresc să se iniţieze în   
teologia şi istoria de limbă siriacă, din nefericire nu foarte studiate în 
România.  

 
(Drd. DORU MARCU)1 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.  
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EVENIMENT 
 

Profesorul Sebastian Brock,  
Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova 

 
 
Ziua de 7 octombrie îmbracă în fiecare an un specific cu totul aparte pentru 
credincioşii din Cetatea Băniei. După o frumoasă tradiţie, rânduiala liturgică 
împlinită la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” 
deschide noul an universitar pentru studenţii Facultăţii de Teologie din 
Craiova. De acest moment s-au bucurat încă o dată profesorii şi studenţii 
teologi. Ei au luat parte mai întâi la Sfânta Liturghie, săvârşită de 
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul 
Olteniei, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, 
Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, şi 
Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 
Râmnicului.  

După Sfânta Liturghie, activităţile s-au mutat la Centrul de 
restaurare, conservare şi vizualizare al Arhiepiscopiei Craiovei. Aici, în 
Aula „Mitropolit Nestor Vornicescu”, participanţii au ascultat mai întâi 
bilanţul activităţilor academice din anul universitar 2015-2016. 
 
„Un lucru minunat al recunoaşterii importanţei Părinţilor sirieni” 1 
A urmat momentul de decernare a titlului de doctor honoris causa pentru 
profesorul şi cercetătorul britanic Sebastian Brock. Domnia sa a fost în mod 
deosebit apreciat pentru activitatea prodigioasă în domeniul de cercetare al 
teologiei siriace. În cuvântul de mulţumire, prof. Sebastian Brock a 
mulţumit Facultăţii de Teologie din Craiova pentru aleasa preţuire arătată şi 
totodată pentru posibilitatea de a aprinde şi mai mult dragostea pentru 
Părinţii sirieni în mijlocul credincioşilor olteni. „Marele autor nord-african, 
Tertulian, scriind în limba latină în secolul al doilea, adresează întrebarea: 
«Ce legătură există între Atena şi Ierusalim?» Ne-am putea, de asemenea, 
astăzi întreba: «Care este legătura dintre cultura siriacă şi Craiova, sau 
chiar România?» Răspunsul lui Tertulian la întrebarea sa retorică era «Cu 
siguranţă, niciuna!», dar istoria ulterioară a Bisericii creştine a arătat 
faptul că acesta s-a înşelat, văzând cum moştenirea intelectuală grecească 
avea să joace un rol imens în dezvoltarea creştinismului, şi mai ales în tot 
ceea ce este legat de tradiţia ortodoxă. Într-un mod analog, în timp ce un 

                         
1 Vezi: Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia, 10 octombrie 2016. 
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răspuns superficial la întrebarea «Care este legătura dintre cultura siriacă 
şi România?» ar putea fi asemănător celui oferit de Tertulian, şi anume: 
«Cu siguranţă, niciuna!» Un răspuns mai chibzuit ar fi: «în mod 
surprinzător, destul de multe»... Suntem obişnuiţi să credem că tradiţia 
creştină este formată doar din două elemente principale, estul grecesc şi 
vestul latin. Sfântul Isaac nu poate fi asociat cu nici unul dintre acestea 
două, ci cu un al treilea element al tradiţiei creştine, la fel de important în 
opinia mea, pe care îmi place să îl numesc «Orientul siriac», ale cărui 
semnificaţie şi importanţă pentru celelalte două elemente, estul grecesc şi 
vestul latin, am încercat întotdeauna să le reliefez în scrierile mele. Faptul 
că aţi dorit într-un mod atât de generos şi distins să îmi conferiţi acest titlu 
onorific nu reprezintă doar un lucru pe care îl apreciez extrem de mult ca 
fiind un omagiu personal, ci, mai presus de toate, acesta reprezintă un lucru 
minunat al recunoaşterii în tradiţia ortodoxă română a importanţei 
Părinţilor sirieni. Într-adevăr, alegerea Sfinţilor Serghie şi Vah, a căror 
comemorare are loc astăzi, în calitate de sfinţi patroni ilustrează deja 
aprecierea pe care dumneavoastră o acordaţi legăturilor dintre Estul 
grecesc şi Orientul siriac, căci într-adevăr originea căreia aceşti doi mari 
sfinţi aparţin este cea siriacă. Aşadar, pentru toate acestea, doresc să îmi 
exprim cele mai sincere şi calde mulţumiri şi să vă asigur de întreaga mea 
recunoştinţă”, a încheiat prof. Sebastian Brock. 
 
„Studentul trebuie să fie deschis şi cu sufletul, şi cu mintea” 
La finalul evenimentului, gândul IPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei 
Şi Mitropolitul Olteniei, s-a îndreptat către studenţii teologi, pe care i-a 
îndemnat să caute la cele ce sunt „în armonie cu Dumnezeu”. „Începutul 
anului universitar este plin de emoţie pentru toţi, profesori şi studenţi. 
Înaintăm în această şcoală teologică purtând în suflet multă bucurie că 
întotdeauna vom avea ceva de învăţat, că întotdeauna vom putea primi din 
experienţa celorlalţi şi a noastră daruri îmbelşugate prin care să ne putem 
descurca în viaţă, să putem înainta în virtute şi să ajungem la ceea ce noi 
numim desăvârşire. Avem această posibilitate întrucât Dumnezeu ne-a creat 
cu bogate daruri şi ne-a înzestrat cu aceste capacităţi intelectuale, morale şi 
sentimentale. Aşadar, în tot locul stăpânirii Sale, putem să-L binecuvântăm 
pe Dumnezeu şi să-I mulţumim pentru aceste înzestrări cu care ne-a 
îmbogăţit. Deci, la început de an şcolar ne gândim cu toţii la ceea ce vom 
face, cum trebuie să ne consumăm timpul pentru care, la sfârşitul acestei 
perioade şcolare, să adunăm din florile înţelepciunii darurile bogate şi să le 
aşezăm în tezaurul sufletului nostru. Pentru aceasta nădejdea noastră şi 
rugăciunile noastre se îndreaptă către Cel Atotputernic. El poartă de grijă 
de fiecare în parte şi în fiecare ceas se îngrijeşte să nu ne lipsească nimic. 
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Aşadar, ca profesori ne gândim întotdeauna ce să aducem în plus pentru 
student, ca el să poată să ne depăşească pe noi, căci acesta este lucrul cel 
mai bine-venit. De asemenea, studentul trebuie să fie deschis şi cu sufletul, 
şi cu mintea, şi cu urechile, şi cu văzul la învăţăturile profesorului, întrucât 
acesta a primit de sus puterea de a naşte şi de a prelucra darurile care se 
găsesc în student. Din aceste pilde vii noi învăţăm că teologia nu înseamnă 
numai cunoaşterea lui Dumnezeu, ci intrarea în armonie cu Dumnezeu”. 
 
Conferinţă despre „Importanţa tradiţiei şi teologiei siriace în 
actualitate”2 
Luni, 10 octombrie 2016, Aula „Nestor Vornicescu” a Centrului de 
restaurare şi vizualizare al Arhiepiscopiei Craiovei a găzduit Conferinţa cu 
tema „Importanţa tradiţiei şi teologiei siriace în actualitate”, susţinută de 
profesorul Sebastian Brock. În cadrul aceleiaşi întâlniri, pr. lect. dr. 
Matteusz Potoczny, de la Facultatea de Teologie Catolică din Opole, 
Polonia, a susţinut prelegerea „Liturghia Cuvântului în tradiţia Bisericilor 
siriene”. 

În prezentarea sa, prof. Sebastian Brock a făcut o frumoasă legătură 
între tradiţia teologiei siriace şi teologia românească, definind principalele 
coordonate istorice şi doctrinare ale acestei frumoase moşteniri. 
„Creştinismul sirian s-a născut în Palestina, fiind în strânsă legătură cu 
tradiţia iudaică, unde se vorbea limba aramaică. Putem vorbi foarte uşor 
despre trei mari tradiţii ale creştinismului primar: cea latină de apus, 
grecească din răsărit şi siriacă în Orient. Toate trei se întrepătrund şi cea 
mai potrivită imagine pentru a descrie aceasta este un triunghi format din 
trei cercuri concentrice, în care găsim o parte comună fiecărei tradiţii, o 
alta comună doar pentru două dintre ele (în cazul tradiţiei siriace ar fi 
legătura cu răsăritul grecesc) şi cea de a treia parte, specifică fiecăreia în 
parte. Ei bine, tocmai la această parte singulară şi unică voi încerca să mă 
opresc în cele ce urmează. Am putea să vorbim astfel despre trei mari 
perioade istorice, care marchează tradiţia şi teologia siriacă. Prima ar fi 
până în secolul VI d.Hr., cea de a doua din secolul VII până în secolul XII, 
şi cea de a treia din secolul XII şi până astăzi. Prima dintre ele ar fi cea mai 
importantă din punctul nostru de vedere. Este foarte apropiată de influenţa 
iudaică, de limba aramaică şi de tradiţia Vechiului Testament. Cu toate 
acestea, de la sfârşitul secolului al VII-lea, această tradiţie semitică a 
devenit puternic elenizată. Ca specific pentru acest interval istoric, rămân 
numeroasele scrieri ale Părinţilor sirieni, deosebit de valoroase din punctul 
de vedere al conţinutului pe care îl oferă. 

                         
2 Vezi: Ziarul Lumina, Ediţia de Oltenia, 12 octombrie 2016. 
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Trecând la cea de a doua perioadă, secolul şapte este marcat de 
influenţa islamică în Orientul Mijlociu, care rupe din acest areal o bună 
parte din tradiţia şi teologia Bisericii Siriene. Două evenimente foarte 
importante s-au petrecut în acest timp. Astfel, secolele VII-VIII sunt, în mod 
surprinzător, marcate de înflorirea monahismului siriac din latura de 
răsărit. Cea de a treia perioadă importantă din istoria Bisericii Siriene este 
din secolul şapte până astăzi, marcată în fapt de deschiderea lumii islamice 
spre tradiţia grecească, având ca rezultat traducerea cărţilor medicale. 
Important de reţinut este parcursul lor din greacă în siriacă şi mai apoi din 
siriacă în arabă. Chiar şi atunci când traducerile s-au făcut direct din limba 
greacă în arabă, autorii acestora proveneau din bisericile siriene. Această 
dinamică a traducerilor a avut un efect deosebit de important în dezvoltarea 
teologiei islamice. Am putea spune că Apusul a primit specificul teologiei 
scolastice pe filiera influenţelor arabe, prin teologia siriacă şi implicit din 
tradiţia grecească. Mai departe, un alt aspect deosebit de important legat 
de tradiţia siriacă ar putea fi dinamica acesteia spre China. Avem câteva 
mărturii în acest sens, descoperite în bibliotecile mănăstirilor din latura de 
răsărit a Chinei, cu multe manuscrise referitoare la această legătură. 
Există, de asemenea, o foarte importantă inscripţie pe piatră, datată la anul 
1791, aflată în vechea capitală a Chinei. Însemnările sunt făcute în chineză, 
păstrându-se totuşi şi secţiunea textului siriac. 

Tradiţia creştinismului din China a fost foarte bogată, până în 
secolul XVII, după care pare să fi dispărut cu desăvârşire. În ceea ce 
priveşte cea de a treia perioadă, din secolul XIV până în secolul XXI, 
observăm o puternică legătură cu Europa şi implicit cu apusul latinesc. Din 
nefericire însă, în ultimul secol, această dinamică a teologiei siriace a fost 
una foarte dramatică. Cu toţii am auzit despre genocidul armean din 1915 
din care toate bisericile siriene au suferit foarte mult. Putem aminti aici şi 
de curentele migraţioniste din Orientul Mijlociu către Europa sau America. 
Acestea s-au identificat cu atât mai mult în zilele noastre şi situaţia o 
cunoaştem prea bine”, a precizat prof. Sebastian Brock. 

La rândul său, pr. Matteusz Potoczny, de la Facultatea de Teologie 
Catolică din Opole, Polonia, a vorbit despre „Liturghia Cuvântului în 
tradiţia Bisericilor siriene”. La final, a fost prezentată lucrarea „Părinţii şi 
scriitorii sirieni de ieri şi de azi”, traducere a prof. Sebastian Brock, apărută 
recent la Editura „Mitropolia Olteniei”. 
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Date biografice şi formare academică 
Profesorul Sebastian Brock s-a născut în ziua de 24 februarie 1938, în 
Londra. Formarea intelectuală şi-a început-o în capitala Regatului Britanic. 
A urmat mai întâi cursurile prestigiosului Colegiu Eton, pe care le-a absolvit 
cu rezultate excepţionale. Pentru stagiul de licenţă, s-a înscris la 
Universitatea Cambridge, unde s-a aplecat îndeosebi spre cercetarea 
limbilor clasice (latină şi greacă) şi orientale (ebraică şi aramaică). În 1962 a 
obţinut diploma de absolvent, primind rangul Prima Clasă (First Class). În 
studiile de doctorat de la Universitatea din Oxford a avut ca direcţie de lucru 
„Revizuirea primei cărţi a Profetului Samuel din Vechiul Testament, pe 
versiunea Septuagintei”. În anul 1966 a obţinut titlul de doctor, primind 
calificativul maxim. În acelaşi an, s-a căsătorit cu prof. Helen MacGill 
Charrington Hughes, specialistă în arheologie şi de asemenea preocupată de 
creştinismul răsăritean. 

Prima cercetare practică în domeniul teologiei siriene s-a legat de 
localitatea Tur Abdin, oraş de renume din vechile teritorii siriene (sud-estul 
Turciei de azi). Aici, profesorul Sebastian Brock a început o colaborare 
fructuoasă cu Episcopul Philoxenos Yuhannon Dolabani (1885-1969), la 
rândul său specialist pe acest domeniu. Prin intermediul lui Dolabani, prof. 
Sebastian Brock a reuşit să coopteze numeroşi tineri din tradiţia orientală 
(India sau Orientul Mijlociu) pentru a studia la Universitatea din Oxford. 

Cariera academică a reputatului siriacist a început în anul 1964, când 
a devenit asistent pentru Departamentul de Teologie al Universităţii din 
Birmingham, Anglia. În anul 1967 s-a transferat la Cambridge, ca lector 
pentru disciplina ebraică-aramaică, în cadrul Facultăţii de Studii Orientale. 
În 1974, prof. Sebastian Brock a mers la Oxford, unde a funcţionat de 
asemenea ca lector pentru disciplinele aramaică şi siriacă, în cadrul 
Institutului de Studii Orientale, devenind totodată şi membru al Colegiului 
Wolfson. A fost mai apoi avansat ca profesor pentru cele două discipline, 
aramaică şi siriacă, afirmându-se totodată ca reputat cercetător şi promotor 
al teologiei orientale la nivel academic, în întreaga lume. S-a retras de la 
catedră în anul 2003, lăsând în urmă numeroşi ucenici, pe care i-a format 
pentru studiul acestei frumoase tradiţii a Bisericii Răsăritene. 

De-a lungul carierei sale, prof. Sebastian Brock a primit numeroase 
distincţii şi aprecieri din partea mai multor instituţii de prestigiu academic 
din întreaga lume. Amintim în mod deosebit că din anul 1977 este membru 
al Academiei Britanice. În 1979 a fost certificat cu titlul de membru 
corespondent al Secţiunii de Teologie Siriacă, din cadrul Academiei din 
Irak. De asemenea, în 1982 a devenit curator în cadrul Colecţiei de 
Manuscrise Mingana, din cadrul Selly Oak Colleges, din Birmingham. În 
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acelaşi an a fost numit vicepreşedinte al Societăţii „Arm” pentru Studii 
Mesopotamiene din Oxford, şi exemplele pot continua. 

Activitatea sa didactică şi de cercetare se leagă foarte mult de 
realitatea faptică a Bisericilor din arealul sirian. Astfel, atât ca profesor 
cercetător, dar mai ales ca apropiat şi devotat „prieten al Părinţilor sirieni”, 
savantul britanic a reuşit să câştige simpatia reprezentanţilor clerici din 
Bisericile Orientale, care l-au apreciat şi l-au primit dintotdeauna cu bucurie 
în mijlocul lor. În anul 1989, a fost decorat de Biserica Maronită din USA 
cu „Ordinul Sf. Silvestru”. De asemenea, Patriarhul Ignatius Zakka I al 
Bisericii Siriene Ortodoxe i-a conferit titlul de „Ucenic al Sfântului Efrem”. 

Opera sa a fost la fel de apreciată şi în Apus, primind titlul de Doctor 
honoris causa al Institutului Pontifical de Studii Orientale din Roma. În anul 
2003, în cadrul unei ceremonii speciale organizate în cinstea domniei sale la 
Oxford, i-a fost conferit titlul „Haddaya - Maestru al Studiilor Siriace”. În 
acest context, reprezentanţii Bisericilor Orientale l-au confirmat drept „Unul 
dintre Dascălii Bisericii noastre - Malphone d-«Idto»”. 

Din dragoste pentru tradiţia şi valoarea teologiei siriene, profesorul 
Sebastian Brock a scris zeci de cărţi, sute de articole şi studii, traduceri şi 
editări de texte inedite etc. Este de ajuns să amintim lucrarea „Ochiul 
luminos”, tradusă în peste zece limbi, inclusiv limba română. Opera sa este 
aşadar vastă, însumând totodată autoritatea princeps în cercetarea academică 
din zilele noastre pe acest domeniu (bibliografia profesorului Sebastian 
Brock se poate consulta online:  http://www.liturgia.it/addaicongress/ 
interventi/brock.pdf). Reputaţia sa ştiinţifică s-a impus ca un necesar şi 
indispensabil echilibru în dialogul ecumenic al Bisericilor Orientale. 
„Creştinismul de limbă siriacă nu a putut fi mai divizat de-a lungul istoriei. 
Poziţiile teologice adoptate de Bisericile Asiriene din Răsărit şi de Biserica 
Siriană Ortodoxă, privind problematica hristologică, au fost socotite 
dintotdeauna eretice din perspectivă reciprocă şi, desigur, de cei din afară. 
S. Brock a fost crucial în demonstrarea Ortodoxiei acestor Biserici, arătând 
totodată cum ar trebui ele să fie corect înţelese. Studiile sale sunt 
instrumente indispensabile ce pot fi aplicate pentru a genera apropiere şi 
unitate de simţire între denominaţiunile creştine ale tradiţiei siriene”.3 

 
(Pr. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE)4 

                         
3 PhD. GEORGE A. KIRAZ, Sebastian Brock - Haddya of Syriac Studies, in Jurnal of 
Assyrian Academic Studies, vol. 18, nr. 1/2004, p. 6. 
4 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 






