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PASTORALE
Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 2018
† Dr. IRINEU,
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOPUL CRAIOVEI ŞI MITROPOLITUL OLTENIEI
PREACUCERNICULUI CLER,
PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL,
PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI,
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS,
IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI
Hristos a înviat!
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Învierea Mântuitorului Iisus Hristos este dintotdeauna cea mai mare
biruinţă asupra iadului şi asupra morţii. Ea a fost profeţită cu sute de ani
înainte de către psalmistul David care spunea: „Nu vei lăsa sufletul meu în
iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea”.1 Sfântul
Apostol Petru, în predica sa din ziua Pogorârii Sfântului Duh, a tâlcuit acest
adevăr înaintea tuturor susţinând că: „Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus,
Căruia noi toţi suntem martori”.2 Cel Răstignit este Singurul Care poate să
spună lumii: „Eu sunt Cel Ce sunt viu. Am fost mort, şi, iată, sunt viu, în
vecii vecilor, şi am cheile morţii şi ale iadului”.3 Aceste cuvinte ne arată că
Mântuitorul Hristos Cel înviat a dezlegat blestemul care, din cauza păcatului
neascultării protopărinţilor noştri Adam şi Eva, subjuga întreg neamul
omenesc.4 Aşadar, în Mântuitorul Hristos Cel mort pe Cruce, toţi oamenii
vor învia şi vor intra în viaţa veşnică, pregătită nouă încă de la întemeierea
lumii. Astfel, învierea tuturor oamenilor este darul exclusiv al Fiului lui
Dumnezeu înomenit, urmând ca fericirea sau nefericirea fiecărui om după
învierea universală şi după judecata finală să depindă de credinţa, pocăinţa
şi faptele săvârşite în timpul vieţii sale pe pământ.5
1

Psalmul 15, 10.
Faptele Apostolilor 2, 32.
3
Apocalipsa 1, 18.
4
Facerea 2, 17.
5
Ioan 5, 28-29.
2
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Iubiţi părinţi, fraţi şi surori,
Fără îndoială, jertfa crucii reprezintă momentul central al izbăvirii
noastre din moarte şi stricăciune. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea într-una
din cuvântările sale: „Când Domnul Hristos S-a lăsat de bunăvoie prizonier,
moartea a suferit durerile naşterii, s-a sfărâmat şi ne-a eliberat”. Astfel,
prin cruce „Mântuitorul Hristos a plătit pentru cel ţinut cu moartea, ca pe
acela să-l slobozească din legăturile morţii”.6 Cuvintele Sfântului Ierarh nu
micşorează nicidecum profunzimea răscumpărării neamului omenesc din
robia diavolului, crucea fiind mai mult decât îndepărtarea tuturor
obstacolelor care separă pe om de Dumnezeu. Răstignirea este în acest
context actul prin care Mântuitorul Hristos ne-a eliberat din osânda morţii şi
ne-a făcut părtaşi vieţii Sale veşnice, trăite în El şi cu El. Astfel că prin
Cruce ne-a venit de la Domnul Iisus Hristos slava şi puterea care
desfiinţează ordinea cea veche de existenţă şi deschid viaţa cea nouă a
Bisericii. Când vorbim de „slava crucii” noi punem în legătură moartea cu
Învierea Domnului şi cu împărtăşirea harului Sfântului Duh. Sfânta Cruce,
fiind un element important în iconomia mântuirii, face ca Biserica, fără să se
identifice cu Persoana Mântuitorului Hristos, Cel veşnic viu, să fie cuprinsă
în jertfa Sa răscumpărătoare, adică în moartea pe cruce care ne introduce în
slava cerească a Împărăţiei Tatălui. De aici cunoaştem că în Biserică
Mântuitorul Hristos, Cel răstignit şi înviat, stabileşte pentru noi o unitate de
viaţă şi o legătură nemijlocită cu Dumnezeu, prin care ni se împărtăşeşte
viaţa cea fără de moarte. Oricine, prin harul Duhului Sfânt, primeşte în fiinţa
sa puterea învierii şi darul iubirii, înnoindu-se şi transfigurându-se prin
lucrarea lui Dumnezeu. Evident, datorită acestei infuziuni de har,
comuniunea de iubire a oamenilor cu Dumnezeu şi între ei se face prin
scump Sângele Mântuitorului, care restabileşte profund natura umană şi o
face capabilă să participe efectiv la viaţa divină. Fireşte, această plinătate nu
este altceva decât Trupul tainic al Domnului în toată splendoarea şi
intensitatea lui de organism viu divino-uman.
Preaiubiţi părinţi, fraţi şi surori,
Dumnezeu Se face om şi Se răstigneşte pe cruce, ca prin iubirea Sa
crucificată să refacă adevărata identitate a fiilor lui Dumnezeu. În acest sens,
„chipul lui Dumnezeu” din om se suprapune „chipului crucii”, Biserica
6

SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, „Cuvântări la praznice împărăteşti”, în coll. Izvoarele
Ortodoxiei, vol. 5, traducere de Pr. prof. Dumitru Fecioru, Tipografia Cărţilor Bisericeşti,
Bucureşti, 1942, p. 220.
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născându-se efectiv din coasta străpunsă a Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul
Ioan Evanghelistul, spunând: „Şi unul din ostaşi cu suliţa în coasta Lui a
împuns şi îndată a ieşit sânge şi apă”,7 sublinia prin aceste cuvinte faptul că
în acel moment al sacrificiului suprem au inundat în lume izvoarele vieţii
veşnice. De bună seamă că apa şi sângele ce au curs din coasta străpunsă a
Domnului Hristos pe cruce nu simbolizează numai Botezul şi Euharistia, ci
arată însăşi prezenţa reală a Domnului Iisus Hristos şi a Sfântului Duh în
Biserică. „Într-adevăr, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, după cum altă dată
Dumnezeu a extras o coastă a lui Adam pentru a forma femeia, tot astfel
Mântuitorul Hristos a dat sângele şi apa din coasta Sa pentru a forma
Biserica. Şi după cum atunci acea extragere s-a făcut în extazul somnului lui
Adam, tot astfel ne-a dat sângele şi apa la capătul morţii Sale. Mai întâi apa
şi apoi sângele. Şi moartea n-a fost decât ceea ce altă dată a fost şi extazul,
pentru ca tu să înţelegi că de acum moartea nu mai este decât un somn”.8
Aşadar, pe Cruce, prin rana din coasta Domnului, a luat fiinţă
Biserica, un organism viu şi activ prin care întreaga lume se umple de apa cea
vie a vieţii dumnezeieşti. De acum, Trupul tainic al Domnului creşte în unire
cu Preasfânta Treime, fiind organismul în care sângele şi apa continuă să
reverse asupra tuturor oamenilor, clerici şi credincioşi, harul dătător de viaţă.
Hristos este prezent tainic şi în stare de jertfă în Biserica Sa, ne curăţeşte prin
apa Botezului şi Se dă nouă prin Euharistie. Ca făptură reînnoită, „sfântă şi
fără prihană”, Biserica mărturiseşte de atunci şi până la sfârşitul veacurilor în
Sfânta Liturghie jertfa, moartea şi Învierea Mielului lui Dumnezeu, Cel Ce
ridică păcatele lumii. Şi ca o încununare a tuturor, Învierea Domnului devine
pentru credincioşi o profundă doctorie mântuitoare, prin ea lumea scăpând de
stricăciune şi dobândind viaţa veşnică. Deci, să ne închinăm Învierii Lui celei
de a treia zi.
Iubiţi părinţi, credincioşi şi credincioase,
Nu putem vorbi despre Biserică fără să subliniem prezenţa şi lucrarea
Duhului Sfânt în interiorul ei. Mângâietorul a fost trimis în lume deîndată ce
am fost împăcaţi cu Tatăl prin crucea Mântuitorului Iisus Hristos. De atunci,
Duhul Sfânt este prezent neîncetat în Biserică. Pogorârea Sfântului Duh nu e
un act şi un moment distinct de preamărirea Mântuitorului, prezenţa
Duhului fiind semnul răscumpărării noastre obiective în Domnul Hristos.
„Dar spune-mi pentru care pricină n-a fost dat Duhul înainte de cruce?”,
întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur. Şi tot el răspunde: „Pentru că lumea era
7

Ioan 19, 34.
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, „Laudă lui Maxim...”, în Cateheze maritale,
traducere Pr. Marcel Hankeş, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2004, p. 47.
8
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în păcat, în greşeală, în duşmănie şi necinste, pentru că nu Se jertfise încă
Mielul Care ridică păcatele lumii. Aşadar, pentru că nu era răstignit, nu era
făcută încă împăcarea... Prin urmare, trimiterea Duhului e dovada
împăcării noastre cu Dumnezeu”.9 Rezultă de aici că fără prezenţa Duhului
Sfânt în Biserică, aceasta ar fi fost o simplă comunitate care ar fi trăit
independentă în timp şi în istorie, având doar punctul de plecare în ceea ce
este dincolo de noi.
Slava crucii şi a Învierii are o valoare unică, acestea fiind
evenimente împlinite o singură dată în istoria lumii prin dragostea fără de
margini a Fiului lui Dumnezeu. Valoarea acestora, după sfatul cel veşnic al
Preasfintei Treimi, se extinde de la Tatăl prin Mântuitorul Iisus Hristos în
Duhul Sfânt asupra tuturor timpurilor şi se oferă tuturor oamenilor din lume
prin Sfintele Taine. Departe ca aceste lucrări mântuitoare să devină
atemporale şi metaistorice, activând în Persoana Mântuitorului veşnic viu,
ele sunt o moştenire pe care Domnul slavei, Cel răstignit şi înviat, ni le
comunică nouă credincioşilor permanent pe „altarul aşezat în mijlocul
Bisericii”. Această realitate care începe de la centru spre periferie face parte
din planul divin al mântuirii oamenilor, care se desăvârşeşte prin harul
Duhului, Cel Care leagă pe credincios de jertfa ispăşitoare şi de valoarea
Învierii biruitoare. Ca atare, numai Duhul Domnului face ca jertfa de pe
cruce să fie cu adevărat un element viu şi creator al Bisericii. El este Acela
Care oferă sufletelor noastre însetate de mântuire adăpare de la însuşi
izvorul care curge din coasta străpunsă şi din rănile Mielului răstignit şi
înviat.
Iubiţi părinţi, fraţi şi surori,
Sfântul Evanghelist Matei ne spune: „după ce a trecut sâmbăta, în
zorii primei zile a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit
să vadă mormântul”.10 Ne putem imagina acei paşi: pasul omului care
merge la cimitir, slăbit, care nu poate să creadă că totul s-a sfârşit în acest
mod. Ne putem imagina chipurile lor palide, scăldate de lacrimi. Şi
întrebarea: cum e posibil să moară Iubirea? Spre deosebire de ucenicii
Domnului, ele sunt acolo, întrucât au însoţit până la ultima suflare pe
Învăţătorul lor răstignit pe cruce şi au mers, apoi, împreună cu Iosif din
Arimateea la mormântul în care a fost pus Iisus. Ele sunt un grup de femei
capabile să reziste, să înfrunte viaţa aşa cum se prezintă ea şi să suporte
gustul amar al nedreptăţilor. Ele nu fug, ci îndură împreună cu Domnul. Şi
9

SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, „Cuvântări la praznice împărăteşti”, în coll. Izvoarele
Ortodoxiei..., p. 254.
10
Matei 28, 1.
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iată-le acolo, în faţa mormântului, între durerea şi incapacitatea de a se
resemna, de a accepta că totul trebuie să se termine aşa.
Dacă facem un efort şi gândim la viaţa omului, vedem în chipul
acestor femei chipurile mamelor şi ale bunicilor. În lupta lor cunoaştem
chipul copiilor şi al tinerilor care suportă povara şi durerea multor
nedreptăţi. În femeile mironosiţe vedem oglindite chipurile tuturor celor
care, mergând prin oraş, simt durerea sărăciei, durerea exploatării şi a
nedreptăţilor umane. În ele vedem şi chipurile acelora care sunt dispreţuiţi
pentru că sunt orfani, săraci şi batjocoriţi; chipurile acelora a căror privire
dezvăluie singurătate şi părăsire pentru că nu mai au pe nimeni.
Mironosiţele reflectă chipul femeilor, al mamelor care plâng văzând cum
viaţa fiilor lor rămâne îngropată sub povara păcatului care frânge multe
năzuinţe, sub egoismul cotidian care răstigneşte şi îngroapă speranţa
multora, sub birocraţia paralizantă şi neproductivă care nu permite ca
lucrurile să se schimbe. În durerea lor, femeile mironosiţe au chipul tuturor
acelora care, mergând prin lume, văd cum demnitatea este răstignită şi
credinţa călcată în picioare.
Fireşte, în chipul acestor femei sunt şi chipurile noastre, ale celor ce
purtăm răni şi suferinţe. Sunt chipurile – ale noastre şi ale altora –, de pe
care se citesc încercări şi bătălii. Inima noastră ştie că lucrurile pot fi
diferite, însă, aproape că fără să ne dăm seama, ne obişnuim să convieţuim
cu mormântul, să trăim cu minciuna şi frustrarea. Mai mult, putem să
ajungem chiar să ne convingem că aceasta este legea vieţii, amăgindu-ne cu
schimbări care nu fac altceva decât să stingă nădejdea pusă de Dumnezeu în
inimile noastre. Aşa sunt, de multe ori, paşii noştri, aşa e mersul nostru, ca
al acestor femei: un mers între dorinţa după Dumnezeu şi o tristă resemnare
în păcat şi deznădejde.
Acele femei au fost zguduite puternic, ceva şi cineva a făcut să se
cutremure pământul sub picioarele lor. Cineva, încă o dată, a venit în
întâmpinarea lor şi le-a spus: „Nu vă temeţi”, însă de data aceasta adăugând:
„A înviat după cum a zis!”.11 Şi aceasta este vestea pe care, din generaţie în
generaţie, ne-o dăruieşte Biserica: Să nu ne temem, că a înviat Domnul după
cum a zis! Acea viaţă sfâşiată, distrusă, răstignită pe cruce s-a trezit şi
pulsează din nou în lume. Zvâcnirea de viaţă a Celui înviat ni se oferă ca
dar, ca orizont al existenţei noastre, ca speranţă pentru viitor. Viaţa Lui este
ceea ce ne-a fost promis şi ceea ce ni se cere şi nouă să oferim la rândul
nostru ca ferment al noii umanităţi. Prin Înviere, Mântuitorul Hristos nu a
dat la o parte doar piatra de pe mormânt, ci vrea şi să facă să se ridice toate
barierele care ne închid în necredinţa noastră, în lumile noastre conceptuale

11

Matei 28, 6.
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şi străine de viaţă, în căutările noastre obsedate de siguranţă şi în ambiţiile
nemăsurate, capabile să se joace cu demnitatea celuilalt.
Dreptmăritori credincioşi şi credincioase,
În acest an, dedicat unităţii noastre naţionale, aş vrea să aducem un
omagiu familiei şi patriei noastre unite. Dreptul de a forma o familie, ca
„nucleu natural şi fundamental al societăţii”, este întemeiat de Dumnezeu şi
recunoscut de toate popoarele lumii. Din păcate, familia este astăzi
considerată o instituţie depăşită. În locul stabilităţii unei căsătorii definitive,
se preferă legături ocazionale. Dar, după cum ştim, nu poate rezista o casă
construită pe nisipul raporturilor fragile şi păcătoase. Este nevoie mai
degrabă de stâncă pe care să se ancoreze temelii solide ale vieţii noastre. Şi
stânca este tocmai acea comuniune de iubire, fidelă şi indisolubilă, care
uneşte bărbatul şi femeia, o comuniune care are o frumuseţe sfântă şi o
funcţie naturală în ordinea socială. De aceea, considerăm urgent să
întreprindem acţiuni reale în sprijinul familiei, a realităţii de care depinde de
altfel viitorul şi dezvoltarea poporului nostru. De fapt, fără familie nu se pot
construi societăţi în măsură să înfrunte provocările viitorului. Dezinteresul
faţă de familii aduce cu sine consecinţe dramatice, dintre care cea dintâi este
scăderea natalităţii. Trăim astăzi o adevărată criză demografică, semnul
societăţilor care înfruntă cu greu provocările prezentului. Nu trebuie să
uităm nici situaţia familiilor dezmembrate din cauza desfrâului, a
divorţurilor, a sărăciei şi a războaielor. Avem prea des în faţa ochilor noştri
drama copiilor singuri, adesea victime ale răutăţii umane. Ne doare sufletul
să observăm că multe drepturi fundamentale ale familiei sunt încălcate, după
şaptezeci de ani de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Ne
gândim, de asemenea, la bătrâni, şi ei de atâtea ori abandonaţi, mai ales dacă
sunt bolnavi, pentru că sunt consideraţi o povară. Ne gândim la femei, care
îndură adesea violenţe şi samavolnicii chiar şi în sânul propriilor familii.
Apoi ne gândim şi la cei care sunt victime ale traficului de persoane, o
formă de sclavie.
Şi pentru că Paştele este sărbătoarea Bisericii, a familiei şi a unităţii
noastre naţionale, ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel Ce a fost
răstignit şi a înviat, ca Sfintele Sărbători să vă aducă tuturor pace şi bucurie,
sănătate şi mântuire, adresându-vă totodată salutul pascal: Hristos a înviat!
Al vostru rugător şi permanent mijlocitor în Duhul Sfânt către Domnul,
† DR. IRINEU
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
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Pastorală la Învierea Domnului
Iisus Hristos
Învierea Domnului şi unitatea Bisericii
Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului
Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler şi preaiubiţilor
credincioşi din cuprinsul Arhiepiscopiei Râmnicului,
Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,
iar de la noi părinteşti binecuvântări!
Hristos a înviat!
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.
Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor,
ca să fie una, precum Noi una suntem:
Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi întru unime,
şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei,
precum M-ai iubit pe Mine” (Ioan XVII, 21-23)
Preacuvioşi şi preacucernici părinţi,
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
Întărindu-ne duhovniceşte în timpul celor patruzeci de zile ale
Postului Mare şi apoi în Săptămâna Pătimirilor Domnului, ne-am pregătit cu
toţii pentru „ziua Domnului”, pentru „ziua cea mare a Învierii”, ca trăire a
pregustării Împărăţiei celei veşnice a lui Dumnezeu Cel înviat din morţi.
Fiecare săptămână, fiecare zi, fiecare slujbă dumnezeiască din acest
binecuvântat post reprezintă tot atâtea şanse de schimbare a vieţii noastre, de
transformare a modului de a gândi şi de a vieţui în lume, spre a învia întru
Hristos şi cu Hristos. Simţirea deşertăciunii şi a scurtimii vieţii acesteia
trebuie să ne ridice pe fiecare dintre noi la Adevărul Împărăţiei Sale, să
ridice fiinţa noastră din mormântul păcatului lumii la Învierea noastră întru
Hristos Domnul ca Singur Adevăr al lumii, ce ne conduce către veşnicia
învierii sufletului nostru: „Să ne curăţim simţirile şi să vedem pe Hristos
strălucind cu neapropiata lumină a Învierii”.1
1

Cântarea I din Canonul Învierii, în Penticostar, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999, p. 16.
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Sfântul Grigorie Palama accentuează în scrierile sale faptul că
Învierea Mântuitorului ne-a dăruit nu doar învierea duhovnicească, ci şi
învierea trupească reală: „Printr-o singură înviere a trupului Său, ne-a dăruit
îndoită înviere, nimicind astfel, prin moartea Sa trupească, pe cel ce avea
stăpânire peste moartea sufletului şi a trupului, pe amândouă izbăvindu-le
din robia aceluia”.2
Potrivit învăţăturii Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Răsăritene, Învierea
Mântuitorului este şi consecinţa deplinei uniri a firii umane cu cea
dumnezeiască în Persoana Sa, care nu a putut ţine în stricăciune firea
umană. Trupul Cel înviat al Mântuitorului este astfel pentru fiecare dintre
noi şi garanţie a învierii noastre, dar şi un izvor de viaţă dumnezeiască:
singurul izvor de îndumnezeire a noastră ce ne conduce către Înviere.
Despre acest efect al Învierii Domnului vorbesc Părinţii Bisericii, iar textul
liturgic al slujbei Învierii ne aduce multe lămuriri în această privinţă:
„Veniţi să bem băutură nouă, nu din piatră seacă făcută cu minuni, ci din
izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, prin care ne
întărim”.3
Unitatea firilor dumnezeiască şi omenească în unicul Ipostas veşnic
al Cuvântului lui Dumnezeu a făcut posibilă Învierea: „că nu era cu putinţă a
fi ţinut sub stricăciune Începătorul Vieţii, făcutu-s-a începătură celor
adormiţi Cel întâi Născut din morţi, ca să fie Începătorul tuturor în toate”.4
Umanitatea asumată în Persoana lui Hristos nu a putut fi ţinută de baierele
mormântului, întrucât era strâns unită cu firea dumnezeiască, împărtăşindu-şi
reciproc însuşirile. Aidoma, omul îndumnezeit nu poate rămâne rob morţii,
ci se face împreună părtaş cu Hristos la Învierea Sa: „Ieri m-am îngropat
împreună cu Tine, Hristoase; astăzi mă ridic împreună cu Tine, Cel ce ai
înviat. Răstignitu-m-am ieri împreună cu Tine: Însuţi împreună mă
preamăreşte, Mântuitorule, în Împărăţia Ta”.5 Unitatea noastră în Trupul
Mântuitorului Hristos dovedeşte, dar şi dăruieşte unitatea întru Învierea Sa:
„Cel Ce a izbăvit pe tineri din cuptor, făcându-Se om, pătimeşte ca un
muritor; şi prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii,
Cel Unul binecuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri, şi preaslăvit”.6
Adevărata comuniune sau unitate a creştinilor se constituie doar în
unitatea Trupului Cel înviat al Mântuitorului. Fiecare credincios este chemat
personal să se facă părtaş de darurile care izvorăsc din Persoana lui Hristos
2

SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, Omilii, vol. I, XVI, 27, traducere de Constantin
Daniel, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2012, p. 198
3
Cântarea a III-a din Canonul Învierii, în Penticostar, p. 16.
4
Anaforaua Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, în Liturghier, Ed. IBMBOR, Bucureşti,
2014, p. 251.
5
Cântarea a III-a din Canonul Învierii, în Penticostar, p. 16.
6
Cântarea a VII-a din Canonul Învierii, în Penticostar, p. 21.
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Cel Înviat, să se întărească din puterea harică ce izvorăşte din Trupul Înviat
al Domnului. Cu cât e omul mai apropiat de Dumnezeu, cu atât el este mai
apropiat de semenii lui; cu cât e mai îndepărtat de El, cu atât stă într-o
sciziune tot mai profundă şi cu aproapele. Doar Hristos Cel Înviat îi poate
ţine pe credincioşi să rămână neabătuţi în „unitatea Duhului întru legătura
păcii” (Efeseni IV, 3).
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
Actualizarea unităţii credincioşilor în Biserică se face prin cultivarea
iubirii şi, mai ales, prin împărtăşirea cu Hristos Euharistic, cu Trupul Cel
răstignit, înviat şi înălţat la Ceruri al Fiului lui Dumnezeu înomenit: „şi pe
noi toţi care ne împărtăşim dintr-o Pâine şi dintr-un Potir să ne uneşti unul
cu altul prin împărtăşirea Aceluiaşi Sfânt Duh”.7 Hristos Domnul Se arată
după Învierea Sa din morţi Sfinţilor Apostoli aflaţi întru comuniune, dar,
mai mult, îi face pe aceştia să se adune întru unitate: „Şi, în ceasul acela
sculându-se, s-au întors la Ierusalim şi au găsit adunaţi pe cei unsprezece şi
pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul şi
S-a arătat lui Simon” (Luca XXIV, 33-34). Hristos Domnul S-a răstignit pe
Sine şi a înviat din morţi ca să-i adune pe toţi întru iubirea infinită a Sa:
„Căci Dumnezeu aşa 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” (Ioan III, 16).
Textul liturgic cuprins în Utrenia Învierii întăreşte cuvântul scripturistic,
accentuând unitatea credincioşilor întru Învierea Domnului: „Mântuitorul
meu, Jertfa cea vie şi nejertfită, ca un Dumnezeu, pe Tine Însuţi, de voie
aducându-Te Tatălui, ai sculat pe Adam cu tot neamul, înviind din
mormânt”.8 În acest sens, Părintele Dumitru Stăniloae accentua faptul că
„Hristos Se extinde cu Trupul Său jertfit şi înviat în noi, ca să ne unească şi
să ne facă asemenea Lui, umplându-ne de aceeaşi iubire a Lui faţă de
Dumnezeu Tatăl şi de a lui Dumnezeu Tatăl faţă de El, care este în El. Dar
aceasta e Biserica. Şi Biserica fiind umplută de această iubire, ea înseamnă
şi unitatea iubitoare între membrii ei”.9 Toată teologia patristică a Bisericii
noastre socoteşte că Trupul Cel Răstignit şi Înviat al lui Hristos este temelia
adevărată a unităţii Bisericii: „Veniţi, din rodul cel nou al viţei, al
dumnezeieştii veselii, în ziua cea vestită a Învierii, Împărăţiei lui Hristos să
ne împărtăşim, lăudându-L pe Dânsul ca pe un Dumnezeu, în veci”.10
Sfântul Atanasie cel Mare fundamentează într-una dintre scrierile sale
7

Anaforaua Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, în Liturghier, p. 255.
Cântarea a V-a din Canonul Învierii, în Penticostar, p. 18.
9
Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia dogmatică, vol. II, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 2003, p. 263-264.
10
Cântarea a VIII-a din Canonul Învierii, în Penticostar, p. 21.
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această învăţătură a Bisericii, spunând: „Deci Se pune ca temelie după
umanitate, ca şi noi să putem fi clădiţi pe El ca pietre preţioase şi să ne
facem templu al Duhului ce locuieşte întru noi (II Corinteni 16, 16). Şi
precum El este temelia, iar noi pietre preţioase clădite pe El, aşa El este
iarăşi via, iar noi mlădiţele, unite nu după fiinţa dumnezeirii, căci aceasta
este cu neputinţă, ci după umanitate. Căci mlădiţele trebuie să fie
asemănătoare viei, aşa cum noi suntem asemănători Lui după trup [...]. Căci
aşa se pune temelie pentru noi, primind ale noastre, pentru ca noi, fiind
contrupeşti şi articulându-ne, şi legându-ne cu El prin asemănarea trupului
«să ajungem la starea bărbatului desăvârşit» (Efeseni 4, 13) şi să rămânem
nemuritori şi nestricăcioşi”.11
În acest sens, Hristos Domnul ne-a lăsat Trupul Său Cel Răstignit şi
Înviat, ca împărtăşindu-ne din El să ne împletim viaţa noastră cu a lui
Dumnezeu, să devenim tot mai vii, tot mai înviaţi întru El. Împărtăşirea rară
sau sporadică în viaţa noastră cu Trupul lui Hristos nu face altceva decât să
altereze comuniunea noastră cu Dumnezeu şi chiar să rupă unitatea noastră
în Biserică. Prin păcatele noastre, prin îndepărtarea de Sfântul Potir, de
fiecare dată rupem această unitate dintre noi şi Biserică, slăbind viaţa
noastră duhovnicească, împuţinându-ne tot mai mult puterile sufleteşti, căci
numai Trupul Cel Răstignit şi Înviat al Domnului este Cel care face să
subzistăm duhovniceşte. Dacă rămânem în Trupul Euharistic, rămânem în
Biserică şi astfel, în Împărăţia cea veşnică a lui Dumnezeu.
Aşadar, iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, cu părintească dragoste, vă
îndemn pe fiecare să vă apropiaţi cu smerenie de Trupul Cel Înviat al lui
Hristos, după ce v-aţi pregătit timp de şapte săptămâni prin post, milostenie
şi rugăciune, primind dezlegare de la duhovnicii voştri prin Sfânta Taină a
Spovedaniei. Nu amânaţi timpul de întâlnire cu Hristos, nu vă îndepărtaţi de
Sfântul Potir!
Sfânta Euharistie este „pâinea vieţii” (Ioan VI, 48), este acea pâine
din care, dacă mănâncă cineva, nu moare (Ioan VI, 51), este hrana care ne
face să pregustăm la modul cel mai real Împărăţia lui Dumnezeu: „Paştile
cele sfinţite astăzi nouă S-au arătat. Paştile cele nouă şi sfinte. Paştile cele
de taină. Paştile cele preacinstite. Paştile Hristos-Izbăvitorul; Paştile cele
fără prihană, Paştile cele mari, Paştile credincioşilor, Paştile care au deschis
nouă uşile raiului, Paştile cele ce sfinţesc pe toţi credincioşii”.12
De aceea în toată vremea şi în tot ceasul să ne pregătim şi să ne
arătăm prin vieţuirea noastră cu adevărat ca trăitori în unitatea Bisericii,
11

SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE, Cuvântul al doilea împotriva arienilor, LXXIV, în
Scrieri. Partea întâi, traducere de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, în col. PSB, vol. 15, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 314-315.
12
Stihirile Învierii, în Penticostar, p. 23.
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adică în Trupul Cel Înviat al Domnului! Să apărăm cu tărie dreapta credinţă,
să arătăm prin dreapta lucrare că suntem modele vii pentru copiii noştri. Să
fim cu adevărat stâlpii de apărare a Bisericii, pentru că Hristos cere de la
voi lucrul acesta. Să nu fugim din faţa chemării pe care Dumnezeu ne-o
face, căci agonisim osândă sufletelor noastre! Să ne întoarcem mai mult cu
faţa către Dumnezeu şi să ne plecăm mai mult genunchii noştri la rugăciune
pentru neamul nostru şi pentru patria noastră, în aceste zile de sărbătoare,
amintindu-ne că strămoşii noştri s-au jertfit spre a realiza Unirea cea Mare
de acum un secol.
Suntem datori să păstrăm această unitate de credinţă şi de neam care
a fost obţinută prin mari jertfe şi să ne rugăm pururea lui Dumnezeu pentru
unitatea în dreapta credinţă şi dreapta făptuire.
Iubiţi părinţi şi dreptslăvitori creştini, vă reamintim, ca în fiecare an,
că în ziua de 22 aprilie, în Duminica a treia după Paşti, a Mironosiţelor,
prăznuim Aducerea în Oltenia a moaştelor Sfântului Ierarh Calinic de la
Cernica, Arhiepiscopul Râmnicului, sărbătoare ce are o însemnătate
deosebită pentru această eparhie, întrucât acest sfânt ierarh este cel care a
rectitorit şi a întărit, ca nimeni altul, viaţa duhovnicească din acest ţinut
binecuvântat de Dumnezeu. Vă aşteptăm la Catedrala Arhiepiscopală „Sf.
Ierarh Nicolae” în această zi, spre a ne ruga împreună Bunului Dumnezeu,
ca pentru rugăciunile Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, să ne întărească
pe fiecare dintre noi în vieţuirea duhovnicească şi să primim binecuvântare
de la Dumnezeu, noi şi familiile noastre.
Ne rugăm ca la acest slăvit praznic al Bisericii noastre, pe care
Dumnezeu l-a făcut ca să ne veselim şi să ne bucurăm întru el, ca Hristos
Domnul Cel Înviat din morţi să răsădească în sufletele, inimile şi casele
tuturor Lumina cea veşnică a Învierii Sale, care să vă binecuvinteze cu pace
şi sănătate, revărsând harul Său cel bogat asupra noastră, spre împreuna
bucurie şi lucrare în unitatea Bisericii Sale!
Hristos a înviat!
Al vostru al tuturor, de tot binele voitor şi către Hristos Domnul,
Cel Înviat din morţi, rugător,
† VARSANUFIE
Arhiepiscopul Râmnicului
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Pastorală la Învierea Domnului
Iisus Hristos
ÎNVIEREA DOMNULUI – BUCURIE ŞI COMUNIUNE
Bucuraţi-vă! (Matei 28, 9)
Iubiţi fii duhovniceşti,
Cu acest îndemn, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel înviat a treia zi
din morţi, a întâmpinat pe femeile mironosiţe, care veniseră dis-dedimineaţă la mormântul unde fusese aşezat Trupul Domnului pentru a-L
unge cu miresme aşa după cum era rânduiala Legii Vechi.
Era întuneric atunci când au pornit de la casele lor, iar drumul l-au
parcurs având inimile pline de durerea pricinuită de tot ceea ce se
întâmplase cu Învăţătorul lor. Asistaseră neputincioase la prinderea,
judecarea, pălmuirea, chinuirea şi răstignirea lui Iisus Hristos. Spaima,
îngrijorarea şi deznădejdea puneau stăpânire pe întreaga lor fiinţă, însă nu
s-au lăsat biruite de această stare, ci, cu o putere şi cu un curaj demn de
admirat, şi-au continuat drumul spre mormânt, pentru a-şi face datoria faţă
de Cel mort. Ajunse la mormântul unde fusese aşezat Trupul Domnului
nostru Iisus Hristos, au constatat cu uimire că piatra mare şi grea fusese
răsturnată, iar mormântul era gol (Ioan 20, 1; Marcu 16, 1-4). Uimirea,
nedumerirea n-au ţinut mult, fiindcă li s-a arătat, după cum spune Sfântul
Evanghelist Marcu (16, 6-7), un înger al Domnului, care le-a zis: „Nu vă
spăimântaţi. Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat. Nu este
aici. Iată locul unde L-au pus. Mergeţi dar şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui
Petru că va merge în Galileea mai înainte de voi, acolo Îl veţi vedea, după
cum v-a spus” (Marcu 16, 6-7).
Femeile acestea, purtătoare de mir, motiv pentru care s-au numit
mironosiţe, se conving de realitatea învierii Domnului şi devin martore şi
mărturisitoare ale acestui mare eveniment. În grabă, au plecat de la mormânt
cu frică şi cu bucurie mare: „Însă, „pe când mergeau ele să vestească
ucenicilor, Iisus le-a întâmpinat, zicând Bucuraţi-vă” (Matei 28, 8-9). S-au
învrednicit să fie primele care aud acest îndemn al Mântuitorului Bucuraţi-vă
şi să fie cele dintâi martore şi vestitoare ale Învierii Domnului, fiindcă L-au
urmat. Când au ajuns la locul unde erau adunaţi Sfinţii Apostoli, le-au spus:
„Am văzut pe Domnul Hristos Cel înviat” (Ioan 20, 18).
Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai mare
sărbătoare a creştinilor, este sărbătoarea bucuriei fiindcă avem garanţia sau
certitudinea că la sfârşitul veacurilor toţi cei morţi vor învia. Este o
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sărbătoare a bucuriei, a bucuriei duhovniceşti, fiindcă prin naşterea Sa din
Fecioara Maria, ce fusese adumbrită de la Duhul Sfânt, şi prin Învierea din
morţi a treia zi, Domnul nostru Iisus Hristos a dăruit omenirii împăcarea cu
Dumnezeu şi bucuria de a moşteni Împărăţia Sa. Întruparea, Învierea
Domnului şi Învierea tuturor celor adormiţi reprezintă esenţa sau temelia
învăţăturii Bisericii noastre, fiindcă toate acestea s-au făcut „ca noi să fim
îndumnezeiţi”,1 după cum zice Sfântul Atanasie cel Mare. Este bucurie
fiindcă omul primeşte de la Iisus Hristos cel înviat, ca dar, posibilitatea de a
moşteni viaţa veşnică.
Bucuria duhovnicească a sărbătorii Învierii a fost prevestită în
Vechiului Testament. În Psalmul 118 se precizează: „Aceasta este ziua pe
care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim întru dânsa” (Psalmi
118, 24). De asemenea, psalmistul David mai zice într-un psalm: „Şi voi
face din Ierusalim culmea bucuriei mele” (Psalmi 137, 6). Cel mai mare
proroc mesianic al Vechiului Testament, Isaia, profeţea că „Hristos va fi
pentru multe popoare pricină de bucurie” (Isaia 52, 15). Bucuria a fost
prevestită şi de Domnul nostru Iisus Hristos Sfinţilor Apostoli, înainte de
patimile Sale: „Deşi şi voi acum sunteţi trişti, dar iarăşi vă voi vedea şi se va
bucura inima voastră, şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi” (Ioan
16, 22). Şi Sfântul Pavel scria tesalonicenilor şi omenirii întregi: „Bucuraţi-vă
pururea” (I Tesaloniceni 5, 16).
Bucuria duhovnicească prilejuită de Învierea Domnului este
exprimată de Sfânta Biserică prin cântările ei, care devin pentru credincioşii
prezenţi la Sfintele Slujbe adevărate îndemnuri, cum, de fapt, îndemn a fost
şi acel imperativ Bucuraţi-vă, adresat femeilor mironosiţe. Sunt deja
cunoscute pentru bunii creştini cuvintele: „Ziua Învierii! Şi să ne luminăm
cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem fraţilor şi celor ce
ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: Hristos a
înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă
dăruindu-le”.2
Starea de bucurie lăuntrică reiese şi din cântarea a IX-a a Canonului
Învierii: „Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului
peste tine a răsărit. Saltă acum şi te bucură, Sioane! Iar tu, curată Născătoare
de Dumnezeu, veseleşte-te întru Învierea Celui născut al tău”.3
Iubiţi credincioşi,
Este de dorit ca această bucurie să rămână permanent în inima
1

SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE, Despre Întruparea Cuvântului, în PSB, vol. 15,
trad., introd. şi note de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 151.
2
(...), Slujba Învierii, Ed. IBMO, Bucureşti, 2010, p. 44.
3
IBIDEM, p. 40.

21

fiecăruia dintre noi. De aceea Sfântul Apostol Pavel îndemna pe creştinii din
Filipi: „Bucuraţi-vă pururea în Domnul” (Filipeni 3, 1; 4, 4). „Cuvântul
bucurie, obişnuit în Sfânta Scriptură, zice Sfântul Vasile cel Mare, 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”.4
Tot Sfântul Vasile cel Mare arată că bucuria întru Domnul înseamnă
a împlini poruncile Lui.5 Împlinitorii poruncilor lui Dumnezeu sunt numiţi
drepţi. Pentru ei, „bucuria dumnezeiască şi cerească este continuă, fiindcă în
cel drept locuieşte odată pentru totdeauna Duhul cel Sfânt”.6
Sfântul Ioan Gură de Aur vorbeşte de o bucurie dumnezeiască ce nu
se ia de la om. Ea izvorăşte din evlavie şi iubirea lui Dumnezeu. Prin iubirea
lui Dumnezeu, omul „i se dăruieşte Lui, aflând în El izvor de fericire”.7
Acelaşi mare părinte bisericesc aminteşte şi despre o bucurie a nelegiuiţilor,
ce este trecătoare: „Nu totdeauna e bună bucuria. Se bucură şi hoţii când
fură; se bucură şi desfrânatul când distruge 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”.8
Bucuria Învierii va dăinui în inimile fiecăruia dintre noi, aşa cum a
fost prezentă în inimile celor drepţi, în măsura în care ne vom strădui să nu
mai greşim, să nu mai păcătuim şi să ne pocăim. Sfântul Vasile zice că „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 plânsetul acestuia se preface
întru bucurie”.9
4

SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XXXII, I, în PSB,
vol. 17, trad., introd., note şi indici de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986,
p. 246.
5
IDEM, Regulile mici, î. 193, în PSB, vol. 18, trad., introd., indici şi note de Prof. Iorgu D.
Ivan, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1989, p. 399.
6
IDEM, Omilii la Psalmi..., p. 246.
7
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, din vol. Problemele vieţii, trad. de Cristian Spătărelu
şi Daniela Filioreanu, Ed. Cartea Ortodoxă şi Ed. Egumeniţa, Galaţi, p. 441.
8
IDEM, Omilii la Matei, omilia LVIII, V în PSB, vol. 23, trad., introd., indici şi note de pr.
Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 681.
9
SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XXIX, VII, în
PSB, vol. 17, p. 244.
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Iubiţi fraţi creştini,
Starea de bine, bucuria pot fi păstrate în inimile noastre dacă vom fi
atenţi cu semenii. Bucuria cea mai mare este, după Sfântul Ioan Gură de
Aur, facerea de bine semenilor noştri, aproapelui nostru. Inspirat de Sfântul
Apostol Pavel, care scrie în Epistola către Romani „Bucuraţi-vă cu cei ce se
bucură şi plângeţi cu cei ce plâng” (Romani 12, 15), conclude că este de
datoria noastră să ne bucurăm de succesele fraţilor noştri ca de ale noastre şi
să suferim alături de ei, văzându-i necăjiţi şi întristaţi. „Voieşti să amărăşti
pe diavol? Fii bucuros şi mulţumit de succesele altuia”.10 Când omul se
bucură de succesele şi bucuriile aproapelui, el calcă în picioare invidia şi
sporeşte în dragostea creştină pe care ne-a arătat-o Hristos cel înviat.11
„Dacă vezi pe un altul că sporeşte în toate şi nu-1 pizmuieşti, ci, dimpotrivă,
aduci mulţumire ca pentru propria ta bunăstare lui Dumnezeu, Care a făcut
strălucit pe fratele tău, ai şi primit mare răsplată pentru bucuria ta”.12
Fiecare om trece prin necazuri şi greutăţi. Creştinii au datoria de a
compătimi, de a suferi împreună cu cei ce întâmpină greutăţi mari. Sfântul
Chiril al Alexandriei scrie că: „E un lucru vrednic de sfinţi să suferim
împreună cu cei ce suferă şi să nu socotim mai degrabă cele ce trebuie bine
să ne îndemne la milă faţă de ei, prilej de mândrie faţă de ei, asuprind, şi
necăjind şi mai mult pe cei loviţi”.13 Şi Sfântul Vasile cel Mare îndemna pe
ascultătorii săi cu dorinţa de a-i vedea cu inimile pline de bucurie
duhovnicească: „Plângeţi, dar, cu cei ce plâng! Când vei vedea pe fratele tău
că varsă lacrimi de căinţă pentru păcatele sale, plângi împreună cu el, ia
parte la durerea lui! Aşa vei putea să-ţi îndrepţi propriile tale păcate prin
păcatele altora. Că cel care varsă lacrimi fierbinţi pentru păcatele semenului
său se vindecă pe sineşi cu lacrimile vărsate pentru fratele său”.14
Dreptslăvitori creştini,
În acest an, 2018, se împlinesc şase secole de când voievodul Ţării
Româneşti Mircea cel Bătrân sau Mircea cel Mare a plecat din lumea
10

SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Comentariile sau Explicarea Epistolei către
Coloseni, Omilia XI, în vol. Comentariile sau Explicarea Epistolei către Coloseni, I şi II
Tehsaloniceni, trad. de arhim. Theodosie Athanasiu, Atelierele grafice I. V. Socecu,
Bucureşti, 1905, p. 136.
11
IBIDEM, p. 137.
12
IDEM, Cuvânt la calende, în vol. Omilii la săracul Lazăr. Despre soartă şi providenţă.
Despre rugăciune. Despre vieţuirea după Dumnezeu, trad. şi note de Pr. prof. Dumitru
Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005, p. 17.
13
SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr,
Cartea a opta, în PSB, vol. 38, trad., introd. şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 1991, p. 269.
14
SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Omilii şi cuvântări, Omilia a V-a la Muceniţa Iulita,
IX, în PSB, vol. 17, p. 397.
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aceasta. Ctitor al mănăstirii Cozia, a sprijinit mult mănăstiri precum Vodiţa,
Tismana şi alte ctitorii ale Sfântului Nicodim. Mărturii ale credinţei şi
evlaviei acestui înţelept voievod stau, pe lângă ctitoriile sale, hrisoavele pe
care le-a emis. Cu înţelepciune şi pricepere, luminat de darul Preasfântului
Duh, a lăsat o ţară frumoasă, iar, datorită lui, turcii au fost forţaţi să limiteze
graniţele imperiului lor pe cursul bătrânului fluviu Dunărea, iar vecinii de la
vest au renunţat la planul lor de a ajunge la gurile Dunării, cu scopul de a
controla comerţul pe Marea Neagră. De asemenea, în acest an sărbătorim
împlinirea a o sută de ani de la înfăptuirea, la 1 decembrie 1918, a Marii
Uniri. Aniversăm un eveniment important din istoria poporului român,
motiv pentru care, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca 2018 să fie Anul
omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al
făuritorilor Marii Uniri din 1918.
Se cuvine ca în acest an comemorativ, având în inimi bucuria
duhovnicească şi cu multă dragoste faţă de aproapele, să sporim comuniunea,
care reprezintă o punere în practică a dragostei. Sfântul Clement Alexandrinul
îndemna: „Noi, cei mulţi, să ne grăbim ca să ne adunăm într-o singură
dragoste, potrivit unirii fiinţei unice (loan 17, 21-23)”.15 Trăirea în armonie
cu semenii, ca fii ai Tatălui ceresc sau mădulare ale Fiului Său este o datorie
a fiecăruia dintre noi. Aşa îndemna şi Sfântul Ignatie Teoforul, care scria
într-una dintre epistolele sale: „Fiecare din voi să fiţi un cor; şi în armonia
înţelegerii dintre voi, luând în unire melodia lui Dumnezeu, să cântaţi prin
Iisus Hristos cu un glas Tatălui, ca să vă audă Şi să vă cunoască prin faptele
bune pe care le faceţi, că sunteţi mădulare ale Fiului Său. Vă este, dar, de
folos să fiţi într-o unire fără prihană, pentru ca să aveţi pururea parte şi de
Dumnezeu”.16
Sfântul Vasile cel Mare reliefează în scrierile sale importanţa
comuniunii dintre oameni: „De altfel, chiar din clipa în care ne-a zidit cu
trup, Domnul ne-a arătat cât este de necesară oamenilor comuniunea. Când
mă gândesc că un mădular nu-i în stare să o ajute câtă vreme e despărţit de
celălalt, atunci cum să cred că în treburile vieţii eu mă voi mulţumi numai
cu serviciile prestate de mine însumi? Niciun picior nu poate umbla singur
dacă nu se sprijină pe celălalt; niciun ochi nu poate vedea limpede dacă nu
stă în legătură cu celălalt, dacă nu se fixează împreună cu celălalt asupra
obiectivelor văzute. Auzul e şi el mai clar când percepe vocea cu amândouă
timpanele urechilor, iar pipăitul e mai sigur şi el când se face cu degetele
15

SFÂNTUL CLEMENT ALEXANDRINUL, Cuvânt de îndemn către eleni (Protrepticul),
Cap. IX, 88. 2, în PSB, vol. 4, trad., introd., note şi indici de Pr. Dumitru Fecioru, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 140.
16
SFÂNTUL IGNATIE TEOFORUL, Epistole, Către efeseni, cap. IV, în PSB, vol. 1, trad.,
note şi indici de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 158-159.
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unite. În general, nimic din câte vedem împlinindu-se atât în lumea firii, cât
şi în a celor făcute cu voie liberă, nu se realizează fără participarea
celorlalte”.17 În societate, oamenii nu pot trăi izolaţi, ci conlucrează, au
nevoie unii de alţii. Sfântul Ioan Gură de Aur învaţă în acest sens: „dacă
atunci când avem trebuinţă unii de alţii, şi încă nevoia nici aşa nu ne adună
pe noi în prietenie, dar dacă am fi nelipsiţi de nimic şi nu am avea trebuinţă
unul de altul, oare nu am fi fiare sălbatice? Deci Dumnezeu ne-a rânduit a fi
în legătură unul cu altul prin trebuinţele ce le avem şi în fiecare zi ne
atingem unul de altul. Şi dacă ne-ar fi luat acest frâu, oare cine atunci ar mai
fi căutat dragostea şi prietenia aproapelui său?”.18 Reflectând la
Înţelepciunea divină, acelaşi părinte spunea: „Bunul Dumnezeu a rânduit
aşa, ca toţi oamenii să trăiască la un loc, drepţii amestecaţi cu răii, pentru ca
să se curme şi răutatea celor răi şi să strălucească şi mai mult virtutea celor
buni şi pentru ca aceia care sunt răi, dacă ar voi, să aibă mare câştig din
traiul la un loc cu drepţii”.19
Iubiţi fraţi creştini,
Să ne punem întrebarea: oare cum vom putea trăi în comuniune,
după cum ne învaţă Sfinţii Părinţi? Cum este posibilă trăirea în comuniune
cu semenii acum, în aceste vremuri? Da, este posibil numai dacă noi vom
înmulţi rugăciunile noastre către Preamilostivul Dumnezeu pentru fraţii
noştri, cunoscuţi şi necunoscuţi. Domnul nostru S-a rugat Tatălui ceresc
pentru lume, întreg capitolul al XVII-lea din Sfânta Evanghelie de la Ioan
fiind o rugăciune pentru lume. Iisus Hristos S-a rugat ca „toţi să fie una”
(Ioan 17, 21). Din neştiinţă sau neatenţie, comuniunea dintre oameni lipseşte
deseori. Cauza principală o reprezintă mândria, cu fiica ei slava deşartă, din
care porneşte defăimarea aproapelui. De aceea, cel supranumit Gură de Aur
spunea ascultătorilor săi: „să fugim, iubiţilor, de defăimări, şi să
recunoaştem că patima defăimării este o cursă a Satanei şi o groapă plină de
răutate şi pândituri”.20 Suntem îndatoraţi să ne rugăm unii pentru alţii, să ne
rugăm şi pentru cei care ne pricinuiesc vreun rău. Aşa ne-a arătat Domnul
nostru Iisus Hristos când a spus: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe
17

SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Epistole, epist. 97, în PSB, vol. 12, trad., introd., note
şi indici de Pr. prof. dr. Constantin Corniţescu şi Pr. prof. dr. Teodor Bodogae, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 1988, p. 275.
18
SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Comentariile sau Explicarea Epistolei II către
Corinteni,omilia XVII, trad. de arhiereu Theodosie A. Ploeşteanu, Atelierele grafice Socec
& Co., Bucureşti, 1910, p. 218-219.
19
IDEM, Omilii la Facere, omilia XXII, I, în PSB, vol. 21, trad., introd., indici şi note de
Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 258.
20
IDEM, Cuvânt la Duminica a patra a Sfântului şi Marelui Post, în vol. Omilii la Postul
Mare, trad. de episcop Roman Melchisedec, Ed. Anastasia, 1997, p. 88.
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cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă
vatămă şi vă prigonesc” (Matei 5, 44).
În timpul pătimirii Sale, Iisus Hristos S-a rugat pentru cei ce L-au
chinuit şi L-au răstignit pe cruce: „Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac”
(Luca 23, 34). După modelul lui Hristos Domnul, Cel înviat a treia zi din
morţi, Sfântul Arhidiacon Ştefan, primul martir, s-a rugat pentru toţi aceia
care aruncau cu pietre şi bolovani în el: „Doamne, nu le socoti lor păcatul
acesta” (Faptele Apostolilor 7, 60).
Marcu Ascetul spune că „cel ce se roagă pentru oamenii ce-l
nedreptăţesc îi înspăimântă pe diavoli; iar cei ce se luptă cu cei dintâi e rănit
şi de cei de-al doilea”.21 Cine trăieşte în comuniune cu semenii, cel ce arată
dragoste dezinteresată faţă de semeni, împlineşte porunca Mântuitorului: „să
vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu pe voi” (Ioan 15, 12), iar
Sfântul Vasile cel Mare concluziona că cine iubeşte pe aproapele este în
comuniune cu semenii, „împlineşte şi iubirea faţă de Dumnezeu”.22 Marele
părinte capadocian scria: „Cuprinde pe toţi în comuniunea rugăciunilor.
Într-adevăr, de mare ajutor sunt cei care pot îmbuna pe Dumnezeu prin
rugăciunile lor! Fă şi tu lucrul acesta fără încetare. Căci şi în vremea cât
trăim în trup, rugăciunea ne este de mare folos, iar când plecăm de aici ea ne
serveşte drept merinde pentru veacul ce va veni”;23 „nu uita nici de mine,
dar, îndeosebi, roagă-te pentru Biserică”.24
În încheierea acestui cuvânt pastoral, vă doresc tuturor să trăiţi în
comuniune unii cu alţii, cu dragoste şi respect, iar bucuria duhovnicească să
fie permanent în inima fiecăruia dintre noi.
Vă îmbrăţişează cu multă dragoste, al dumneavoastră Părinte
duhovnicesc,
† NICODIM
Episcopul Severinului şi Strehaiei

21

SFÂNTUL MARCU ASCETUL, Despre legea duhovnicească, în 200 de capete, cap 45,
în col. Filocalia, vol. 1, trad., introd. şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 2008, p. 284.
22
SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Reguli Mari, cap. II, î. 3, r. II, în PSB, vol. 18, p. 255.
23
IDEM, Epistole, Epistola 174..., p. 365-366.
24
IBIDEM, Epistola 231, p. 478.
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Pastorală la Învierea Domnului
Iisus Hristos
DACĂ DUMNEZEU NE IUBEŞTE ATÂT DE MULT,
DE CE EXISTĂ IAD?
SAU
DE LA DRAGOSTE, LA LIBERTATE ŞI NEMURIRE
Clerului şi credincioşilor din ţinuturile Oltului şi Romanaţilor
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Preacuvioase Maici şi iubiţi credincioşi,
În afară de darul vieţii, Dumnezeu a mai înzestrat pe om, de vreme
ce este cea mai aleasă dintre făpturi, cu încă trei daruri: dragostea Sa,
libertate şi nemurire. Dintre acestea trei − deşi toate inevitabile şi
implacabile − dragostea Lui este şi necondiţionată, în vreme ce libertatea şi
nemurirea ne provoacă şi ne responsabilizează, deopotrivă.
DRAGOSTEA constituie şi motivul creaţiei, dar şi al re-creaţiei
noastre − prin patima Domnului de pe Golgota – aşadar al existenţei noastre
întregi, pentru că Dumnezeu ne-a creat din dragoste, ne-a recreat apoi, prin
Jertfa Sa pe Cruce, tot din dragoste (In 3, 16) şi ne guvernează existenţa tot
cu dragoste (1 In. 4, 8, 16).
Dragostea lui Dumnezeu este, deci, răspunsul la întrebarea pe
care ne-am pus-o, poate, cu toţii în aceste zile, în care L-am văzut pe
Hristos pătimind loviri, batjocuri de tot felul, răstignire şi moarte: de ce
a acceptat Hristos să pătimească toate acestea? Răspuns: din
DRAGOSTE pentru noi. Căci, spune Sfântul Evanghelist Ioan:
„Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufle-tul lui să şi-l
pună pentru prietenii săi” (In. 15, 13).
Dar, dragostea Domnului faţă de noi este nu doar necondiţionată, ci
şi nesfârşită, potrivit Apostolului neamurilor, care spune că „dragostea nu
moare niciodată” (1 Cor. 13, 8), ceea ce trans-formă darul Său în sursa celei
mai mari iubiri din câte au existat vreodată în lume.
LIBERTATEA, celălalt dar oferit de Dumnezeu oamenilor, departe
de a fi unul otrăvit, ori o capcană – după cum consideră necredincioşii − ne
onorează, pentru că ne oferă şansa de a deveni dumnezei după har (In. 10,
34). Fără libertate, nu am putea trăi bucuria împlinirii şi devenirii în
Dumnezeu. E adevărat, nu am mai fi cunoscut nici suferinţa ca şi consecinţă
a răului liber preferat, dar am fi fost roboţi, iar nu oameni; am fi fost
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computere, bine construite şi înzestrate – pe deasupra şi cu raţiune −, dar
absolut neputincioase şi iresponsabile prin ele însele.
Sub spectrul tragic al suferinţei şi mai ales în perspectiva sumbră a
iadului, probabil că unii oameni ar fi dorit să fi putut respinge libertatea şi
nemurirea, preferând inocenţa şi iresponsabilitatea celorlalte vietăţi create
de Dumnezeu, care nu au a răspunde nicicum de existenţa lor − fapt ce pare
a le oferi acelora o libertate superioară. Este cheia în care Dumnezeu
înţelege libertatea pe care a rânduit-o omului: l-a zidit raţional, dar şi
responsabil pentru faptele lui; l-a creat liber, dar şi dependent de El şi
„lumea” Lui, în înţelesul că Dumnezeu nu dă omului libertate absolută, ci o
libertate în interiorul universului Său, iar aceasta înseamnă că orice
respingere sau încercare de a-L eluda pe El aduce eşec, respectiv suferinţă.
De aceea spunem noi că doar supunerea faţă de Domnul şi de legile Lui
aduce libertate. Paradoxal: doar dacă vom rămâne robii Lui vom fi liberi,
pentru că numai robia Lui eliberează. Toate celelalte robii aduc dependenţe
care provoacă suferinţă, în timp ce robia Lui înnobilează, pentru că ne face,
cum am spus, dumnezei după har.
Astfel, libertatea este răspunsul unei alte întrebări, pe care şi-o
pun, de asemenea, mulţi: dacă Dumnezeu este aşa de bun, de ce există,
totuşi, suferinţă pe pământ? Răspuns: din pricina omului care o
provoacă, îndeobşte, prin libera sa alegere!
NEMURIREA, ca cel ce va fi cel mai regretat dar de către cei care
îşi folosesc prost liberul arbitru, este şi ea pecetea dumnezeirii asupra
omului, căci numai acesta, dintre toate făpturile, a fost înzestrat cu suflet
nemuritor. Şi, din păcate, adeseori nu ştie cum să se folosească de acest
dar!…
Nemurirea, de care s-a plâns atât de dramatic Luceafărul în opera
omonimă a poetului nostru nepereche, de dragul păcatului,1 va fi şi cel din
urmă şi cel mai mare regret al omului care a respins iubirea Domnului şi şi-a
folosit prost propria libertate. De aceea, nemurirea este răspunsul celei
mai de pe urmă nedumeriri: dacă Dumnezeu este aşa de bun, de ce
există iad, şi încă veşnic? Răspuns: pentru că nu suntem doar liberi, ci
şi nemuritori; pentru că, deşi au ales, în mod liber, necomuniunea cu
Domnul, nefericiţii cetăţeni ai întunericului nu vor putea niciodată muri.
Dragii mei,
Oricât de mult ne-a iubit şi ne iubeşte Dumnezeu, totuşi nu Şi-a
negociat şi nu Îşi negociază darurile Sale cu noi: ne iubeşte necondiţionat,
ne dă libertatea de a alege, dar ne responsabilizează şi cu darul nemuririi.
1

„De greul negrei vecinicii, Părinte mă dezleagă” − vezi poezia „Luceafărul” a lui Mihai
Eminescu.
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Aceasta este „robia” Sa şi ceea ce trebuie să înţelegem noi prin conceptul de
„robi” ai lui Dumnezeu:

ne-a dat viaţă, dar nu şi dreptul de a renunţa la ea;

ne-a oferit iubirea Sa, dar nu şi putinţa de a scăpa de aceasta;

ne-a dăruit libertate, dar nu şi posibilitatea respingerii ei;

ne-a dat nemurirea, dar nu şi putinţa ieşirii de sub autoritatea Sa.
Astfel, drumul creaţiei se constituie într-unul foarte bine definit şi
ireversibil, fapt ce ne obligă la seriozitate şi responsabilitate deplină faţă de
chemarea noastră. Ne-a iubit, ne-a creat − şi încă liberi şi nemuritori −, apoi
iarăşi ne-a iubit, când Şi-a dat viaţa pentru noi, a înviat din morţi şi ne-a
înviat şi pe noi prin învierea Sa… Iată ce a făcut Domnul pentru noi! Nu vi
se par suficient de generoase darurile Sale? Sau vi se par ofensatoare?!... Ce
v-aţi fi aşteptat? Să fiţi Dumnezei egali cu El? Să-I fiţi rivali? Au încercat-o
Lucifer şi protopărinţii noştri şi au eşuat lamentabil (Fc. 3, 5-7)!... Nu
credeţi că sunt arhisuficiente dragostea Lui, libertatea şi nemurirea pentru a
fi fericiţi? De unde, deci, apetenţa aceasta insolentă, de a pune la îndoială
iubirea Domnului? De unde indolenţa de a-I reconsidera darul libertăţii şi de
unde filonihilismul acesta de a prefera neantul în locul nemuririi? Ce aţi fi
vrut? Să ne urzească Dumnezeu existenţa stând la taclale cu noi şi
întrebându-ne pe fiecare dacă nu cumva preferăm nihilismul în locul
credinţei? Autonomia deplină în locul poruncilor Sale şi neantul în locul
vieţii veşnice?
De aceea, într-o zi sfântă ca aceasta, să dăm slavă sfântă lui
Dumnezeu pentru statutul cel mai de preţ pe care l-a dat El oamenilor, între
toate făpturile pământului; pentru cele mai alese daruri cu care l-a înzestrat
pe om. Să-I purtăm recunoştinţă pentru dragostea Sa, să-I aducem mulţumiri
pentru darul libertăţii şi, mai ales, să-I arătăm că ştim să preţuim aşa cum se
cuvine nemurirea la care ne-a făcut părtaşi.
Să nu irosim asemenea daruri cu care Dumnezeu, în marea Sa iubire,
a conceput şi a sortit pe om încă dintru început, ci să ne trăim viaţa în
lumina învăţăturii Lui, să iubim iubirea Lui şi să valorificăm responsabil
libertatea cu care ne-a dăruit, dacă vrem să ne binecuvinteze nemurirea sau
veşnicia cu fericire sfântă!
Hristos a înviat!
† SEBASTIAN,
Episcopul Slatinei şi Romanaţilor
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STUDII
Preasfânta Treime - izvor al vieţii şi existenţei
Trupului tainic al Domnului
ÎPS Prof. Univ. Dr. IRINEU POPA1
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
Cuvinte cheie: Sfânta Treime, Biserică, Sfintele Taine, mântuire
Keywords: Holy Trinity, Church, Holy Mysteries, salvation
Învăţătura despre Trupul tainic al Domnului nu este o temă izolată în
teologie, ci trebuie să fie într-o intimă legătură cu lucrarea Preasfintei
Treimi, fiind izvorul ei. Dumnezeu ca existenţă Tri-personală absolută este
legat de însăşi noţiunea de Biserică, fiind obiectul, motivul şi autoritatea
acesteia. Din acest motiv, învăţătura despre Preasfânta Treime nu este
niciodată o temă izolată în contextul ecleziologiei. Ea reprezintă cu
exactitate o dimensiune a ei cu toate repercusiunile şi consecinţele pe care le
are întreaga doctrină. Vorbim deci despre Dumnezeu în Sine şi despre
manifestarea Sa în afara fiinţei Sale. Când afirmăm despre deosebirea
teologică ne referim la taina lui Dumnezeu, aşa cum este El în Sine, iar
atunci când cugetăm la iconomie, înţelegem taina hotărârii divine
mântuitoare a lui Dumnezeu, care culminează în Întruparea, Jertfa şi
Învierea Fiului lui Dumnezeu înomenit. Astfel, cugetarea noastră cuprinde
deodată învăţătura despre fiinţa divină, relaţia şi viaţa celor trei Ipostasuri în
sânul Treimii, cât şi iconomia care se referă la manifestarea şi lucrarea
iubirii lui Dumnezeu în lume, mai exact, la Trupul tainic al Domnului.
Cum constatăm, există o legătură strânsă între teologie şi iconomie,
deoarece Dumnezeu a întocmit planul de mântuire a oamenilor potrivit
sfatului Său veşnic. „Această taină, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, a
fost cunoscută mai înainte de toate veacurile de către Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt. De Tatăl, ca Cel care a binevoit-o, de Fiul, ca Cel ce a îndeplinit-o,
iar de Duhul Sfânt, ca Cel care a conlucrat”.2
Evident, această taină treimică a lui Dumnezeu, aşa cum este El în
Sine, depăşeşte cunoaşterea omenească, care rămâne incapabilă să surprindă
ceva în conceptele ei. Faptul că omul este o fiinţă creată şi deci circumscrisă
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, „Răspunsuri către Talasie”, în Filacalia, vol. III,
traducere din greceşte, introducere şi note de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 2004, p. 330.
2
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în relaţia sa naturală, este o realitate ce influenţează şi determină procesul
cunoaşterii lui Dumnezeu. Fiinţa dumnezeiască transcende orice relaţie a
existenţei, iar pentru ca omul să-L poată cunoaşte, trebuie să depăşească
dimensiunea sa naturală. Dumnezeu depăşeşte, aşadar, orice comparaţie cu
cele ce se cunosc pentru că El le întrece pe toate, fiind cauza lor. El e
necuprins, pentru că nu e închis în vreo realitate, şi e inaccesibil, pentru că
nu e în relaţie cu nimic. Despre ceea ce există, omul nu poate afirma nimic,
deoarece orice comparaţie nu este reală, singura condiţie de a-L cunoaşte pe
Dumnezeu, ar fi numai depăşirea de sine sau ieşirea din domeniul său
creatural. Deci, pentru a stabili posibilitatea cunoaşterii omul trebuie să
spună că Dumnezeu nu este un principiu impersonal, ci este „o fiinţă în Trei
ipostasuri”, Unul în Trei: „E o singură dumnezeire, ce fiinţează unitar şi
subzistă treimic, spune Vladimir Lossky. Căci Treimea e cu adevărat
Unime, fiindcă aşa este Unimea, e cu adevărat Treime, aşa subzistă”.3 Prin
urmare, „Dumnezeu este Unimea, care mişcându-se de la obârşie în doime
se stabileşte în Treime”, după afirmaţia Sfântului Grigorie de Nazianz. În
Monada – Unime există cele trei Ipostasuri coeterne şi consubstanţiale,
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, Care Se împărtăşesc de aceeaşi strălucire a iubirii
infinite şi o revarsă Unul către Altul. Astfel, cum spune Sfântul Maxim:
„Noi propovăduim o unică obârşie, care nu e supusă zgârceniei ca să
rămână circumscrisă la o persoană, dar nici dezordinii ca să se reverse la
infinit, ci o obârşie sfântă pe care o constituie Treimea cea prin fire de
aceeaşi cinste, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, a căror bogăţie este deofiinţimea,
şi o unică iradiere a strălucirii”.4 Ca atare, Dumnezeu este Unime după
Fiinţă Ce subzistă Treimic ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Cele trei Persoane
divine nu Se confundă între Ele, nu Se amestecă şi nu Se contopesc, ci Se
deosebesc, fiecare fiind Dumnezeu adevărat, deplin şi întreg, având toate
atributele dumnezeieşti; şi totuşi nu sunt trei dumnezei, ci un singur
Dumnezeu. Persoanele se disting după chipul sau modul în care au sau
posedă fiinţa divină întreagă, „căci noi ne închinăm unităţii în Treime şi
Treimii în unitate”, subliniază Sfântul Maxim. De aici înţelegem că „Tatăl şi
Fiul şi Sfântul Duh sunt un Dumnezeu, nici Fiul nefiind Tatăl, dar fiind ceea
ce e Tatăl, nici Duhul nefiind Fiul, dar fiind ceea ce e Fiul. Căci toate câte
este Tatăl este şi Fiul, afară de naştere şi toate câte este Fiul este şi Duhul
Sfânt, afară de naştere. Nenaşterea, naşterea şi purcederea nu taie în trei
fiinţe şi firi inegale firea şi puterea cea una a negrăitei Dumnezeiri, dar
3

VLADIMIR LOSSKY, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, traducere din limba
franceză de Pr. Vasile Răducă, Ed. Bonifaciu, 1998, p. 92.
4
SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Epistole hristologice, în PSB, vol. 81,
traducere, introducere şi note de Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti,
1986, p. 124.
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caracterizează persoanele sau ipostasurile în care este sau care este
Dumnezeirea sau fiinţa şi firea cea una”.
Deosebirea Persoanelor este, aşadar, personală şi nu fiinţială: Tatăl,
din fiinţă naşte veşnic pe Fiul şi purcede pe Duhul Sfânt, Tatăl fiind izvorul,
nenăscut şi nepurces, Fiul născut şi Duhul Sfânt purces, fără să fie cugetată
vreuna din Persoane anterioară Celorlalte, ci sunt coeterne. „Tatăl, sau
Soarele, ca subzistenţă paternă a luminii infinite, face să apară în El pe
Fiul, sau Soarele ca reflex al întregii lumini infinite, subzistentă în Tatăl.
Tatăl Se proiectează pe Sine în Sine ca Soare filial, văzându-Se mai departe
prin Acesta şi cuprinzându-Se în Acesta, sau arătându-Se şi mai luminos
prin Acesta. Şi tot El Se proiectează pe Sine în Sine ca un Alt Soare, sau ca
Duhul Sfânt arătându-Se prin Acesta şi mai luminos pe Sine, Soarele patern
şi pe Fiul, Soarele filial”,5 subliniază părintele Stăniloae.
Relaţia dintre cele Trei Persoane ale Preasfintei Treimi în Trupul
tainic al Domnului este definită de iubire prin care Sfântul Maxim înţelege
mişcarea interioară a Treimii. Între Persoanele deofiinţă nemărginită, iubirea
e şi mişcarea între ele şi unire între Ele, fiecare dintre Ele se odihneşte în
cealaltă sau în celelalte. Acest adevăr ne arată că între Persoanele Preasfintei
Treimi este cea mai desăvârşită iubire şi în acelaşi timp cea mai mare unire,
concomitentă cu infinita afirmare a fiecărei Persoane de către celelalte.
Existenţa supremă, ca unitate supremă şi ca afirmare reciprocă totală a celor
Trei Persoane, are în Sine însăşi iubirea nesfârşită care se doreşte
întotdeauna să se reverse spre oameni pentru a face din ei participanţi la
această comuniune negrăită. Din această iubire şi în această plinătate a
Persoanelor dumnezeieşti îşi are existenţa Biserica, care este şi se mişcă spre
Împărăţia cerurilor. Biserica înaintează spre Împărăţia cerurilor şi se mişcă
în integralitatea ei, Cap şi mădulare deoarece Mântuitorul Iisus Hristos,
Dumnezeu şi Om, mişcă şi Se mişcă în unire mistică cu mădularele Trupului
Său tainic în calitatea Lui de cap al ei. Sfinţii Părinţi au afirmat adevărul,
şi l-au trăit, că Dumnezeu Tatăl este iubire care răstigneşte, Fiul iubire
răstignită, iar Duhul Sfânt este iubirea care sfinţeşte şi desăvârşeşte iubirea
jertfelnică. Deci, Dumnezeu iese extatic, prin iubire, şi se extinde ca un arc
în oameni şi în lumea zidită de El, aşteptând cu smerenie să fie primit şi
iubit. Datorită acestui fapt, taina Fiului lui Dumnezeu înomenit arată clar că
cele ce se mişcă după fire îşi găsesc odihna în jurul Lui, care este după fiinţă
cu totul nemişcat, ieşind din mişcarea lor spre ele însele şi a uneia faţă de
alta,6 cum precizează Sfântul Maxim. Totodată, iubirea lui Dumnezeu din
Sine se împărtăşeşte şi creaturii prin Duhul Sfânt în măsura în care aceasta
5

Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă I, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1978, p. 294.
6
Filocalia III, p. 328.
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se deschide Lui în acest organism teandric, zidit de Tatăl, întărit de Fiul şi
sfinţit de Duhul Sfânt. Această iubire dăruitoare arată, pe de o parte,
absoluta desăvârşire a harului, iar, pe de alta, libertatea lui Dumnezeu în
Trupul tainic al Domnului. Evident că oamenii cuprinşi în acest Trup îşi au
raţiunea de a fi şi a înainta cu desăvârşire în voinţa iubitoare a lui Dumnezeu
care voieşte să împartă şi altora din plenitudinea existenţei Sale, şi aceasta o
face în Biserică. Dacă lumea creată e o dovadă a unui Dumnezeu bun şi
liber, iubitor şi conştient, rezultă cu certitudine că voinţa divină, în virtutea
dragostei absolute proprii ei, hotărăşte în mod absolut liber, fără nicio
constrângere şi necesitate, să aducă la existenţă creatura, s-o răscumpere şi
s-o îndumnezeiască.7 Deci, Dumnezeu fiind Făcător din veci al lumii, El
sădeşte în creaturi mişcarea, pentru ca ele să se îndrepte numai spre
Dumnezeu, ca singur scop al existenţei lor. Astfel, tot ce este creat se mişcă
într-o permanentă devenire spre desăvârşire, spre Dumnezeu. Evident,
Dumnezeu, Cauza dătătoare de viaţă, este nemişcată şi nu suferă nicio
pătimire, sau transformare, pentru că nu are o ţintă superioară Sieşi. Astfel,
Creatorul, ca Treime de Persoane Care au dragoste şi iubire dumnezeirea, Se
mişcă, iar ca dragă şi iubită mişcă spre Sine toate cele capabile de dragoste
şi iubire. Şi ca să spun şi mai clar, zice Sfântul Maxim, „se mişcă întrucât
sădeşte afecţiunea lăuntrică a dragostei şi a iubirii în cei capabili de
aceasta şi mişcă întrucât atrage prin fire dorinţa celor ce se mişcă prin ea.
Şi iarăşi: mişcă şi se mişcă pentru că însetează însetarea de ea şi îi este
drag să fie dragă şi iubeşte să fie iubită”.8 De aici deducem că în Biserică,
prin harul Duhului Sfânt, oamenii se mişcă spre Tatăl, prin Fiul în Duhul
Sfânt, spre cauza lor care e identificată şi cu ţinta existenţei lor. Deci,
principiul mişcării, şi prin urmare începutul timpului şi al existenţei create,
nu este în afara lui Dumnezeu, ci în totală dependenţă de El, ca Unul care
este cauza primordială a tuturor şi ţinta lor supremă şi scopul lor ultim spre
care tind în mod natural.
Cum constatăm, în Trupul tainic al Domnului oamenii, îmbrăcaţi în
Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se mişcă spre a-şi împlini
menirea lor în chip natural şi în virtutea voinţei gnomice ce caracterizează
fiecare subiect, într-o deplină libertate. Pentru aceasta Mântuitorul Hristos a
întemeiat Trupul Său tainic ca prin el să fie dirijată întreaga creaţie spre
Împărăţia cerurilor, orientare care este sădită în însăşi natura ei. În virtutea
acestui fapt, în Biserică, Preasfânta Treime comunică oamenilor existenţa,
bunătatea şi înţelepciunea dumnezeiască. Prin aceste daruri Preasfânta
7
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Dumnezeu fiind absolut liber în ce priveşte creaturile posibile, fără ca să existe vreo cauză
care să apese asupra voinţei Lui.
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Treime urmăreşte să plasticizeze raţiunile eterne ale firii care se află în
Logosul suprem prin care ele subzistă şi pe care totodată îl revelează,
convergând spre El într-o continuă mişcare de înălţare spirituală, prin
purificare şi iluminare în Duhul Sfânt. Această lucrare culminează de bună
seamă cu pătimirea îndumnezeirii, sensul pentru care omul şi lumea au fost
aduse întru existenţă. Dacă Sfântul Ioan Evanghelistul spune că: „Toate prin
El s-au făcut; şi fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut”,9 însemnă că
structura întregii Bisericii este legată de Logosul Tatălui, a doua Persoană a
Preasfintei Treimi. În felul acesta, Biserica poartă pecetea Fiului şi
Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că în Domnul slavei sunt conţinute toate
raţiunile lumii, El fiind însăşi Raţiunea supremă care adună toate în unitatea
Sa spre a le desăvârşi în Duhul Sfânt şi a le aduce Tatălui înnoite. În vederea
acestei unităţi Mântuitorul Hristos a făcut ca în Trupul Său tainic raţiunile
divine să se unească cu raţiunile lucrurilor, mişcându-se conform lor, spre a
fi readunate şi recapitulate în odihna lui Dumnezeu în viaţa veşnică. Este
clar că în felul acesta Logosul înomenit face ca raţiunile providenţei şi ale
judecăţii lui Dumnezeu să regleze şi să menţină creaturile în mişcarea lor
neabătută spre Dumnezeu, fiind ca o prelungire a raţiunilor creaţiei. De aici
înţelegem că raţiunile providenţei conservă, conlucrează şi conduc
creaturile, raţiunile lor împlinindu-şi scopul imprimat de Dumnezeu în însăşi
fiinţa lor.
Aşadar, Preasfânta Treime mişcă proniator, prin harul Său împărtăşit
prin Sfintele Taine, pe fiecare dintre creaturi după raţiunea lor, iar „raţiunea,
fiind alcătuită din mai multe gânduri (raţiuni), după referirea şi pronia care
le călăuzeşte pe cele multe spre Unul, ca spre obârşia lor, sau ca spre
centrul liniilor pornite din El care are în Sine de mai înainte începuturile
lor, sunt adunate în «una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică»”.
În consecinţă, toate sunt create de Dumnezeu din iubire şi trebuie să fie
adunate în Dumnezeu Care este iubire. Această existenţa dăruită de
Dumnezeu este bună şi în virtutea acestei bunătăţi originare toate trebuie,
prin mişcarea firii care le este inerentă, să tindă spre existenţa cea bună spre
a se regăsi în unitate cu Logosul, raţiunea supremă a creaţiei.
Din cele spuse mai sus rezultă că Biserica a existat în planul
Preasfintei Treimi din Rai, omul fiind creat de Dumnezeu ca o fiinţă
raţională, cuvântătoare, liberă, dar şi responsabilă, fiind în acelaşi timp şi
natură şi persoană care revelează natura. Să ne amintim că, după cădere,
întrebat de Dumnezeu „unde eşti?”, Adam a răspuns „aici” şi de atunci
Dumnezeu actualizează neîncetat pentru fiecare întrebarea: unde eşti? Toate
aceste caracteristici arată că omul este constituit după modelul suprem, după
Raţiunea, Logosul ipostatic al Tatălui, Care este Creator, Stăpân, chip al
9
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absolutei libertăţi, recapitularea şi Mântuitorul a toate, Ipostas personal al
Unicei Fiinţe divine. Prin pecetea chipului imprimat în el, omul este chemat
să ajungă în Trupul tainic al Domnului, la înălţimea Arhetipului său, la
Cuvântul „prin care toate s-au făcut”,10 la Mântuitorul Iisus Hristos, Capul
Biserici. Sfântul Maxim, subliniind acest adevăr, spune că: „Aceasta este
taina cea mare şi ascunsă. Aceasta este ţinta fericită, sfârşitul pentru care
s-au întemeiat toate. Acesta este scopul dumnezeiesc, gândit mai înainte de
începutul lucrurilor, despre care, definindu-l, spunem că este ţinta finală
mai înainte gândită pentru care sunt toate iar ea pentru nici una. Spre
această ţintă finală privind, Dumnezeu a adus la existenţă fiinţele
lucrurilor”.11
Potrivit celor spuse de fericitul Maxim, dacă privim aceste trăsături
în interiorul Bisericii, putem spune că ontologia fiinţelor structurate „după
chip” arată că omul are un scop de îndeplinit: să devină desăvârşit,
dumnezeu după har, participând la condiţiile vieţii divine. În atare caz,
chipul, ca fundament obiectiv prin însăşi structura sa dinamică, se doreşte
împlinit permanent spre asemănarea cu Dumnezeu. Germenele – „a fi fost
creat după chip” – duce, prin urmare, la această deschidere: „a exista după
chip”.
Lumea a fost, deci, creată de Preasfânta Treime cu scopul de a
deveni Biserică. În aceasta se vede clar şi vocaţia universală a omului ca
îmbinare a lumii materiale, sensibile, cu cea spirituală, inteligibilă. Această
taină îşi are raţiunea în faptul că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu
şi a primit ca lucrare asemănarea cu Dumnezeu. Fiind coroana creaţiei şi în
acelaşi timp adunând în sine creaţia întreagă prin trupul şi sufletul său, ca
îmbinare a lumii materiale, sensibile, cu cea spirituală, inteligibilă, omul a
fost ridicat de Creator în Fiul Tatălui înomenit şi cinstit mai mult decât toate
făpturile pământeşti. Evident că Dumnezeu, în marea Sa iubire pentru om,
nu l-a creat pe acesta pentru a-l lăsa singur, ci l-a înzestrat pentru a putea
ajunge la scopul său, cu harul Său, cu toate puterile fizice şi spirituale,
pentru ca să poată împlini asemănarea cu Sine în Trupul tainic al Domnului.
Pentru a ajunge la această înălţime omul avea nevoie ca natura sa să fie
creată conformă cu harul divin pe care l-a primit, astfel că omul, pentru a-şi
putea ajunge ţinta existenţei sale, să nu aibă nevoie decât să împlinească şi
să păzească legile lui Dumnezeu în care Creatorul a imprimat, de la început,
chipul Său. Este de la sine înţeles că în acest context Biserica este singurul
organism considerat ca un centru dinamic al harului care imprimă oamenilor
o mişcarea în direcţia participării lor la Dumnezeu, în strânsă legătură cu
10
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Logosul divin Care acţionează tainic în interiorul ei. Potrivit acestui fapt,
omul încă din Rai, putea să devină un templu al lui Dumnezeu având în sine
impregnată matricea chipului ce trebuia să aspire la Prototip. Această
îndumnezeire se putea realiza numai în cazul în care el ar fi uzat corect de
libertatea sa de voinţă, ajutat fiind, în acest sens, de înclinaţia sa naturală
către Binele Suprem, către Dumnezeu. Deci, pe parcursul său spre
îndumnezeire, prin mişcarea sa firească şi voită, conform naturii sale, ar fi
adus cu sine şi întreaga creaţie, la unirea cu Dumnezeu. Aşadar, scopul
omului se putea realiza numai dacă ar fi lucrat conform raţiunilor naturale
sădite în firea lui, adică, impulsul binelui şi atracţia spre Dumnezeu. Fireşte,
„Dumnezeu s-ar fi sălăşluit tot mai deplin în firea umană sau ar fi devenit
tot mai transparent în ea, şi ea, tot mai proprie lui într-o dezvoltare a
legăturii naturale dintre ea şi Dumnezeu”, spune Sfântul Maxim. De aici
înţelegem că împărtăşirea noastră de El şi devenirea noastră ca membre ale
Trupului Său tainic, prin îndumnezeirea la care noi trebuia să ajungem, era
plănuită dinainte de veacuri de Dumnezeu.
Desigur, cum spuneam mai sus, omul a fost aşezat la întretăierea
drumului între Dumnezeu şi creatură, ceea ce înseamnă că prin trupul şi
sufletul său străbătea harul divin necreat. Întrucât toate elementele acestui
univers converg spre firea umană, dovedeşte efectiv că toate dobândesc o
unitate şi se întrepătrund de Dumnezeu. Împreună cu omul şi prin mijlocirea
fiinţei umane, tot cosmosul este chemat să fie îndumnezeit şi cuprins în
Biserică. Faptul că prin sufletul şi trupul uman Dumnezeu transfigurează
întregul cosmosul, rezultă că omul se constituie ca o verigă, un inel de
legătură între toate părţile creaţiei şi Preasfânta Treime. De aici rezultă că
omul, ca mediator între Dumnezeu şi creaţie, a avut şi are în sine toată
puterea de a ţine unite cele cinci distincţii fundamentale ale lumii: creat –
necreat, inteligibil – sensibil, cer – pământ, paradis – lumea oamenilor între
bărbat şi femeie. Având în vedere aceste daruri date omului, Dumnezeu a
putut să realizeze atât planul Său, adică îndumnezeirea omului, dar şi unirea
creaţiei cu Sine. Această posibilitate de a se uni cu toate şi de a le aduce pe
toate la Dumnezeu, unite cu sine, există în om, pentru că între creaţie şi om
se află o strânsă concordanţă. Astfel, părţile creaţiei sunt părţile omului, şi
deci, pentru că el e microcosmos, capabil să le cuprindă pe toate în sine, este
şi preot al creaţiei. Ca atare, prin chemarea sa specială, omul este capabil
atât să umanizeze creaţia făcând-o cosmos, cât şi să actualizeze întreaga
frumuseţe virtuală a lumii, mijlocind, astfel, îndumnezeirea ei. Pe de altă
parte, faptul că întreaga creaţie se uneşte intim cu sine, rezultă că ea se
îndumnezeieşte în om şi prin om, iar realizarea acestei asemănării cu
Creatorul înseamnă şi o bună armonizare a omului cu natura înconjurătoare.
Acest lucru atestă evident puterea conferită de chipul lui Dumnezeu din om
de a se armoniza şi a uni în sine cele cinci distincţii ale creaţiei.
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Deci, privit din perspectiva Logosului înomenit, Care cuprinde în
firea Sa umană structura întregii creaţii şi totul subzistând în El, omul nu
poate exista fără relaţia cu Preasfânta Treime şi cu întreaga creaţie. În
virtutea acestui fapt întreaga făptură creată, inclusiv şi mai ales omul, este
atrasă spre Dumnezeu, pentru că El este prezent în lume prin raţiunile sale
sau „logoi” şi ajută pe om să urce duhovniceşte până la îndumnezeire. Iar
dacă omul se îndumnezeieşte aduce cu sine spre o stare de plenitudine şi
fericire şi creaţia de care este legat. Reiese de aici că, existenţa şi
dezvoltarea creaţiei implică şi dezvăluie prezenţa lui Dumnezeu prin
energiile divine aşezate în ea. Ca atare, toate cele create, inteligibile sau
sensibile, sunt în Preasfânta Treime „bune foarte” spre a deveni desăvârşite
odată cu înaintarea duhovnicească a omului în Trupul tainic al Domnului. În
consecinţă, participarea prin raţiune la transfigurarea creaţiei prin harul
Duhului Sfânt pe care Dumnezeu îl dă omului ca energie de viaţă dătătoare,
constituie o continuă înaintare spre dobândirea virtuţilor şi în ultim plan spre
moştenirea Împărăţiei cerurilor.
Cum constatăm, Mântuitorul Hristos, Logosul înomenit, lucrează în
Biserică într-o operaţie teandrică de unificare în har a oamenilor cu Sine
pentru revelarea unităţii în Preasfânta Treime. Şi dacă toate au fost create de
Dumnezeu din iubire şi se cer adunate prin iubire spre asemănare cu El,
rezultă că toată creaţia este chemată în Biserică să participe la plinătatea
naturii divine. Existenţa şi ţinta ei este fireşte în Logosul divin, care este şi
sfârşitul mişcării lor. De aici se deduce că istoria mântuirii omului sau
împlinirea destinului său de asemănare cu Dumnezeu presupune o lucrare
sinergetică, unde harul divin face pe om „părtaş al firii dumnezeieşti”.12 Mai
departe, drumul de la calitatea de chip la starea de asemănare cu Dumnezeu
este călăuzit efectiv numai de harul Sfântului Duh care trece şi străbate
întregul Trup eclezial. Reamintim că în Biserica din Rai Adam avea menirea
ca utilizând corect puterile lui unificatoare, să realizeze în act unirea în
potenţă, unificând şi suprimând cele patru mari diviziuni ale universului:
diviziunea omului în bărbat şi femeie, care în mare parte, după Sfântul
Maxim, a fost introdusă după cădere, înainte existând o altă formă de
procreare, diviziunea pământului în paradis şi lumea locuită care e legată tot
de cădere, a naturii sensibile în cer şi pământ, a naturii create în cea
sensibilă şi inteligibilă şi în fine, cea de-a cincea, cea mai înaltă şi negrăită
diviziune, între creaţie şi Creator. Cum vedem, mişcarea lui Adam era
marcată de o mişcare naturală, dar era şi o mişcare liberă şi conştientă care îl
îndrepta spre cunoaşterea şi ascultarea lui Dumnezeu. Deci, „având în sine
impregnată matricea chipului ce trebuia să aspire la Prototip, zice Sfântul
Maxim, omul era destinat la starea de compatibilitate şi de unire cu
12
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Creatorul, desigur aceasta în cazul în care ar fi uzat corect de libertatea de
voinţă, ajutat fiind în acest sens de înclinaţia sa naturală către binele
suprem, către Dumnezeu”.13
Din cele prezentate de Sfântul Maxim înţelegem că Adam şi Eva,
fiind înzestraţi cu voinţă liberă, proprie persoanelor lor, de către Creator, nu
erau constrânşi de niciun factor din afară de voinţa lor. Ei, deci, trebuiau
să-şi împlinească liber chemarea, conştienţi fiind de înalta lor ţintă spre
asemănare prin îndumnezeire, care era punctul culminant al depăşirii
diviziunii lumii, unirea între creat şi necreat. Dar, deşi căderea şi
consecinţele ei au fost imense şi chiar dacă Adam şi Eva au eşuat în alegerea
lor rea, aducând asupra urmaşilor lor moartea şi stricăciunea, totuşi
Dumnezeu n-a ţinut întru totul cont de greşeala lor, ci prin restaurarea
naturii umane adusă de noul Adam, această ţintă ratată de strămoşi este
refixată pentru noi în urcuşul nostru duhovnicesc, dar nu în afara Trupului
Domnului. În felul acesta, Dumnezeu, deşi l-a izgonit din Rai şi l-a pedepsit
cu moartea, planul Preasfintei Treimi, dinainte de veacuri, a fost din nou
reactivat ca noi să fim adunaţi în Trupul tainic al Domnului şi transfiguraţi
împreună cu tot cosmosul.14
Dar, căderea omului, pe cât a fost de adâncă, ducând la dezbinarea
creaţiei, pe atât a făcut mai minunată refacerea sau a doua creaţie a lumii,
începută prin Înomenirea Fiului lui Dumnezeu. Unitatea omului primordial
cât şi unitatea lumii întregi aşa cum au ieşit din mâna Creatorului se
întemeiază pe Logosul unificator în care toate creaturile îşi au raţiunea lor şi
sunt chemate la comuniunea cu Preasfânta Treime şi între ele. Este adevărat
că, potrivit libertăţii pe care o primeşte la creaţie, omul are puterea de a se
opune acestei chemări, de a nu răspunde la ea, cum s-a şi întâmplat, dar
această răzvrătire n-a dus decât la diminuarea existenţei şi la starea de
necomuniune, la moarte şi stricăciune. Omul a căzut din comuniune când na mai păstrat legătura cu Dumnezeu Cel nemuritor şi cu creaţia Lui. Cu toate
acestea Dumnezeu nu l-a lăsat pe om într-o cădere ireversibilă ca pe Lucifer,
ci i-a dat posibilitatea restabilirii statutului său ontologic din începuturi. Nu
13
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întâmplător, o tradiţie spune că sfârşitul lumii va fi când numărul sfinţilor va
fi egal cu acela al îngerilor căzuţi, număr care este necunoscut omului, dar
dimensionează într-un fel statutul omului ca restaurator al creaţie întregi.
Atunci, în Rai, omul s-a supus coruperii şi morţii, deoarece, fiind creatura
rămasă departe de sine, nu poate dura. Dar, de îndată ce revine în relaţie cu
Dumnezeu în Trupul Său tainic, i se întipăreşte chipul nemuritor al lui
Dumnezeu, prin comunicarea cu El, fiind ridicat prin Sfintele Taine la
asemănarea cu El. Astfel, cuprins în acest organism din care se revarsă harul
divin, omul poate dura veşnic prin puterea Duhului Sfânt. Starea comunicată
prin Duhul dumnezeiesc face incoruptibil şi nemuritor sufletul şi trupul
material, supus prin sine stricăciunii. E o taină Dumnezeiască ca materia,
coruptibilă prin sine, să poată deveni în Biserică trup organizat şi mediu prin
care iradiază spiritul şi se pot săvârşi prin el fapte gândite şi voite de
Dumnezeu. Aceasta arată şi posibilitatea materiei, devenite prin sufletul
omenesc trup, de-a fi mediu prin care se arată şi se pot săvârşi faptele
dumnezeieşti, ba se poate arăta chiar Dumnezeu Cel întrupat, cum se arată
persoana omenească prin trup. Aşa poate trăi şi se poate arăta ca fiu al lui
Dumnezeu, omul unit cu Hristos în Trupul Său tainic.
Evident, iubirea nemărginită a Tatălui n-a lăsat pe om în moarte, ci i-a
rânduit din veşnicie mântuirea prin Înomenirea Fiului Său. Cuvântul Celui
Preaînalt, „prin care s-au făcut toate”, reînnoieşte vocaţia universală a
oamenilor, a unităţii lumii şi a omului cu Dumnezeu punându-le pe un nou
fundament în firea omenească îndumnezeită în persoana Logosului
înomenit. În felul acesta, valoarea lumii şi a omului în mod special sunt
repuse în evidenţă prin Înomenirea Domnului. Fără Fiul lui Dumnezeu făcut
om, istoria n-ar fi putut să aibă pe Dumnezeu prezent în ea; Dumnezeu ar fi
fost o existenţă cu totul separată de ea, neinteresat de ea. În acest caz,
omenirea n-ar fi avut perspectiva de a ajunge în viaţa viitoare, în El, ci ar fi
ajuns în neantul din care a fost luată. Logosul Cel veşnic însă S-a înomenit
ca să refacă legătura omului cu Tatăl ceresc în Trupul Său tainic, Biserica.
El a restaurat pe om şi l-a făcut fiu al lui Dumnezeu prin harul Său şi prin
alegerea lui liberă.
Fireşte, Înomenirea Fiului lui Dumnezeu, Cea de-a doua Persoană a
Preasfintei Treimi, nu s-a făcut în despărţire de celelalte Persoane treimice,
ci în deplină unitate cu Ele. Prin aceasta s-a evidenţiat unitatea iconomiei
divine care revelează în mod clar un Dumnezeu unic în Fiinţă şi întreit în
Persoane. Această împreună lucrare a Persoanelor treimice, în actul
Înomenirii şi al întemeierii Bisericii, comparabilă cu cea din actul creaţiei,
descoperă planul din veci al lui Dumnezeu de a imprima în făpturile Sale
asemănarea divină izvorâtoare de viaţă pentru făpturile raţionale. Această
taină, desigur, a fost plănuită mai înainte de toate veacurile de către cele trei
Persoane divine Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Având în vedere valoarea acestui
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act, Sfântul Maxim, încadrând taina înomenirii în centrul istoriei, împarte
istoria în două părţi: istoria dinaintea întrupării şi cea după aceea. Iată ce
afirmă Sfântul Cuvios: „Pentru Mântuitorul Hristos sau pentru taina Lui au
primit toate veacurile şi cele aflătoare înăuntrul veacurilor, începutul
existenţei şi sfârşitul lor în El”.15 Astfel, planul din veşnicie a Înomenirii
Fiului este acela care „a dat fiinţă întregii creaţiuni văzute şi nevăzute,
numai cu puterea voinţei Lui a avut înainte de toţi vecii, deci înainte şi de
facerea lumii, un plan preabun şi negrăit în legătură cu ea. Iar aceasta a
fost să se împreune El însuşi, fără schimbare cu firea oamenilor, prin
unirea adevărată într-un ipostas şi să unească cu Sine în chip neschimbat
firea omenească. Aceasta pentru ca El să devină om, precum numai El a
ştiut, iar pe om să-l facă Dumnezeu prin unire cu Sine”.16 Această iconomie
este, fără îndoială, „taina cea mare şi ascunsă. Este ţinta fericită pentru
care s-au întemeiat toate. Acesta este scopul dumnezeiesc, gândit mai
înainte de începutul lucrurilor, despre care, definindu-l, spunem că este
ţinta finală mai înainte gândită pentru care sunt toate, iar ea pentru nici
una. Căci încă dinainte de veacuri a fost cugetată şi rânduită unirea
hotarului a nehotărniciei a măsurii şi a lipsei de măsură, a marginii şi a
nemărginirii, a Creatorului şi a creaturii, a stabilităţii şi a mişcării”.17
Din cele subliniate de Sfântul Mărturisitor deducem că prin Întrupare
a venit la noi Însuşi Fiul Tatălui, Raţiune Supremă, comunicând cu oamenii
ca model şi izvor de putere al bunătăţii desăvârşite a lui Dumnezeu în Duhul
Sfânt. El a arătat prin această venire la noi că Dumnezeu nu Se separă de
lume care e creaţia Lui, iar lumea nu a străină de El, deşi nu L-a primit aşa
cum se cuvenea,18 cum subliniază Sfântul Ioan Evanghelistul. Odată ce a
creat-o prin Fiul Său, Tatăl rămâne prin El într-o legătură cu oamenii în
Duhul Sfânt. În acest templu, omul este unit cu Preasfânta Treime şi nu e
lăsat singur să se întoarcă la Creator. Deci, Logosul, prin care lumea a fost
creată, vine deplin în legătură cu lumea în istorie, vine în ea ca să o readucă
deplin iarăşi la Tatăl.19 În felul acesta, scopul lui Dumnezeu cu privire la om
15
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Oamenii chinuiţi de urmările păcatului nu puteau ajunge la unirea cu Dumnezeu prin
propriile forţe sufleteşti. Având în vedere această stare decadentă şi stricăcioasă, Dumnezeu
se coboară în umanitate pentru a o ridica la Sine, neschimbând prin aceasta scopul creaţiei
ci readucând-o pe calea spre El din întunericul în care căzuse. Astfel, Dumnezeu Treime
„prin taina ascunsă de veacuri şi de generaţii, iar acum descoperită prin întruparea
adevărată şi desăvârşită a Fiului lui Dumnezeu, a unit cu Sine după ipostas, în chip
neîmpărţit şi neamestecat firea noastră, iar pe noi, prin trupul cel din noi şi al nostru,
însufleţit mintal şi raţional, ne-a fixat în Sine ca printr-o pârgă şi ne-a încredinţat să fim
una şi aceeaşi cu Sine după omenitatea Lui, după cum am fost rânduiţi mai înainte de
16
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a fost de a-l mântui şi a-l uni în Trupul Său tainic ca pe vecie să fie unit cu
Preasfânta Treime. Aceasta ne arată că „atât de mult S-a făcut Dumnezeu
omului om pentru iubirea de oameni, pe cât de mult omul, întărit prin
iubire, s-a putut îndumnezei pe sine, lui Dumnezeu; şi aşa de mult a fost
răpit omul prin minte de Dumnezeu spre cunoaştere, pe cât de mult omul L-a
făcut arătat pe Dumnezeu, Cel prin fire nevăzut”,20 concluzionează Sfântul
Maxim. Este clar că în actul mântuirii, Dumnezeu Cuvântul Se face om
omului în sensul că numai aşa Se face accesibil omului, vine în maximă
apropiere de om iar omul se face îndumnezeit lui Dumnezeu pentru că
numai aşa ajunge şi el în maximă apropiere de Dumnezeu.21 Din această
perspectivă rezultă că înomenirea şi îndumnezeirea în Biserică sunt două
acte care se referă unul la altul, se implică unul în celălalt. Dumnezeu Se
face om, nerenunţând a fi Dumnezeu, iar omul se îndumnezeieşte, se face
participant la harul Duhului Sfânt, devenind dumnezeu după har. Astfel
Mântuitorul Hristos realizează în Sine ceea ce trebuia să împlinească
protopărintele nostru Adam în conlucrare cu harul divin. De bună seamă că
din acest punct de vedere Înomenirea Cuvântului constituie o a doua creaţie
a omului în sensul în care el devine o creatură nouă, restaurată şi cuprinsă
pentru creştere duhovnicească şi pentru a fi pătruns de Duhul Sfânt în
Biserică. Această recreaţie este făcută conform iconomiei dumnezeieşti de a
doua Persoană a Preasfintei Treimi, Cea „prin care toate s-au făcut” şi Care
se cuvenea să reverse iubirea Sa peste cele aduse în existenţă şi să le
unească pe toate în Trupul Său tainic. Deci, oamenii ca membre ale acestui
organism, Trupul tainic al Domnului, cuprinşi şi recapitulaţi în Ipostasul
Mântuitorului şi Dumnezeului nostru, se împărtăşeşte de sfinţenia Duhului
Sfânt, renăscându-se la o nouă viaţă de comuniune duhovnicească conformă
veacuri să fim în El ca mădulare ale trupului Său, articulându-ne şi închinându-ne în Sine
în Duh ca un suflet trupul şi ducându-ne la măsura vârstei duhovniceşti a plinătăţii Lui.
Prin aceasta a arătat pe de o parte că noi spre aceasta am fost făcuţi iar pe de alta că
scopul prea bun dinainte de veacuri al lui Dumnezeu, cu privire la noi, n-a primit nici o
schimbare, după raţiunea lui, dar a venit la împlinire printr-un mod nou, introdus ulterior”,
afirmă Sfântul Maxim Mărturisitorul (SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL,
Ambigua, p. 97).
20
IBIDEM, p. 112.
21
Deci, precum iubirea lui Dumnezeu de om produce înomenirea Lui ca maximă apropiere
de om, tot aşa iubirea omului de Dumnezeu produce îndumnezeirea omului ca maximă
apropiere de Dumnezeu. Astfel, Fiul lui Dumnezeu Şi-a asumat natura noastră umană în
integritatea sa, pentru ca prin aceasta să poată salva şi restabili în comuniune cu Dumnezeu
pe întreg neamul omenesc cel căzut. Omul nu se putea ridica niciodată singur, prin propriile
lui forţe la o comuniune atât de sublimă cu Dumnezeu. Necesitatea mântuirii este în felul
acesta imperativă întrucât firea era coruptă şi nu se putea reface de către oamenii păcătoşi.
Posibilitatea mântuirii e dată deci de Fiul Tatălui în chip ontologic, prin creaţie căci „prin
El toate s-au făcut”, iar orice lucru, cum era şi firesc, îşi are existenţa în Logosul care este
în el.
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iubirii Tatălui. Începutul sfinţirii şi îndumnezeirii firii umane se face chiar
din momentul întrupării, care coincide cu înfăptuirea unirii personale a celor
două firi în Persoana lui Dumnezeu Cuvântul.
Prin urmare, pentru a scoate pe om din robia păcatului despărţitor de
Dumnezeu, Logosul Tatălui Se întrupează de la Duhul Sfânt şi din Fecioara
Maria. O face cu respectul faţă de libertatea dăruită şi asentimentul
Fecioarei care spune „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău”. În
acest act libertatea absolută a lui Dumnezeu întâlneşte libertatea ascultătoare
a omului care rămâne astfel cât timp se supune de bună voie Celui care „pe
toate cu înţelepciune le-a făcut”. Asumând firea noastră în Ipostasul Său, în
vederea mântuirii şi restaurării noastre, Fiul Tatălui face începutul
îndumnezeirii noastre în trupul Său. Desigur, această lucrare se realizează
prin mişcarea lui Dumnezeu Cel nemişcat care vine spre firea noastră
omenească, ridicându-o pe aceasta peste legea naşterii din pofta trupului.22
Este clar că firea omenească se înnoieşte nu numai prin faptul că Fiul lui
Dumnezeu cel născut înainte de veci din Tatăl se naşte în timp din Fecioara
Maria de la Duhul Sfânt, ci şi prin faptul că firea omenească pregăteşte un
trup fără de sămânţă lui Dumnezeu Cuvântul şi că Maica, cea care-L naşte,
rămâne fecioară. Aceasta nu înseamnă bineînţeles o schimbare a lui
Dumnezeu Cuvântul sau a înghiţirii firii noastre de firea divină din ipostasul
Său ci pur şi simplu ridicarea noastră la o stare nouă care să fie vrednică de
trupul Domnului. Se înţelege de la sine că această mişcare a dumnezeirii
atotiubitoare spre umanitate nu-L coboară pe Dumnezeu din atemporalitatea
Sa în cadrele timpului şi nu-i ştirbeşte cu nimic calitatea de Fiinţă
absolută.23
Iubirea nemărginită a Preasfintei Treimi pentru întreaga creaţie s-a
arătat, deci, în actul supremei coborâri a Fiului Tatălui la noi, a deşertării de
Sine şi a chipului de rob pe care L-a luat. Sfântul Apostol Pavel, inspirat de
22

Sfântul Maxim spune despre această lucrare a Preasfintei Treimi, astfel: „Iar după acelea
săvârşind taina atotnouă, pentru care şi prin care au fost acelea, cea a Întrupării Sale
pentru noi, a înnoit firea în ceea ce priveşte modul iar nu raţiunea, luând trupul prin
mijlocirea sufletului mintal, zămislindu-se negrăit, fără de sămânţă şi născându-se fără
stricăciune cu adevărat, având suflet mintal cu trup de la însăşi zămislirea cea negrăită”
(SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua, p. 293).
23
Evident, Mântuitorul Hristos realizează prin Înomenire, jertfă şi Înviere numai pentru
firea noastră o înnoire, o revenire la un nou mod de viaţă. Dumnezeu Fiul Se coboară din
iubire, se înomeneşte, iar acest act pentru umanitate înseamnă o înălţare la starea de
îndumnezeire. SFÂNTUL MAXIM afirmă despre aceasta următoarele: „Şi iarăşi se
înnoiesc firile întru-cât cea dumnezeiască suportă de bunăvoie, din pricina bunătăţii şi a
iubirii de oameni nemăsurate, în chip mai presus de fire, naşterea trupească, iar a noastră
pregăteşte în chip minunat Dumnezeului întrupat, după o lege străină deosebită de fire, un
trup fără sămânţă, însufleţit, raţional, întru toate ca al nostru şi asemenea nouă afară de
păcat” (Ambigua, p. 269).
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Dumnezeu, spune că Acesta „făcându-se asemenea oamenilor, la înfăţişare
s-a arătat ca un om”.24 Prin această lucrare tainică şi ascunsă din veci
Logosul a redat omului posibilitatea împlinirii menirii sale, a vocaţiei sale
speciale în cadrul cosmosului aducând toate în sine iar pe sine dăruindu-se
întreg Tatălui. Deci, pentru că omenirea căzută nu-şi putea găsi drumul către
Tatăl, pentru că era roabă păcatului, Fiului lui Dumnezeu vine în
întâmpinarea oamenilor pentru a-i călăuzi, îndrepta şi mântui. El Se
întrupează ca om pentru veci iar în El umanitatea este ridicată în firea Sa
umană, răstignită, înviată şi îndumnezeită, pentru totdeauna în Preasfânta
Treime. El e transcendentul care coboară la noi din bunătate, nu din
necesitatea unei legi; coboară nu numai ca să ne arate bunătatea Sa ci ca să
ne facă şi pe noi buni prin împărtăşirea de harul Său. Astfel, în Mântuitorul
Hristos, Dumnezeu a realizat cea mai deplină coborâre la noi şi cea mai
înaltă ridicare a noastră în El. Prin această Înomenire a Sa, El ne-a arătat cel
mai înalt grad de bunătate şi iubire, ca să ne ajute să urcăm şi noi veşnic în
bunătatea pe care ne-a arătat-o şi ne-a făcut-o accesibilă în umanitatea Sa. În
acest fel noi am devenit părtaşi dumnezeieştii firii şi ne-am învrednicit unirii
cu El în cea mai adâncă intimitate posibilă fiinţelor create.25
Dar Fiul Tatălui, prin Înomenirea, jertfa şi Învierea Sa, realizează,
cum vedem, în Duhul Sfânt o nouă relaţie între Dumnezeu şi om – Biserica,
Trupul său tainic. Această unire şi acest spaţiu în Duhul Sfânt are ca bază
atât unirea dumnezeiescului cu omenescul într-o unire ipostatică dincolo de
orice capacitate umană de înţelegere, cât şi împlinirea tainei celei din veac a
Preasfintei Treimi pentru neamul omenesc.26 Numai în acest Trup oamenii
au singura lor posibilitate de unire cu Preasfânta Treime prin har, lucru
realizat în primul rând prin firea umană asumată şi îndumnezeită a
Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, prin umanitatea Sa, Dumnezeu Cuvântul
comunică direct cu noi în Trupul Său tainic, umanitatea Lui făcându-ni-L
mai transparent pe Dumnezeu Tatăl. Deci, Fiul lui Dumnezeu, făcându-Se
unul dintre noi dar e în acelaşi timp Fiul Tatălui, neschimbat şi neîmpărţit,
El comunică cu noi ca Dumnezeu indiscutabil mai mult decât comunică un
semen al nostru cu noi. Între El şi noi nu mai este nicio graniţă „pentru că
suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui şi din oasele Lui”.27
Subliniem faptul că aceasta nu înseamnă că odată ce este între noi ca unul
din noi El ar înceta să fie şi Dumnezeu, dimpotrivă El este Dumnezeu
adevărat şi om adevărat, asemenea nouă în afară de păcat.28 Desigur,
24

Filipeni 2, 7.
Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Chipul nemuritor…, p. 281.
26
Romani 16, 25.
27
Efeseni 5, 30.
28
Este foarte important să subliniem faptul că prin întruparea, moartea, Învierea şi Înălţarea
Mântuitorului Hristos la ceruri s-a restaurat firea umană şi s-a dat omului putinţa de a
25
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iconomia mântuirii noastre, cum subliniam mai sus, nu aparţine numai
Fiului ci tuturor Persoanelor Preasfintei Treimi. Sfântul Maxim afirmă că
„această taină a fost cunoscută mai înainte de toate veacurile de către
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. De Tatăl, ca cel care a binevoit-o, de Fiul ca cel
care a conlucrat. Fiindcă una este cunoştinţa Tatălui şi a Fiului şi a
Sfântului Duh, odată ce una este şi fiinţă şi puterea lor. Căci nu ignora
Tatăl Întruparea Fiului, precum nici Duhul Sfânt. Pentru că în întreg Fiul,
care împlinea taina mântuirii noastre prin Întrupare, se afla întreg Tatăl
după fiinţa nu întrupându-se ci binevoind să se întrupeze Fiul; şi în întreg
Fiul se afla întreg Duhul Sfânt după fiinţă nu întrupându-se, ci conlucrând
cu Fiul la Întruparea cea negrăită pentru noi”.29
Aşa cum era şi firesc, cum vedem la Sfântul Maxim, lucrarea
mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, începută cu Înomenirea Sa de la Duhul
Sfânt şi din Fecioara Maria, este conformă sfatului cel din veac al
Preasfintei Treimi, care în iubirea Ei faţă de noi a dat pe Unul din Treime la
moarte, iar acesta a mers până la jertfa supremă pe cruce, culminând în
Înviere care e rădăcina nestricăciunii.30 În virtutea acestui act mântuitor
Naşterea şi Învierea Domnului Hristos reprezintă deplina pnevmatizare a
firii umane şi întemeierea Trupului Său tainic, temelia oricărui progres
duhovnicesc. Din acest motiv, Biserica devine finalizarea acţiunii
mântuitoare, începută prin Întrupare, cruce şi Înviere. Fiind rezultatul celor
cinci acte ale operei de mântuire a Fiului lui Dumnezeu, toţi cei ce cred în El
ca Ipostas fundamental sunt cuprinşi în Trupul Său extins în noi. Deci, în
membrele acestui Trup se sădeşte sfinţirea şi începutul învierii, toate aflate
în firea umană a Mântuitorului Hristos şi comunicate Trupului Său tainic.
Această realitate adevereşte că viaţa duhovnicească în Biserică este singura
reveni la starea cea dintâi. Astfel, mântuirea şi desăvârşirea omului este în şi prin Domnul
nostru Iisus Hristos şi este înţeleasă ca unire a nemărginitului cu mărginitul, ca unire a
Creatorului cu creatura. Desăvârşirea şi îndumnezeirea omului sunt astfel cuprinse în
Domnul slavei şi au un caracter histologic profund.
29
SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie, p. 307.
30
În Hristos Domnul, firea şi-a redobândit curăţia, tăria şi aversiunea împotriva păcatului,
căci moartea Lui n-a fost osânda firii ci osânda răului din ea iar prin înviere această stare sa transmis tuturor celor ce-L urmează pe El. Mântuitorul a trecut astfel firea de la forma
instabilă în care se afla după urma căderii, prin tăria puterii atotcovârşitoare, la o formă
restabilită, dăruindu-i neschimbabilitate. În felul acesta Dumnezeu Omul inaugurează prin
înviere îndumnezeirea omului în sensul restrâns al cuvântului. Deci, omul devine în
Mântuitorul Hristos participant la plenitudinea vieţii divine în care primeşte atât de mult de
la Dumnezeu care se dăruieşte încât el poate deveni după har cea ce El este după fiinţă.
Iubirea Lui faţă de noi ne ajută să ne ridicăm şi noi la ceruri prin iubirea în El şi spre
semenii noştri. Astfel, Dumnezeu Fiul înomenit „recurge la cel mai înalt grad posibil de
iubire a Sa, identic cu folosirea modului maxim de câştigare a iubirii omului care-l poate
face şi pe om fericit la maximum pentru veşnicie”. (Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE,
Hristologia Sfântului Maxim Mântuitorul, în Revista „Ortodoxia”, nr. 3/1988, p. 68).
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prin care creştinii îşi însuşesc mântuirea, a cărei bază a pus-o Domnul nostru
Iisus Hristos prin refacerea naturii umane asumate în Sine. Prin urmare,
noua relaţie între Dumnezeu şi om - Biserica - aflată virtual în firea umană a
Domnului Hristos prin unirea teandrică a omenităţii cu dumnezeirea în
ipostasul Său, este începută încă de la întemeierea lumii. Sfântul Apostol
Pavel spune că Dumnezeu: „ne-a ales mai înainte de întemeierea lumii”, şi
ne-a rânduit în a Sa iubire, spre înfierea întru El, prin Iisus Hristos după
buna socotinţă a voii Sale”.31 Biserica revelează astfel lucrarea Preasfintei
Treimi în actul iconomiei divine, iar Duhul Sfânt continuă efectiv lucrarea
Mântuitorului Hristos cu bunăvoinţa Tatălui. În consecinţă, Biserica
Mântuitorului Hristos s-a întemeiat prin cele cinci acte mântuitoare într-o
lucrare tainică şi deopotrivă văzută începută prin Întrupare şi finalizată în
chip văzut şi nevăzut deopotrivă la Cincizecime.
Desigur, Biserica, aflată virtual în trupul Domnului Hristos, devine
Biserică în Duhul Sfânt, a treia persoană a Preasfintei Treimi. Paracletul Se
coboară peste Apostolii adunaţi la rugăciune cu Fecioara Maria şi cu fraţii
Domnului, în ziua Cincizecimii. Imediat după acest moment credincioşii
sunt uniţi cu Dumnezeu Tatăl, prin Fiul în Sfântul Duh, în Trupul tainic al
Mântuitorului Hristos. Duhul Sfânt este în felul acesta propriu credincioşilor
în mod special, lucrând unirea unuia cu altul în Trupul tainic al Domnului şi
a tuturor cu Preasfânta Treime. El Se mişcă între cei doi ca între mai mulţi,
aducându-i pe toţi Tatălui prin Mântuitorul Iisus Hristos întru miros de bună
mireasmă duhovnicească. Pe de o parte Duhul aduce iubirea lui Dumnezeu
Tatăl între oameni, iar pe de alta extinde temelia pusă de Fiul lui Dumnezeu
înomenit la fiecare din membrii săi. În felul acesta, Duhul Sfânt continuă
lucrarea Mântuitorului Hristos în Biserică cu fiecare credincios şi cu toţii
laolaltă până la sfârşitul veacurilor. El purcede din Tatăl, umple şi străbate
firea umană înviată şi înălţată la ceruri a Fiului şi-L aduce sau Îl pogoară pe
Dumnezeu-Omul în cei care-l primesc în fiinţa lor. Datorită acestei lucrări
Mântuitorul Hristos, cu firea Sa umană îndumnezeită, se extinde în şi prin
Duhul în Sfinţii Apostoli, în Fecioara Maria şi în cei care s-au botezat şi
sunt încorporaţi în Sine.32 La Înălţarea la ceruri, firea omenească, fiind
31

Efeseni 1, 4-5.
Maica Domnului este primul om care a primit darul hristomorfizării. Fiul lui Dumnezeu a
coborât ca ipostas în Fecioara Maria şi a început să-Şi formeze trupul din ea, cu împreunălucrarea Duhului Sfânt întreg ca persoană, de aceea şi Maica Domnului a primit forma lui
Hristos, adică haina Sa de lumină necreată. Ea e prima care a ajuns conformă
(symmorphos) prin asemănare cu moartea Mântuitorului Hristos, Fiul ei, şi de aceea a avut
parte înaintea tuturor şi de înviere. Sfântul Grigorie Palama ne învaţă despre „viaţa
îndumnezeită” a Fecioarei Maria în al său „Cuvânt despre intrarea în Sfânta Sfintelor şi
despre viaţa deiformă aici a atotpreacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea şi
Pururea-fecioara Maria”. În această lucrare Maica Domnului este considerată ca
„adevărata Sfântă a Sfintelor”, „prototip al vieţii isihaste”. Iar Sfântul Teofan al Niceei o
32
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pnevmatizată în persoana Domnului nostru Iisus Hristos şi îndumnezeită în
Duhul Sfânt, stă de-a dreapta Tatălui, în Preasfânta Treime. Aşadar, Duhul
Domnului, prin această lucrare divino-umană, face reală prezenţa Sa în
Trupul tainic al Mântuitorului Hristos, stimulând atât prezenţa Lui în această
lucrare cât şi lucrarea noastră în acest Trup tainic.
După cum constatăm, Fiul şi Duhul Sfânt sunt trimişi în lume de
Tatăl, pentru mântuirea neamului omenesc, în urma sfatului treimic mai
înainte de a fi lumea. Ei ne comunică iubirea Tatălui pentru a ne ajuta să ne
unim cu Dumnezeu Tatăl şi să ne împlinim scopul nostru, îndumnezeirea.
Având în vedere această lucrare Biserica este pe drept cuvânt Trupul tainic
al Domnului cuprinzând toată taina mântuirii noastre şi toată lumea, văzută
şi nevăzută.33 Deci, Biserica este Trupul Mântuitorului Hristos, iar prin
Biserică noi participăm la viaţa divină a Preasfintei Treimi. Ea este viaţa în
Domnul nostru Iisus Hristos, care viaţă rămâne în mod indisolubil unită cu
Preasfânta Treime; ea este viaţa în Duhul Sfânt, prin care noi devenim fii ai
Tatălui, care strigă în sufletele noastre: „Ava Părinte”.34 Doar în Trupul
tainic al Domnului şi printr-o legătură cu harul divin mădularele acestui
organism cresc neîncetat ajungând la îndumnezeire. Cu atât mai mult se
împlineşte această iconomie cu cât Biserica are harul învierii primit de la
Duhul Sfânt, har dăruit de Mântuitorul Hristos Bisericii Sale ca cel ce îi este
Cap. Aşadar, capul Bisericii, potrivit unei imagini omeneşti folosită de
Sfântul Apostol Pavel, este Mântuitorul Hristos. Deci Cel ce are după fire pe
Duhul dăruieşte, ca Dumnezeu, Bisericii lucrările Duhului. Căci Cuvântul
făcându-ni-Se nouă om, ne lucrează toată mântuirea dându-ne prin ale
numeşte: „adevăratul Pământ şi Rai, centru al creaţiei celei noi”, „adevăratul Cer,
receptacul secund al plinătăţii divine, vârful ierarhiei îngerilor, Mamă a celor îndumnezeiţi
în Biserică”, deoarece întru Ea a avut loc unirea Cerului cu pământul, unirea lui Dumnezeu
cu omul şi cu creaţia Sa. Este important să amintim aici că la sărbătorile Naşterii, Adormirii
şi Acoperământului Maicii Domnului, pericopa apostolică este imnul hristologic din
Filipeni: „Cel Ce dintru început fiind în chipul [forma, condiţia ontologică, statutul
ontologic, starea ontologică] lui Dumnezeu”. (Filipeni 2, 6) Nu apare în imn numele Maicii
Domnului, dar se citeşte această pericopă deoarece din Preasfânta Fecioară Maria a primit
morphe, forma, condiţia ontologică a firii umane, Fiul lui Dumnezeu. Maica Domnului,
fiind numită „biserică cinstită şi rai cuvântător”, este cuprinsă în eclesiologie fără a se face
ample referiri la învăţătura despre Maica Domnului. De fapt, în Dogmatică nu avem un
capitol separat despre Maica Domnului, o mariologie, ci învăţătura despre persoana şi
slujirea Sa este dezvoltată în capitolul despre unirea ipostatică şi consecinţele acesteia,
precum şi în cel despre Biserică.
33
Subliniem faptul că întregul proces duhovnicesc, prin care omul se poate curăţi lumina şi
desăvârşi, nu se desfăşoară în afara Bisericii, rupt de Trupul Mântuitorului Hristos şi de
puterea Duhului iubirii. Ca atare, în afara acestui Trup nu poate exista un progres, o
dobândire a virtuţilor fără o strânsă legătură cu Biserica care împărtăşeşte harul sfinţilor în
Sfintele Taine.
34
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noastre cele proprii Lui, după fire, nouă celui pentru care s-a făcut şi om,
subliniază Sfântul Maxim. Din acest motiv nu se poate concepe o viaţă
spirituală fără harul şi lucrarea Preasfintei Treimi. Orice viaţă virtuoasă este
doar în Mântuitorul Hristos şi în Biserică căci „voind Dumnezeu să trimită
celor de pe pământ harul virtuţii dumnezeieşti din cer, pentru mila Sa cea
către noi a pregătit simbolic cortul sfânt şi toate cele din el”. Ca atare,
Biserica fiind înzestrată de Dumnezeu cu toate cele necesare omului spre a
progresa duhovniceşte, are în ea pe Dumnezeu revărsat în fiinţa ei prin
energiile divine. În felul acesta, ea are posibilitatea comuniunii
credincioşilor cu Preasfânta Treime, împărtăşirea de viaţă divină fiind certă
şi sigură. Datorită acestui har divin şi acestei lucrări a Preasfintei Treimi în
Biserică credincioşii sunt chemaţi să se deschidă energiilor divine necreate,
iar prin împlinirea acestui fapt ei dobândesc libertatea şi realizarea menirii
lor.
Pentru a aprofunda şi mai mult cele menţionate mai sus să vedem ce
ne învaţă Sfântul Maxim Mărturisitorul despre Preasfânta Treime în relaţie
cu Biserica. Cuviosul, răspunzând întrebărilor lui Talasie, spune: „În sine,
Dumnezeu este Minte necunoscută, Cuvânt negrăit şi Viaţa necuprinsă; El
nici nu grăieşte, nici nu se lasă grăit, fiind însăşi Cuvântul şi însăşi după
fiinţă. Dacă vom înţelege astfel graiurile dumnezeieştilor Scripturi nu ne
vom poticni în nici un cuvânt din cele scrise, pe motiv de întunecime. Atunci
când Sfânta Scriptură vorbeşte de Dumnezeu la plural, adresându-se în chip
evlavios celor evlavioşi, o face pentru a indica cele trei ipostasuri; ea
înfăţişează adică în chip tainic modul existenţei Treimii atotsfinte, fără de
început şi de o fiinţă, dat fiind că atotslăvita, închinată şi atotlăudata
Treime a ipostasurilor este cea mai deplină unitate după fiinţă. Căci
Dumnezeul nostru este unitate în Treime şi Treime în unitate”.35 Ca atare,
zice Sfântul Maxim: „Unul este Dumnezeu, pentru că una este dumnezeirea:
Unitate fără de început, simplă, mai presus de fiinţă, fără părţi şi
neîmpărţită. Una şi aceeaşi este unitate şi Treime; aceeaşi întreagă unitate
şi aceeaşi întreagă Treime; aceeaşi întreagă unitate după fiinţă şi aceeaşi
întreagă Treime după ipostaze. Căci dumnezeirea e Tată, Fiu şi Duh Sfânt
şi dumnezeirea este în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Aceeaşi e întreagă în
întreg Tatăl; şi Tatăl e întreg în aceeaşi întreagă. Şi aceeaşi e întreagă în
întreg Fiul; şi Fiul e întreg în aceeaşi întreagă. Şi aceeaşi e întreagă în
întreg Duhul Sfânt; şi Duhul Sfânt e întreg în aceeaşi întreagă. Întreagă e
Tată şi în Tatăl întreg; şi întreg Tatăl e în ea întreagă şi întreg Tatăl e în ea
întreagă şi întreg Tatăl e ea întreagă. Şi aceeaşi întreagă e întreg Fiul; şi
aceeaşi întreagă în întreg Fiul; şi întreg Fiul este ea întreagă şi în ea
35

SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie, 28, 31, p.119-123;
p.128-129.

47

întreagă. Şi aceeaşi întreagă este întreg Duhul Sfânt şi în întreg Duhul; şi
întreg Duhul Sfânt este ea întreagă, şi întreg Duhul Sfânt este în aceeaşi
întreagă. Căci nu este dumnezeirea numai în parte în Tatăl, sau Tatăl
numai în parte Dumnezeu; nici nu este dumnezeirea numai în parte în Fiul,
sau Fiul numai în parte Dumnezeu; nici nu este dumnezeirea numai în parte
în Duhul Sfânt, sau Duhul Sfânt numai în parte Dumnezeu. Căci nu se
împarte dumnezeirea, nici nu este Dumnezeu nedesăvârşit Tatăl sau Fiul
sau Duhul Sfânt. Ci întreagă este aceeaşi, desăvârşită, în chip desăvârşit, în
Tatăl cel desăvârşit; şi întreagă aceeaşi, desăvârşită, în chip desăvârşit, în
Fiul cel desăvârşit; şi întreagă aceeaşi desăvârşită, în chip desăvârşit, în
Duhul Sfânt cel desăvârşit. Căci Tatăl este întreg în întreg Fiul şi în întreg
Duhul Sfânt în chip desăvârşit; şi întreg este Fiul în întreg Tatăl şi în întreg
Duhul Sfânt, în chip desăvârşit; şi întreg este Duhul Sfânt în întreg Tatăl şi
în întreg Fiul, în chip desăvârşit. De aceea, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt
un Dumnezeu. Căci una şi aceeaşi este fiinţa, puterea şi lucrarea Tatălui, a
Fiului şi a Duhului Sfânt, nefiind şi neînţelegându-se nici unul fără
celălalt”.36 În concluzie, „calitatea ipostatică a Tatălui e nenaşterea, a
Fiului, naşterea, a Duhului Sfânt, purcederea; adică nenaşterea, naşterea şi
purcederea, care se numesc şi însuşiri proprii, personale. Ele aparţin numai
Lui în mod natural sau ipostatic, şi nu altuia”.37 Părintele Stăniloae,
comentând cele spuse de Sfântul Mărturisitor, adaugă: „Fiul nu e rodul unei
voinţe de-sine-stătătoare şi lucrătoare a Tatălui, ci rodul Tatălui ca subiect.
Fiul există deodată cu subiectul născător, sau cu Tatăl. Voinţa, naşterea
sunt relaţia de neschimbat între Tatăl şi Fiul. Nu se poate disloca voinţa cu
privire la Fiul şi naşterea Fiului de Tatăl ca subiect. Ei sunt uniţi prin
această relaţie indisolubilă, dar şi deosebiţi; pe planul uman existând multe
naşteri ale fiecăruia, sau mulţi fii, actul naşterii nu e un act unic al
persoanei. La Dumnezeu, caracterul personal al naşterii iese într-un relief
cu totul deosebit. La oameni caracterul de tată nu se concentrează întreg
într-o singură naştere şi nici nu este cineva exclusiv tată. La noi, actele
naturii nu sunt total personalizate, ca la Dumnezeu. Aceasta ne dă să
înţelegem cât de total şi exclusiv personalizată este în Hristos natura Lui
umană”.38 Deci, cum constată şi părintele Stăniloae, Sfântul Maxim
formulează o deducţie clară a Preasfintei Treimi din ideea de existenţă, în
general şi din existenţa sufletului în special. Tatăl este existenţa, Fiul Tatălui
este înţelepciunea, iar Duhul Sfânt este viaţa, triadă care se observă şi în
sufletul nostru făcut după chipul lui Dumnezeu şi care subzistă în trei
36

SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua, 78, p. 200-201; 80, p. 207-208;
86, p. 230-232; 91, p. 237.
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VLADIMIR LOSSKY, După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, trad. Anca
Manolache, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 64-90.
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realităţi în minte, raţiune şi duh. În atare caz, „Treimea este nu numai
subiectul experienţei mistice supreme, ea este în acelaşi timp implicată în
contemplaţia naturală a lucrurilor precum şi în filosofia morală practică”.39
Deci, numele „Tatăl” în Treime nu este nici al fiinţei nici al lucrării lui
Dumnezeu, ci este numele unei relaţii şi nu al unui mod de existenţă,
respectiv al relaţiei şi modului Tatălui faţă de Fiul şi al Fiului faţă de Tatăl.
Sfântul Maxim, aprofundând cele spuse mai sus, adaugă: „De aceea Unimea
mişcându-se de la obârşie spre doime, se opreşte în Treime” şi „Unimea,
mişcându-se din pricina bogăţiei şi depăşind doimea, căci e mai presus de
materie şi formă, din care se alcătuiesc lucrurile, se hotărniceşte în Treime,
din pricina desăvârşirii”, spune: „Pentru că noi propovăduim o unică
obârşie care nu e supusă zgârceniei ca să rămână circumscrisă la o singură
persoană, dar nici dezordinii ca să se reverse la infinit, ci o singură obârşie
sfântă pe care o constituie Treimea cea prin fire de aceeaşi cuvinte. Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt, a Căror bogăţie e concrescenţa (symphia) şi o unică
iradiere a strălucirii. Dumnezeirea nu se revarsă nici peste acestea, ca să
nu se nască un popor de zei, dar nici nu se mărgineşte înlăuntrul lor, ca să
nu osândim Dumnezeirea la sărăcie”.40 Deci, unimea este „o fiinţialitate
enipostatică a Treimii Celei de-o fiinţă”, iar Treimea este o „existenţă
înfiinţată a unei unimi întreit ipostatice”. Prin urmare, concluzionează
Sfântul Maxim: „Treimea este cu adevărat Unime, fiindcă aşa este, şi
Unimea este cu adevărat Treime, fiindcă aşa subzistă. Deoarece e o singură
dumnezeire care fiinţează unitar şi subzistă treimic”.41
Evident, cum vedem din cele expuse de Sfântul Maxim, taina
Preasfintei Treimi este mai presus de orice dualitate fiindcă este în acelaşi
timp Unime şi Treime. Nu este vorba despre faptul că Dumnezeirea nu se
află numai în parte în Persoanele Treimice, ori Persoanele Treimice ar fi
numai în parte Dumnezeu, ci şi de faptul că în baza unităţii fiinţei
39

Performanţa magistrală a Sfântului Maxim este tocmai în uimitoarea corelare între
dimensiunea mistică, ontologică şi morală a misterului Treimii. Astfel, „experienţa Treimii
are însă şi o dimensiune ontologică, Sfântul Cuvios abordând-o în Ambigua 10-19
(paragraful care tratează despre „cele cinci moduri ale contemplaţiei naturale”):
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kinesis – diaphora – krasis – theisis). Primele trei sunt „povăţuiri spre cunoştinţa lui
Dumnezeu”, care Se face cunoscut în calitate de Creator, Proniator şi Judecător, iar
celelalte două sunt povăţuitoare spre virtute şi apropierea de Dumnezeu” (Diac. prof.
IOAN ICĂ jr., Mistagogia Trinitatis, p. 350-351).
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patristice, unde Unimea şi Treimea sunt concomitente în Dumnezeu. Unimea aparţine însă
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Persoanele Treimice sălăşluiesc unele în altele într-o perihoreză
desăvârşită.42 Această comunicare, desigur pe plan omenesc, se regăseşte în
însăşi urcuşul duhovnicesc al oamenilor în Trupul tainic al Domnului,
finalizându-se într-o întâlnire cu Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită.
Fireşte, unitatea divină este simplitatea absolută în raport cu creaţia
compusă, Treimea arătând că simplitatea ei supremă nu exclude, ci
dimpotrivă presupune diversitatea ipostatică trinitară.43 Aşa că acela care în
Biserică, prin Sfintele Taine, pătrunde în cunoaşterea tainelor dumnezeieşti
se află în comuniune cu Preasfânta Treime, în uimitoarea dar şi
fundamentala ei structură. Spre exemplu Sfântul Maxim, vorbind despre
această cunoaştere, ca izvorând de la Cuvântul Tatălui, spune astfel: „Şi aşa
de mult îl învaţă Logosul, încât cunoaşte pe Dumnezeu ca unul, o singură
fiinţă dar în Trei ipostasuri: Unimea fiinţei în Trei ipostasuri şi Treime a
ipostasurilor de o fiinţă; Unime în Treime şi Treime în unime; nu alta şi
alta; nici una deosebită de alta, sau una prin alta; nici una în alta, sau una
din alta; ci una şi aceeaşi în ea însăşi şi prin ea însăşi atât Unimea cât şi
Treimea fără nici o confuzie; unirea lor este fără confuzie, iar deosebire
nedivizată şi fără părţi; Unime după raţiunea fiinţei sau a existenţei, dar nu
prin compoziţie, prin contracţie sau prin vreo contopire; şi Treime după
raţiunea felului cum există sau subzistă, dar nu prin vreo divizare sau
înstrăinare sau vreo împărţire. Căci nu se divizează Unimea prin ipostasuri,
nici nu se cuprinde şi se contemplă în ele în virtutea relaţiei; de asemenea
nu se adună ipostasurile într-o unitate, nici nu o înfăptuiesc pe aceasta prin
contracţie. Ci aceeaşi este identică aceeaşi, desigur altfel şi altfel. Sfânta
Treime a ipostasurilor este Unime neamestecată după fiinţă şi după modul
de existenţă. Aceeaşi întreagă este şi aceea şi aceasta, în chip diferit:
42
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înţeleasă după altă şi altă raţiune, precum s-a spus; una şi singură,
Dumnezeire nedivizată şi neconfundată, dumnezeire simplă şi nemicşorată
şi netransformabilă, fiind întreagă Unime după fiinţă întreagă Treime după
ipostasuri, o singură rază a unei lumini de întreită strălucire care
luminează în chip unitar”.44
După cum vedem, Sfântul Maxim susţine că această taină a
Preasfintei Treimi este de nepătruns. Ea duce la asemănarea celui ce
contemplă cu realitatea contemplată, la o transformare a contemplatorului în
realitatea contemplată respectiv la îndumnezeirea lui reală, atât prin
participare, cât şi prin imitaţie. Prin această „lumină de întreită strălucire
care luminează în chip unitar şi sufletul, egal în cinste cu sfinţii îngeri,
primind raţiunile despre Dumnezeire cele arătate şi accesibile creaţiei, şi
învăţând să laude în conglăsuire cu aceea fără tăcere în chip întreit
Dumnezeirea cea una, zice Sfântul Cuvios, e dus prin cea mai accentuată
asemănare spre înfierea după har. În temeiul acesta, având pe Dumnezeu
ca Tată tainic şi unic prin har, va fi dus totodată spre unul ascunzimii Lui
prin ieşirea (ekstasis) Sa din toate. Şi atât de mult va pătimi sau mai
degrabă va cunoaşte pasiv cele dumnezeieşti, încât nu va mai vrea să fie al
său însuşi şi nu va mai putea să se cunoască din sine, de către sine sau din
altcineva, ci numai din şi către Dumnezeu, care întreg l-a primit în
întregime prin bunătate şi s-a sălăşluit întreg în întregimea lui, fără
pătimire şi în chip cuvenit lui Dumnezeu, şi l-a îndumnezeit întreg. Astfel,
cum zice preasfântul Dionisie Areopagitul, sufletul devine chip şi arătare a
luminii ascunse, oglindă curată, atotstrăvezie, neştirbită, nepătată,
neprihănită, ce prinde, dacă se poate spune aşa, întreaga frumuseţe a
arhetipului binelui, care străluceşte în el în chip dumnezeiesc şi nemicşorat,
precum este, cu bunătate negrăită a celor nepătrunse”.45
Am prezentat mai multe citate din bogata gândire teologică a
Sfântului Cuvios Maxim ca să arătăm că experienţa duhovnicească în
Trupul tainic al Domnului este guvernată de la un capăt la altul de o logica
trinitară. În această desfăşurare ea reuşeşte să ofere o intuiţie în această taină
ca mister al Preasfintei Treimi şi al întregului cosmos. Astfel, între cosmos,
om şi Biserică există o perihoreză întrepătrundere ontologică al cărei
fundament şi model îl reprezintă taina Preasfintei Treimi. De aici conştiinţa
mistică a unităţii dintre macrocosmos şi microcosmos, dintre om şi
Dumnezeu realizată în Fiul lui Dumnezeu înomenit, trebuie să fie
actualizată de către fiecare creştin în parte. Modul acestor conexiuni îl
reprezintă obiectiv Domnul nostru Iisus Hristos iar subiectiv sufletul uman,
pentru care mediază Biserica. În atare caz, Biserica rememorează omului
44
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structura sa microcosmică şi corelaţiile invizibile care îl leagă de ansamblul
existenţei îndemnându-l să se implice responsabil în actualizarea medierilor
polarităţilor la nivel macrocosmic, începând cu polarităţile inerente propriei
sale fiinţe individuale unificate prin asceză, milostenie şi fapte bune. Cu alte
cuvinte, membrele Trupului tainic care descoperă şi îmbrăţişează în ei taina
harului depăşesc toate diviziunile şi particularităţile omeneşti. Astfel
parţialitatea, ca să includă catolicitatea întregii existenţe, uneşte în sinaxa
euharistică totalitatea cosmosului, pe oameni cu Dumnezeu şi pe Dumnezeu
cu oamenii.46 Prin urmare, cum spune Sfântul Maxim, „să cunoaştem o
singură natură şi putere a Dumnezeirii, adică un unic Dumnezeu,
contemplat în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, subzistând fiinţial ca o singură
Minte (Νους) necauzată Născătoare a singurului Cuvânt (Λογος) fără de
început, subzistent după fiinţă şi izvor al singurei Vieţi (Ζοε) veşnice care
subzistă fiinţial ca Duh Sfânt. Ne învaţă să cunoaştem Treimea în Unime şi
Unimea în Treime. Nu numai pe una în alta, căci nu este treimea în unime
ca un accident în fiinţă, sau invers unimea în treime, căci este fără calităţi.
Nici ca pe altceva şi altceva, căci nu se deosebeşte prin heterogenitatea firii
Unimea de Treime, fiind o natură unică şi simplă. Nici una pe lângă
cealaltă, căci nu se deosebeşte printr-o putere mai mică Treimea de Unime
sau Unimea de Treime. Nu se deosebeşte Unimea de Treime nici ca ceea ce
e comun şi general părţilor subordonate, ca să fie contemplată numai prin
cugetare, căci această Unime este o fiinţă existând de sine în sens propriu şi
o putere cu adevărat puternică prin ea însăşi. Nu este nici una prin alta,
căci nu este la mijloc vreo relaţie ca între efect şi cauză, acolo unde e totul
unul şi acelaşi şi fără nici o relaţie. Dar nu este nici una din alta; căci nu
provine Treimea din Unime, fiind nefăcută şi explicându-se prin sine însăşi.
Ci aceeaşi se zice şi se cugetă cu adevărat Unime şi Treime: Unime prin
raţiunea fiinţei, Treime prin modul existenţei. Aceeaşi este întreagă Unime
neîmpărţită de ipostasuri; şi aceeaşi întreagă Treime, neconfundată prin
Unime. Ca să nu se introducă prin împărţire mulţime de zei, sau să se
înlăture prin confuzie orice Dumnezeu. Învăţătura lui Hristos străluceşte
prin ocolirea amândurora”.47
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Diac. prof. dr. ION ICĂ, jr., Mystagogia Trinitatis, p. 413-414.
Tâlcuire la Tatăl nostru, p. 273-275. Deschis cu o succintă expunere – spune părintele
diacon Ică – a esenţialului „teologhiei” şi „iconomie” într-o expunere nu atât dogmatică, cât
mai cu seamă contemplativă, „interpretarea rezumativă” maximiană la „Tatăl nostru” se
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fundamentată ontologic. Realizarea excepţională a acestei antropologii ascetice este
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şi gnome. Distincte, dar inseparabile acestea sunt chemate să realizeze o misterioasă
identitate în distincţie şi distincţie în identitate. Modelul acestei structuri antropologicoontologico ascetice îl reprezintă incontestabil structura metafizică similară a misterului
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Din cele prezentate mai sus rezumă faptul că Preasfânta Treime este
misterul ultim al creştinismului şi al teologiei mistice, nu ca o temă specială,
izolată de restul temelor dogmatico-teologice, ci ca o „dimensiune trinitară”
implicată în întreaga învăţătură ortodoxă. Această observaţie dovedeşte că
viaţa Bisericii este viaţa Treimei celei deofiinţă şi nedespărţită care se
deschide întregului cosmos dar este experimentată numai de cel credincios
în cadrul Trupului tainic al Domnului şi cu ajutorul Sfintelor Taine. Deci,
cei care doresc să trăiască cucernic în Biserică şi se silesc să se
împărtăşească efectiv de harul Preasfântului Duh acced la cunoaşterea slavei
lui Dumnezeu, Cel în Preasfânta Treime lăudat şi preamărit. Pentru ei
Dumnezeiasca Treime este izvorul de viaţă dătător şi de comuniune veşnică
în iubire. Intrând în această legătură de dragoste cu Dumnezeu, Cel de trei
ori preamărit, ajunge să fie pătruns de energia divină şi să se bucure de
comuniunea cu cei pe care Dumnezeu i-a creat după chipul Său.48 Din acest
punct de vedere istoria mântuirii în întregime poate fi considerată ca o
dezvoltare treptată a descoperirii Preasfintei Treimi în lume. Această
descoperire corespunde unei pedagogii divine, cum ne învaţă Sfântul
Grigorie de Nazianz: „Vechiul Testament a predicat clar pe Tatăl şi mai
întunecat pe Fiul; Noul Testament a arătat limpede pe Fiul şi a lăsat să se
întrevadă dumnezeirea Duhului. Acum se încetăţeneşte cu noi Duhul,
oferindu-ne mai clară arătarea Lui”.49 Ultima descoperire a persoanei
Sfântului Duh în Treime ne apare în acest context ca scopul ultim al
Revelaţiei divine. Ea umple timpul Trupului tainic al Domnului şi-l
desăvârşeşte, fiind însăşi manifestarea lucrării Mângâietorului în istoria
mântuirii. Datorită acestui fapt iconomia dumnezeiască în lume, în care se
afirmă voinţa comună a Preasfintei Treimi, este prezentă în lume prin opera
Dătătorului de viaţă. Din această lucrare se împărtăşeşte efectiv Biserica,
Duhul arătându-Se într-un chip nou în ea, după ce a fost primită şi cunoscută
dumnezeirea Fiului.50 Subliniem faptul că descoperirea Sfântului Duh
urmează sensul realizării planului cel veşnic al lui Dumnezeu Tatăl, prin
Fiul. Această conştiinţă a prezenţei şi lucrării Paracletului în lume comportă
o iluminare progresivă, din treaptă-n treaptă prin înălţări din slavă-n slavă şi
har peste har. Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos a vorbit ucenicilor despre
dumnezeirea Duhului Sfânt în apropierea răstignirii Sale şi după Învierea Sa
din morţi. Cu alte cuvinte s-au plinit vremurile, S-a arătat Mielul lui
existenţial, între fiinţă şi ipostasuri. (Diac. prof. dr. ION ICĂ, jr., Mystagogia Trinitatis,
p. 425).
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Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii şi Porumbiţa S-a arătat ca să-i
pătrundă pe cei din Biserică de „cunoştinţa Adevărului”, sublinia Sfântul
Maxim. Dacă numai în cuvântarea de despărţire, Domnul dezvăluie
ucenicilor taina Mângâietorului, acest lucru nu înseamnă altceva decât că ea
reprezintă punctul culminant al învăţăturii Lui şi al trăirii creştine. În
virtutea acestui fapt, înţelegem că persoana Sfântului Duh se revelează odată
cu taina Preasfintei Treimi şi numai în Trupul tainic al Domnului. De fapt
această teofanie a Preasfintei Treimi în lume, prin întruparea Cuvântului
Tatălui şi prin pogorârea Sfântului Duh, reprezintă factorul fundamental al
iconomiei mântuirii şi un element profund atât catafatic cât şi apofatic. În
virtutea acestui fapt viaţa viitoare, pregătită de Mântuitorul Hristos prin
răstignire şi înviere, nu aparţine numai slavei viitoare, ci şi prezenţei
Sfântului Duh în Trupul tainic al Domnului, pentru îndumnezeirea
oamenilor şi transfigurarea creaţiei. Deci, valoarea şi adevărul Duhului
Sfânt se întemeiază astfel pe faptul că El coboară din cer în Biserică şi este
prezent în cer în Tatăl şi în Fiul, ridicând pe cei din Trupul Său în Împărăţia
cerurilor.51
Mai adăugăm la cele spuse mai sus că Sfântul Duh este o persoană
deofiinţă cu Tatăl şi cu Fiul dar şi distinctă de ei prin caracteristicile sale
ipostatice, manifestându-se ca atare în istoria mântuirii şi efectiv în
Biserică.52 Ca şi Fiul, El revelează pe Tatăl în lume, descoperind iubirea lui
Dumnezeu faţă de lume. Dacă, Dumnezeu-Cuvântul a venit în existenţa
noastră creată, în deplinătatea propriei Sale fiinţe divine şi personale,
descoperindu-ni-se şi împăcându-ne cu Tatăl, Duhul Sfânt este prezent în
Biserica întrucât numai prin El ştim că Mântuitorul Iisus Hristos este Domn,
cum subliniază Sfântul Apostol Pavel.53 Nu încape îndoială iarăşi că Cel ce
ne face cunoscut pe Fiul trebuie să fie „deofiinţă” cu El şi cu Tatăl. În felul
acesta, cunoaşterea Mângâietorului e deodată şi cunoaşterea acestei lucrări,
căci El e numai acolo unde e cunoscut Fiul şi nu poate fi cunoscut decât
într-o legătură nedespărţită cu Fiul. În afara acestei comuniuni în Domnul
nostru Iisus Hristos, nu există o cunoaştere a Duhului Sfânt. Prin urmare,
taina Înomenirii Fiului lui Dumnezeu e concomitentă cu taina pogorârii
Sfântului Duh de la Tatăl ceresc. În această chenoză a Fiului şi a Duhului,
ambele persoane se descoperă una pe alta, cu diferenţa că Duhul îşi ascunde
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Iconomia divină se realizează în lume potrivit cu existenţa lui Dumnezeu, de aceea
oricărei învăţături despre Dumnezeu în sine îi corespunde ceva în ordinea acţiunii lui
Dumnezeu „ad extra”. Întrucât Duhul nu e nici Tatăl şi nici Fiul, nu se cuvine să cugetăm
asupra Lui nici după modul Tatălui şi nici după cel al Fiului, ci să-L cunoaştem după
propriul Său mod, pe baza arătării Lui în planul iconomiei divine, prin care dobândim
comuniunea cu Mântuitorul Iisus Hristos.
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permanent persoana, pentru ca darul Său să devină cu adevărat al nostru.
Aceasta nu înseamnă însă că prezenţa Duhului Sfânt în Trupul tainic al
Domnului e o simplă inspiraţie dumnezeiască de sus. Dimpotrivă, Sfântul
Duh e prezent în Biserică prin comunicarea Lui însuşi, împlinind astfel
lucrarea sfinţirii oamenilor şi a întregii creaţii. Este adevărat, totuşi, că
Sfântul Duh nu poate fi cunoscut în Sine, datorită dumnezeirii Sale, ca şi
modului Său propriu de a exista. Dar El este cunoscut prin harul Său pe care
ni-l face cunoscut prin Mântuitorul Iisus Hristos, identificându-se astfel cu
opera Sa. Aşadar, Duhul este Cel ce ne face posibilă cunoaşterea Preasfintei
Treimi, împărtăşindu-ne din al Său, fiind consubstanţial cu Tatăl şi cu Fiul.
El este totodată inseparabil de Tatăl şi de Fiul, pentru că El este Dumnezeu
adevărat, iar nu o făptură.54
Desigur Duhul Sfânt provine de la Tatăl prin actul purcederii, act
veşnic care indică numai felul diferit de existenţă a Duhului în viaţa
treimică. Prin faptul că Tatăl e cauza celor două persoane ce provin din El,
Fiul şi Sfântul Duh, El este izvorul care defineşte raportul Sfântului Duh cu
Dumnezeirea. Datorită acestei consubstanţialităţi Sfântul Duh trăieşte în
conştiinţa Sa personală revelaţia însăşi a Tatălui ca realitate a propriei Sale
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Sfântul Maxim Mărturisitorul răspunzând la întrebarea 34, zice: „Precum Mintea (nous)
este cauza Cuvântului, aşa e şi a Duhului, dar prin mijlocirea Cuvântului. Şi precum nu se
poate zice de Cuvânt că e al Vocii, aşa nici de Fiul că e al Duhului” (Filocalia II, 34,
p.232). Părintele Stăniloae adaugă la cele spuse de Sfântul Cuvios: „E o interesantă
precizare această asemănare a Duhului cu Vocea. Ea stă în armonie cu asemănarea Lui cu
Viaţa (în tâlcuirea la Tatăl nostru). Dacă Fiul reprezintă în dumnezeire ceva analog cu
complexul de sensuri al lumii, fiind un fel de sens al tuturor sensurilor, al tuturor
raţiunilor, deci mai mult decât ele, Duhul e ceva analog cu aspectul de viaţă al lumii, care,
deşi unit cu ordinea sensurilor, nu se poate identifica cu aceasta. Viaţa are diferite trepte
pe plan creat şi toate trebuie să stea într-o legătură deosebită cu Duhul (viaţa sufletească
naturală, chiar cea biologică, iar în sus, prin energii necreate, cea duhovnicească). De
aceea harul e adus într-o legătură specială cu Duhul Sfânt. Dar pe de altă parte viaţa în
har fiind şi o viaţă de revelare a raţiunilor divine, el ne pune în legătură şi cu Hristos.
Peste tot lumea energiilor divine (a Sofiei), fiind pe de o parte o lume a raţiunilor divine,
dar pe de alta a harului dinamic şi moderator, lumea aceea este o lume a lui Hristos, dar şi
a Duhului Sfânt. Poate acest raport între raţiune şi viaţă explică de ce la început Hristos e
adus în conştiinţa lumii de Duhul, iar apoi Hristos face să se reveleze Duhul, dar abia
revelarea Duhului ne deschide ochii deplin pentru a-L vedea pe Hristos ca Dumnezeu.
Adică întâi o viaţă neştiută de noi (neexperimentată) scoate la iveală raţiunea, aceasta
apoi atrage atenţia asupra vieţii, ca pe urmă viaţa izbucnind cu toată puterea printr-un nou
val să pună în lumină toată profunzimea raţiunilor lucrurilor şi ale lui Dumnezeu (a se
vedea şi paralelismul Duhului cu femeia în conceperea sufletului omenesc al lui Hristos).
Duhul ca Viaţă are un caracter deosebit de raţiune, dar amândouă sunt deodată, din
adâncul care se revelează simultan sub aceste două aspecte nedespărţite, dar
neconfundate. „Prin mijlocirea” înseamnă doar că trebuie să cugeţi întâi la sens ca în
legătură cu el să descoperi viaţa. Sensul şi viaţa sunt deodată şi la un loc, dar cugetarea
chiar privind la viaţă, priveşte întâi sensul ei” (IBIDEM, p. 333-334, nota 41).
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vieţi divine. Faptul că Duhul aparţine unicei fiinţe supreme, unicului
Dumnezeu, îl deosebeşte în mod absolut de orice făptură.55 Acest lucru îl
arată Sfânta Scriptură, care numeşte pe Sfântul Duh „Domn de viaţă
dătător”, adică Dumnezeu adevărat.56 Mântuitorul Hristos Însuşi spune că
Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl şi se trimite în lume de către Tatăl
prin Fiul.57 El Se arată numai acolo unde e cunoscut Fiul, prezenţa şi
acţiunea Lui liberă în numele Fiului, pretutindeni şi totdeauna, fiind
creatoare de comuniune.58 Această lucrare a Sfântul Duh face ca
Mântuitorul Hristos să se unească desăvârşit cu credincioşii Săi în viaţa
Trupului tainic al Domnului, care nu este altceva decât evenimentul
perpetuu al Cincizecimii. Prin urmare, Sfântul Duh subzistă ipostatic în
Tatăl şi străluceşte ipostatic în Fiul, fiind totdeauna prezent şi unit cu Ei
indivizibil în viaţa treimică şi în iconomia divină pentru mântuirea
oamenilor şi transfigurarea cosmosului. El trăieşte conţinuturile personale
ale Tatălui şi ale Fiului dintr-o poziţie aparte, fără să se piardă pe Sine într-un
Eu tri-unic, constituind, astfel, împreună, unicul Dumnezeu personal.59
În Preasfânta Treime există deci o relaţie de fiinţă între Dumnezeu
Duhul Sfânt şi Dumnezeu Fiul. Dacă Duhul purcede din Tatăl prin Fiul,
izvorând veşnic de la Tatăl şi împlinindu-Şi misiunea Sa în istorie prin
Fiul,60 noţiunea „trimiterii”,61 din Evanghelia Sfântului Ioan, exprimă clar
raportul Duhului cu Fiul în ordinea iconomiei, în baza deofiinţimii celor
două persoane divine şi are semnificaţia ei. Astfel, putem spune că Logosul
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(Pr. prof. ILIE MOLDOVAN, Raportul dintre Iisus Hristos şi Sfântul Duh, după epistola a
II-a către Corinteni III, 1-IV, 6, în Revista „Studii Teologice”, nr. 3-4/1967, p. 157-172).
Mai departe spune părintele Ilie că: „Despre Sfântul Duh aflăm, în textele Noului
Testament, că este: putere de sus (Luca 24, 29); împlinirea făgăduinţei (Faptele Apostolilor
2, 33); darul prin excelenţă (IDEM 2, 38); darul Botezului (IDEM 11, 16, 17); dragostea
lui Dumnezeu revărsată în inimile noastre (Romani 5, 5); arvuna învierii (IDEM 8, 23);
puterea semnelor şi a minunilor (IDEM 15, 19); iubirea (Idem 15, 30); calea cunoaşterii
lui Dumnezeu (I Corinteni 2, 12); prezent în diferite daruri şi lucrări (I Corinteni 12, 3-11);
pecetea Tatălui pe inimile noastre (II Corinteni 1,22); alte daruri şi arvuni (II Corinteni 3,
3-6; 5, 5); făgăduinţa (Galateni 3, 14); rod de dragoste, bucurie, pace, viaţă veşnică
(Galateni 5, 22; 6, 8); binecuvântare (Efeseni 1, 3-14); harul pe care Dumnezeu îl
descoperă întru putere (Efeseni 3, 5-7); plenitudine (Efeseni 5, 18); intimitate (Coloseni 1,
18); bucurie (I Tesaloniceni 1, 16); înnoire (Tit 3, 5-7); împărtăşire (Evrei 2, 4)”.
(IBIDEM, p. 673, nota 30).
57
Ioan 15, 26; Ioan 14, 16, 26; Ioan 1, 33; 3, 8, 34; 15, 26; 16, 7, 13-15; I Ioan 3, 24.
58
I Corinteni 12, 3; I Ioan 4, 2; Ioan 14, 16, 26; 15, 26; 16, 7; Romani 12, 8; I Corinteni 14,
3; I Timotei 4, 12.
59
Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Sfânta Treime, structura supremei iubiri, în Revista
„Studii Teologice”, nr. 5-6/1970, p. 347.
60
Ioan 15, 26.
61
Ioan 15, 26.
56

56

şi Duhul sunt două raze ale aceluiaşi soare sau „mai degrabă doi sori”, ce ne
apar, totdeauna, uniţi şi deosebiţi, în chip negrăit, într-o lucrare comună prin
care-L manifestă în lume pe Tatăl. Datorită acestui fapt, Sfântul Duh este
acolo unde este şi Fiul, ceea ce face să nu poată fi transformată prezenţa Lui
într-o pură subiectivitate naturală, umană, colectivă sau personală. Aceasta
denotă efectiv că Sfântul Duh vine la noi de la Fiul, iar acest lucru înseamnă
că noi îl primim nu numai să ne sfinţească şi să ne îndumnezeiască, ci şi să
întipărească în noi calitatea de fii ai Tatălui ceresc. Mai mult, Sfântul Duh
ne pune în relaţia în care este Fiul cu Tatăl pentru a ne introduce în ordinea
Învierii, deschizându-ne Împărăţia lui Dumnezeu.62 Ca atare, dacă persoana
Sfântului Duh este slava negrăită a Tatălui Însuşi, din care purcede din
veşnicie, Fiul, Cel deofiinţă cu El, Se naşte din veci din Tatăl şi din veci
primeşte pe Sfântul Duh, care aparţine Tatălui. Duhul încununează pe Fiul
cu slavă, pentru că El în raport cu Tatăl este Împărăţie, iar în raport cu Fiul
este Cel care unge. În Preasfânta Treime, Fiul este Acela care-L descoperă
deplin pe Tatăl, dar în această mişcare a Sa se umple de Duhul, care Se află
în El ca preamărire. Se poate spune că Sfântul Duh e fericirea cea dinainte
de veci a Tatălui şi a Fiului, cu completarea că Fiul o are în alt mod decât
Tatăl, căci Tatăl o are ca Împărăţie, fiind numai a Lui după existenţă, iar
Fiul o are ca Ungere, însuşindu-Şi slava ce o descoperă Tatăl faţă de Sine.63
Precizăm faptul că Fiul, încununându-Se cu slavă de la Tatăl, nu se schimbă
din rolul Său de Fiu, căci are ungere ca unul care primeşte pe Duhul
împreună cu propria Sa existenţă. Apoi, naşterea Fiului şi purcederea
Duhului nu sunt succesive, ci simultane, în aşa fel că naşterea Fiului e o
revelaţie deplină a Tatălui, în deplina dobândire a filiaţiei divine, iar
purcederea Duhului, care-i al doilea mod de revelare a Tatălui, poartă în sine
o referinţă la modul revelator al naşterii. Deci, purcederea nu e altceva decât
manifestarea de sine liberă, activă şi nemijlocită a Tatălui, Care proslăveşte
pe Fiul pe care Îl naşte. Cât priveşte pe Duhul Sfânt, în timp ce Fiul e
revelaţia Tatălui, El e revelaţia Fiului de la Tatăl, prin faptul că Fiul îşi
împropriază mărirea cu care este încununat de Tatăl. În felul acesta Sfântul
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Duh este şi descoperirea Tatălui ca Tată. Deşi purcede numai de la Tatăl
fără mijlocire, ca şi Fiul, prin Fiul a ajuns să fie Duh al Tatălui, fiindcă Cel
care-L purcede este şi Tată. Prima persoană a Preasfintei Treimi purcede pe
Sfântul Duh, numai în calitate de Tată al Fiului, adică numai întrucât are un
Fiu. Tatăl nu e ajutat cu nimic de Fiul în acest act, dar pentru aceasta relaţia
dintre Tatăl şi Duhul nu rămâne neafectată de relaţia dintre Tatăl şi Fiul.
Cuvântul şi Duhul provin, deci, din persoana Tatălui prin mişcări proprii, în
mod inseparabil unite cu El şi în El, înfăţişându-Se ca cele două mărimi ale
Lui, cum ne spun Părinţii Bisericii. Din această cauză cele două persoane,
care ies din aceeaşi sursă, sunt legate între ele în mod personal şi
consubstanţial.64 Ca atare, în Sfântul Duh, Tatăl îşi manifestă necontenit
bucuria faţă de Fiul Său, iar această manifestare e una cu provenirea ei din
Tatăl. Duhul, ca ungere împărătească, exprimă întreaga relaţie a Tatălui faţă
de imaginea Sa; deci, în Duhul se exprimă încă odată Tatăl integral, dar faţă
de Fiul Său căruia îi împărtăşeşte slava Sa. Din acest motiv, actul purcederii
cuprinde în sine relaţia Duhului Sfânt cu Tatăl, Cel care are un Fiu, iar
Sfântul Duh este, pentru Fiul, Duhul Tatălui Său, slava şi cununa Sa,
manifestarea dragostei Tatălui faţă de El. Tatăl, la rândul Său, Îl vede pe
Fiul strălucind în această bucurie a Sa, adică în Duhul. În felul acesta slava
revărsată de Tatăl peste Fiul devine şi slava Fiului, căci o trăieşte ca o
fericire pe care o arată şi El faţă de Tatăl. Fiul Şi-a însuşit mărirea ipostatică
care-l însoţeşte şi-l încununează şi astfel, pe lângă acest obiect al ei, este şi
subiect al ei. Fiul Se manifestă faţă de Tatăl cu bucuria sau fericirea Tatălui
devenită şi a Sa. În aceste condiţii, Duhul Tatălui devine în mod propriu şi
Duhul Fiului. Duhul Sfânt este deci iubirea ipostatică ce purcede din Tatăl şi
se odihneşte în Fiul. El este bucuria Tatălui de a avea un Fiu şi deopotrivă
este bucuria ipostatică a Fiului de a avea un Tată. Duhul Sfânt este astfel
elementul comuniunii în Treime. În acest context este clar că purcederea
Sfântul Duh nu se schimbă cu nimic strălucind din Fiul, pentru că El e un
ipostas care şi-a asumat în sine esenţa cea una a Dumnezeirii. Aşadar,
provenind de la Tatăl, Sfântul Duh e Duhul Fiului, fiind primit de Fiul şi
trăit de El ca Fiu, ceea ce înseamnă că noţiunea de strălucire stă în legătură
foarte strânsă cu cea de purcedere. Ea aduce cu sine posibilitatea unei mai
bune înţelegeri a noţiunii de „ungere”, pe lângă faptul că aceste noţiuni se
întregesc în mod fericit.65
Faptul că Sfântul Duh nu se descoperă pe Sine din Tatăl, decât
strălucind în Fiul, arată mai întâi, că purcederea şi strălucirea sunt acte
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Pr. conf. ILIE MOLDOVAN, Învăţătura despre energiile divine necreate în preocupările
ecumeniste contemporane, în „Mitropolia Banatului”, nr. 3 – 4/1983, p. 697.
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IBIDEM, p. 698-699. A se vedea şi Sfântul Atanasie cel Mare, Epistole, PSB 16, trad. Pr.
prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988, p. 40-41.
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nedespărţite şi neconfundate, primul act fiind corelativ cu însuşirea Tatălui
de a fi izvorul a tot ce există, iar al doilea cu însuşirea ipostatică a Fiului de
a-L revela pe Tatăl, ca adâncul fiinţei din care se naşte etern Cuvântul –
raţiunea supremă. Cât priveşte strălucirea, spre deosebire de purcedere, nu
implică o relaţie de cauzalitate, ceea ce arată că legătura dintre Fiul şi
Sfântul Duh e întemeiată numai pe originea lor comună.66 Deci, ideea că
Sfântul Duh se face cunoscut „prin Fiul” presupune, pe plan veşnic, atât
„ieşirea” Duhului de la Tatăl, cât şi „odihnirea” Lui în Fiul. Întrucât Duhul
nu iese din interiorul Treimii, „arătarea” face legătura dintre aceste două.
Tatăl, ca unul ce este îndreptat spre Fiul, vede pe Sfântul Duh odihnindu-Se
peste El, deşi odihnirea este un rezultat al purcederii Duhului în Sine. Pentru
Tatăl, odihnirea e identică cu strălucirea Duhului care purcede de la El,
pentru că e identică cu ungerea împărătească ce i-o conferă Fiului Duhul
Sfânt Însuşi.67 Mai concret, Fiul este chipul Tatălui prin naşterea Lui din
veci. Fiul revelează sau descoperă în chip ipostatic sau personal şi veşnic
chipul Tatălui. Prin purcederea Sa din veci din Tatăl, Duhul Sfânt revelează
sau descoperă ipostatic chipul Tatălui, însă într-un mod distinct de felul cum
Îl revelează Fiul pe Tatăl prin naşterea Sa din veci. Naşterea Fiului şi
purcederea Duhului Sfânt din Tatăl sunt acte de ,,generare” eterne şi
simultane. Evident, Duhul Sfânt nu descoperă chipul Tatălui prin Fiul, ci în
chip nemijlocit prin purcederea Sa din Tatăl. Astfel, comuniunea Fiului cu
Duhul este centrată pe rămânerea şi odihna Duhului în actul purcederii Sale
din Tatăl în Fiul sau peste Fiul şi în strălucirea Lui din Fiul către Tatăl. Este
vorba aici de o dublă ungere sau confirmare, pe de o parte Duhul Sfânt îl
confirmă pe Fiul ca Fiu al Tatălui şi pe Tatăl ca Tată al Fiului.
Deci, termenul de strălucire, care indică relaţia personală specială
între Fiul şi Duhul pe plan etern şi care arată pe Duhul ca Duh de Fiu, pune
în lumină şi relaţia lor în ordinea iconomiei mântuirii neamului omenesc.
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Subliniem faptul că strălucirea Duhului este un act veşnic care nu poate fi înţeles decât ca
un mod deosebit al Fiului de a-L avea pe Duhul odihnindu-Se peste El şi de a se raporta
prin El la Tatăl. În acest caz, Sfântul Duh fiind o persoană ce rămâne fiinţial în Fiul, în
strălucirea Sa exprimă cu fidelitate mesajul iubirii filiale.
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Termenul arătare sau strălucire indică actul încununării cu slavă, actul sălăşluirii depline a
Duhului peste Fiul. Pentru că Fiul e despărţit în mod real de Tatăl şi strălucirea Duhului prin
Fiul este reală: „Numai prin Fiul străluceşte Duhul şi în Duhul este cunoscut Dumnezeu”,
spune Sfântul Atanasie cel Mare (PG 26, 573 CD). Fără Fiul nu poate fi concepută nici
odihnirea şi nici strălucirea Duhului, care provine de la Tatăl, iar fără Tatăl strălucirea n-ar fi
sesizată pe plan etern. Astfel, arătarea Sfântului Duh prin Fiul înseamnă strălucirea slavei
negrăite atât peste Fiul, cât şi peste Tatăl, căci Fiul este Cel ce o exprimă, iar Tatăl este Cel ce
o cunoaşte. Deci, Duhul străluceşte din Fiul nu ca unul ce are aceiaşi fiinţă cu Fiul sau posedă
aceleaşi energii necreate, ci ca Cel ce este un purtător personal deosebit al aceleiaşi fiinţe şi
aceloraşi energii. (Pr. ILIE D. MOLDOVAN, Învăţătura, p. 700. A se vedea şi Pr. prof.
Dumitru Stăniloae, Relaţiile treimice, p. 509).
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Desigur strălucirea exclude o relaţie de cauzalitate, acest lucru ne
însemnând că noţiune ar exprima numai o relaţie de deofiinţime, deoarece
Duhul nu purcede din Fiul, adică fiinţial nu trece de El ci numai iradiază din
el. În ordinea existenţei veşnice, strălucirea face parte din acea mişcare prin
care Duhul readuce doimea Tată-Fiu la unitatea iubirii şi a privirii reciproce,
pe când în ordinea iconomiei, strălucirea e însăşi traducerea acestei mişcări
pe planul energiilor divine necreate. Prin urmare, Sfântul Duh,
statornicindu-se în persoana Fiului, ca în locul Său propriu, îşi îndreaptă
lucrarea Sa spre creaţia la care şi El a luat parte la facerea ei. Evident,
această ieşire a Lui din sânul Treimii e şi ea tot o strălucire, căci este o
„ieşire” a Celui ce străluceşte din Cel care străluceşte, cum am spune:
„lumină din lumină”. Dar, după cum în ordinea vieţii veşnice Duhul,
strălucind din Fiul nu iese din El ca persoană, tot la fel şi în iconomia
divină, „dăruirea” Duhului, ca lucrare divină naturală, implică o prezenţă a
persoanei Lui, fără ca să iasă din „locul” în care se odihneşte, adică din
Trupul tainic al Domnului. Această lucrare vrea să fie, mai degrabă, o
ridicare a făpturilor în comuniunea treimică, prin Duhul Domnului. De fapt
Duhul ce se trimite făpturii de Fiul şi prin Fiul are rolul de a ridica Biserica
în „Duhul” cel ce străluceşte Tatălui din Fiul, adică de a o împreuna cu
Fiul.68
Prin urmare, după Sfinţii Părinţi, „Fiul e chipul Tatălui, iar Duhul e
chipul Fiului”,69 adică Sfântul Duh descoperă pe Fiul ca persoană, căci
odihnindu-se ipostatic în Fiul, se sălăşluieşte după lucrarea Sa din Fiul peste
toţi aceia cărora le descoperă pe Fiul. Cât priveşte lucrarea Duhului în
Biserică, aceasta e un dar, o trimitere, este extinderea naturală a Duhului în
afara Preasfintei Treimi. De bună seamă că aceasta nu înseamnă o „ieşire”
fiinţială a Lui din Fiul, în care străluceşte şi în care e văzut de Tatăl. Căci pe
când Tatăl îl priveşte pe Fiul în strălucirea ipostatică a Lui, adică în Sfântul
Duh, pe atât cei care îl cunosc pe Mântuitorul Hristos ca Fiu al lui
Dumnezeu, nu-l privesc în această lumină, ci numai în harul sau energiile
Duhului. De bună seamă că Preasfântul Duh, în lucrarea Sa, fiind strălucirea
ce se adresează Tatălui şi având originea în Tatăl, ne străluceşte şi nouă
această strălucire ca „formă” ce ne sfinţeşte şi ne ridică în comuniunea de
taină a Preasfintei Treimi. În atare caz, Duhul e chipul Fiului în sensul că El
îl manifestă pe Fiul în relaţia Lui de Fiu faţă de Tatăl şi tot în această relaţie
ni-l descoperă şi nouă. Fără îndoială că în această lucrare Duhul nu e un
68

Această învăţătură ne arată că Duhul e chipul Fiului şi după care, în energiile divine
Duhul actualizează tot ceea ce e Fiul pentru Tatăl, cum subliniază părintele Ilie Moldovan.
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ieşind din Tatăl şi odihnindu-Se în Fiul şi fiind puterea Lui de expresie.
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intermediar între Fiul şi noi, căci El lucrând asupra noastră din Fiul, ne
aşează şi pe noi Trupul tainic al Domnului în poziţia în care se găseşte Fiul
faţă de Tatăl, adică în situaţia de fii ce privesc spre Tatăl. În acest fel, Duhul
ne face asemenea Fiului, împărtăşindu-ne de strălucirea şi de lucrarea Sa
către noi, iar noi, dobândind în Trupul tainic al Domnului asemănarea divină
prin Duhul şi în Duhul, suntem îndumnezeiţi şi ridicaţi la o viaţă nouă de
comuniune cu Preasfânta Treime. Fireşte, această împărtăşire nu înseamnă
transfigurarea noastră după chipul propriu al Sfântului Duh, ci după chipul
Fiului Tatălui cel veşnic. Aceasta se explică prin faptul că Sfântul Duh e
chipul Fiului în alt mod decât e Fiul chipul Tatălui. De fapt, Sfântul Duh,
primind această calitate numai prin faptul strălucirii Sale din Fiul, se
înţelege de la sine că această însuşire nu poartă semnificaţia unei relaţii de
origine. Apoi, lucrarea Sfântului Duh nu echivalează cu o ieşire a Duhului
din Fiul, asemenea ieşirii Fiului din Tatăl. Dimpotrivă, în strălucirea Sa,
Duhul Se arată purtătorul unui răspuns pe care Fiul îl adresează iubirii
Tatălui, din care iradiază bucuria şi mângâierea filială, de aceea cei care
dobândesc pe Duhul Sfânt nu se face fii ai Fiului, ci fii ai Tatălui ceresc.
Deci, venirea Duhului Sfânt peste credincioşii din Trupul tainic al Domnului
îi cuprinde în Fiul şi-i uneşte pe toţi în El cu Dumnezeu-Tatăl şi tot în El ne
uneşte pe unii cu alţii. El este în Trupul tainic al Domnului principiul acestei
comuniuni cu Fiul şi în Fiul. Ca atare, primirea înfierii divine, în acest
context, nu diminuează identitatea proprie a nimănui, ci o conturează şi mai
mult făcând-o veşnică şi în unire cu Dumnezeu Tatăl, prin Fiul în Duhul
Sfânt. Cu alte cuvinte, dobândirea Duhului Sfânt, în Biserică prin Sfintele
Taine, ca Duh de Fiu, face ca Fiul Însuşi să fie pentru fiecare credincios o
prezenţă intimă, din care se revarsă dragostea filială, care sfinţeşte fără să
distrugă şi care uneşte fără să contopească.
După cum vedem, Sfântul Duh lucrează în Biserică în acord cu
propriul Său mod de existenţă, arătând pe Fiul Tatălui. Revelând pe Fiul, El
ne pune faţă-n faţă cu Dumnezeu-Tatăl, deşi în iconomia mântuirii noastre
El se află înapoia Tatălui şi a Fiului. În felul acesta revelarea Fiului
constituie o descoperire a Sfântului Duh în energiile necreate. Deci, în
dinamica revelării desăvârşirilor divine, în care se oglindeşte ordinea
interioară a vieţii treimice, Tatăl are atributul de manifestat, fiind principiul
unic al Dumnezeirii, iar Fiul este manifestarea Tatălui. Datorită acestei
relaţii caracteristica personală a Fiului constă în naşterea Sa din Tatăl, deci
în manifestarea Sa faţă de Tatăl ca Fiu. Această manifestare însă are loc prin
Duhul filial pe care-l primeşte de la Tatăl. În virtutea acestui fapt şi Duhul
Însuşi descoperă pe Fiul în relaţia Sa cu Tatăl, descoperindu-se în acest fel şi
pe Sine. Ca atare, raportul dintre Fiul şi Duhul faţă de Tatăl, constituie o
condiţie de revelare a unuia prin celălalt, lucrarea şi descoperirea având o
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profundă interioritate reciprocă.70 Din acest punct de vedere, în Trupul tainic
al Domnului, dobândirea Sfântului Duh e o treaptă nouă şi ultima în unirea
credincioşilor cu Preasfânta Treime.71 În această manifestare a măririi lui
Dumnezeu, Sfântul Duh participă efectiv ca dătător de viaţă divină, ca Cel
Se roagă împreună cu noi şi ca Mângâietor permanent. Astfel, opera divină
se dovedeşte în Duhul Domnului a fi putere făcătoare de viaţă şi viaţa însăşi
ca mişcarea de la un Tată iubitor orientată şi dirijată spre Fiul iubit în Duhul
Sfânt.72 Această actualizare a lucrării divine în Sfântul Duh corespunde
evident vieţii trăite în adevăr,73 care este un alt aspect al relaţiei Sfântului
Duh cu Fiul, în ordinea iconomiei divine. Desigur, toate aceste trăiri divine,
dăruite nouă de Duhul Sfânt în Biserică, se regăsesc pe deplin înrădăcinate
în Dumnezeu-Cuvântul înomenit, în darurile ce-i sunt proprii. Fiul, care
manifestă natura Tatălui, e adevărul, iar Duhul care e suflarea lui
Dumnezeu, se leagă de acest adevăr şi-i dă viaţă, îl actualizează. La rândul
său, Sfântul Duh e puterea cuceritoare care deschide adâncurile adevărului
şi-l transformă în iubire, inspiraţie, libertate şi frumuseţe. În consecinţă,
Adevărul divin este Cuvântul Tatălui, iar viaţa acestui adevăr este Sfântul
Duh care purcede de la Tatăl şi se odihneşte în Fiul. Apoi, în Sfântul Duh
cunoaşterea se identifică cu iubirea, căci „aceasta este viaţa veşnică: Să te
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos pe care
L-ai trimis”,74 ne spune Mântuitorul Iisus Hristos în rugăciunea arhierească.
Evident, unitatea dintre cele trei Persoane ale Preasfintei Treimi şi
taina comuniunii dintre Ele este definită prin termenul întrepătrundere
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Din acest motiv Duhul Se arată prin Fiul aşa cum Fiul lucrează prin Duhul şi Se
descoperă prin El.
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Este important de subliniat faptul că Sfântul Duh, în Trupul tainic al Domnului, revelează
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viaţa adevărului.
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Ioan 4, 24: „Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să i se închine în duh şi în
adevăr”.
74
Ioan 17, 3.

62

perihoreză.75 Sfântul Ioan Damaschin spune că din descoperirea
dumnezeiască a Sfintei Scripturi am învăţat şi credem: „întru Unul
Dumnezeu, un început, o esenţă, o dumnezeire, o putere, o voinţă, în trei
subzistenţe desăvârşite, unite fără confuzie şi împărţite fără separare”.76
Astfel, „un Dumnezeu care e înainte de toate, întru toate şi mai presus de
toate, este crezut şi închinat în Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh; Unimea în Treime
şi Treimea în Unime, unită necontopit şi divizată neîmpărţit”. Deci,
Dumnezeu este unu în esenţă şi întreit în ipostase Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,
adică trei manifestări individuale ale începutului, trei divinităţi personale,
toate trei fiind legate între ele, unite în aceeaşi esenţă divină, care este în
Tatăl. Tatăl are întreaga esenţă divină şi o împărtăşeşte în întregime Fiului şi
Sfântului Duh, neîmpărţită şi nelimitată. Cele trei ipostase le înţelegem nu
ca „părţi” ale divinităţii, calităţi, expresii, sau manifestări, ci fiecare ipostas
există independent şi are întreaga esenţă divină comună tuturor persoanelor
Preasfintei Treimi. Astfel, în Dumnezeu sunt „trei ipostase: Tatăl, Fiul şi
Sfântul Duh,” toţi trei fiind deofiinţă şi nedespărţiţi. Cu toate acestea, cum
spune Sfântul Grigorie de Nazianz, deşi „fiecare dintre persoanele Treimii
acţionează într-un mod diferit sau parţial diferit; şi totuşi nu sunt trei
dumnezei, ci Unul”.77 De aici înţelegem că există o „Unitate în Treime şi
Treimea în Unitate, fiind adorată, şi în mod paradoxal deţinând atât
unitatea cât şi separarea”.78 Totodată, în această unitate ni se arată monada
datorită unităţii Persoanelor în Tatăl, dat fiind că „în Sfânta Treime, ceea ce
este comun şi ceea ce este considerat, este esenţa”.79 Apoi, prin unitatea
Treimii şi asemănarea atributelor, lucrărilor şi a voinţei, înţelegem că Tatăl
este Începutul comun, Prima Cauză, în relaţia cu Fiul cât şi cu Duhul
Sfânt,80 deşi Persoanele divine nu sunt nici amestecate, nici combinate, nici
confundate. Ca atare, cele trei Persoane ale Preasfintei Treimi sunt legate
între Ele, unite fără confuzie în dumnezeire; îndeosebi pentru că Ele sunt de
aceiaşi fiinţă şi pentru că Unul îl cuprinde pe Celălalt fără confundare, după
cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos: „Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru
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Mine”.81 Deci, afirmă Sfântul Ioan Damaschin: „având aceiaşi Esenţă şi
sălăşluind Unul în Celălalt, având aceiaşi voinţă, energie, putere, autoritate
şi mişcare, recunoaştem, ca să spunem aşa, indivizibilitatea şi unitatea lui
Dumnezeu. Cu siguranţă, este Dumnezeu, Cuvântul Său şi Duhul”.82
Această relaţie exclude orice împărţire sau separare a esenţei, sau
subordonare a celor trei Persoane. De aici înţelegem că persoanele
Preasfintei Treimi sunt distincte una de cealaltă şi se deosebesc prin
caracteristicile personale. Persoanele sunt diferite Una de Cealaltă, fiecare
posedând întreaga dumnezeire, astfel încât fiinţa divină rămâne neîmpărţită
şi nedespărţită, potrivit cuvântului Sfântului Grigorie de Nazianz,
„Divinitatea este neîmpărţită în Persoane diferite”.83 În acest context, Tatăl
este fără început, nu numai că este fără timp, ci şi că este în orice mod fără
cauză. El este singura Cauză şi Rădăcină şi Izvor al dumnezeirii
contemplate, în Fiul şi Sfântul Duh. El este, totodată, singura Cauză
originară a celor ce s-au făcut, dar nu singur Creator. El este singur Tată al
unui unic Fiu şi singur purcezător al unui unic Duh Sfânt. Faţă de Fiul şi de
Sfântul Duh, El este mai mare, dar numai în calitate de cauză, fiind întru
toate celelalte acelaşi şi de aceeaşi cinste cu Aceştia, cum subliniază Sfântul
Grigorie Palama.84 Tatăl Se deosebeşte de celelalte Persoane întrucât naşte
în mod natural şi veşnic pe Fiul şi purcede pe Duhul Sfânt; Fiul Se
deosebeşte de Tatăl şi de Duhul, prin faptul că este născut din Tatăl; şi
Duhul Sfânt se deosebeşte de Tatăl şi de Fiul, prin purcederea din Tatăl.
Astfel, „caracteristica Tatălui este faptul că nu este născut, a Fiul este
naşterea Sa din Tatăl, şi a Duhul Sfânt purcederea Sa din Tatăl”.85Aceste
însuşiri ipostatice, zice, Sfântul Grigorie de Nazianz, ale celor trei
81

Ioan 14, 11.
După Sfântul Ioan Damaschin, „în aceste ipostase, sau însuşiri personale, se diferenţiază
cele trei sfinte subzistenţe, fiind în mod indivizibil împărţite, nu prin esenţă, ci prin nota
distinctivă, propriu-zisă a subzistenţei” (Despre cele Două Voinţe ale lui Hristos, PG 95,
860, 829).
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IBIDEM, PG 95, 825-8.
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Am dori să precizăm faptul că atunci când Mântuitorul spune: ,,Tatăl este mai mare decât
Mine” se referă la omenitatea Sa. Naşterea Fiului şi purcederea Duhului nu sunt acte
generale supuse categoriilor spaţio-temporale, ci sunt eterne şi simultane cu nenaşterea
Tatălui în raport cu fiinţa divină, şi în raportul simultan al Fiului şi al Duhului cu fiinţa
divină. Efectiv această suprasimultaneitate exclude orice prioritate ,,ontologică” a Tatălui
faţă de Fiul şi Duhul Sfânt şi, în chip radical, orice prioritate logică.
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Recapitulând cele enunţate putem spune că Tatăl este nenăscut, fără cauză şi fără început,
fiind în acelaşi timp „Începutul, Rădăcina şi Izvorul Fiului şi al Sfântului Duh”. El este
cauza Lor, dat fiind faptul că El este Tatăl Fiului şi tot din El purcede de-a pururea Duhul
Sfânt. Fiul este născut din Tatăl, iar Duhul Sfânt izvorăşte sau purcede din Tatăl. „Fiul este
cel Născut şi Duhul Sfânt cel purces. Acest lucru nu poate fi explicat, cu riscul de a elimina
ceea ce este evident”, zice Sfântul Vasile cel Mare (SF. VASILE CEL MARE, Împotriva
sabelienilor 4, PG 31, 609; SF. GRIGORIE DE NAZIANZ, Omilia 31,14, PG 36,149).
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subzistenţe sfinte diferă între ele, fiind indivizibile, neseparate în esenţă, ci
în nota distinctivă a subzistenţei specifice şi adecvate.86 Datorită acestei
deofiinţimi între persoanele Preasfintei Treimi nu este nici un „înainte” sau
„după”, nici un „primul” sau „al doilea”, „nu poate fi primul Dumnezeu, sau
al doilea Dumnezeu”, cum spune Sfântul Ioan Damaschin.87
Referitor la subiectul purcederii Duhului Sfânt, este necesar să
explicăm cât mai concis dogma care a produs neînţelegeri între ortodocşi şi
catolici.88 Încă din primul mileniu creştin şi până astăzi mărturisirea
Bisericii Ortodoxe, cu privire la Duhul Sfânt care purcede din Tatăl, este în
acord cu Crezul celui de-al doilea Sinod Ecumenic şi cu Sfânta Tradiţie.
Sfânta Scriptură, în special bine-cunoscutul verset de la Sfântul Apostol şi
Evanghelist Ioan,89 învaţă că Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl.
Catolicii însă susţin nefundamentat şi eretic că Duhul Sfânt „ purcede din
Tatăl şi din Fiul” (procedit ex Patre filioque), în pofida învăţăturii Sfintei
Scripturi şi a Sfintei Tradiţii. Ortodocşii au crezut de totdeauna că Duhul
Sfânt purcede din Tatăl. Acest lucru este dovedit de Sfântul Evanghelist
Ioan, care foloseşte diferit verbe şi înţelesuri ale lui „a purcede” la timpul
prezent în legătură cu Tatăl, şi „a trimite” la viitor în legătură cu Fiul.90 Deci
când vorbeşte despre purcederea Duhului Sfânt din Tatăl se înţelege că este
vorba de un act veşnic care se săvârşeşte numai din Tatăl nu şi din Fiul. Iar
când vorbeşte despre ordinea cronologică de arătare, manifestare şi de
trimitere a Duhului în lume, se afirmă purcederea Duhului din Tatăl prin
Fiul. Sfântul Grigorie Cipriotul spune lămuritor: „pentru că Duhul Sfânt
purcede în chip firesc din Tatăl, El se revarsă peste creaţie prin Fiul”.91
Deci, prin cuvintele „prin Fiul” înţelegem că Duhul este trimis în lume,
„revărsat” sau „înfăţişat” prin Fiul.92 El este mai bine zis „ştiut” prin Fiul şi
nu în înţelesul latin „şi de la Fiul”, ca şi cum Ipostasul Duhului Sfânt şi-ar
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SF. GRIGORIE DE NAZIANZ, Omilia 29, 2, PG 36, 76.
Prin urmare spune Sfântul Ioan Damaschin, credem în Tatăl, în Fiul şi în Duhul Sfânt,
Tatăl din care s-a născut Fiul, şi din care purcede Duhul Sfânt de a pururea, dincolo de timp
şi de înţeles. Astfel, „am învăţat că este o diferenţă între naştere şi purcedere, dar firea
diferenţei nu o înţelegem” (IBIDEM, I, 8, PG 95, 824, 837).
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În acest studiu vom aborda această problemă numai în treacăt, lăsând ca în alte lucrări ale
noastre viitoare să analizăm mai amănunţit această dogmă foarte importantă din teologia
noastră ortodoxă.
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Ioan 15, 26.
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SF. VASILE CEL MARE, Scrisoarea 52, 3, PG 32, 396; SF. GRIGORIE DE
NAZIANZ, Discursul 25, 16, PG. 35, 1221; Discursul 31, 8, PG 36. 141.
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Dumnezeirea triipostatică se descoperă în creaţie prin energii sau lucrări ale harului sau
personal, ca persoane, de la Tatăl, prin Fiul în Sfântul Duh. Vechiul Testament pregăteşte
venirea sau întruparea Fiului, iar la Cincizecime Mântuitorul Iisus Hristos trimite în lume
pe Duhul Sfânt de la Tatăl.
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avea Izvorul sau Începutul şi din Fiul. Ca tare, izvorul şi originea veşnică a
Sfântului Duh este numai Tatăl, învăţătura ortodoxă, mărturisind pe Tatăl ca
Izvor şi Origine atât al Fiului cât şi al Duhului Sfânt. Sfântul Ioan
Damaschin înfăţişează clar această învăţătură când zice că el crede: „întru
Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul: Care din Tatăl purcede, Tatăl
fiind Singura Cauză. Purcede din Tatăl şi se comunică prin Fiul şi participă
la toată creaţia. Deci, vorbim despre Sfântul Duh ca despre Tatăl, şi Îl
numim Duh al Tatălui. Dar nu vorbim despre Duhul ca despre Fiul. Apoi,
mărturisim că Duhul se manifestă şi ni se împărtăşeşte prin Fiul. Dar
Duhul Sfânt al Tatălui purcede de la Tatăl. Căci nu este mişcare în afară de
Duhul. Menţionăm de asemenea că Duhul Fiului, nu ca purcezând din El, ci
purcede prin El din Tatăl, căci Tatăl este singura Cauză”.93 Deci, Duhul
93

SFÂNTUL IOAN DAMASCHIN, Expunerea Credinţei Ortodoxe I. 8. 12, PG 94, 821-833.
849. Omilia Despre mântuirea divină IV: PG 96. 605. Se ştie că până în secolul 9, Biserica
Răsăriteană n-a combătut adausul filioque în mod oficial. În momentul în care acesta a fost
introdus necanonic în Simbolul de Credinţă, şi papa Nicolae I a încercat să-l impună
Bisericii Ortodoxe din Bulgaria. În anul 1014, în Roma, Benedict al VIII-lea a fost obligat
să accepte Filioque sub presiunea Împăratului german Henric al-II-lea, ortodocşii răsăriteni
au protestat în faţa acestei măsuri. Din nefericire, Filioque a devenit elementul de dispută ce
a dus la schismă – şi nu doar la începutul secolului 9, ci şi la sfârşitul secolului 11,
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Crezul cât şi Biserica adevărată (I. Karmiris, Schisma Bisericii Romane, Atena, 1950).
Adaosul Filioque în Crez este în fond un fals, o erezie şi o învăţătură necanonică. În primul
rând, Filioque se opune în mod clar Sfintei Scripturi. În al doilea rând, este contrar, din
punct de vedere istoric şi dogmatic, Tradiţiei dogmatice a Bisericii. Biserica n-a învăţat
niciodată această erezie, lucru confirmat de al doilea Sinod Ecumenic, când s-au formulat
cele 8 articole ale Crezului, despre Sfântul Duh. De atunci nu s-a menţionat altceva la vreun
Sinoad Ecumenice, sau de vreun părinte al Bisericii Răsăritene. În al treilea rând, din punct
de vedere dogmatic, Filioque este fără îndoială o erezie. A susţine rătăcirea filiocvistă
însemnă să introduci în Sfânta Treime şi elementul diarhiei pe lângă cel al monarhiei
Tatălui, mărturisit de Sfânta Scriptură şi de Sfinţii Părinţi. În al patrulea rând, din punct de
vedere eclesiologic, este o gravă abatere de la adevărul de credinţă, fiind necanonic,
incomplet şi introdus în mod abuziv de către apuseni, de un sinod local, în Simbolul NiceoConstantinopolitan care aparţine întregii Biserici Universale care poartă pecetea
infailibilităţii şi a neschimbabilităţii, garantate de lucrarea Sfântului Duh. După cum se
cunoaşte, Părinţii au stabilit la primele două sinoade ecumenice, şi apoi s-a preluat şi s-a
ratificat de către cele cinci sinoade ecumenice, interzicerea oricăror adaosuri, sau omiteri la
Simbolul credinţei. Astfel, potrivit definiţiei de la al treilea Sinod Ecumenic: „Nimănui nu-i
este permis să prezinte o altă credinţă, scrisă sau compusă, diferită de cea definită de
Sfinţii Părinţi, care s-au reunit sub îndrumarea Duhului Sfânt, la Niceea” (MANSI,
Canonul 7, Sinodul IV, 1361). Această interdicţie a fost repetată şi de celelalte sinoade
ecumenice. La vremea sa, Sfântul Vasile cel Mare îşi exprima profetic îngrijorarea când
zicea: „nici unul din aceste cuvinte să nu fie schimbate” (PG 32, 529). Şi Sfântul Chiril al
Alexandriei adaugă că „nimănui nu îi este permis a modifica vreun cuvânt din câte sunt
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adevărului purcede numai de la Tatăl,94 însuşirea lui fiind purcederea din
Tatăl, aşa cum însuşirea Fiului este naşterea din Tatăl. Dacă Duhul Sfânt ar
purcede şi de la Fiul, ar reieşi că Duhul se distinge de Tatăl prin mai multe
însuşiri decât Fiul. Şi dacă Duhul S-ar distinge prin mai multe diferenţe
decât Fiul, atunci Fiul ar fi mai aproape de fiinţa Tatălui decât Duhul. Prin
urmare Filioque este „cel mai rău lucru dintre rele” se spune în scrisoarea
Patriarhului Petru al Antiohiei adresată Patriarhului Mihail Cerularie.95
Datorită acestei probleme catolicii s-au despărţit de Biserica ortodoxă,
singura, una, sfântă, sobornicească şi apostolică.96
În concluzie Biserica este chemată la fiinţă de către Dumnezeu Tatăl,
prin Fiul în Duhul Sfânt. Cel Preaînalt „aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său
Cel Unul-Născut L-a dăruit ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
viaţă veşnică”.97 Sfântul Duh, care purcede de la Tatăl, a fost trimis în lume
să conducă pe cei botezaţi în numele Preasfintei Treimi la tot adevărul,
reamintindu-le de tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut şi a învăţat.98
Astfel că în Biserică, prin Sfântul Duh, credincioşii sunt uniţi cu
Mântuitorul Iisus Hristos şi împărtăşesc o relaţie vie cu Tatăl, Care le
vorbeşte şi aşteaptă răspunsul lor plin de încredere.99 Trupul tainic al
Domnului, deci, fiind o comunitate întemeiată prin lucrare dumnezeiască,
aparţine Preasfintei Treimi şi nu există pentru sine. În acest sens, Biserica
este mărturisitoare şi martirică prin chiar natura ei,100 fiind chemată şi
trimisă pentru a da mărturie, prin însăşi viaţa ei, despre acea comuniune pe
care o doreşte Dumnezeu pentru toată umanitatea şi pentru toată creaţia.
Astfel, Biserica este centrată şi întemeiată în Evanghelie, care înseamnă
propovăduirea Cuvântului întrupat, Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul Tatălui.
acolo, sau să încalce o silabă a vreunui cuvânt din acestea” (MANSI, Sinodul V, 308-9,
PG 77, 181).
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Lossky spunea într-una din lucrările sale: „Fie că ne place sau nu, problema purcederii
Sfântului Duh a fost un motiv dogmatic al despărţirii dintre Răsărit şi Apus” (V. LOSSKY,
In the Image and Likenes of God, eds. John H. Erickson and T.E. Bird, Crestwood, New
York, Saint Vladimir’s Seminary Press, 1974, p. 71).
97
Ioan 3,16.
98
Ioan 14, 26
99
Noţiunea biblică de koinonia a devenit centrală în căutarea unităţii creştinilor pentru o
nouă înţelegere a vieţii şi a unităţii Bisericii. Substantivul koinonia (comuniune, participare,
frăţie, împărtăşire) derivă de la un verb însemnând „a avea ceva în comun”, „a împărtăşi”,
„a participa”, „a lua parte la” sau „a acţiona împreună”. Cuvântul apare în pasajele care
prezintă Cina cea de Taină (I Corinteni 10, 16-17), reconcilierea Sfântului Apostol Pavel cu
Sfinţii Apostoli Petru, Iacob şi Ioan (Galateni 2, 7-10), colecta pentru săraci (Romani 15,
26; II Corinteni 8, 3-4) şi experienţa şi mărturia Bisericii (Faptele Apostolilor 2, 42-45).
100
Această idee va face obiectul unei apariţii viitoare despre Biserică în care vom analiza
teologic şi social dimensiunea ei martirică şi mărturisitoare.
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Aceasta se reflectă în afirmaţia nou-testamentară „Fiind născuţi din nou nu
din sămânţă stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu
cel viu şi care rămâne în veac”.101 Sfinţii Apostoli vestind Evanghelia, sub
puterea Sfântului Duh,102 au adus pe oamenii la credinţa mântuitoare şi, prin
intermediul Sfintelor Tainelor, i-au încorporat în Trupul tainic al
Domnului.103
Abstract: The Most Holy Trinity – the Source of Life and Existence of the
Mysterious Body of the Lord
The teaching about the mysterious Body of our Lord is not a separated topic
within theology, but she has to be interconnected with the work of the Holy
Trinity, which is its source. The Church is centred and based on the Holy
Gospel, which means the proclamation of the Incarnated Word, our Lord
Jesus Christ, the Son of the Father. In this article, in a theological way, we
explain how the spiritual life in the Church is the path in which Christians
acquire the salvation. The basis for it is in our Lord Jesus Christ, through the
restoration of the human nature assumed in Himself. The Holy Apostoles,
proclaiming the Gospel, under the power of the Holy Spirit, have brought
the humans to salvific faith and incorporated them into the mysterious Body
of the Lord, through the Holy Mysteries. In conclusion, the Church is called
into being by God the Father, through the Son into the Holy Spirit.
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Liberating Spinoza. Short History of an Alternative
Reception of Spinoza’s Thought
PICU OCOLEANU1
Cuvinte cheie: Benedict Spinoza, pietism, Rijnsburger Collegiants, evlavie,
misticism, iubirea intelectuală a lui Dumnezeu
Keywords: Benedict Spinoza, Pietism, Rijnsburger Collegiants, Godliness,
Mysticism, Intellectual Love of God
1. From Gottfried Arnold (1666-1714) to Johann Andreas
Voigtländer (1780-1845). Spinoza as Theist and Pietistic Thinker and
the Reception of this Topic in the Frame of the Broader Reception of
Spinoza until Today
In his brilliant Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-historie vom
Anfang des Neuen Testaments biß auf das Jahr Christi 1688,2 the radical
Pietistic theologian Gottfried Arnold (1666-1714) argued against the general
understanding concerning the philosophy of Benedict Spinoza as an
atheistic or leastways pantheistic/acosmistic worldview that the Dutch
philosopher was actually a Pietistic thinker.3
His reading of Spinoza was based on two main arguments. First of
all Arnold appreciated in special way Spinoza’s exemplary unity of
philosophy and life. The agreement between thought and the way of life was
an essential concern of the ancient philosophy4 and became again a
fundamental theme of the Western culture in the context of the
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
GOTTFRIED ARNOLD, Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-historie vom Anfang des
Neuen Testaments biß auf das Jahr Christi 1688. [1699-1700], bey dieser neuen Auflage an
vielen Orten verbessert, und in bequemere Ordnung bgebracht, wie auch mit verschiedenen
nützlichen Anmerckungen und einem weitläuffigem Anhang vermehert, Schaffhausen,
1741 [the third edition], Bd. II, 16. Kap. “Von deen Atheisten, wie auch denen so
genannten Naturalisten, Deisten und Latitudinariis in diesem saeculo“, p. 209-222. The
first edition of this work was published in Frankfurt am Main in the years 1698-1700. In
1729 appeared in Frankfurt the second edition that contended an annex with the title
“Supplementa, Illustrationes und Emendationes zur Verbesserung der Kirchen=historie”
(1703). The third and the best, here quoted edition was published in 1740-1742 [vol. I,
1740; vol. II, 1741; vol. III, 1742] in Schaffhausen.
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disappointment caused by the failure of the Protestant Reformation to
restore the lost evangelical purity of the life of the church5 as it was primary
Christianity. This was the basic experience that generated in the second part
of the sixteenth century and especially around the year 1600 the acute
feeling of the necessity of a ‘further’ Reformation6 that moves the
theological focus from the theoretical, almost metaphysical problems of a
dogmatic nature on the articulation of the Christian life according to the
commandments of Christ. The Protestantism as reaction to the alleged
Roman Catholic alienation of the Christianity did not lead to a refreshing of
the life of the church, but to a new alienation that consisted in an
overestimation of the dogmatic ideas articulated in the ‘confessions of faith’
(Bekenntnisschriften) that established ideological identity principles, but
overlooked the cultivating of a true godliness (pietas) and obedience to the
commandments of God. The new Zeitgeist (known as ‘Puritanism’ in
England, ‘Nadere Reformatie’ in the Netherlands, or ‘Pietism’ in continental
Europe, especially in Germany) tended to recover the unity between dogma
and ethos, confession of faith and way of life, doctrine and mystical
experience.7 What matters now is no longer the doctrinal identity as such,
but the articulation of the faith (pistis) into a “praxis”, that is into a Christian
“leben=sart”, as Gottfried Arnold himself expresses.8
Secondly, Gottfried Arnold defends Spinoza against the suspicion of
pantheism/’acosmism’ and subsequently of atheism and affirms that the
metaphysical worldview of the Dutch philosopher is actually a kind of
sophiology. Like the Rijnsburger Collegiant Jarring Jelles in his preface to
the Ethics of Spinoza printed in Opera posthuma (1677), Gottfried Arnold
quotes one of Spinoza’s letters, where the Dutch philosopher confessed to
H. Oldenburg that he understands the identification between God and nature
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This was the starting point of the English Puritanism. See KLAUS DEPERMANN, ‘Der
Englische Puritanismus’, in: MARTIN BRECHT (ed.), Geschichte des Pietismus. Der
Pietismus vom siebzehnten bis zum frühen achtzehnten Jahrhundert, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1993, 11-56.
6
About the ‘Nadere/Verdere Reformatie’ in the Netherlands see JOHANNES VAN DEN
BERG: ‘Die Frömmigkeitsbestrebungen in den Niederlanden’, in: MARTIN BRECHT
(ed.), Geschichte des Pietismus. Der Pietismus vom siebzehnten bis zum frühen achtzehnten
Jahrhundert, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993, 57-112.
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See MARTIN H. JUNG, Pietismus, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag,
2005, p. 8; PICU OCOLEANU, Sophia Parthenos. Etica sofianică a vieţii contemplative în
pietismul german şi în sofiologia ortodoxă rusă, Craiova: Ed. Mitropolia Olteniei, 2014, p. 10.
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GOTTFRIED ARNOLD, Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-historie, §45, p. 222: “...
nemlich die verkehrte lehre und praxis bey so vielen, die sich lehrer, und zwar
rechtgläubige zu seyn unterwinden, und dann die ungerechtigkeit bey allen andern
lebens=arten.”
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in the sense of Apostle Paul9 (Acts 17,28).10 All what exists is contained in
(the mind of) God as a collector of all divine ideas that God himself thinks
and contemplates. This collector is called by Gottfried Arnold, following
Jacob Böhme, “the wisdom of God” (die weisheit Gottes),11 Sophia.12
Spinoza himself uses this concept and identifies, in a letter to the same
friend H. Oldenburg, the divine Sophia with the Son of God, who has taken
in Jesus Christ human nature.13 In this interpretation that Spinoza himself
takes care to promote is no longer a trace of pantheism/acosmism or atheism
in the thinking of the Dutch philosopher.14 But Spinoza does not develop
this idea, as he does not even develop his sophiological reflections.15 In fact
Gottfried Arnold also confines himself to suggesting this sophiological
reading key mainly because the purpose of the treaty where he inserts these
9
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considerations concerning Spinoza was actually to build an alternative (i.e.
Pietistic) history of the Christianity in which are not presented the events of
the official church but the main characters and moments in the spiritual epic
of godliness as a true Christian way of life.
During the late seventeenth and early eighteenth centuries, the
German radical Pietist was not the only one who did not understand Spinoza
as a pantheist or an ‘acosmist’, but as a theist thinker. Jarig Jelles, the
already mentioned previous speaker of Spinoza’s Ethics (1677),
Ludwig/Lodewijk Meyer, the publisher of the posthumous work of the
Dutch philosopher, or Johannes Bredenburg, his Collegiant friend, offered,
before Gottfried Arnold, a kindred reading according to Spinoza’s self
interpretation from his private letters, although none of these went as far as
to suggest like the German Pietist a sophiological reading key.
After this period only few readers and interpreters of the Dutch
thinker will pass until today the threshold of this hermeneutical door opened
by Spinoza himself. Such a case is that of the German theologian Johann
Andreas Voigtländer,16 who in the first half of the nineteenth century
resumes this argumentation in a more elaborate philosophical manner. In a
study published in 1841,17 Voigtländer distinguishes between two theistic
systems. It is firstly the most known type of theism, a theological one, that
the German theologian names “theism of the creation” and, secondly, a
16
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theist system that is more philosophical, the “theism of the immanence”,
which involves “thinking the things under the shape of the eternity”, in the
sense that they exist in the mind of God,18 as “a part of the infinite intellect
of God” (ein Theil des unendlichen göttlichen Verstandes).19 As such, the
things are not belonging to the natura naturans, as especially Salomon
Deyling and Pierre Bayle wrong argued, but actually to the natura naturata.
This second type of theism is represented, according to Voigtländer, by
Spinoza himself.
The argumentation of the German theologian from Saxony,
presented here very briefly, is profound and complex and definitely requires
greater attention in a separate study. But Voigtländer’s attempt remains
relatively singular in the landscape of Spinoza’s reception since the
beginning of the eighteenth century until today.20 On the contrary, the
literature concerning the thinking of the Dutch philosopher has especially
until the beginning of the nineteenth century a polemic character. In his
Spinoza Bibliography, Antonius van der Linde mentions fifty titles of texts,
which polemizes against Spinoza over the course of two hundred years,
between 1670 and 1870.21 By comparison, the non polemic monographs
about the doctrine of Spinoza begin to appear only at the end of the
eighteenth century and generally provide conventional interpretations,
which start uncritically from the alleged pantheism of Benedict Spinoza.22
In this way, the topic of the relationship between Spinoza and
Pietism has remained, to a certain extent, in suspension. The interpretation
of Spinoza by Gottfried Arnold and, by extension, by the theological and
philosophical friends of the author of the Theological-political Treatise has
been poorly received by the main exegesis of the work of the Dutch
philosopher. Only two of Arnold’s considerations are found in the
subsequent hermeneutics on Spinoza. First of all it is Spinoza’s unity of
thought and philosophical way of life and secondly the retreat of the Dutch
philosopher in Rijnsburg and his relationship to the Rijnsburger Collegiants.
But although the remark of the author of the Unpartheyische
Kirchen- und Ketzer-historie concerning Spinoza’s agreement between the
18
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thought and the philosophical way of life was resumed by the Spinoza
exegesis until today, this unity has been related only to the paradigm of the
ancient philosophy (Socrates, the Cynics, the Stoics or the Epicureans)23 and
nevermore understood in the sense of Gottfried Arnold as Pietistic feature of
the philosophy of the Dutch thinker. Consequently, the only aspect from
Arnold’s interpretation concerning Spinoza that was received by the
subsequent exegesis of the philosophy of the author of the TheologicalPolitical Treatise remains in the upshot the relationship of Spinoza with the
Rijnsburger Collegiants. Anyway, the main idea of Gottfried Arnold, that
Spinoza is actually a Pietistic thinker, was not even received in the Pietistic
circles24 and was generally seen as an exotic one. As a result no one has
seriously explored this idea until today.
Nevertheless some aspects of the topic of the relationship between
the Dutch philosopher and Pietism have not definitively disappeared from
the scope of exegesis on Spinoza. Besides the already mentioned
highlighting of the connection of Benedict Spinoza to the Rijnsburger
Collegiants, they are firstly the concept of ‘piety’ in the work of the Dutch
philosopher and in the public sphere of the Dutch Republic in the
seventeenth century and secondly Spinoza’s concept of ‘amor Dei
intellectualis’ and its Pietistic correspondents.
2. ‘Collegia’. Receiving Spinoza’s Relationships with the
Rijnsburger Collegiants
Beginning with the last decade of the nineteenth century, the
attention of the exegesis on Spinoza was focused again, two hundred years
after Gottfried Arnold’s approach from the second volume of the
Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-historie, on the withdrawal of the
Dutch philosopher from Amsterdam to Rijnsburg and on his relationship to
the Rijnsburger Collegiants. The decisive impulse for this reorientation of
the research concerning Spinoza was given by Jacobus Cornelis van Slee
(1841-1929), a Dutch preacher and librarian of the college (‘Athenaeum
Illustre’) of Deventer, who published in 1895 a monograph dedicated to the
Rijnsburger Collegiants.25 Subsequently, the attention of the research on
23
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Spinoza was drawn to the surprising relationship of the great philosopher to
these small Remonstrant communities from Netherlands of the seventeenth
century. In this way, Koenraad Oege Meinsma (1865-1929) published
already next year Spinoza en zijn kring (1896), a book in which it was
shown how important was actually for Spinoza’s philosophical creation his
friendship to Rijnsburger Collegiants like Simon Joosten de Vries, Pieter
Balling or Jarig Jelles.26
Two years later, Adolph Menzel deepens this issue from the point of
view of Spinoza’s political philosophy.27 For the first time since Gottfried
Arnold, a researcher perceives the Collegiant movement as a source for the
thinking of the Dutch philosopher. Thus Adolph Menzel argues that the
origin of the democratic spirit of Spinoza’s political theology has to do in
the upshot with the egalitarianism, the tolerance (verdraagzaamheid) and
the freedom of speech (vrijheid van spreken), carefully cultivated by the
Rijnsburger Collegiants according to the organizational principles of the
Christian community set by St. Apostle Paul in the chapter 14 of his first
letter to the Corinthians.
Such a bold genealogy of the democratic theory of Benedict Spinoza
provoked the counter-reaction of the mainstream of the exegesis on Spinoza.
In the first number of the philosophical journal Archiv für Geschichte der
Philosophie from 1902, Willem Meijer published a sharp critique against
Menzel’s hypothesis concerning the Collegiant origin of the theory of
democracy as Spinoza conceives it in his Teological-political Treatise. In
the first half of his study,28 Meijer makes a warm presentation of the
Collegiant movement, which ends with the observation, that despite the
close relationship between the Dutch thinker and some Collegiants each of
them remained at his own ideas. Although Collegiants or people close to the
Collegiants like Bredenburg, Oudaen, Oldenburg, Wittichius, Deurhof,
Blijenberg, Jarig Jelles etc. were in principle open to the Spinozistic ideas,
they became reserved when it came to certain ideas of the Dutch
philosopher that seemed to be in contradiction to the truth of the Gospel.29
Nevertheless Willem Meijer accepts that Spinoza and the Rijnsburger
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Collegiants had much in common. They shared, for example, the same care
to cultivate the speech freedom and the same repulsion against clericalism
and persecution of heretics.30 While the Rijnsburger Collegiants were
speaking about a universal church (Algemeene Kerk) that includes all the
true Christians, the Dutch philosopher conceived in the sixteenth chapter of
his Tractatus theologico-politicus a kind of „catholica religio”, to which all
people can join, who intend to do good.31 Moreover, it seems that Spinoza
participated to the meetings of the Collegiants, where they were reading and
interpreting together the Holy Bible. He maybe held philosophy classes for
them.32 It is obvious, concludes Willem Meijer, that Spinoza had many
Collegiant friends, but he could not be influenced by them because he was
totally superior to this religious group.
In the same year and the same journal, Adolph Menzel answers
Willem Meijer and defends his method based on the so called “Theorie vom
Milieu”, according to which the environment offers many information that
can help understand the work of a great personality.33 Menzel makes then a
radical distinction between Spinoza from the Tractatus theologico-politicus
and Spinoza from the Ethica.34 The first Spinoza would have been well
received in the Christian world, so that Menzel even speaks of a “Christian
Spinozism” as a result of this Collegiant reception of the Dutch thinker.35
Menzel argues further that he would have considered this “first” Spinoza
from the Tractatus when he wrote his Wandlungen in der Staatslehre
Spinozas. Against Willem Meijer, according to whom Spinoza was inspired
only by the Old Testament when he elaborated his doctrine about
democracy in the Tractatus, Adolph Menzel shows that the political
doctrine specific to the Old Testament is actually the theocracy and not the
democracy.36 Spinoza would use in the end examples from the Old
Testament to illustrate the democratic way of life, which had begun to be
crystallized in the community of the Rijnsburger Collegiants and which he
knew personally very well. Therefore Menzel concludes that the influence
of the Collegiants on Spinoza is indubitable, but it is totally limited to his
political doctrine, without any theological implications.
This point of view will be resumed recently by Wiep van Bunge, one
hundred and ten years after the controversy between Adolph Menzel and
30
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Willem Meijer. Like Willem Meijer, van Bunge points out the vague
reception of Spinoza by the Rijnsburger Collegiants, who take care rather to
delineate themselves from the Spinozism. Like Adolph Menzel, he argues
that “the Collegiants’ significance for Spinoza was no so much theological
as political” and that “their impact would be felt not in Spinoza’s theology
or metaphysics, but rather in his political theory”.37 From the very
beginning, Wiep van Bunge announces the guiding idea of his investigation:
“Briefly stated, I think Spinoza’s political theory and more in particular his
preference for democracy was to a major degree prepared by the debate
among Collegiants about what they called the ‘equality’ of believers. That
debate first had a political connotation in the initiatives of the Collegiant
Pieter Cornelis Plockhoy, who came from the province of Zeeland.
Subsequently it received a further secular turn in Franciscus van den
Enden’s work”.38 The novelty of van Bunge’s approach consists thus in
identifying the meeting point between the egalitarian way of life of the
religious group of the Rijnsburger Collegiants and the theory of democracy
articulated in the political theology of Benedict Spinoza. Using especially
the recent scientific contributions of Frank Mertens, concerning the
personaliy of the Collegiant Franciscus van den Enden,39 and of Siep
Stuurman, who explained in a brilliant book how the ideas of humanity
(mensheid) and equality (gelijkeid) were „invented”,40 van Bunge shows
how Collegiants like Plockhoy, van Enden and the Brothers Koerbagh
„turned out to be willing to see social-political consequences resulting from
the thought that all believers are really equal and that all ‘lust for power’ is
therefore evil”.41
In this sense, Pieter Cornelis Plockhoy conceived a utopian project
through which he tried „to establish co-operative communities for the poor
in the puritan England”.42 Because he succeeded to wake up the interest of
Oliver Cromwell, Plockhoy hoped to materialize his plans. But Cromwell
died suddenly in 1658 and therefore his purpose remained untouched. His
project will be resumed later by Franciscus van den Enden, the former Latin
teacher of Benedict Spinoza between 1657 and 1659:43 “The Collegiants’
37
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focus on the ‘equality’ of believers certainly took a secular turn in Van den
Enden’s work. His anti-clericalism must have shocked his contemporaries.
Plockhoy at least acknowledged Christ’s authority, but Van den Enden went
a few steps further: the Opdracht aen den vertrouwden Lezer (Dedication to
the Trusted Reader) started with the warning that what followed was solely
meant for readers who ‘have no clerical interests’ nor any interest in ‘vain
and pedantic pseudo-learning’. He proposed not to allow any ministers at all
in the colony that would be established. Ministers would not serve the peace
and unity within this ‘Society’: it was more in need of good schools and
capable doctors”.44 This is how the connection between the Rijnsburger
Collegiants and the political world was made. And this is the environment,
in which Benedict Spinoza conceived his political theology and theory of
democracy. Consequently, in the dispute between Willem Meijer and
Adolph Menzel, he who was right was Menzel, although none of them knew
and did not discuss these details that Wiep van Bunge presents starting from
the results of the recent research. The influence of the Collegiants on
Spinoza’s political theology and especially on his theory of democracy is
therefore demonstrated.
If Wiep van Bunge, like Adolph Menzel one hundred and ten years
ago, but with more historical arguments, focused his attention on the
political influence that was exerted of some representatives of the
Rijnsburger Collegiants on Benedict Spinoza, the American philosopher
Lewis Samuel Feuer interpreted in the fifties the impact of the Collegiants
on the author of the Theological-political Treatise in an economic key. Like
most of the interpreters of Benedict Spinoza starting with K.O. Meinsma,
Lewis Samuel Feuer emphasizes after the Second World War the close links
between the author of the Theological-Political Treatise and the Rijnsburger
Collegiants, which he presents them as ‘Collegiant-Mennonite thinkers’,45
who “were Mennonite adherents who met in so-called collegia rather than
churches in order to evade the government’s religious restrictions. The
Rijnsburger Collegiants had been much influenced by Cartesian philosophy,
and employed its language in stating their religious standpoint. In their
writings, a mysticism very similar to that of the English Quakers was set
forth in Cartesian terminology”.46
Lewis Samuel Feuer identifies three major stages in the
philosophical becoming of Benedict Spinoza: first, the early years of the
Dutch philosopher, “spent largely in association with Mennonite thinkers”;
44
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second, the period of his participation to the political debates of his time,
when he left his Collegiant friends from Rijnsburg, moved to The Hague,
and wrote the Theological-Political Treatise (1670); and third, the time after
“the cataclysmic events of 1672” until his death, when “the Republican
optimism of Spinoza vanished in the bloodshed and reaction”.47 Concerning
the first of these three periods, Lewis Feuer insists on the frequent meetings
and conversations that he had already before his excommunication from the
Jewish synagogue with some learned Mennonites. After the
excommunication, “he went to live in Rijnsburg, the center of CollegiantMennonites, most akin to the Quakers”.48
Lewis Feuer presents in detail the relationships of Bendedict Spinoza
with many Collegiants like Jarring Jelles, “the good friend who paid for the
publication of Spinoza’s first book, The Principles of Descartes’
Philosophy”,49 Pieter Balling, who “acted as a courier between Spinoza and
Amsterdam friends who were arranging for the publication”50 of his works,
Jan Rieuwertsz, the Collegiant bookseller in Amsterdam, who published all
of Spinoza’s work51 etc. So close was the friendship between Spinoza and
the Rijnsburger Collegiants that “two hundred years later, when scholars
were seeking literary manuscripts and remains of Spinoza, their greatest find
was in the Collegiant orphanage at Amsterdam. (…) Perhaps it was in this
building that Spinoza’s friends met to discuss the publication of his
works”.52
But beyond their private relationship, Spinoza and the ‘MennoniteCollegiants’ meet each other, according Lewis Feuer, in their common
economic vision. On this line, the American philosopher is speaking about
the ‘communist convictions’ of the young Spinoza and of his Rijnsburger
friends, using an obvious anachronism: “Together with his Mennonite
47
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friends, Spinoza held that the greed for money was the ruin of
commonwealths. In 1671 Spinoza wrote to Jelles of his conviction that
‘among friends, all things are in common’. (…) This expression betokened
Spinoza’s underlying loyalty to the ethical communism of the
Collegiants”.53 In this sense, Lewis presents these ‘Collegiant-Mennonites’
as a “group of religious communist revolutionaries” and quotes in this sense
Preserved Smith, who called them “the Bolsheviki of the sixteenth
century”.54 The American Philosopher offers as examples some Collegiants
like Pieter Cornelis Plockhoy, who has fought for utopian projects that
concerned the common life and the joint ownership. Lewis Feuer highlights
the influence of the Mennonite-Collegiant ‘communism’ on the political
philosophy of Benedict Spinoza, especially on his Theological-Political
Treatise: “In a world where men are rarely friends and seldom wise, it [the
alleged ‘communism’ of Spinoza and his Rijnsburger friends – P.O.] was
not, however, an alternative for practical political action. Nevertheless,
some of Spinoza’s daring economic proposals in the Tractatus TheologicoPoliticus were related to his strain of religious communism”.55
A strange feature of Feuer’s approach to this issue is its
terminological imprecision concerning the identity of the Rijnsburger
Collegiants. He sometimes calls them ‘Mennonite thinkers’, sometimes
‘Quakers’56 (for example, about the major work of Pieter Balling Het Licht
op den Kandelaar, he says that it became a … “Quaker classic”).57 Although
Lewis Samuel Feuer (1912-2002) has certain information about the
Collegiants, he picked them from few sources58 that do not concern directly
the Rijnsburger Collegiants, but especially the Anabaptists, the Mennonites,
and the Quakers.59 The American Spinoza researcher from the 50s knows
and cites neither the monograph of Jacobus Cornelis van Slee about the
Rijnsburger Collegiants published in Dutch at the end of nineteenth
53
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century60 nor the thesis of Rosa Ethel Lee from 1917 about the influence of
Mennonites, Collegiants and Quakers on the life and writings of Spinoza.61
This is the reason why it seems that he has some problems to distinguish the
contours of this theological movement. However, the existence among the
Rijnsburger Collegiants of some thinkers, who were trying to implement the
theological principles of the Collegiants in the political or economic life of the
society from the second half of the seventeenth century, and Spinoza’s
proximity to them, attracted the attention of Lewis Feuer long time before the
awakening interest in this phenomenon at the beginning of the twenty-first
century.
Unlike this kind of reception of the relationship between Spinoza
and the Rijnsburger Collegiants that limits their impact on Spinoza to the
political (Adolph Menzel, Wiep van Bunge etc.) or economic-political
(Lewis Samuel Feuer) aspects of the work of the Dutch philosopher, this
topic has been approached by Andrew Cooper Fix in the last decade of the
twentieth century from the perspective of the evolution of the Collegiant
community between 1650 and 1690 in a rationalistic direction, from the
initial emphasis of the prophecy in the sense of St. Paul (1Cor. 14), as free
speech of individuals in gathered religious assemblies under the power of
the Holy Spirit to reason “as an independent source of religious truth”.62 Fix
announces from the very beginning the aim and the guiding idea of his
inquiry: “The present study will investigate the growing importance of
reason within the religious thought of the Collegiants during the seventeenth
century, and thus it will chronicle the dramatic transformation of the
Collegiant thought in that period. During the later years of the century
Collegiant thought moved away from the millenarian spiritualism that was
its birthright in the direction of an increasingly secularized and rationalistic
philosophy that reached its maturity in a set of ideas similar to the
philosophy of Spinoza. In Collegiant writings concerning religion and the
condition of the Christian churches of seventeenth-century Europe there is a
concrete example of the developing sense of separation between heaven and
earth that culminated in the idea that the temporal world was essentially cut
off from divine inspiration”.63
In this context, as close friend of the Rijnsburger Collegiants,
Spinoza developed his philosophical system and, although he “never openly
60
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identified himself as a Collegiant”,64 the Collegiants formed actually the
environment within which he lived and thought after his expulsion from the
Amsterdam Jewish community in 1656. Without excluding the possibility
that he might be also inspired by other sources, Andrew C. Fix argues that
the similarity between some passages from Spinoza’s work and “key themes
of Rijnsburger religious thought, however, combined with Spinoza’s close
friendship with important Collegiants during a crucial period of his own
intellectual and personal development, suggests a reasonable possibility of
such influence”.65 In this way, Spinoza’s “involvement in Rijnsburger
circles was more than a marginal part of his intellectual life”.66 Being a
thinker influenced by Collegiants, but at the same time an outsider in
relation to them, Spinoza did not suffer “the limitations imposed upon other
Collegiants by their own intellectual traditions, and thus he was better able
to take the last critical step that caused an intellectual revolution. Perhaps it
is in the nature of crucial moments of intellectual change that transitional
ideas that have developed within a specific social and intellectual context
need to be supplemented by new perspectives that are to an extent free of
the limitations imposed by that context in order for an intellectual
breakthrough to occur. It is in this sense that Spinoza’s philosophy can be
considered a part of the development of Collegiant thought, and Spinoza
himself a Collegiant”.67
This conclusion of Andrew Cooper Fix opens new perspectives on
Spinoza’s philosophy.68 The fact that the Rijnsburger Collegiants did not
represent a simple biographical decoration in the life of the great
philosopher, but close friends with whom Spinoza exchanged ideas was
already accepted at the end of the nineteenth century, beginning with Van
Slee, Meinsma or Hylkema. Moreover, many interpreters of Spinoza like
Adolph Menzel, Lewis Feuer and even Willem Meijer accepted a partial
influence of the Rijnsburger Collegiants on the Dutch philosopher
concerning his (economic-)political doctrine or his biblical hermeneutics.
But according Andrew C. Fix, Spinoza should be seen as a special part of
the Collegiant phenomenon. Of course, that does not mean that the Dutch
philosopher was a member of the Collegiant circles like any other member,
but that the thinking of Benedict Spinoza has developed in an organic way
in close connection to the Collegiant phenomenon. His thought influenced
profoundly the evolution of the Collegiants movement, but at the same time,
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the Sitz-im-Leben of this thought was actually the Rijnsburger Collegiant
community.
However, the common path of Spinoza and the Rijnsburgers was
splitting at some point. Using an uncritically adopted evolutionist thinking
pattern, Andrew C. Fix argues that the Collegiants could not take “the final
step to a completely secular rationalism” because they were confined
“within their own intellectual world composed of reformist ideas but
ultimately conditioned by the traditions of a waning but still potent religious
worldview”.69 The Rijnsburgers would have been simply captive of their
time and their society and could not exceed their own limits. “The evolution
of Collegiant thought set the stage for the final breakthrough into a new
worldview, but the Rijnsburgers could not make this breakthrough
themselves. It is significant that the final breakthrough was left to
Spinoza”.70 Their significance would consist thus in being “a true
intellectual bridge between reformation spiritualism and Enlightenment
rationalism”.71
The worth of Fix’s investigation has to do with the fact that he
succeeds to show that between the Rijnsburger Collegiants and Spinoza it
existed a closer spiritual communion than a simple relationship of (mutual)
influence. Spinoza’s thought was one of the decisive factors that determined
the rationalistic evolution of the Collegiant movement, but this impact did
not come from outside the Rijnsburgers community. On the contrary,
Spinoza himself was a kind of Collegiant although he also used other
thinking sources and despite his very special and original ideas, which went
beyond the limits of the Protestant reformation. But since their appearance
the Rijnsburger Collegiants have been circumventing any confessional
limitations and this feature represented from the very beginning one of the
main meeting points between the Rijnsburgers and the Dutch philosopher.
On the other hand, the Collegiant community was the environment within
which Spinoza elaborated his philosophy. As such it constituted a kind of
Sitz-im-Leben of Spinoza’s thinking, although his philosophical ideas cannot
be framed within a theological program.
However, Fix’s inquiry imposes from the very beginning an
evolutionist premise as though it would be self-understood that an evolution
exists and implicitly a scale of values from a revolute Christian
Weltanschauung to a ‘new’ rationalistic Enlightenment. This premise is
obviously very questionable. In this way, Andrew Fix’s investigation like all
the other approaches of the relationship between Spinoza and the
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Rijnsburger Collegiants loses sight of any theological perspective on this
topic that actually has been and remains ignored since Gottfried Arnold until
today with the exotic exception of Johan Andreas Voigtländer.
3. ‘Pietas’. Rediscovering the Significance of a Spinoza
Philosophical Concept
It was rightly observed that the early modern and the Enlightenment
Zeitgeist was particularly concerned by the religion as “the single greatest
political problem”.72 Spinoza represents in this context a special case,
because “contrary to the aspirations of the later Enlightenment”, he “was
surprisingly bullish about the political role of religion, and distinctly
negative regarding the public place of philosophy”.73 That is why the
Tractatus theologico-politicus has awakened the interest of the public
sphere since its appearance. But although many books and studies have been
written about Spinoza and his Theological-Political Treatise, quite a few of
them74 have approached the problem of the piety/godliness (‘pietas’)75 as
such, one of the key concepts of this text. Even in these few cases the
concept of ‘piety’ was automatically equated with ‘religion’ or ‘faith’,
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without to discuss the reason because Benedict Spinoza uses so often this
religious term and not another.
In a lecture held in 2001 at an international conference organized at
the Herzog August Bibliothek in Wolffenbüttel, where Leibniz and Lessing
worked in the eighteenth century as librarians, Ernestine van der Wall raises
especially this problem: „It may be considered unusual to view piety as a
central concern of the early Enlightenment debate. Yet did not Spinoza
formulate his ideas in his Tractatus theologico-politicus (1670) with a view
to piety?”.76 Moreover, Spinoza was not an isolated case in the Low
Countries of the seventeenth century. “From about 1650 onwards Dutch
intellectuals grappled with this fundamental question of the relationship
between piety and society”, such that “it cannot be denied that pietas was
widely perceived as playing a fundamental role in relation to society. On
this matter enlightened thinkers and traditionalists found a common ground,
although they approached it from different angles”.77 Actually, in the second
half of the seventeenth century, “across Europe people took recourse to
propagating piety, that is, laying stress on the ethical aspects of faith. (…) It
was hoped that moral religion, in whatever form and from whatever
confessional background, would help to further faith and strengthen the
moral of the nation in an enlightening age. Those who, from a Pietist
perspective, emphasized the need for moral religion, might combine this
mentality with an enlightened stance. Pietist and Enlightenment show a
remarkable affinity on several issues”.78
The mood that made possible the Dutch debate on piety had as
everywhere in Europe theological roots. After the failure of the Protestant
Reformation to establish a true evangelical Christianity based on the
restoration of the purity of the confession of faith, the theological accent
moved from the dogmatic doctrine to the moral and spiritual aspects of
religion within that the piety occupied the central place. In this way emerges
the Pietistic movement under its very various forms, from the British
Puritanism to the Dutch ‘Nadere Reformatie’ and the continental (German)
Pietism. In Netherlands the most important promoters of these ideas were
the “Voetians”, namely the disciples of the professor from the University of
Utrecht Gisbertus Voetius (1589-1676). Ernestine van der Wall shows on
this line: „Among traditional Calvinist believers in the seventeenth-century
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Dutch Republic there were many who did nothing to conceal their Puritan
ideal of a ‘godly’ nation. Inspired by English and Scottish Puritanism, these
Dutch Pietists, or Voetians (named after their leader Gisbertus Voetius)
wished for a theocratic society along precisian lines. As proponents of a
socalled ‘Further Reformation’ these Pietists strove to achieve a reformation
of morals, promoting ascetism, a strict Sunday observance, austerity in
matters of dress, while prohibiting dancing, card-playing, dice, the use of
organs in Church, and laughter. They wanted this ethical Reformation, with
its theocratic aspirations, to start within the family, which was considered a
‘little church’. From this small nucleus, a moral revival would spread over
the nation”.79
Against the ‘Voetians’ rose up the adherents of Johannes Cocceius
(1603-1669), the ‘Cocceians’, whose doctrine was characterized by two key
elements, prophetic theology and Cartesian theology.80 “In the debate
between Cocceian prophetic theologians and Voetian, precisians it was the
notion of piety or ‘godliness’ that came to play a central part. Piety was
contrasting with learning. Since prophetic theology was regarded by Dutch
Puritans or Voetians as closely linked with learned philological studies, they
rejected Cocceian ‘theologia prophetica’ on the grounds that it merely
simulated vain learning while hindering the promotion of godliness”.81 But
“while arrogating learning to themselves, the Cocceians did not, however,
relinquish any claims to piety”, but on the contrary, they “claimed that
Cocceius promoted piety more than anyone else”.82 Therefore the polemic
between them unfolds around the concept of ‘piety’. While the Voetians
were pleading for a piety that is understood as way of life resulting from the
religious experience in the concrete moral life, the Cocceians were arguing
that actually the sources of true piety are reason and knowledge, and that
any kind of ignorance is sinful.83
In this way are outlined two different types of piety. The key concept
of the Pietism penetrates the Dutch public sphere of the second half of the
seventeenth century and thus piety becomes the ideal of the whole Dutch
society. But simultaneously this concept gets to be loaded with new
semantic nuances. Van der Wall concludes: “That moral religion ought to
play a fundamental role with regard to society’s stability, was a widely held
belief up until the end of the eighteenth century – and in some circles is up
until today. This was an ideal that both enlightened and orthodox believers
79
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shared, although they radically differed as to the ways in which this ideal
should be realized”.84
Using ‘piety’ as a key concept in his Tractatus theologico-politicus,
and reinterpreting it in a particular philosophical sense, Spinoza participates
to this debate dominated by Pietistic themes. An elementary but overlooked
link between Spinoza and Pietism is in this way highlighted.
4. ‘Amor Dei intellectualis’ versus Rational ‘Inner Light’ and
‘laetitia spiritualis’
Spinoza’s doctrine about ‘amor Dei intellectualis’ from the fifth part
of his Ethics was one of the best received topics from the work of the Dutch
philosopher starting with the German idealism, at the end of the eighteenth
century. Thus, Goethe and Herder connected the doctrine of Apostle John
about God as love and God’s love (amor Dei) with the divine intellectual
love of the author of the Ethics in the context of the attempt of the new
German generation of ‘Sturm und Drang’ to free itself from the
Enlightenment rationalism.85 Both of them found in Spinoza everything that
they wanted to recover: love, nature, freedom, spiritualism. ‘Amor Dei
intellectualis’ combined with the Spinozistic identification of God with the
nature (Deus sive natura) offered to this generation the attractive
perspective of liberation in a new pantheistic sense that has been seen until
then as a terrific heresy. An essential role in this reorientation of the interest
of the new German generation played the impact that Gottfried Arnold’s
Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-historie had on the young Goethe,86
who actually came from Frankfurt, the place of crystallization of the
German Pietism one hundred years ago (1675).
Over hundred years later, at the beginning of the twentieth century,
Spinoza’s doctrine about the divine intellectual love from the fifth part of
his Ethics will be linked with the Pietism as such. In the fifth volume of the
encyclopedia The Cambridge Modern History one shows concerning the
seventeenth century that “the intellectual atmosphere of the age was
impregnated by the spirit of Grotius and Spinoza, the inaugurators of the
new historical method and of a naturalistic conception of cosmic law. There
was a great deal, moreover in the philosophy of Spinoza on its mystical side
which attracted Pietists generally. He counted among his followers Pontiaan
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van Hattem of Bergen-op-Zoom and Jacob Vershoor of Flushing. There was
a close connection between his “amor intellectualis” and the “laetitia
spiritualis” of the orthodox Pietistic school; and he had many friends among
the “Collegiants”, a small community of Remonstrant dissenters”.87 Two
aspects are highlighted here: on the one side, the affinity between the
‘mystical’ ideas of Benedict Spinoza and Pietism and on the other side his
connection with the Rijnsburger Collegiants that has been already
approached within this study.
This idea will be later, in the forties, resumed, without indicating the
source of quotation and without being verified,88 as if that were self-evident.
At the same period, in the middle of the twentieth century, was observed the
affinity between Spinoza’s essay On the Improvement of the Understanding
and the Christian edification literature of Pietistic/Puritan type like John
Bunyan’s Pilgrim’s Progress (1678),89 the most widely distributed in the
world English book,90 and especially between the doctrine of the Dutch
philosopher about ‘amor Dei intellectualis’ and the Collegiant idea of ‘inner
light’ as it appears in Pieter Balling’s Het Licht op den Kandelaar (1662;
English translation: The Light upon the Candlestick, 1663).91 In this context,
the early contacts of the young Spinoza to the Quakers and the dispute
between Collegiants like Balling and the Quakers concerning the nature of
the ‘inner light’92 get a new meaning regarding the crystallization of the
87

Rev. M. KAUFMANN, M.A.: Latifundiarism and Pietism, chapter XXIV in: Adolphus
William WARD; G.W. PROTHERO; STANLEY LEATHES (ed.): The Cambridge Modern
History, planned by the late Lord Acton, vol. V: The Age of Louis XIV, Cambridge 1908,
742-964, here: 754.
88
WILLIAM CARDWELL PROUT: Spener and the Theology of Pietism, în: Journal of
Bible and Religion, vol. 15, nr. 1 (Jan. 1947), 46-49; here: 47.
89
LEWIS S. FEUER: Spinoza and the Rise of Liberalism, 44.
90
KLAUS DEPPERMANN: Der Englische Puritanismus, in:Martin Brecht (ed.):
Geschichte des Pietismus, vol. I: Der Pietismus vom siebzehnten bis zum frühen
achtzehnten Jahrhundert, in Zusammenarbeit mit Johannes van den Berg, Klaus
Deppermann, Johannes Friedrich Gerhard Goeters and Hans Schneider, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1993, 11-56, here: 29.
91
LEWIS S. FEUER: Spinoza and the Rise of Liberalism, 45; 230. Andrew Cooper FIX:
Prophecy and Reason, 205 recommends “for a more balanced assessment of Balling’s
work” than Feuer’s approach Hubertus HUBBELING, Zur frühen Spinozarezeption in den
Niederlanden, in Karlfiied Gründer and Wilhelm Schmidt-Biggemann (eds.): Spinoza in
der Frühzeit seiner religiösen Wirkung, Heidelberg: Lambert Schneider, 1984, 155-158;
and W.N.A. KLEVER: De Spinozistische prediking von Pieter Balling, in: Doopsgezinde
Bijdragen, n.s. 14 (1988), 55-85.
92
See LEWIS S. FEUER: Spinoza and the Rise of Liberalism, 48-49; Andrew Cooper FIX:
Prophecy and Reason, 193: “The controversy with the Quakers, which began in 1657 but
became intense during the years 1660-1661, was an event of great importance for the
development of Collegiant rationalism. Galenus, Balling, Jelles, and Pieter Serrarius argued
against the radical brand of inner-light spiritualism practiced by the Quakers, and a result of

88

doctrine of the author of Ethica about the divine intellectual love. Andrew
C. Fix argued that “Het Licht represented a truly transitional form between
spiritualism and rationalism”93 and therefore represents a very important
moment in the Collegiant history during the seventeenth century.
Proving not so much a Collegiant influence on the Dutch
philosopher, but rather a common spiritual environment in which both
Collegiants and Spinoza were thinking and writing, the similitude between
‘amor Dei intellectualis’ and the rationalistic ‘inner light’ of the
Rijnsburgers is more relevant from a genealogical perspective than the
connection between Spinoza’s intellectual love and the “cheerful quietism”
of ‘laetitia spiritualis’, “the imperturbable tranquility of the mind in its
complete union with God”.94 Actually even here is a Rijnsburger connection
between Spinoza’s philosophy and the Quietist part of the Pietistic
movement, but in this latter case they are not the Collegiants themselves
who come in contact with the thinking of the Dutch philosopher, but
representatives of the French quietism who immigrate in Netherlands, like
Antoinette Bourignon (1616-1680), Jean de Labadie (1610-1674) and
especially Pierre Poiret (1646-1719), who lived himself like Spinoza
(1660/1-1663) in Rijnsburg many years (from 1688 until his death in 1719).
From this point of view, one could speak about the impact that Spinoza had
on the ‘eclectic’ Pietism from Netherlands and Germany,95 although the
Quietist/Pietistic reception of the Dutch philosopher was rather polemic.96
But this history is more complicated and needs a separate approach.
5. Captive Spinoza. Graeme Hunter and the Recovery of
Spinoza’s Alternative Reception
A few years ago Graeme Hunter, professor at the University of
Ottawa, published his book Radical Protestantism in Spinoza’s Thought, in
which he reacted against the hermeneutics of suspicion specific to the
mainstream of the contemporary exegesis regarding Benedict Spinoza.97
this controversy both Balling and Jelles moved further in the direction of a rationalistic
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According to the latter, despite the attention of the Dutch philosopher to
Christianity, and his use of specifically Christian ideas and a Christian
language, his intention would have been actually to reject Christianity and to
promote radical Enlightenment ideas. This interpretation first popularized
by Leo Strauss98 starts from the premise that the author of Tractatus
Theologico-Politicus would have used in his works a kind of ‘dual
language’ as Descartes had recommended in his letter to the Dutch
philosopher and physician Henricus Regius (1598-1679) of January 1642.
The French philosopher suggested here to his discussion partner, who was
accused of heresy by Gisbertus Voetius and his disciples because of his
Cartesian orientation, “how a philosopher might write cautiously yet still be
understood”.99 In this way would have proceeded Spinoza himself in his
works, especially in his Theological-Political Treatise.
Against this prevailing interpretation among Spinoza scholars,
Graeme Hunter shows that the Dutch philosopher “has a history of being
adopted by his radical successors who have found in his writings
inspirations for their own religious (or, more frequently, irreligious)
positions”.100 This problematic approach that he names “progressivist
fallacy” implies “to see in philosophers of one period stammering attempts
to express the views of a later one, instead of what they obviously are:
competent expressions of their own opinions”.101 In other words, Spinoza
has been long time a captive of an improper and abusive interpretation,
which offered and still offers a distorted picture of him.102 Against this
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picture that became meanwhile conventional Hunter claims “that Spinoza,
except when employing conventional literary devices like humour,
quotation, exaggeration or irony, ought to be supposed to mean what he
writes”.103
Supporting this, the Canadian professor attempts to present in his
book “the Christian dimension of Spinoza’s thought positively and
directly”,104 without to affirm that the author of the Tractatus is simply a
Christian: “I have avoided calling Spinoza a Christian, though I may seem
to imply it by saying that his writings take a radical Protestant point of view
and that he is sincere in taking it. However, (…) the question of whether or
not he ever formally joined or ritually participated in any Christian
community is probably unanswerable, and not just from lack of data. The
radical Protestantism to which he is attracted is characterized in part by its
disdain for ritual tokens of community”.105
In this way, Hunter resumed, sometimes based on new arguments,106
that old part of Spinoza’s reception that begins with Spinoza himself (in his
letters) and with some of his Collegiant friends, continues with theologians
like Gottfried Arnold and Josef Andreas Voigtländer, and still makes its
presence felt in some few aspects of the current discussion from the
twentieth century. The basic idea of his book, that of the Christian
dimension of Spinoza’s thought, dates back to the time of Spinoza himself.
Jarig Jelles expressed it already in his ‘Preface’ to the Opera posthuma
(1677) of the Dutch philosopher. Like Gottfried Arnold three hundred years
ago or somehow Adolph Menzel at the end of the nineteenth century, the
author of the Radical Protestantism in Spinoza’s Thought proposes a
reading of Spinoza from the Tractatus theologico-politicus to the Ethics, in
the opposite direction107 than that established by the promoters of the
‘progressivist fallacy’. Like Josef Andreas Voigtländer in the first half of the
nineteenth century, Graeme Hunter argues that between these two
masterpieces of Spinoza’s thinking there is no contradiction and that Ethica
is not pantheistic or acosmist treatise, but a theistic one.108 Like the whole
exegesis of Spinoza’s work since the end of the nineteenth century, the
Canadian philosopher insists on the spiritual community between the
Rijnsburger Collegiants and the retired resident of the town Rijnsburg
between 1660/1 and 1663. And like Gottfried Arnold again, he affirms as a
both interesting and disputable”.
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key note of his philosophical inquiry Spinoza’s belonging to the radical
Protestantism.
Actually Hunter himself recognizes: “I do not pretend to be the first
to think that Spinoza has better Christian credentials than is commonly
supposed. The first to make that point was Spinoza’s friend, Jarig Jelles,
who said it in the preface to the first edition on Spinoza’s work in 1677. And
the thought has been echoed on several occasions since, though to my
knowledge always more diffidently than in the present study”.109 In fact, not
even through boldness stands out his inquiry. Gottfried Arnold’s approach is
much more audacious and original than that of Hunter (so original, that it
remains unexplored until today). Johann Andreas Voigtländer’s
interpretation of the alleged ‘Pantheism’ of the Ethics from the standpoint of
the immanence as ‘the second theistic system’ (das zweite theistische
System) overwhelms thanks to its depth almost anything written about
Spinoza’s Ethics. But Graeme Hunter’s pleading deserves a special attention
because, for the first time after a very long period, someone focuses most of
the arguments of a genuine interpretation branch of Spinoza’s thought that
moves against the stream of an uncritical thinking, captive in its stereotypes.
This book should mark a turning point in the reception of the thought of
Benedict Spinoza today: a moment of releasing.
Abstract: Eliberându-l pe Spinoza. Scurtă istorie a unei receptări
alternative a gândirii lui Spinoza
Prezentul studiu reprezintă o investigaţie a unui curent de interpretare a
operei filosofului olandez Benedict Spinoza (1632-1677), total diferit de
curentul principal, asumat în mod necritic de cea mai mare parte a exegezei
spinoziste de şcoală. Conform receptării generalizate a operei filosofului
olandez de origine ebraică, aceasta nu ar fi altceva decât un iluminist radical
care, în ciuda integrării sale în mediul ambiant al cercurilor de tip pietist ale
colegianţilor de la Rijnsburg, a interesului său profund pentru exegeza
biblică, a asumării de către el a conţinutului propovăduirii Mântuitorului şi a
Sfinţilor Apostoli, ar practica un limbaj dublu şi ar milita pentru o viziune
filosofică panteistă sau chiar materialistă şi ateistă. În fapt, Spinoza însuşi
insistă în corespondenţa sa privată că accepţia sa cu privire la relaţia dintre
Dumnezeu şi lume trebuie interpretată în sensul cuvântării Sf. Ap. Pavel din
Areopagul atenian (Fapte 17, 27-28) şi nu în sens panteist/ateist, iar cei
mulţi dintre apropiaţii săi colegianţi (Jarrig Jelles, Loedewijk Meyer, Johann
Bredenburg etc.) au văzut în el un tovarăş de drum, în ciuda modului său
retras de vieţuire, cu puţină apetenţă pentru asocieri programatice.
Reprezentanţi ai pietismului radical precum Gottfried Arnold (1666-1714)
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au văzut în gândirea sa metafizică un tip de sofiologie, în vreme ce teologi
precum Johann Andreas Voigtländer (1780-1845) au interpretat presupusul
său panteism din punctul de vedere al unui al doilea sistem teist al
imanenţei. În ultima sută de ani, această direcţie hermeneutică cu privire la
Spinoza s-a limitat la afirmarea relaţiei sale cu cercuri teologice de tip pietist
precum colegianţii de la Rijnsburg, a focalizării discursului său filosofic, în
special din Tractatus theologico-politicus, asupra unor concepte creştine
precum cel de „evlavie” (pietas) şi asupra deschiderii mistice a gândirii
filosofului olandez (în special în partea a V-a a Eticii sale). În trecutul
recent, filosoful canadian Graeme Hunter, reacţionând la curentul de
interpretare convenţională a gândirii spinoziste, a militat pentru eliberarea
lui Spinoza din tiparele acestuia în care a fost exilat în mod arbitrar şi pentru
o reevaluare a gândirii sale ca filosofie creştină. O astfel de interpretare a
filosofiei lui Spinoza în sensul articulării unui răspuns raţional, dar care nu
ignoră tradiţia biblică şi creştină a lumii civilizate, a unui răspuns focalizat
etic (şi mistic!) la criza postconfesională europeană pe care au marcat-o
războiul de treizeci de ani (1618-1648) şi evenimentele care i-au urmat,
poate oferi o cale de acces mult mai adecvată atât la înţelegerea operei
acestui gânditor care a marcat decisiv , ca puţini alţii, cultura şi civilizaţia
europeană.
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Momente tensionate în cadrul dialogului modern
dintre creştini şi musulmani
Pr. Conf. Univ. Dr. ADRIAN BOLDIŞOR1
Cuvinte cheie: creştinism, islam, dialogul interreligios, pace, iubire
Keywords: Christianity, Islam, interreligious dialogue, peace, love
Alături de dialogul cu evreii, creştinii s-au implicat cel mai mult în
dialogul cu adepţii islamului.2 Acest dialog s-a accentuat şi a devenit vizibil
mai ales în timpurile moderne şi contemporane, odată cu creşterea
violenţelor ce au avut, nu de puţine ori, justificări religioase din partea celor
implicaţi. Dialogul dintre creştini şi musulmani a luat o nouă direcţie după
atentatele din 11 septembrie 2001 de la New York şi după cele care au
urmat în Europa şi în întreaga lume. S-a discutat în acele zile şi în cele
imediat următoare despre validarea celebrei teorii a „ciocnirii civilizaţiilor”
formulată de Samuel Huntington în cartea sa din anul 1996.3 Pornind de la
aceste evenimente, în cadrul dialogului dintre reprezentanţii creştinismului
şi cei ai islamului, au fost mai multe momente tensionate care au trebuit să
fie rezolvate printr-o analiză teologică profundă şi prin multă înţelegere şi
respect din partea adepţilor celor două religii monoteiste.
Mulţi creştini ortodocşi, în special cei care trăiesc ca minorităţi în
ţările majoritar musulmane, au resimţit puternic urmările atacului de la 11
septembrie 2001. Aceste evenimente au afectat relaţiile dintre ortodocşi şi
musulmani în sensul în care credincioşii celor două tradiţii religioase au fost
puşi în faţa faptului de a-şi regândi propria identitate, istorie şi convingere
religioasă. Se poate spune că relaţiile dintre creştinii ortodocşi şi musulmani
au intrat într-o nouă etapă după 9/11 pe care nu au mai cunoscut-o înainte.4
În toamna acelui an au avut loc două conferinţe la care au participat creştini
ortodocşi şi musulmani, în care s-a discutat despre raportul dintre cele două
religii monoteiste şi despre punctele comune care trebuie identificate în
vederea unei bune coabitări: la Sarajevo (conferinţa a început chiar pe 12
septembrie 2001) şi la Universitatea din Carolina de Sud (o lună mai târziu,
la această întâlnire accentuându-se faptul că tradiţiile mistice ale celor două
1
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religii pot deveni punţi de legătură care să aducă împreună pe creştini şi
musulmani). La cele două întâlniri s-a accentuat ideea că reprezentanţii
celor două religii trebuie să identifice şi să lupte împreună împotriva oricărei
forme de ură, extremism şi violenţă în numele religiei. În cadrul acestor
discuţii şi în cele ce au urmat, creştinii ortodocşi nu au dat vina pe islam sau
pe musulmani pentru evenimentele tragice ce au avut loc, ci au subliniat
importanţa identificării şi promovării punţilor de legătură între credincioşii
celor două religii.
După conferinţa din SUA, Patriarhul Ignatie IV al Antiohiei s-a
întâlnit cu Papa Ioan Paul al II-lea, la şase luni după vizita istorică a acestuia
în Siria. Şi în cadrul acestei întâlniri a fost abordată relaţia dintre creştini şi
musulmani şi s-a accentuat ideea necesităţii continuării dialogului. De
asemenea, s-a luat o poziţie comună împotriva celor care îi discriminau pe
musulmani pornind de la evenimentele din septembrie.
Cea mai importantă atitudine faţă de aceste evenimente a fost
formulată în Declaraţia de la Bruxelles, urmare a unei Conferinţe
interreligioase ce a avut loc între 19-20 decembrie 2001 în Belgia. Această
Declaraţie a preluat ideile Declaraţiei de la Bosfor din anul 1994 în care se
sublinia faptul că orice crimă în numele religiei este, de fapt, o crimă
împotriva religiei. Participanţii au analizat teoria eronată a „ciocnirii
civilizaţiilor” formulată de Samuel Huntington, care a circulat chiar şi
printre anumiţi lideri religioşi. Concluzia acestei declaraţii a fost că religia
promovează binele în societate şi nu poate fi alăturată în niciun fel de acte
de violenţă şi terorism. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a întărit ideea că
toate cele trei religii monoteiste, creştinismul, iudaismul şi islamul,
îndeamnă la pace între oameni, iar nu la violenţă, şi în acest sens liderii
religioşi trebuie să promoveze toleranţa, pluralismul, dialogul, pacea şi
dragostea în întreaga lume. Combaterea fanatismului şi intoleranţei
religioase depinde în cea mai mare parte de ei, iar nu de liderii politici din
diferite ţări.
Întâlniri între creştinii ortodocşi şi musulmani au fost organizate de
Institutul Aal al-Bayt (Aman, Iordania) şi de Centrul Ortodox al Patriarhiei
Ecumenice (Chambésy, Elveţia). O întâlnire importantă a avut loc între 2830 octombrie 2001 la Manama, Bahrain, unde, ca şi în Declaraţia de la
Bruxelles, s-a insistat pe ideea că extremismele de orice fel nu reflectă
valorile şi învăţăturile tradiţiilor religioase monoteiste. Trebuie să se facă o
diferenţiere clară între activismul politic şi cel religios în scopul de a arăta
cum ideologii şi ideologiile vor să manipuleze religiile în vederea atingerii
propriilor scopuri. În acest sens trebuie susţinut dialogul interreligios în
vederea vindecării experienţelor traumatizante ale trecutului, înlăturării
prejudecăţilor, promovării păcii, libertăţii şi dreptăţii sociale, sublinierii
adevăratelor principii religioase, toleranţei şi milei, pentru obţinerii fericirii
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şi garantării securităţii, siguranţei şi coexistenţei în pace. Liderii religioşi,
care au participat la aceste întâlniri şi au fixat aceste deziderate ale
dialogului, trebuie să fie capabili să le implementeze în propriile comunităţi
religioase, alături de liderii politici şi sociali din fiecare ţară în parte.
La 12 septembrie 2006, Papa Benedict al XVI-lea (1927-, Papă între
anii 2005-2013) a ţinut prelegerea Credinţă, raţiune şi Universitate ‒
memorii şi reflecţii (Faith, Reason and the University ‒ Memories and
Reflections) la Universitatea din Regensburg (Germania), acolo unde a fost
profesor în trecut. În contextul structurii universitare moderne, care mergea
până la excluderea raţiunii „din problema cu privire la Dumnezeu”, Papa
Benedict al XVI-lea analiza relaţia dintre raţiune şi credinţă, aşa cum se
desprinde din învăţăturile creştină şi musulmană, având ca punct de
plecare episodul controversei din anul 1391 dintre împăratul bizantin
Manuel II Paleologul şi un învăţat persan. Ca bază a acestei prezentări,
Papa şi-a structurat discursul pornind de la ediţia îngrijită de profesorul
Theodore Khoury în care erau cuprinse operele împăratului bizantin.
Dialogul dintre împăratul creştin şi persanul musulman pornea de la
felul diferit în care cele două religii, creştinismul şi islamul, se poziţionau cu
privire la raportul dintre credinţă şi raţiune, atunci când venea vorba de
Dumnezeu şi de convertire. Era astfel adusă în discuţie problema convertirii
cu forţa. În prelegerea Papei Benedict al XVI-lea, un anumit citat din
argumentarea lui Manuel II Paleologul, care se referea la felul în care
împăratul bizantin înţelegea convertirea în islam, a stârnit controverse în
ţările musulmane moderne: „Arată-mi ce a adus nou Mahomed şi vei găsi
doar lucruri rele sau inumane, cum este îndemnul său de a răspândi credinţa
predicată de el cu sabia”.5
Pentru împăratul bizantin, violenţa este un act săvârşit atât împotriva
lui Dumnezeu, cât şi împotriva sufletului omenesc. Convertirea trebuie să
aibă o motivaţie întemeiată, să fie raţională. A nu acţiona în acord cu
raţiunea este în contradicţie cu voia lui Dumnezeu. Editorul Theodore
Khoury observa că, pentru creştini, această afirmaţie este de la sine
înţeleasă, însă pentru musulmani, pentru care Divinitatea este absolut
transcendent, voinţa lui Alah nu este legată de niciuna din categoriile
noastre, nici chiar de cea a raţiunii. Editorul îl citează în acest punct pe
islamistul francez R. Arnaldez care amintea că Ibn Hazm afirma că, în islam
Alah nu este legat nici măcar de propriul său cuvânt şi că nimic nu-l obligă
să reveleze oamenilor adevărul.

5
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În prelegerea Papei urma o incursiune în istoria Bisericii apusene în
legătură cu felul în care este valorificată raţiunea în problema credinţei,
scoţând astfel în evidenţă faptul că a nu acţiona raţional este contrar naturii
lui Dumnezeu. În finalul discursului său, Papa Benedict al XVI-lea îi invita
pe parteneri la un dialog în care este important să primeze raţiunea. În cele
din urmă, a redescoperi permanent acest adevăr este marea provocare a
oricărei Universităţi din timpurile noastre.
În acelaşi an, 38 de lideri musulmani au trimis o Scrisoare deschisă
Sanctităţii Sale Papa Benedict al XVI-lea (Open Letter to his Holiness Pope
Benedict XVI)6 în care, pornind de la prelegerea susţinută în Bavaria,
scoteau în evidenţă erorile din argumentarea Papei. Versetul din Coran,
după care „nu există nicio constrângere în religie”, este analizat de liderii
musulmani în sensul în care acesta nu făcea parte din prima perioadă a
revelaţiei lui Mahomed, aşa cum nota Papa Benedict al XVI-lea, ci din
perioada ascendenţei politice şi militare a tinerei comunităţi musulmane.
După liderii musulmani semnatari ai scrisorii deschise, acest verset se
referea chiar la musulmani, care nu trebuiau să uite că nu este bine să oblige
pe nimeni să creadă. Astfel, versetul coranic se adresa celor ce aveau
puterea, reamintindu-le convertiţilor la islam că nu trebuie să-şi oblige
familiile să accepte această credinţă cu forţa. În interpretare islamică,
îndemnul ar fi susţinut şi de alte versete din Coran.
O altă remarcă a Sanctităţii pontife, analizată de liderii musulmani,
avea în vedere faptul că „Dumnezeu este absolut transcendent”. Scrisă în
acest fel, ea nu reprezintă decât o simplificare a credinţei ce poate deruta pe
mulţi. Citarea lui Ibn Hazm nu este tocmai bine aleasă deoarece acesta este
o figură marginală a islamului, aparţinând unei şcoli a jurisprudenţei pe care
nu o mai urmează nimeni în zilele noastre. Între personajele musulmane
mult mai influente în acest sens se numără al-Ghazali. Pornind de la aceste
observaţii, pentru cei 38 de semnatari ai scrisorii deschise, toate afirmaţiile
ce urmează în prelegerea Pontifului roman conduc la simplificări ale
învăţăturii islamice.
Pe de altă parte, distincţia dintre raţiune şi credinţă nu este în islam
atât de evidentă pe cât o prezintă Papa. În tradiţia islamică se face o legătură
între revelaţie şi inteligenţa umană, fără sacrificarea uneia în favoarea
celeilalte. Un subiect sensibil în discuţiile interreligioase moderne este legat
de „războiul sfânt”, însă această expresie nu există în islam, care, de fapt,
foloseşte termenul „jihad” cu semnificaţia de „luptă pe calea lui
Dumnezeu”. Astfel, termenul ar avea un sens sacru, iar nu pe cel profan de
„război sfânt”.
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Unul din punctele esenţiale al scrisorii celor 38 de lideri musulmani
se referă la convertirea forţată. Răspândirea şi convertirea „prin sabie” sunt,
în interpretarea semnatarilor scrisorii, neadevăruri, deoarece trecerea la
islam s-a făcut în istorie prin misiune şi propovăduire. Acest lucru se leagă
de acela că „nu este nicio constrângere în religie”. Trecerea cu forţa la islam
nu este plăcută lui Alah, care nu este mulţumit de convertirea prin sânge. Pe
de altă parte, conform învăţăturii islamice, Mahomed nu aduce nimic nou, ci
doar ceea ce a fost propovăduit înainte de ceilalţi profeţi.
În lumina acestor afirmaţii, dialogul interreligios este important
pentru timpurile moderne, iar, în cadrul acestuia, dialogul dintre creştinism
şi islam ocupă un loc esenţial, peste 55% din populaţia globului aparţinând
celor două religii. Astfel, credincioşii celor două religii trebuie să lucreze
împreună pentru a instaura şi menţine pacea şi respectul în vederea unui
dialog sincer.
În finalul scrisorii deschise, cei 38 de lideri musulmani apreciau
faptul că, la 17 septembrie 2006, Papa Benedict al XVI-lea a precizat faptul
că citările din prelegerea susţinută cu 5 zile înainte nu reflectă propriile
opinii, ci pe cele ale împăratului bizantin Manuel II Paleologul, în timp ce,
la 25 septembrie, Pontiful roman şi-a manifestat profundul respect faţă de
adepţii islamului în faţa unei întâlniri cu mai mulţi ambasadori ai ţărilor
musulmane. În cele din urmă, dorinţa comună a credincioşilor celor două
religii este aceea de a nu repeta greşelile trecutului şi de a trăi în pace,
acceptare mutuală şi respect reciproc.
Un alt moment important în ceea ce priveşte iniţiativa musulmanilor
pentru dialogul cu creştinii a avut loc la 13 octombrie 2007, atunci când 138
de învăţaţi musulmani au transmis mesajul Un cuvânt comun între noi şi voi
(A Common Word Between Us and You, titlu ales pornind de la Sura 3:64
din Coran), prin care subliniau faptul că există o punte de legătură comună
între creştinism şi islam. Lucrarea, adresată principalilor lideri creştini din
întreaga lume, a fost tipărită în mai multe ediţii, numărul semnatarilor
înmulţindu-se până în zilele noastre.7
Textul porneşte de la evidenţa faptului că adepţii creştinismului şi
islamului depăşesc ca număr jumătate din populaţia globului, iar dacă între
credincioşii celor două religii nu va exista pace şi dreptate, nici în întreaga
lume cele două deziderate nu pot fi împlinite. Astfel, viitorul depinde, în
mare parte, de realizarea şi menţinerea păcii între musulmani şi creştini.
Baza acestui demers există chiar în cele două religii: dragostea faţă
de Unicul Dumnezeu şi de vecin (de aproapele). Necesitatea dragostei de
Dumnezeu şi de aproapele este legătura dintre creştinism şi islam. Pornind
7
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de aici, deşi se recunoaşte faptul că între cele două religii monoteiste există
diferenţe majore, acestea nu trebuie să ducă la ură şi ceartă între credincioşi,
care, în numele dragostei, trebuie să lucreze împreună, să se respecte, să fie
corecţi unii cu alţii şi să trăiască în pace, armonie şi bunăvoinţă.
Ca rezultat al mesajului celor 138 de lideri musulmani, Consiliul
Mondial al Bisericilor (CMB) a delegat Comitetul Central în februarie
2008 să înceapă procesul prin care să se contureze mesajul creştin,
intitulat Învăţând să explorăm iubirea împreună (Learning to Explore
Love Together).8 În urma răspunsurilor primite de la Bisericile membre
CMB la această temă s-au conturat câteva puncte ce ar trebui să fie
abordate şi aprofundate în discuţiile viitoare dintre creştini şi musulmani.
În primul rând, în dialogul dintre reprezentanţii celor două religii
trebuie să se pornească de la o bază comună: dragostea de Dumnezeu şi de
aproapele. În acelaşi timp, nu trebuie trecut cu vederea felul diferit în care
cele două religii văd acest imperativ. Greşelile trecutului sunt exemple
concludente ale lipsei serioase de atenţie şi înţelegere între adepţii celor
două religii. Cea mai rodnică apropiere dintre credincioşi trebuie să se
bazeze pe înţelegerea reciprocă care vine din ascultarea celuilalt. Orice
similitudine în ceea ce priveşte înţelegerea dragostei de Dumnezeu şi de
aproapele trebuie să ţină cont şi de diferenţele dintre cele două religii pentru
a nu se repeta greşelile trecutului. Astfel, trebuie analizat cu atenţie felul în
care musulmanii înţeleg învăţătura despre Unitatea lui Dumnezeu şi
învăţătura creştină despre Sfânta Treime. De asemenea, trebuie analizată
doctrina cu privire la revelaţie în cele două religii, precum şi învăţătura
despre Iisus Hristos. La fel trebuie procedat şi în ceea ce priveşte baza
doctrinară a iubirii aproapelui.
Pornind de la aceste constatări, dialogul creştino-musulman trebuie
să se axeze şi să promoveze dreptatea şi pacea în întreaga lume. Dialogul
poate avea roade doar dacă se recunoaşte şi se acceptă diferenţele doctrinare
dintre religii fără a se ajunge la ostilitate, aşa cum de multe ori s-a întâmplat
în trecut. În cadrul acestui dialog trebuie să primeze respectul, înţelegerea şi
să se valorifice trecutul comun, fără a se repeta greşelile acestuia.
Credincioşii au nevoie să înveţe unul de la altul, din experienţele trecute şi,
pornind de aici, să examineze felul comun în care vor acţiona în viitor. În
cele din urmă, chiar dacă musulmanii şi creştinii nu împărtăşesc aceeaşi
învăţătură de credinţă, ei trebuie să lucreze împreună în vederea promovării
dialogului bazat nu doar pe un cuvânt comun, ci şi pe o acţiune comună.
8

„Learning to Explore Love Together. Suggestions to the Churches for Responding to «A
Common
Word»”,
<https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wccprogrammes/interreligious-dialogue-and-cooperation/interreligious-trust-and-respect/
learning-to-explore-love-together>, 11 martie 2018.
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În urma apariţiei textului Un cuvânt comun între noi şi voi (A Common
Word Between Us and You), la data de 19 noiembrie 2007 a fost trimis
răspunsul Papei Benedict al XVI-lea, prin Cardinalul Tarcisio Bertone, către
Alteţa Sa Regală Prinţul Ghazi bin Muhammad bin Talal, preşedintele
Institutului pentru gândirea islamică Âl al-Bayt.9 În acest răspuns se
accentuează faptul că, deşi există diferenţe majore între cele două religii, se
pot găsi şi puncte comune, aşa cum este credinţa într-un singur Dumnezeu,
Creatorul provident şi Judecătorul universal, Care îi va judeca pe toţi la
finalul lumii. În scrisoarea trimisă de la Vatican este apreciată atât iniţiativa
musulmană, cât şi ideea esenţială a scrisorii celor 138: importanţa pe care o
are dragostea de Dumnezeu şi de aproapele în cadrul discuţiilor
interreligioase. Există o bază comună de dialog care scoate în evidenţă
demnitatea fiecărei persoane umane, adevăr regăsit în fiecare religie şi care
îndeamnă la respect mutual şi la acceptare reciprocă, mai ales în rândul
tinerelor generaţii. Acestea pot şi trebuie să ajungă la cooperare pe tărâm
social şi cultural, la promovarea dreptăţii şi a păcii în societate şi în întreaga
lume. În finalul scrisorii papale se insistă asupra necesităţii cooperării între
instituţiile ce se pot angrena în promovarea dialogului interreligios. În acest
răspuns se vede, de fapt, „spiritul de deschidere către dialog al Sfântului
Scaun, care a continuat mereu să se menţină după neînţelegerile din toamna
lui 2006”.10 O întărire a acestei deschideri l-a reprezentat şi mesajul
Cardinalului Jean-Louis Tauram, preşedintele Pontifical Council for
Interreligious Dialogue (PCID), adresat tuturor musulmanilor, la 28
septembrie 2007.
La 12 decembrie 2007, Prinţul Ghazi i-a răspuns Cardinalului
Bertone, propunându-i să se întâlnească cu Papa Benedict al XVI-lea, aşa
cum a făcut şi Majestatea Sa Abdallah bin Abd al-Aziz, regele Arabiei
Saudite, la 6 noiembrie 2007, şi să trimită trei reprezentaţi la Roma pentru
a pregăti întâlnirea. Între propunerile făcute în vederea realizării unui
dialog rodnic se remarcau: respectul efectiv faţă de demnitatea oricărei
persoane umane; cunoaşterea obiectivă a religiei partenerului de dialog; un
angajament comun pentru a promova respectul reciproc şi promovarea lui
mai ales în rândul tinerei generaţii.
În perioada 4-5 martie 2008, o delegaţie formată din 5 membri
musulmani a ajuns la Roma, urmând să lucreze cu staff-ul PCID în
vederea organizării întâlnirii interreligioase. Ideea unui Forum creştinomusulman a luat contur în luna noiembrie a aceluiaşi an, atunci când 12
9

H.H. Pope Benedict XVIʼs „Response to «A Common Word»”, în: A Common Word
Between Us and You, p. 163-164.
10
Fr. MAURICE BORRMANS, „The Roman Catholic Church and the Letter of the 138
Muslim Religious Leaders”, în: Current Dialogue, 54, July 2013, p. 64.
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creştini şi 12 musulmani au analizat împreună temele importante ale
dialogului. De asemenea, s-au luat în discuţie şi unele neînţelegeri ale
felului în care au fost formulate sau interpretate anumite declaraţii din
trecut.
Întâlnirile comune au continuat în anul 2008 la Tunis (Tunisia, 20-22
februarie), Kairouan (Tunisia, 10-12 aprilie), Casablanca (Maroc, 25-26
aprilie), Roma (Italia, 28-30 aprilie). Între 22-24 mai 2008, s-au întâlnit la
Ravena (Italia) 200 de adepţi ai tuturor religiilor pentru a discuta despre
valorile comune pe care religiile le propun unei Europe în tranziţie şi
schimbare. În urma mai multor întâlniri pe care membrii PCID le-au avut
de-a lungul ultimilor ani, în frunte cu Cardinalul Jean-Louis Tauran, s-a
întocmit un draft, Coordonate (linii directoare) pentru dialog (Guidelines
on Dialogue) care a devenit un document reprezentativ pentru analiza
dialogului interreligios în cadrul Bisericii romano-catolice.11 Toate aceste
idei au fost preluate şi discutate la următoarele întâlniri interreligioase, în
vederea aprofundării lor, pentru a se găsi soluţii comune problemelor
actuale cu care se confruntă adepţii tuturor religiilor din întreaga lume.
Ca urmare a scrisorii semnată de cei 138 de lideri musulmani în anul
2007, Patriarhul Alexei II al Moscovei şi al Întregii Rusii a dat un răspuns
ortodox la 14 aprilie 2008, în care pornea de la ideea că musulmanii şi
creştinii au scopuri comune, de aceea trebuie să-şi unească eforturile pentru
a le atinge. Acest deziderat nu poate fi însă împlinit dacă nu se clarifică felul
în care fiecare partener vede valorile celuilalt. Creştinii şi musulmanii au
datoria de a aminti întregii umanităţi de existenţa lui Dumnezeu şi de
dimensiunea spirituală a omului, aşa cum sunt prezente în fiecare tradiţie
religioasă. De asemenea, ele amintesc lumii de virtuţile esenţiale ale omului:
pacea şi dreptatea, moralitatea şi legea, adevărul şi iubirea. Creştinii şi
musulmanii sunt uniţi mai ales prin respectarea poruncii iubirii de
Dumnezeu şi de aproapele.
Pe de altă parte, este necesar să se identifice acele învăţături de
credinţă care sunt valabile ambelor religii. De aceea trebuie analizate cu
atenţie învăţăturile specifice fiecărei religii, în mod integral, pentru ca apoi
să poată fi comparate între ele. În creştinism nu se poate discuta despre
iubirea de Dumnezeu şi iubirea de aproapele dacă nu se discută despre
Dumnezeu Sfânta Treime.
Pentru creştini, „Dumnezeu este iubire”.12 Dar Dumnezeu este
Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt, adică Sfânta
Treime, o Fiinţă şi Trei Persoane. Dumnezeu este iubire deoarece este
unitatea celor trei Persoane. Din dragostea divină derivă atât dragostea
11
12

IBIDEM, pp. 67-72.
I Ioan 4, 16.
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dintre oameni, cât şi dragostea acestora faţă de Dumnezeu, deoarece omul
este creat „după chipul lui Dumnezeu”.13 El simte că este fiul lui Dumnezeu
prin har, iar nu un sclav, deoarece Dumnezeu S-a făcut Om pentru ca omul
să devină dumnezeu prin har. Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat din dragoste
pentru fiecare persoană umană în parte. Dragostea omului pentru Dumnezeu
este în legătură cu libertatea lui, astfel că omul alege liber să-L iubească pe
Dumnezeu, iar nu din frică.
Pornind de la aceste învăţături de credinţă, trebuie să se caute drumul
unui dialog sincer între creştini şi musulmani în vederea cooperării între cele
două comunităţi religioase. Dialogul doctrinar este mult mai productiv decât
prezentarea laconică şi exclusivistă a anumitor învăţături din cele două
tradiţii religioase.
Creştinii şi musulmanii trebuie să răspundă împreună provocărilor
actuale cu care se confruntă credincioşii: răspândirea spiritului antireligios,
noua moralitate care contrazice învăţăturile religioase ale religiilor tradiţionale
sau alte provocări ale contemporaneităţii. Creştinii şi musulmanii trebuie să
lucreze împreună pentru a înlătura pericolul sincretismului religios care apare
adesea în cadrul dialogului interreligios. De asemenea, există şi pericolul
provocat de cei care vor să vadă creştinismul şi islamul în conflict sau să le
vadă unite fals într-un indiferentism moral, dând prioritate preceptelor
secularizării.
În ţările din estul Europei, care s-au desprins din fostul bloc
comunist, s-au format organisme de colaborare între creştini şi musulmani
care lucrează împreună în vederea unei mai bune înţelegeri între credincioşi.
În acelaşi timp, trebuie analizate cu atenţie situaţiile din ţările musulmane în
care adepţii creştinismului sunt minoritari, fără a-şi putea manifesta liber
credinţa.
Îndemnurile din scrisoarea liderilor religioşi musulmani pot să
intensifice acţiunile comune şi să contribuie la îmbunătăţirea situaţiilor
creştinilor în ţările în care majoritari sunt credincioşii musulmani.
Cooperarea creştino-musulmană se poate intensifica atât pe tărâm doctrinar,
cât şi practic, prin combaterea intoleranţei şi xenofobiei, în vederea
promovării păcii, dreptăţii, dar şi pentru protejarea locurilor sfinte. Dialogul
interreligios trebuie dezvoltat atât la nivel local, cât şi global, în timp ce
organismele internaţionale trebuie să fie mai atente şi mai sensibile la
tradiţiile spirituale şi culturale ale diferiţilor oameni, indiferent de religia
căreia îi aparţin.14

13

Facere 1, 26.
His Holiness Patriarch ALEXEY II, „Response to the Open Letter of 138 Muslim
Theologians”, în: A Common Word Between Us and You, p. 181-186.
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În anul 2008, la iniţiativa regelui Abdullah al Arabiei Saudite, s-au
întâlnit la Madrid, gazdă fiind regele Juan Carlos al Spaniei, lideri religioşi
ai creştinismului, islamului, iudaismului, budismului, hinduismului şi
taoismului care au încercat să găsească soluţii comune pentru rezolvarea
conflictelor din lume. Această iniţiativă a continuat cu alte două întâlniri ce
au avut loc la New York şi Geneva. În luna mai a anului 2008 s-a hotărât
organizarea unei întâlniri în care să se abordeze tema propriei înţelegeri
creştine a locului şi rolului credincioşilor în diferite contexte musulmane din
întreaga lume. În urma acestei iniţiative, între 18-20 octombrie 2008, a avut
loc la Geneva (Elveţia) o întâlnire importantă pentru viitorul dialogului
dintre creştini şi musulmani: Propria înţelegere creştină în contextul
islamului (Christian Self-Understanding in the Context of Islam). Între
vorbitorii care au prezentat referate cu privire la raportul dintre creştinism şi
islam s-au numărat: Catolicosul Aram I al Bisericii Apostolice a Armeniei
(Scaunul Ciliciei), Pr. Dr. Emanuel Clapsis (viziunea ortodoxă), Pr. Prof.
Maurice Borrmans (viziunea romano-catolică), Rev. Simone Sinn (viziunea
luterană), Rev. Dr. Johnson Mbillah (viziunea reformată), Clare Amos şi
Prof. David Thomas (viziunea anglicană), Prof. Thomas Schirrmacher
(viziunea evanghelică).
La această întâlnire s-a accentuat ideea că dialogul dintre creştinism
şi islam are o istorie care porneşte încă de la apariţia şi răspândirea islamului
în lume, trecând prin mai multe etape care adesea nu au fost încununate cu
succes. Au fost urmărite mai multe scopuri: posibilitatea diferitelor
comunităţi creştine de a-şi împărtăşi perspectivele proprii în cadrul relaţiilor
pe care le au cu adepţii islamului; progresul în auto-înţelegerea creştină în
relaţie cu islamul; găsirea celor mai bune posibilităţi în cadrul relaţiei dintre
creştini şi musulmani. De asemenea, s-a discutat şi despre raportul dintre
creştinism şi islam în Orientul Mijlociu, Africa şi Asia. Alte momente
importante ale întâlnirii din Geneva au fost legate de analiza raportului
dintre cele două religii în contextul pluralistic actual, precum şi de
implicaţiile dialogului interreligios pentru secolul XXI. În concluziile
raportului final s-au conturat principalii paşi ce trebuie urmaţi în vederea
sporirii dialogului dintre creştinism şi islam.15
Analizând situaţia actuală a dialogului, Catolicosul Aram I identifica
patru puncte de interacţiune de la care se poate porni în realizarea unui
dialog sincer între parteneri: percepţia ambiguă asupra religiei (în istorie,
religia a fost, intenţionat sau nu, folosită în susţinerea unor acţiuni care erau
împotriva credincioşilor, fiind astfel socotită o sursă de conflict în societate.
Pornind de aici, religia trebuie să-şi recapete rolul de legătură a omului cu
15
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Islam”, în: Current Dialogue, 52 (Special Issue), July 2012, p. 5-19.
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Divinitatea şi de autoritate morală care să rezolve problemele omului
contemporan); concepţiile greşite despre islam şi creştinism (atât în trecut,
cât şi în prezent, adepţii celor două religii s-au perceput în mod greşit.
Trebuie să se renunţe urgent la stereotipurile şi sloganurile prin care s-a
încercat crearea unui conflict între reprezentanţii celor două religii);
coliziunea valorilor (alături de latura transcendentă, religia are şi valoare de
sistem care guvernează viaţa omului şi îl ajută să se înţeleagă pe sine.
Tensiunile din ultimul timp au fost provocate de o serie de neînţelegeri,
astfel încât nu este vorba de o „ciocnire a civilizaţiilor” sau de o „ciocnire a
fundamentalismelor”, ci de un fals „conflict al valorilor”, în sensul în care se
pune atât de mult accent pe ceea ce ne diferenţiază fără să se pornească, de
fapt, de la ceea ce ne apropie, prin renunţarea la zidul ridicat de ignoranţă,
aroganţă şi suspiciune); auto-suficienţa sau auto-înţelegerea (fenomenul
globalizării a condus de multe ori la distrugerea identităţilor, creionându-se
două tendinţe: opoziţia faţă de cel de lângă noi sau deschiderea creativă şi
interacţiunea dinamică cu celălalt. Adepţii creştinismului şi islamului
trebuie să-şi redefinească propria înţelegere şi să încerce să se înţeleagă
reciproc în noul context mondial).
Pornind de la aceste date, credincioşii celor două religii trebuie să
lucreze împreună pentru crearea unei comunităţi în care să poată trăi cu
diferenţele pe care le au şi le conştientizează. Aceasta este atât o provocare,
cât şi o necesitate urgentă, într-o lume care se transformă rapid şi din ce în
ce mai mult. Este nevoie să se identifice punctele de interes comun în care
se pot implica reprezentanţii celor două religii: raportul dintre credinţă şi
raţiune, respectarea drepturilor omului, răspunsul care trebuie dat extinderii
din ce în ce mai mari a secularismului, definirea misiunii (convertire,
mărturisire sau coabitare?). În acest sens, trebuie ca adepţii celor două religii
să identifice paşii care să facă trecerea de la co-existenţă la încercarea de a
trăi împreună: trecerea de la izolare la integrare, de la excludere la
participare, de la reacţie la interacţionare.16
Principalele obiective ale majorităţii întâlnirilor dintre creştini şi
musulmani au fost reprezentate chiar de importanţa pe care o are faptul că
musulmanii şi creştinii se pot întâlni, ţinând cont de problemele din trecut.
Pornind de aici s-a discutat despre necesitatea respectării pluralismului
religios în toate teritoriile din lume, indiferent de majoritatea religioasă, în
vederea convieţuirii în pace şi înţelegere reciprocă. Numai în felul acesta
adepţii celor două religii se pot cunoaşte mai bine, îşi pot împărtăşi
experienţele religioase şi pot rezolva împreună problemele ridicate de
actualele provocări ce frământă lumea de astăzi. Pornind de la situaţii
16
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concrete, s-a ajuns cu timpul să se abordeze şi probleme teologice de interes
comun, semn că dialogul este pe un drum bun. Astfel, au fost încurajate
întâlnirile locale în care musulmanii şi creştinii îşi pot împărtăşi mai uşor
experienţele de viaţă.
Cu toată această deschidere pentru un dialog sincer între parteneri, au
existat mereu voci care au contestat realitatea dialogului creştino-musulman,
mai ales în rândul celor care au pus un accent deosebit pe fenomenul
convertirii, lucru ce a condus, nu de puţine ori, la adevărate conflicte. „În
acest context, relevanţa iniţiativelor pentru dialogul creştino-musulman
depinde în mare măsură de efortul intenţionat şi concentrat de a risipi
temerile şi suspiciunile între cei care sunt percepuţi ca reprezentând
comunităţile religioase. Dialogul este văzut ca o ocazie de a consolida
loialitatea trans-confesională. Un asemenea dialog este atent să susţină, în
discuţiile şi acţiunile comune, centralitatea binelui comun, precum şi
participarea politică”.17
Abstract: Intensive Moments in the Modern Dialogue between Christians
and Muslims
Besides dialogue with the Jews, Christians were most involved in the
dialogue with Muslims. This dialogue was accentuated and became visible
especially in modern and contemporary times, with the increase in violence,
which had often religious justifications on the part of those involved. The
dialogue between Christians and Muslims took a new direction after the
attacks of September 11, 2001, in New York and after those that followed in
Europe and all over the world. It was discussed in those days and immediately
after about the validation of the well know theory of clashes of civilizations,
formulated by Samuel Huntington, in his book written in 1996. Starting from
these events, within the dialogue between representatives of Christianity and
of Islam, there were many other intensive moments that had to be resolved
through a profound theological analysis and with understanding and respect
from the followers of the two monotheistic religions.
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Clerici olteni participanţi la războiul pentru reîntregirea
neamului (1916-1918): preotul Haralambie Baculescu1 de la
Parohia Câlceşti, judeţul Gorj
Pr. Conf. Univ. Dr. SERGIU-GRIGORE POPESCU2
Cuvinte cheie: Primul Război Mondial, Haralambie Baculescu,
Câlceşti, Oltenia
Keywords: The First World War, Haralambie Baculescu,
Câlceşti, Oltenia
Pentru noi, românii, Primul Război Mondial a reprezentat şi
reprezintă un moment crucial al istoriei noastre, importanţa momentului
fiind conştientizată şi trăită ca atare de înaintaşii noştri de acum un secol.
1

Facem precizarea că în unele surse numele de familie este fie Băculescu
(Administraţiunea Casei Bisericii, Anuar 1909, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti,
1909, p. 174; GHEORGHE NICOLESCU, GHEORGHE DOBRESCU şi ANDREI
NICOLESCU, Preoţi în luptă pentru făurirea României Mari (1916-1919), Ed. Europa
Nova, Bucureşti, 2000, p. 332, 349 şi 350, şi o însemnare de pe un chivot de pe la începutul
secolului al XX-lea, donat de preotul Ion Baculescu (tatăl preotului Haralambie Baculescu)
şi alţi enoriaşi bisericii din Câlceşti, chivot ce se păstrează şi astăzi), fie Boculescu (pisania
Bisericii „Sfântul Nicoale” din Câlceşti şi unele siteuri care preiau informaţiile din pisanie).
Ambele variante sunt greşite, numele corect fiind Baculescu. Ne susţinem afirmaţia cu mai
multe argumente. În primul rând, se mai păstrează încă unele înscrisuri vechi ce poartă
numele şi semnătura atât a preotului Ion Baculescu, cât şi a fiului său, preotul Haralambie
Baculescu (la Arhivele Militare ale României se găseşte o scrisoare, consemnată în paginile
de mai jos, trimisă superiorului ierarhic din timpul Primului Război mondial, scrisoare
semnată de Haralambie Baculescu). De altfel, această scrisoare este reprodusă în totalitate
chiar în volumul GHEORGHE NICOLESCU, GHEORGHE DOBRESCU şi ANDREI
NICOLESCU, Preoţi în luptă pentru făurirea României Mari (1916-1919), p. 40. În al
doilea rând, Anuarele bisericeşti din 1906, 1924 şi 1941, editate pe plan local, menţionează
tot numele Baculescu. Nu în ultimul rând, din cercetările noastre la faţa locului, întreprinse
cu ajutorul preotului paroh Antonie Giungălă, reiese clar că numele corect al acestei familii
preoţeşti a fost Baculescu. Trăieşte astăzi o strănepoată a părintelui Haralambie care
confirmă ipoteza noastră; acelaşi lucru îl face şi preotul pensionar Gheorghe Modoran din
Câlceşti. Explicaţia acestei confuzii este simplă. Varianta Boculescu a apărut ca urmare a
unei greşeli făcute la restaurarea bisericii din Câlceşti, din anul 1982, atunci când s-a
transcris în loc de Baculescu, Boculescu, iar varianta Băculescu este rezultatul tendinţei de
a folosi diacritice chiar şi atunci când nu trebuie (în cazul unor nume proprii), capcană în
care au căzut atât meşterii care au gravat numele donatorilor pe chivotul amintit mai sus,
cât şi autorii Anuarului din 1909 şi cei ai volumului Preoţi în luptă pentru făurirea
României Mari (1916-1919).
2
Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
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Întreaga naţiune română „s-a angajat, pentru păstrarea fiinţei naţionale şi
realizarea unităţii de stat, în lupta împotriva cotropitorilor germani şi austroungari”.3 Respiraţia fiecărui soldat din armata română era, de fapt, respiraţia
unei ţări întregi. Pe fiecare câmp de luptă era prezentă nu doar o divizie sau
o companie, ci era prezentă ţara, prin fiii săi, gata oricând de sacrificiul
suprem. În astfel de momente de cumpănă, Biserica noastră strămoşească şi-a
avut rolul şi rostul său, neînţelese la început de ofiţerii armatei române, dar
apreciate la justa valoare pe parcursul derulării evenimentelor.
„Avem o Patrie fiindcă am avut un Altar”, spunea în 1868,
mitropolitul primat Nifon Rusăilă, cu prilejul unei cuvântări ţinută în
Senatul României. Vorbele sale aveau să fie înţelese şi mai bine peste o
jumătate de secol, la 1 decembrie 1918, atunci când se împlinea, la capătul a
doi ani şi jumătate de război sângeros, visul de veacuri al românilor
România Mare.
Cunoaştem astăzi că în timpul Primului Război mondial „preoţimea a
fost mobilizată după toate regulile ostăşeşti”.4 Fiecare regiment şi fiecare
spital şi-a avut preotul lor, prezenţa preoţilor în mijlocul trupei contribuind
decisiv la întreţinerea moralului ridicat al soldaţilor. Săvârşind sfintele taine,
aducând în mijlocul luptelor sângeroase jertfa cea nesângeroasă a
Mântuitorului Hristos, înălţând Sfânta Cruce în atât de multe locuri udate de
sângele eroilor, preoţii au transformat războiul de reîntregire naţională într-un
„război sfânt pentru Neam şi Ţară”.
Ne propunem să prezentăm în rândurile următoare portretul unui
preot plecat de pe meleagurile Gorjului pentru a fi alături de bravii ostaşi
români care au luptat „pe viaţă şi pe moarte” pentru înfăptuirea României
Mari.
Preotul Haralambie Baculescu de la parohia Câlceşti s-a numărat
printre cei 250 de preoţi de campanie din ţară care au participat efectiv pe
câmpurile de luptă din Primul Război mondial şi printre cei 46 de preoţi
olteni plecaţi împreună cu zecile de mii de oşteni din dreapta Oltului să
lupte pentru reîntregirea Neamului. S-a născut în casa din Câlceşti a
preotului Ion (sau Ioan) Baculescu şi a soţiei sale, Paraschiva, fiind unul
dintre cei doisprezece copii ai acestei familii.
Despre preotul Ion Baculescu ştim că s-a născut la 17 februarie
1856, fiind absolvent al Seminarului de la Râmnic, promoţia 1871-1875. A
fost numit preot pe seama parohiei Câlceştii de Sus, judeţul Gorj, la 1 aprilie
1876, şi hirotonit la 23 mai, acelaşi an (în Duminica Pogorârii Duhului
3

LUCA DINU, Viaţa socială, culturală şi bisericească din Oltenia între anii 1916-1918, în
Revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 3-4/1973, p. 220.
4
C. BOBULESCU, Feţe bisericeşti în războae, răzvrătiri şi revoluţii, Tipografia Eparhială
„Cartea Românească”, Chişinău, 1930, p. 109.
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Sfânt), în Bucureşti,5 probabil de episcopul Atanasie Stoenescu al
Râmnicului (1873-1880). A purtat de grijă credincioşilor din câteva sate şi
cătune aflate într-o zonă pitorească, la graniţa cu judeţul Mehedinţi:
Câlceştii (de Sus şi de Jos), Pârâu (Pârău) şi Chiliu. În primii ani ai secolului
al XX-lea, parohia avea 294-300 de familii, cu aproape 1.500 de suflete.
Pentru că cele patru biserici în care slujea erau din lemn şi ajunseseră repede
într-o avansată stare de degradare, a fost nevoit să le refacă din temelii (pe
cea parohială, cu hramul „Sfântul Nicolae”, a refăcut-o în 1894, filia cu
hramul „Sfântul Nicolae” din Câlceştii de Jos, a fost reparată între 1884-1888,
filia cu hramul „Sfântul Nicolae” din Pârâu, între 1891-1895, iar filia cu
hramul „Sfântul Pantelimon” din Chiliu, refăcută în 1905). După 1910, s-a
transferat la parohia Celei din apropiere (făcând schimb cu fiul său,
Haralambie Baculescu), unde slujea încă în 1924.6
La 12 septembrie 1884,7 în casa din Câlceşti a preotului Ion
Baculescu se năştea un nou vlăstar, botezat de părinţi cu numele
Haralambie. A iubit de mic Biserica strămoşească cu ale ei rânduieli şi taine,
pe oamenii locului şi şcoala din localitatea natală, unde a urmat cursurile
primare. Pentru că vechea lavră a Tismanei se găsea la doar câţiva kilometri
depărtare, va fi fost nelipsit de la slujba hramului (Adormirea Maicii
Domnului) şi de la alte sărbători mai însemnate. La vremea rânduită a fost
trimis să studieze la Seminarul de la Râmnic, aşa cum făcuse şi tatăl său.
Pentru că tocmai acum autorităţile politice din ţară au închis toate
seminariile eparhiale, s-a transferat, cel mai probabil, la unul din cele două
seminarii superioare8 (de gradul II, sau cu şapte ani de studiu) din Bucureşti.
După absolvire, s-a reîntors în satul natal, fiind numit preot la 15 iulie 1908,
pe seama parohiei Celei, comuna Costeni, aflată la doar 6 kilometri
depărtare de casa părintească.9 Pe lângă biserica parohială cu hramul
„Cuvioasa Paraschiva” din Celei (din lemn, refăcută în 1890), mai avea în
grijă şi două biserici filii: „Sfântul Nicolae” din Costeni (din cărămidă,
aflată în plin proces de restaurare în momentul venirii părintelui Haralambie
în parohie) şi „Sfântul Nicolae” din Racoţi (din lemn, refăcută prin 1882).
Obştea parohială era formată din 436 de familii, cu 1.856 de suflete.10 Aşa
5
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întocmit de P.S. Episcop Vartolomeu cu colaborarea personalului direcţiunilor de cultură
şi administrativă ale eparhiei, Tipografiile Române Unite, Bucureşti, 1924, p. 426.
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cum menţionam în rândurile de mai sus, la o dată pe care nu o cunoaştem cu
exactitate, a făcut schimb cu tatăl său, preotul Ion Baculescu, transferânduse la parohia Câlceşti. În toate încercările prin care avea să treacă i-a fost
alături soţia sa, Elena, cu care a avut trei copii: Natalia, Vasilache şi
Chirilă.11
În vara anului 1916, România intra în război de partea Antantei şi
împotriva Puterilor Centrale. Armata română a trecut munţii pentru a elibera
pe fraţii din Ardeal, dar s-a văzut repede pusă în dificultate, cauza principală
fiind lipsa echipamentului de luptă. Participanţi direcţi la aceste lupte au fost
şi preoţii militari, printre aceştia numărându-se şi Haralambie Baculescu.
După mobilizare, a fost trimis la Brigada I Călăraşi,12 astfel că a însoţit
trupele la trecerea munţilor, luând parte la luptele din Transilvania.
La începutul lunii septembrie 1916, preotul Haralambie Baculescu
scria protopopului Constantin Nazarie, şeful Serviciului Religios din cadrul
Marelui Cartier General al Armatei Române următoarele: „Prin
instrucţiunile asupra atribuţiunilor preoţilor la armată, titlul III, capitolul VI,
se prevede a se da preoţilor mobilizabili o primă de intrare în campanie de
lei 400. Ministerul de Război, cu ordinul nr. 8.652, din 18 august 1916, către
Marele Cartier General, la alineatul II, prevede că această primă să nu se dea
preoţilor, urmând ca pentru aceştia să se dea ulterior ordine. Cum
subsemnatul, în vederea intrării în campanie, mi-am cumpărat lucrurile de
iarnă, ceea ce a necesitat cheltuieli mai mari decât mijloacele băneşti de care
dispuneam, respectuos vă rog să binevoiţi a interveni locului în drept ca să-mi
dea această primă. Preotul Brigăzii I Călăraşi, Iconom Haralambie
Baculescu”.13 Din această scrisoare reiese atitudinea pe care au avut-o, în
primele săptămâni de război, şefii armatei faţă de clerul militar. Deşi iniţial
li se promisese preoţilor mobilizaţi o primă care să le acopere cheltuielile
făcute pentru plecarea pe front, Ministerul de Război anunţa în august 1916,
că preoţii nu mai beneficiau de acest decont. Haralambie Baculescu,
înflăcărat de ideea de a fi alături de soldaţii plecaţi să dezrobească pământul
Ardealului străbun şi pe fraţii de peste munţi, cumpărase din banii săi toate
cele necesare pe front. Cerea şefului Serviciului Religios din cadrul Marelui
Cartier General să intervină pe lângă autorităţi şi să se repare această
nedreptate. Interesant de precizat că pe scrisoare se află şi rezoluţia nr. 67

11

Informaţie oferită de părintele Antonie Giungălă de la parohia Câlceşti.
GRIGORE N. POPESCU, Preoţimea română şi întregirea neamului. Chipuri, fapte,
suferinţi şi fapte pentru viitor, vol. I, Tipografia „Vremea”, Bucureşti, 1940, p. 127.
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Arhivele Militare ale României, fond Inspectoratul Clerului Militar, dosar 2, f. 2, apud
GHEORGHE NICOLESCU, GHEORGHE DOBRESCU şi ANDREI NICOLESCU, Preoţi
în luptă pentru făurirea României Mari (1916-1919), p. 40.
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din 11 septembrie 1916, a protopopului Constantin Nazarie: „Se va
interveni”.14
Despre comportamentul şi ţinuta părintelui Haralambie în cei doi ani
de război aveau să consemneze, atât în timpul, cât şi după terminarea
conflagraţiei, mai mulţi ofiţeri ai armatei române. Astfel, colonelul
Nicolescu nota în însemnările sale: „Aspect frumos, foarte rezistent şi de o
putere fizică atletică. Ţinută foarte îngrijită. Cu toate că era în tranşee, era
întotdeauna ireproşabil de curat; inteligent şi cu o cultură întinsă, modest şi
foarte prevenitor. Demn, moral, integru în toate acţiunile sale. Ca
profesionist, la înălţimea grelei sale misiuni de educator şi conducător al
sufletului omenesc. Predicile şi conferinţele sale erau foarte mult gustate şi
căutate de ofiţeri şi trupă. Suflet bun, ales, săritor la nevoe, cu vorba şi fapta.
În Sălişte, unde preotul satului fugise, nu o dată am găsit pe preotul
Baculescu slujind morţii şi conducându-i până la locul de veci, sub cel mai
cumplit bombardament de artilerie de toate calibrele. Totul făcea modest,
tăcut, gratuit, cu toată inima, adevărat creştineşte. Unde a culminat în
serviciu a fost în grelele zile de tranşee, zi şi noapte (patru luni), găsindu-se
printre bravii ce au apărat eroic petecul de pământ rămas. El împărtăşea
grija momentului ca orice ofiţer în front. Noaptea pe la orele 2, pe timpul
viscolului de Noembre, se scula şi pleca în tranşee să inspecteze, dacă
fiecare este la postul său şi să vorbească iubitor cu soldaţii. Tot timpul
luptelor nu am avut nici un dezertor şi aceasta se atribue în mare parte
concursului şi sprijinului moral netăgăduit, ce acest preot ni l-a dat fără
rezervă şi oricând. Este o podoabă nespus de frumoasă a clerului român”.15
Preotul Haralambie Baculescu s-a bucurat atunci când şi-a întâlnit
fraţii din Ardeal şi s-a întristat când a trebuit să se retragă din calea
armatelor germane şi austro-ungare. A însoţit ostaşii în cele mai grele
momente ale războiului. Ajuns la Sălişte, lângă Sibiu a suplinit lipsa
preotului din localitate, punându-se la dispoziţia comunităţii, slujind gratuit
şi fără teamă de inamic. S-a retras cu armata în Moldova, numărându-se
printre acei bravi înaintaşi care au spus, mai întâi în şoaptă, iar apoi cu voce
tare, ca să audă şi inamicul: „Pe aici nu se trece!”. De multe ori va fi fost nu
doar preot de campanie (în slujba armatei), ci şi preot pentru populaţia civilă
din zonele de conflict. A slujit atât militarii, cât şi enoriaşii simpli de prin
satele afectate de război.
Un alt ofiţer al armatei române, colonelul Romalo, scria despre el că
„în timpul epidemiei a arătat cât de frumos ştie să-şi îndeplinească misiunea.
14
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La Cocuteni au rămas numai exantematicii împreună cu preotul, care şi-a
continuat misiunea cu aceeaşi conştiinţă şi devotament”.16 Numit şi tifosul
de păduchi, febra peteşială sau tifosul de război, este o boală infecţioasă
contagioasă şi epidemică, transmisă de la om la om prin intermediul
păduchelui. Manifestările sunt severe şi cuprind febră mare, erupţii pe toată
suprafaţa corpului, multiple tulburări circulatorii şi nervoase. Principalele
cauze ale bolii sunt lipsa de igienă, neschimbarea rufăriei şi frigul. În
România, în timpul Primului Război mondial, s-au înregistrat numai în
Moldova, între octombrie 1917 - mai 1918, peste 750.000 de cazuri de
îmbolnăviri, cu 125.000 de decese.17
Încercuiţi de inamic şi măcinaţi de boli, soldaţii români aveau mare
nevoie de prezenţa preoţilor în mijlocul lor. Haralambie Baculescu a fost un
model de slujire în astfel de vremuri. După terminarea războiului, colonelul
Florescu nota şi el că preotul Baculescu „a contribuit să îmbărbăteze pe
ofiţeri şi trupa şi a ajutat pe medic”.18 De altfel, toţi preoţii participanţi la
Primul Război mondial deprinseseră „meşteşugul” de a pansa pe răniţi, iar
alinarea sufletească a „cuvântului preoţesc”, încurajarea în suferinţă au fost
ca un balsam tămăduitor.19
Din Referatul asupra activităţii preoţilor de armată în Campania din
1916-1918, întocmit după terminarea războiului de protopopul Constantin
Nazarie, aflăm că preotul Haralambie Baculescu de la Brigada I Călăraşi s-a
numărat printre confesorii militari răniţi, fără să avem însă mai multe detalii.
La 1 ianuarie 1918, a fost avansat în gradul de căpitan asimilat.20
Caracterizarea făcută de Şeful Serviciului Religios din cadrul Marelui
Cartier General al Armatei Române era următoarea: „Preotul Baculescu H.
de la Brigada 1 de Călăraşi, a urmat trupa în luptele din Transilvania şi din
ţară, îmbărbătând-o cu prezenţa sa. În timpul epidemiei, a arătat cât de
frumos ştie să-şi împlinească misiunea. La bolnavii militari şi populaţiei
civilă dădea ajutorul moral şi asistenţa religioasă, suportând cu resemnare
intemperiile şi greutăţile drumului, până la cimitir, situat în depărtare. La
Cucuteni au rămas numai exantematici, împreună cu preotul, care şi-a
continuat misiunea, cu aceeaşi conştiinţă şi devotament. A contribuit în mod
preţios la ridicarea moralului trupei. Înzestrat cu frumoase calităţi sufleteşti,
a păstrat raporturi amicale cu corpul ofiţeresc, ştiind ca, prin atitudinea sa
16
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demnă, să inspire respect (Colonel Romano). Prin sprijinul său moral a
contribuit să îmbărbăteze pe ofiţeri şi trupa, a ajutat pe medic şi comandanţii
de unităţi la combaterea epidemii (Colonel I. Florescu)”.21
După terminarea conflagraţiei, preotul Haralambie Baculescu s-a
reîntors la parohia sa. În 1941, continua să slujească la aceeaşi parohie, fiind
însă trecut ca „ajutător” deoarece se pensionase între timp.22 Nu cunoaştem
anul mutării sale la cele veşnice.
Aşadar, ca întotdeauna, în vremuri de restrişte, Biserica, împreună cu
slujitorii ei de pe aceste meleaguri, a fost unul din elementele cele mai
viguroase implicate în susţinerea şi apărarea dreptului românilor de a trăi
liberi între graniţele unui stat naţional, unitar, visat şi dorit de secole.23
Prezenţa preotului în mijlocul oştirii a fost o realitate incontestabilă de-a
lungul istoriei Ţărilor Române. Autorităţile ecleziastice s-au străduit să arate
importanţa pregătirii sufleteşti a soldatului, alături de cea militară şi, în
consecinţă, necesitatea permanentizării preotului în armată, luând ca
exemplu multe ţări europene, unde un serviciu asemănător funcţiona chiar
pe timp de pace.
Mai ales în perioada interbelică, mulţi români, foşti combatanţi în
Războiul de Reîntregire, ostaşi şi ofiţeri deopotrivă, au afirmat că printre
eroii luptelor din 1916-1918, s-au numărat şi preoţii, între aceştia şi cei
originari de pe meleagurile Olteniei; şi-au făcut pe deplin datoria, luptând
împotriva cotropitorilor, fie de la parohiile lor, fiind exemple de devotament
pentru cauza naţională, fie din primele linii ale frontului, fiindu-le sprijin
moral ostaşilor români în ceasurile grele dinaintea sau din timpul bătăliilor,
ori în spitalele de campanie pline de suferinţă după fiecare luptă purtată
pentru apărarea vreunui petec de pământ străbun.
Abstract: Oltenian Clerics Participants in the War for the Reunion of our
Nation (1916-1918): the Priest Haralambie Baculescu from Câlceşti
Parish, Gorj County
For us, the Romanians, the First World War represented a crucial a moment
in our history, the importance of this moment being conscious and lived as
such by our forefathers a century ago. In such moments, the Romanian
Orthodox Church had its role and purpose. Within this study, we present the
portrait of a priest who left Gorj county in order to be with the brave
21
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Romanian soldiers who fought in the war for the accomplishment of the
Great Romania. The priest Haralambie Baculescu from Câlceşti parish was
among 250 priests in the country who participated in the battlefields of the
First World War. The article speaks about the priest Haralambie and its
missionary activity during the war.
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Mărturisire mistică şi viaţă ascetică în
teologia orientală
Pr. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE1
Cuvinte cheie: teologie orientală, Sf. Iustin Martirul şi Filozoful, Sf.
Clement Alexandrinul, avva
Keywords: Oriental theology, St. Justin the Martyr and the Philosopher, St.
Clement from Alexandria, avva
Realităţile concrete ale vieţii bisericeşti s-au conturat de-a lungul
secolelor sub diferite aspecte, practici, direcţii sau norme prin care omul a
căutat permanent să se aşeze „pe cale”, să caute direcţii sau repere
convergente unei realităţi mântuitoare. Întrebări nenumărate au frământat
minţile înalte ale filosofilor acestui veac şi, nu de puţine ori, în vâltoarea
prea multor gânduri, oamenii au născocit întrebări şi răspunsuri, mai mult
sau mai puţin satisfăcătoare în definirea încercarea de definire a propriei
existenţe. Având în vedere aceste frământări, teologia descoperă diferenţe
sensibile între experienţa personală, încercată şi altoită în duhul acestei lumi,
şi cea de dincolo de ea. Dacă faţă de prima dimensiune, cea cu resort în
realităţile sociale, ataşăm de cele mai multe ori o justificare apologetică a
argumentelor expuse în dialog şi comparaţie, faţă de cea de a doua ne
încearcă totuşi o abordare atipică, foarte greu de probat „catafatic”. Şi
pentru una şi pentru cealaltă rămâne valabilă dinamica de căutare a
„certitudinilor religioase obiective”, sprijinite de o „insaţiabilă nevoie de
asigurare individuală”.2
Vom căuta în cele ce urmează să punem în lumină lucrarea de
mărturisire a monahismului oriental în dimensiunea sa ascetico-mistică. În
acest sens, este necesar să plecăm de la o abordare concretă a modului prin
care se identifică acest filon specific al Bisericii şi sub ce formă influenţează
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
Sub acest paradox, teologul grec Christos Yannaras reuşeşte să genereze o veritabilă
analiză despre „Răsturnarea criteriilor şi obiectivelor bisericeşti”. „Aşa-numiţilor «zeloţi»
ai Ortodoxismului (care se fălesc cu zelul lor religios), spune el, calificativul de ortodocşi
nu le mai ajunge; ei constituie secte de ortodocşi «autentici» şi aceste secte se divid în
continuare , în căutarea unor manifestări «mai autentice», decât cele «autentice» ale zelului
individual. Căutarea îmbracă forma unei competiţii în privinţa performanţelor, în sfera unui
conservatorism tot mai radical: obsesia psihopatologică pentru litera formulării
ideologemelor dogmatice, a principiilor normative, a formulelor de cult” (CHRISTOS
YANNARAS, Contra religiei, traducere din limba greacă de Tudor Dinu, Ed. Anastasia,
Bucureşti, 2011, p. 260).
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el dinamica Trupului Ecclesaial. Astfel, dintr-o experienţă probată, trebuie
ştiut faptul că monahismul şi-a asumat dintotdeauna rolul de „barometru
spiritual”. Părerile specialiştilor rămân însă împărţite cu privire felul şi
modul în care s-a propagat această influenţă faţă de mediile bisericeşti.3
Teologul grec Christos Yannaras face în acest sens o fină distincţie între
„credinţa Bisericii şi credinţa contemplaţiei”. „Una este credinţa comună a
Ortodocşilor, spune el, adică dogmele corecte despre Dumnezeu şi făpturile
Lui, inteligibile şi sensibile, după cum le-a primit, prin mijlocirea harului lui
Dumnezeu Biserica Sfântă şi Universală şi alta credinţa contemplării, adică
a gnozei, care totuşi nu se contrapune celei ce i-a dat naştere, ci dimpotrivă
o face mai statornică”.4
După pacea constantiniană, monahismul creştin se subsumează unei
direcţii cu totul aparte prin care Biserica şi-a pus în aplicare lucrarea de
mărturisire a Cuvântului Evanghelic. Ca „formă de autentică de viaţă
bisericească”, monahismul creştin, nu numai că s-a născut în Biserică, ci a
intrat organic viaţa Bisericii, regăsindu-se oarecum în aceeaşi rânduială ca şi
parohia.5 De cele mai multe ori oameni simpli fiind, primii monahi au
descoperit dorul după cele duhovniceşti, jinduind la împlinirea unui
ascetism practic, evident diferit ca scop de cel practicat în alte religii. În
fiecare dintre ei descoperim o fericită dorinţă de a schimba lumea într-o
Împărăţie a lui Dumnezeu, o mărturisire tainică şi lucrătoare în Trupul tainic
al Mântuitorului Hristos.6
Şcoala mărturisirii
Pentru a înţelege mai bine fenomenul ascetico-mistic al monahismului în
latura lui mărturisitoare, trebuie să avem în vedere mai întâi legătura sa cu
epoca marilor mărturisiri apologetice. Este vorba în fapt despre primele trei
secole de prigoană şi persecuţii împotriva creştinismului. Sub incidenţa
acestei epoci au apărut în Biserica Primară primele luări de poziţie,
elaborate cu scopul „de a face cunoscută opiniei publice adevărata natură a
creştinismului şi, prin aceasta, nu numai de a-i obţine respectul, ci şi de a-i
atrage adeziuni”. Se descoperă astfel prima cale autentică de afirmare în
3

„În Ortodoxism, păzitorul moştenirii ansamblului de formule, garantul autenticităţii
împietrite devine monahismul. Nu mai este vorba de înaintemergătorul şi conducătorul
strădaniei existenţiale a Bisericii, odată ce monahismul nu mai reprezintă efortul lepădării
de sine, pentru ca existenţa să fie împărtăşită ca sacrificiul de sine, din dragoste”
(CHRISTOS YANNARAS, Contra religiei ... , p. 258).
4
CHRISTOS YANNARAS, Contra religiei ..., p. 273.
5
STELYANOS PAPADOPULOS, Monahismul-munte greu de urcat, introducere şi
traducere Pr. Cornel Toma, Ed. Sofia, Bucureşti, 2004, pp. 11-12.
6
VASILE RĂDUCĂ, Monahismul Egiptean de la singurătate la obşte, Ed. Nemira,
Bucureşti, 2003, p. 14.
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sânul unei societăţi ostile, aflată încă sub incidenţa influenţei cultelor şi
filosofiilor păgâne.7
Legătura prin care epoca marilor apologii creştine întrepătrunde
lucrarea monahismului oriental este în primul rând evenimentul istoric. De
aici începe să se lămurească faptul că direcţia comună şi unitară a spiritului
mărturisitor se află în primul rând dorinţa desăvârşită de împreună lucrare
cu Hristos, „Calea, Adevărul şi Viaţa”.8 Şi tot de aici se descoperă în chip
duhovnicesc logica prin care identificăm calea sau urcuşul spre dobândirea
adevăratei filosofii creştine împărtăşite ipostatic. Dacă prin coordonatele
profane ale timpului primii apologeţi ajunseseră să articuleze cele dintâi
argumente ale unei filosofii creştine, în mai puţin de un secol, reprezentanţii
ascezei monahale mărturisesc pe Hristos prin concretul propriei experienţe.
În fapt două segmente esenţiale ale vieţii eclesiale, apologetica şi
spiritualitatea monahală împărtăşesc în mod convergent unitatea singurului
scop: mărturisirea permanentă a Adevărului ipostatic.
Contextual general al lucrării mărturisitoare în Biserică este susţinut
pe de altă parte şi de elementul moştenirii culturale şi lingvistice. Pornind de
aici, se dezvoltă o specificitate cu totul aparte, „dezvoltă prin reluarea sau
reînnoirea genurilor literare tradiţionale, fie prin generarea altora noi: astfel,
apologetica, gen dedicat, pe parcursul secolului II, împăraţilor şi destinat
apărării creştinismului împotriva criticilor şi calomniilor venite din partea
păgânilor; tratatele polemice, destinate respingerii sistemelor doctrinare
care, în cel de al doilea secol, se află în concurenţă cu creştinismul, în
special cele venite din partea sectelor gnostice, aşa cum este marele Tratat
contra ereziilor al lui Irineu de Lyon”.9 În scrierile primilor apologeţi şi
polemişti, Biserica a luat atitudine în special faţă de sistemele gnostice,
elaborând astfel primele sinteze ale doctrinei creştine. Au rămas
reprezentativi în acest sens: Sfântul Clement Alexandrinul, Origen, Sfântul
Iustin Martirul, Părinţii Capadocieni, Sfântul Ioan Gură de Aur, Eusebiu de
Cezareea sau Teodoret de Cyr. Învăţătura acestora, plină de erudiţie şi miez
teologic, a fost transpusă în practică, devenind accesibilă maselor de
credincioşi, prin intermediul tradiţiei monahale. Astfel, începând din secolul
IV, ia naştere curentul ascetico-mistic de mărturisire a Logosului înomenit,
cele mai reprezentative locaţii monahale fiind în Egipt, Palestina şi Siria.10
7

JEAN DANIELOU, Biserica primară (de la origini până la sfârşitul secolului al treilea),
traducere din franceză de George Scrima, Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p. 112.
8
Cf. In. 14, 6.
9
ANTOINE GUILLAUMONT, „La diffusion de la culturea greque dans l’Orient
Chretien”, en Compte rendus des sceances de l’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres,
nr. 4/1993, p. 874-875.
10
ANTOINE GUILLAUMONT, La diffusion de la culturea greque dans l’Orient Chretien,
p. 875.
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Legătura dintre aceste două lucrări ale Bisericii (apologetică şi
ascetico-mistică) se sprijină de asemenea pe spiritul mărturisitor şi martiric
al primelor veacuri. Spre deosebire de celelalte religii, care ţinteau mai mult
spre argumentări metafizice sau mitice, creştinismul şi-a asumat dintru
început calitatea istorică de religie revelată în timp şi dincolo de timp. Primii
mărturisitori vorbeau deopotrivă despre un Adevăr istoric şi ipostatic.
Acesta era Fiul lui Dumnezeu înomenit, Iisus Hristos pe care Îl văzuseră, Îl
auziseră, însemnaseră şi învăţaseră cuvintele Lui. Învăţătura despre Fiul lui
Dumnezeu, împropriată de apologetică prin termenul de Logos înomenit, a
depăşit cu mult speculaţiile gnostice şi conceptualizările filosofiei antice.
Cuvântul întrupat devine mai întâi cheia de intrare în dimensiunea veşnică a
existenţei, îmbrăcând mai apoi conştiinţa apologetică a Bisericii în lupta cu
provocările pământeşti. În realizarea acestui parcurs, creştinismul primar s-a
implicat într-un dialog complex cu iudaismul şi cu filosofia păgână. Acest
dialog nu a implicat nicidecum o aservire faţă de elementul extern, cu toate
împroprierile terminologice folosite în constituirea doctrinară. Dimpotrivă,
primii apologeţi creştini au extras din cele două tradiţii argumentele
spiritului revelat, folosindu-le cu succes în mărturisirea Logosului înomenit.
Vorbim astfel despre două mari fundamentări externe: profeţiile şi minunile
din Legea Veche şi superioritatea morală a creştinismului.11
Din temele cu abordate recurentă în interacţiunea dintre Teologia
Fundamentală şi Mistica Ortodoxă, cel mai reprezentativ şi grăitor exemplu
de gândire şi manifestare practică rămâne abordarea hristologică a Sfântul
Iustin Martirul şi Filosoful.12 Păgân la început, el ajunge să descopere
credinţa creştină prin lecturarea Scripturii Vechiului Testament.
Îndelungatele sale frământări existenţiale, înveşmântate în toga filosofală, îl
transformă într-un temerar al mărturisirii creştine. Cu multă stăruinţă, el
reuşeşte să întemeieze la Roma „prima şcoală în care se preda doctrina
creştină” şi totodată „cea dintâi cu pretenţie de metodă şi argumentare
filosofică”.13 Adâncurile teologiei sale au fost aşezate însă sub pronia
Logosului Seminal (Logos spermatikos). Ideile sale conjugă teologia
Logosului Ioaneic, Cel Întrupat („ ... Cuvântul S-a făcut Trup”), cu filosofia
stoicilor despre Logos. În felul acesta, socoteşte el, „toţi filosofii au primit
într-o oarecare măsură o descoperire a Logosului, ca şi cum Acesta ar fi
sădit într-înşii nişte seminţe din propriul Său Adevăr atunci când i-a creat. În
11

GEORGE La PIANA, Ancient and Modern Christian Apologetics, in „Harvard
Theological Review”, Nr. 1/1931, p. 7.
12
Vezi aici lucrarea noastră Apologetica Ortodoxă – mărturisire şi apostolat, Ed.
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2017, p. 111-114.
13
Apologeţi de limbă greacă, traducere, introducere, note şi indici de pr. prof. dr. T.
Bodogae, pr. prof. dr. Olimp Căciulă, pr. prof. dr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1997, p. 13.

117

plus, ei beneficiază de mai multe binefaceri, răsărite din ecoul descoperirilor
primite de Moise şi de profeţi. Însă aceste descoperiri nu au fost puse
laolaltă decât prin cunoaşterea vie a adevăratului Logos”.14
Pe lângă aspectul ei profund hristologic, gândirea Sfântului Părinte
îmbracă şi o dimensiune practică. În Apologiile sale, el pledează intens
pentru reabilitarea statutului social al creştinilor, socotiţi de autorităţile
păgâne în rând cu nelegiuiţii, plini de imoralitate şi pătrunşi de ateism.15
Sfântul Iustin aduce astfel dezminţire şi dezaprobă punctual fiecare acuză
venită din partea statului roman. Pe lângă toate aceste argumente de natură
apologetică, găsim în palierul superior al gândirii sale concreteţea unei
raţiuni mistice. În felul acesta, dorind să-i întărească în credinţă pe cei ce
urmau să îmbrăţişeze credinţa creştină, marele apologet aduce ca argument
teologia simbolistico-mistică a Sfintelor Taine. Cei care urmau să primească
Botezul erau aduşi în „locul unde era apă, pentru a fi renăscuţi
duhovniceşte”. Această curăţire/spălare se face „în Numele celor Trei
Persoane ale Treimii. Astfel, din copii ai ignoranţei şi nepăsării, cei botezaţi
se fac prunci ai libertăţii şi cunoaşterii desăvârşite şi dobândesc în apă
iertarea tuturor păcatelor mai înainte făcute. În legătură cu această Sfântă
Taină Iustin foloseşte termenul de iluminare (fotismos),16 «pentru că cei
care învaţă aceste lucruri sunt iluminaţi duhovniceşte». Ei sunt de asemenea
iertaţi de păcate prin rostirea Crezului Baptismal”.17
Din „luminarea baptismală”, Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful
trece şi vorbeşte despre Sfânta şi Dumnezeiasca Euharistie. Pe această nouă
treaptă duhovnicească, omul credincios pătrunde şi experiază o nouă
dimensiune taină a existenţei sale, învecinându-se dintr-o dată cu Împărăţia
Cerurilor. Aici ajunge numai „cel ce crede că cele propovăduite de noi sunt
adevărate şi care a trecut prin baia iertării păcatelor, trăind mai departe aşa
cum ne-a transmis Hristos. Căci noi nu primim aceasta ca pe o pâine
comună şi nici ca pe o băutură comună; ci, după cum prin Cuvântul lui
Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, S-a întrupat şi a avut în
vederea mântuirii noastre şi trup şi sânge, tot astfel şi hrana transformat în
euharistie, prin rugăciunea cuvântului celui de la El, hrana aceasta din care

14

The Spirituality of the New Testament and the Fathers, edd. Louis Bouier, Dom Jean
Leclerq, Dom Francois Vandenbroucke and Lous Cognet, Thea Seaburty Press, New York,
p. 218.
15
Acest apelativ s-a adăugat creştinilor din perioada primară pentru refuzul categoric de a
aduce cinstire şi jertfe zeilor păgâni.
16
Tema este recurentă în special în Mistica Orientală, unde apare pentru descrierea celei de
a doua trepte a nevoinţelor duhovniceşti.
17
F.L. CROSS, The Early Christian Fathers, General Duckworth & CO, London, 1960,
p. 50.
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se hrănesc sângele şi trupurile noastre prin schimbare, am fost învăţaţi că
este atât trupul, cât şi sângele Acelui Iisus întrupat”.18
Figura magistrală a marelui apologet răsăritean, împodobită cu
mărgăritarele nevoinţei martirice, însemnată cu duhul slujirii mărturisitoare
întru cele duhovniceşti, o găsim creionată în însemnările lui Eusebiu de
Cezareea.19 El îl descoperă la Roma, pe vremea episcopilor Pius şi Anicet,
„pledând în haină de filosof (en schemati philosophou) ca ambasador pentru
Cuvântul Dumnezeiesc şi lupta pentru el prin tratatele sale de apărare a
credinţei; care a scris şi o scriere «Contra lui Marcion»”. În continuare,
Eusebiu aminteşte că sfântul a alcătuit de asemenea scrieri apologetice
împotriva „elinilor/păgânilor” precum şi alte discursuri adresate împăratului
Antonius Pius şi senatului roman. În conţinutul acestora, Sfântul Iustin
susţine că „profeţiile Veciului Testament s-au împlinut în Iisus Hristos şi
înlătură suspiciunile legate de Botez şi Euharistie (Apologia 1, 61; 64-67).
În acelaşi timp, el îi măguleşte pe greci asemănându-L pe Hristos cu
Hermes, fiul şi trimisul lui Zeus şi îl numeşte pe Socrate creştin înainte de
Hristos (Apologia 2, 10, 5). Tot ceea ce este adevărat în filosofie, spune el,
este darul Logosului – însemnând aici, nu forţa abstractă a raţiunii generată
de minte, ci Cuvântul lui Dumnezeu, diseminat prima dată în Scriptură şi
apoi în Hristos, autorul şi rodul tuturor scripturilor. Ca reprezentant al
Ortodoxiei, profită de ocazia de a-l combate pe Simon Magul, ereticul care
câştigase faimă în Roma. O altă lucrare împotriva ereziilor, la care face
referire, conţine o critică împotriva lui Marcion (Irineu, Adv. Her., 4, 6, 2),
care neagă faptul că Răscumpărătorul este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, şi
că Noul Testament a fost prefigurat de cel Vechi”.20
Sfântul Iustin s-a pronunţat deschis împotriva persecuţiilor la care
erau supuşi creştinii primelor veacuri, găsind ca principal motiv uneltirile
sinagogii iudaice. La rândul său martir al Bisericii Primare, Sfântul Părinte a
răspuns de asemenea şi la acuzele de ateism şi canibalism ce se aduceau
18

SF. IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOSOFUL, Apologia I, LXVI, în Apologeţi de limbă
greacă, p. 94.
19
„Figura centrală a întregii cărţi a IV-a este incontestabil Iustin Filosoful, creştin martir
(IV, 16), a cărui moarte la Roma pe când propovăduia învăţătura lui Hristos e amintită
îndată după martirizarea la Smyrna a nonagenarului Polycarp «aşezat episcop în Biserica de
Smyrna de Apostoli» (IV, 15). Ampla evocare a figurii lui Iustin de către Eusebiu este
însoţită de citate şi de extrase, luând aspectul unui veritabil micro-medalion bio-bibliohagiografic. Eusebiu de Cezarea poate fi socotit astfel drept autorului primului sinaxar –
schiţă de viaţă de sfânt – avându-l în centru pe Sfântul Iustin filosoful-martir” (Arhid. prof.
univ. dr. IOAN I. ICĂ jr, De la sfinţii Iustin Martirul la Iustin Filosoful-Martir – un itinirar
hagiografic şi lecţiile lui, în Patristica Patriscis ... p. 171).
20
MARK EDWARDS, „Apologetics”, in The Oxford Handbook of Early Christian Studies,
edited by Susan Ashbrook Harvey and David G. Hunter, Oxford University Press, 2008,
p. 552.
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creştinilor, dat fiind faptul că nu slujeau zeilor şi săvârşeau Sfânta Liturghie.
Dincolo de toate, Sf. Iustin afirmă în Dialogul său cu iudeul Trifon că
„persecuţiile au înmulţit numărul creştinilor”. Apologia sa capătă aici note
mistice, depăşind capacitatea de înţelegere a interlocutorului său. „Iar că
nimeni nu există pe tot pământul care să ne înfricoşeze şi să ne robească pe
noi, care am crezut în Iisus, este un lucru lămurit. Căci este un fapt cunoscut
de toţi că, atunci când suntem decapitaţi, răstigniţi, aruncaţi înaintea fiarelor,
în lanţuri, în foc şi în toate celelalte chinuri, noi nu ne îndepărtăm de la
mărturisirea noastră, ci că, dimpotrivă, cu cât nişte astfel de chinuri ni se
întâmplă mai mult, cu atât şi numărul credincioşilor şi cinstiţilor de
Dumnezeu, prin numele lui Iisus, sporeşte. După cum atunci când cineva,
tăind la o vie părţile acelea care toacă roada, face acel lucru ca via să dea
alte ramuri şi, într-adevăr, apar alte ramuri înfloritoare şi aducătoare de
roadă, acelaşi lucru se întâmplă şi cu noi. Căci via plantată de Dumnezeu şi
de Mântuitorul Hristos este poporul Lui”.21 De aceea, în viziunea Sfântului
Iustin, martirii sunt aceia care îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru osândirea
lor, întărind şi mai mult dimensiunea tainică a jertfei sângeroase şi
mărturisitoare.22
Premisele unei „filosofii creştine”
În vecinătatea experienţei apologetice a primelor veacuri, experienţa
ascetică a Bisericii se descoperă în mod concret în practica monahală.
Rădăcinile istorice ale acestui mod de vieţuire şi mărturisire le vom regăsi în
primele secole ale creştinismului. Motivaţia prin care se defineşte este una
prin sine eclesială. Cu alte cuvinte, monahismul vine în completarea
mărturisirii apologetice, dincolo de jertfa mărturisirii sângeroase
(martiriiul), şi aşează în etosul său jertfa permanentă a nevoinţei (asceza).
Este se imprimă la nivel personal printr-o înfrângere a voii personale pentru
câştigarea „voii lui Dumnezeu”. Pentru aceasta, monahul îşi asumă în
lucrarea sa mărturisitoare „responsabilităţi şi eforturi mai mari decât ale
celorlalţi creştini: nu numai castitatea, ci castitatea totală şi fecioria, nu
numai nealergând după bunurile lumii şi slava deşartă, ci renunţând complet
la vreo formă de stăpânire şi de avere, în smerenie totală şi ascultare
necondiţionată faţă de duhovnic”.23
Legătura scrierilor apologetice şi polemice, cu literatura ascetico-mistică
a primelor veacuri s-a făcut în primul rând prin intermediul unei elite
„creştine, ascetice şi intelectuale, care a culminat cu Origen”. Cel dintâi
21

Sf. IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOSOFUL, „Dialogul cu iudeul Tryfon”, CX, în
Apologeţi de limbă greacă, 291-292.
22
HENRY CHADWRICK, The Church in Ancient Society. From Galilee to Gregory the
Great, Clarendon Press, Oxford, 2001, p. 97-98.
23
Pr. prof. dr. VASILE RĂDUCĂ, Monahismul Egiptean. De la singurătate la obşte, p. 10.
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preocupat de filonul ascetic al mărturisirii creştine ar putea fi socotit însă
Sfântul Clement Alexandrinul. Asemenea Sfântului Iustin, el s-a convertit
la creştinism dintre păgâni, fiind originar după unii la Atena, alte surse
aşezându-l în Alexandria. Cert este că a condus şcoala catehetică din
Alexandria, fiind ucenicul marelui dascăl Panten (180). A preluat
conducerea şcolii de la magistrul său, învăţând aici pănă în 202, când a fost
nevoit să plece la Ierusalim datorită persecuţiei lui Septimiu Sever. În locul
său au venit Origen, care i-a continuat tradiţia catehetică şi exegerică.24
Lucrarea teologică a marelui Clement reprezintă o veritabilă trecere
de la stilul apologiei clasice, promovat în special de Sfântul Iustin, spre o
teologhisire ascetico-mistică, cu multiple valenţe duhovniceşti. În primul
rând, legătura de gândire pe care o împărtăşeşte cu Sfântul Iustin Martirul şi
Filosoful se manifestă prin intensa sa preocupare faţă de „premisele
filosofiei creştine”. Înrudirea dintre elenism şi creştinism intră astfel în
tematica recurentă promovată de marele alexandrin în preambulul analizelor
sale teologice. El însuşi exponent al culturii păgâne, aidoma înaintaşului său
apologet, Sfântul Clement se găseşte dintru început într-o perpetuă
căutare.25 Această convingere a sa o găsim expusă în special în lucrarea
„Cuvânt către elini” sau „Protrepticul”, unde expune totodată şi învăţătura
despre Logos. „Cuvântul Hristos, spune el, este şi cauza existenţei noastre
de odinioară – că era în Dumnezeu – dar şi a bunei noastre existenţe – că
acum s-a arătat între oameni – Însuşi Cuvântul, singurul care este şi una şi
alta – şi Dumnezeu şi om – cauza tuturor bunătăţilor. Învăţând de la El să
ducem o bună existenţă, suntem conduşi spre viaţa veşnică. Că după
cuvintele acelui dumnezeiesc apostol al Domnului «harul mântuitor al lui
Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învăţându-ne ca, lepădând
păgânătatea şi poftele lumeşti, să vieţuim în veacul de acum cu cuminţenie,
cu dreptate şi cu cucernicie, aşteptând fericita nădejde şi arătarea slavei
marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos» (Tit 2, 11-13)”.26
Trecerea spre lămuririle cu privire la vieţuirea duhovnicească la Sf.
Clement o descoperim în fapt în lucrarea „Stromatele” (în traducere
„Covoarele”). De la sesizarea diferenţelor sensibile din raportul teologiefilosofie, la icoana gnosticului creştin şi raţionalitatea creaţiei, de la revelaţia
24

VINCENT DESPREZ, Le monachisme primitif. Des origines jusqu’au d’Ephese …,
p. 130.
25
„Atât Sfântul Iustin cât şi Clement sunt căutători de Dumnezeu şi ajung la creştinism,
pentru că el nu oferă numai satisfacţii speculative, de origine logică sau epistemologică, ci
pentru că este o filosofie a acţiunii şi a fericirii” (Pr. N.C. BUZESCU, Premisele unei
filosofii creştine la Clement Alexandrinul, în Revista „Studii Teologice” (ST), nr. 3-4/1958,
p. 195).
26
SFÂNTUL CLEMENT ALEXANDRINUL, Scrieri I, Cuvânt către elini, în PSB 4,
traducere, introducere, note şi indici de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 74-75.
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supranaturală şi învăţătura despre Logosul înomenit, Sfântul Clement
analizează întregul dimensiunii existenţiale în logică credinţei. „Pentru el,
teologia este posibilă, deoarece credinţa ne oferă germenii gândirii
teologice, ea este calea singură a adevărului creştin. Adevărul creştin ţine în
mod strict de credinţă, ea este izvorul teologiei; niciun concept religios,
nicio idee nu pot fi demonstrate sau argumentate de mintea noastră decât pe
temeiul credinţei. Clement Alexandrinul îşi întemeiază afirmaţiile pe teoria
darurilor duhovniceşti a Sfântului a Sfântului Apostol Pavel, din Epistola I
către Corinteni, cap. XII”.27
Patrologii apuseni au identificat nouă teme care ar putea evidenţia
aportul Sfântului Clement la începuturile teologiei ascetico-mistice în
monahismul oriental. Urmând linia de gândire a lui Filon, sfântul tratează în
Stromatele sale despre: 1. Credinţa şi milostenia; 2. Asceza; 3. Stăpânirea de
sine (enkratheya); 4. Unitatea lăuntrică; 5. Mucenicia; 6. Martirajul spiritual;
7. Nepătimirea (apatheia); 8. Rugăciunea gnosticului; 9. Apostolatul.28
„Notele gnostice, potrivit filosofiei celei adevărate”, prin care se
deschid Stromatele sale, reprezintă dintru început cheia în care Sfântul
Părinte îşi desfăşoară mărturisirea ascetico-mistică. Sf. Clement socoteşte
astfel că, în iconomia Sa cea mai presus de minte, „Dumnezeu dă celui ce se
îndeletniceşte cu predicarea Cuvântului (cu mărturisirea) cele mai mari
bunătăţi: început al credinţei, zel pentru vieţuire creştină, impuls spre
adevăr, dorinţă de cercetare, descoperire a gnozei; într-un cuvânt, îi dă
pricini de mântuire; iar cei ce sunt hrăniţi cum se cuvine cu cuvintele
credinţei celei adevărate dobândesc merinde pentru viaţa veşnică şi-i face să
zboare la cer”.29
Unele idei despre credinţă, gnoză şi milostenie, promovate de Sf.
Clement în Stromatele sale,30 devin constitutive teologiei ascetico-mistice

27

Pr. Prof. N.C. BUZESCU, Logos şi Kyrios în „Stromatele lui Clement Alexandrinul”, în
ST, nr. 3-4/1977, p. 250.
28
VINCENT DESPREZ, Le monachisme primitif. Des origines jusqu’au d’Ephese, Preface
de Dom Pierre Miquel, col. Spiritualite Orientale, no 72, Abbaye de Bellefontaine, 1998,
p. 132-138.
29
SF. CLEMENT ALEXANDRINUL, Scrieri II, Stromata I, 3, 2, în PSB 5, traducere,
introducere, note şi indici de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1982, p. 12-13.
30
Patrologul francez Vincent Desprez se referă în mod direct la citatul din Stromata II, VI,
31, 1, unde Sfântul Clement Alexandrinul spune că „Lucru dumnezeiesc este, deci, o atât de
mare schimbare, ca cineva, din necredincios să ajungă credincios şi credinţa să-l facă să
aibă nădejde şi frică. Credinţa ni se arată a fi pornire spre mântuire; după credinţă vine
frica, nădejdea şi pocăinţa, unite cu înfrânarea şi răbdarea; acestea propăşind ne duc la
dragoste şi la gnoză, la cunoştinţă” (SF. CLEMENT ALEXANDRINUL, Scrieri II,
Stromatele, în PSB 5, p. 130).

122

din scrierile evagriene.31 Se identifică o creştere duhovnicească, menită să
întărească lucrarea mărturisitoare a nevoitorului. În viaţa sa duhovnicească,
acesta creşte de la credinţă, la gnoză, ca în cele din urmă să se „consume” în
milostenie. Până acolo, existenţa omenească se desfăşoară într-un permanent
dialog dintre raţiune (gnoza) şi credinţă. „Prin gnoză se desăvârşeşte
credinţa, că numai prin gnoză ajunge credinciosul desăvârşit. Credinţa este
un bun sufletesc interior. Credinţa, fără să cerceteze, mărturiseşte că este
Dumnezeu şi-L slăveşte ca existent. De aceea, pornind de la această credinţă
şi crescând în însăşi harul lui Dumnezeu, credinciosul trebuie să primească,
atât cât îi este cu putinţă, gnoza. Am spus doar, că gnoza se deosebeşte de
înţelepciunea dobândită prin învăţătură. Că ce este gnoza este negreşit şi
înţelepciunea aceasta, dar ce este această înţelepciune nu este neapărat
gnoză: că înţelepciunea aceasta este înţelepciunea dată de învăţătura prin viu
grai. Temelia gnozei este credinţa în Dumnezeu, este nepunerea la îndoială a
existenţei lui Dumnezeu”.32
Aceste două pârghii duc implicit la însuşirea Adevărului ipostatic,
invocat atât de des Apologetica primelor veacuri. Împletirea dintre credinţă
şi cunoaştere (gnoză) este prin urmare una organică. Şi dacă credinţa este
negreşit receptaculul prezenţei lui Dumnezeu în lume, cunoaşterea (gnoza)
este invocată ca un act revelaţionar, împărtăşită „prin Fiul, prin Logosul
Său”. Asrtfel, afirmând faptul că „Dumnezeu este necunoscut în natura Sa”,
Sf. Clement pune începuturile teologiei apofatice, „afirmând şi demonstrând
îndelung că Dumnezeu este indemonstrabil, inaccesibil pe căile obişnuite ale
cunoaşterii pozitive”.33 De aici se desprinde un aspect sensibil privind
legătura dintre mărturisire şi viaţa ascetică. Este vorba despre cele două
dimensiuni ale credinţei: cea umană şi cea divină.34 Pornind de la ostenelile
31

VINCENT DESPREZ, Le monachisme primitif. Des origines jusqu’au d’Ephese …,
p. 133.
32
Stromata VII, X, 1-5.
33
Pr. prof. N.C. BUZESCU, Logos şi Kyrios în „Stromatele lui Clement Alexandrinul”,
p. 253.
34
„Clement priveşte credinţa în intimitatea ei şi în procesul transformării acesteia în gnoză.
Credinţa prezintă două aspecte distincte: unul uman, iar altul divin. După primul, principiile
fundamentale ale oricărei ştiinţe nu sunt demonstrabile, ci se primesc prin credinţă, căci
orice demonstraţie are ca punct de plecare o credinţă nedemonstrabilă, prealabilă ajungerii
la adevăr ... potrivit celui de al doilea aspect, prin credinţă omul admite ceea ce nu poate
exprima, adică Revelaţia Supranaturală. Adevărul pe care îl dobândeşte astfel îi este
necesar pentru a trăi, precum pâinea, căci printr-o astfel de credinţă se poate dobândi
mântuirea, care este dar şi har de la Dumnezeu. În timp ce prima credinţă, cea ştiinţifică,
mărturiseşte pe Dumnezeu fără a-L fi căutat şi crede că El există, al doilea fel de credinţă,
cea religioasă, devine o anticipare voluntară, fundamentul lucrurilor pe care le sperăm,
proba celor pe care nu le vedem. Dar cel mai bun lucru este cercetarea unită cu credinţa, ce
zideşte astfel cunoaşterea măreaţă a adevărului” (Pr. dr. CONSTANTIN BĂJĂU, Chipul
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duhovniceşti împărtăşite de fiecare în parte, se invocă o dinamică epectatică
a credinţei, care primeşte astfel „creştere şi desăvârşire”.
Scara urcuşului duhovnicesc devine accesibilă prin lucrarea
virtuţilor. În felul acesta, drumul omului spre desăvârşire se începe prin
întrepătrunderea dintre „gnoză/cunoaştere şi asceză”. Mai mult, în
Stromatele sale, Sfântul Clement vorbeşte despre o „necesitate a ascezei”. El
este primul dintre autorii patristici care foloseşte efectiv termenul de
„asceză” şi derivatele lui: askesys, synasketes, asketes.35 În statutl ei de
înfrânare, asceza se îndreaptă şi legea dumnezeiască, aşezându-o ca „temelie
a virtuţilor”.36 Prin ea omul duhovnicesc poate rezista patimilor din afară, pe
care Sfântul Părinte le numeşte a fi „un fel de duhuri care au fost atârnate de
sufletul raţional în urma unei tulburări şi confuzii iniţiale”.37 Nu în cele din
urmă, Sfântul Clement socoteşte asceza sau cumpătarea drept „cel mai mare
dar al lui Dumnezeu”, întrucât pe această cale „El Însuşi este cu noi”38
făcând ca „din credinţă în credinţă să înaintăm cu spor duhovnicesc spre
mântuire, ca să cunoaştem fructul cuvenit al fericirii”.39
Un alt inel important între mărturisire şi asceză este dezvoltat de
Sfântul Părinte în conceptul de „martiriu duhovnicesc”. Parte al unui
veritabil ansamblu de experienţe şi motivaţii ascetice, acest stadiu de
mărturisire mistică presupune întotdeauna credinţa lucrătoare pe scara
virtuţilor. Din acest conglomerat de idei teologice, Sfântul Clement
desprinde o definiţie clară şi extrem de relevantă pentru subiectul nostru:
„dacă mucenicia înseamnă a da mărturie înaintea lui Dumnezeu, atunci orice
suflet care vieţuieşte curat şi are cunoaşterea lui Dumnezeu, orice suflet care
ascultă de porunci este mucenic şi în viaţă şi în cuvânt, pentru că atunci
când se desparte de trup, îşi revarsă, ca sângele, credinţa lui la plecarea de
aici, aşa cum şi-a revărsat-o în toată viaţa sa”.40
Pe de altă parte, trebuie reţinut faptul că în Stromatele Sfântului
Clement Alexandrinul gândirea creştină este congruentă cu cea mai înaltă
filosofie grecească. El are în vedere mai ales filosofia platonică, tocmai
pentru faptul că Platon era socotit în epocă drept „un campion al unităţii
divine, al creaţiei in tempore şi al nemuririi personale care nu permit
răsplată sau pedeapsă după moarte”. Cu toate acestea, Sfântul Părinte
păstrează o puternică notă de originalitate, detaşată de influenţa efectivă a
gnosticului creştin în opera lui Clement Alexandrinul, în „Analele Universităţii din
Craiova”, Seria „Teologie”, anul II, nr. 2/1997, p. 103-104).
35
Vincent Desprez, Le monachisme primitif. Des origines jusqu’au d’Ephese …, p. 135.
36
Stromata II, XX, 105, 1.
37
Stromata II, XX, 112, 1.
38
Cf. Evr. 13, 5; Deut. 31, 6, 8.
39
Stromata II, XX, 126, 2-3.
40
Stromata IV, IV, 15, 3.
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filosofiei păgâne. El se orientează mai cu seamă prin intermediul Sfintei
Scripturi. A rămas totuşi neclar scopul pentru care au luat naştere aceste
însemnări apologetice. Fie spre a-i „impresiona pe păgâni, fie pentru a-i
împăca pe creştin fu filosofia, sau pentru a-i întări pe aceştia cu noi arme în
materie de polemică”, cert este că lucrarea nu-şi propune nicidecum să
construiască un sistem enciclopedic în materie de dogmă.41
Din gândirea Sfântului Clement desprindem aşadar „premisele unei
filosofii creştine”. Această realitate perenă se identifică, în gândirea
Sfântului Părinte, la interacţiunea dintre cunoaştere şi credinţă. Avem de-a
face aşadar cu o veritabilă sistematizare apologetică a perioadei de început
din istoria Bisericii Primare. Pe de altă parte, aplecarea Sfântului Clement
spre dimensiunea duhovnicească a existenţei a generat o adevărată
„revoluţie culturală”. Din punctul său de vedere, cu toate că subsuma
numeroase valori etice şi morale, filosofia trebuia să devină „auxiliarul
credinţei”. Cu toate acestea, el nu renunţă la analizele şi teoriile sale
epistemologice, stabilind „adevărul că credinţa este izvorul cunoaşterii, iar
gnoza luminează prin specific credinţa, adâncindu-o şi sistematizându-o”. În
consecinţă, „cunoaşterea creştină constituie o filosofie din datele revelaţiei
şi ale experienţei omeneşti, din sugestiile naturii şi raţiunii, ajungând la o
cunoaştere supremă, la gnoză. Conceptul creştin, cu care lucrează raţiunea
are un conţinut real, dat de revelaţie şi de puterea intuitivă a minţii.
Conceptul este reflexul Logosului în sufletul nostru”. De aceea şi foarte
motivat Sf. Clement „fundamentează deci cunoaşterea pe o intercomuniune
de viaţă: Dumnezeu-om”, conferindu-i o „o valoare soteriologică”.42
„Philosophia monahorum”
Descoperirea unei „filosofii duhovniceşti” confirmă în consecinţă parcursul
de la epoca apologeţilor primelor veacuri la experienţele ascetico-mistice ale
monahismului oriental. Această creştere de la concept la taină se descoperă
în concretul unor interacţiuni patericale, conjugate de cele mai multe ori cu
pilda de viaţă şi de mărturisire a avvei. De aici începe „filosofia vieţii
ascetice”, veritabilă „sinteză apologetică de mărturisire apofatică”.43
41

MARK EDWARDS, „Apologetics”, in The Oxford Handbook of Early Christian Studies,
edited by Susan Ashabrook and David G. Hunter, Oxford University Press, 2008, p. 556.
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Pr. N.C. BUZESCU, Premisele unei filosofii creştine la Clement Alexandrinul, în ST,
nr. 3-4/1954, p. 215.
43
Problematica legăturii dintre „avva şi ucenic”, în dimensiunea ei jertfelnică şi
mărturisitoare, cuprinde şi dezvoltă foarte multe elemente comune din spectrul apologetic şi
monahal. Se poate vorbi astfel despre o materializare a acestui raport de aşa fel încât să
descopere „resurse inepuizabile de apologie şi mărturisire creştină în toate timpurile şi în
toate locurile” (subiectul se regăseşte tratat pe larg în capitolul „Pedagogia Perennis.
Dimensiunea jertfelnică şi mărturisitoare a raportului avva-ucenic în Tradiţia Ortodoxă”,
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Valorificarea experienţelor duhovniceşti în viaţa omului, dincolo de
orice fel de teoretizare, generează o integrare completă a sa în relaţia cu
Dumnezeu. De acum înainte, filosofia cea adevărată se materializează în
raportarea completă la Persoana Mântuitorului Hristos. El este Părintele
Duhovnicesc prin excelenţă şi implicit: „baza experienţei mistice a fiecărui
credincios”, „Mielul jertfit pentru mântuirea noastră”, „Lumina cea
adevărată”, care doreşte „ca toţi să devină copii ai Luminii”.44
Pregustarea sfinţeniei şi împărtăşirea tainică a realităţilor
dumnezeieşti în viaţa proprie ar putea fi socotite dintru principalele
coordonate ale „filosofiei monahale”. În ascendenţa sa pe treptele
nevoinţelor duhovniceşti, prin luminarea harului Sfântului Duh, spre
împărtăşirea desăvârşită a darurilor îndumnezeitoare, monahul trăieşte, se
manifestă şi mărturiseşte mistic. De aceea, în strânsă legătură cu
experienţele ascetice, Biserica vorbeşte despre o „teologie mistică, ca
deschidere a etapelor din urcuşul duhovnicesc al sufletului în experienţa cu
Dumnezeu şi în unirea supremă cu El”. Mai concret, în înţelesul ei ortodox,
putem spune că „mistica este trăirea comuniunii omului cu Dumnezeu
determinată de har. Ea cere din partea omului o purificare şi o permanentă
dispoziţie prin trăirea în cunoaştere şi iubire. Experienţa mistică intensifică
în om lucrările Duhului Sfânt Existente la Botez, făcându-l capabil să
sesizeze nemijlocit pe Dumnezeu şi să vieţuiască încă de pe pământ fericirea
cerească”.45 De aici, căutătorul de cele duhovniceşti nu zăboveşte să-L
mărturisească pe Hristos în contextul propriilor sale experienţe.
Descoperirea acestei noi etape de mărturisire se realizează de cele
mai multe ori printr-o iniţiere duhovnicească transpusă de la avva la ucenic.
Această legătură de taină a fost socotită încă din primele veacuri drept
„harismă sau dar al Duhului Sfânt”. Ea confirmă autenticitatea unei
paternităţi duhovniceşti în duhul Bisericii. De aceea, această intensă etapă
de mărturisire şi viaţă ascetică „e mai degrabă o piatră de încercare, care ne
permite să schiţăm şi să tragem mai limpede decât e astăzi în genere cu
putinţă limita dintre mistica adevărată şi simplul misticism, dintre gnoza
adevărată şi falsul gnosticism”.46
din lucrarea noastră Apologetica Ortodoxă – mărturisire şi apostolat, Ed. Mitropolia
Olteniei, Craiova, 2017, p. 236-255).
44
IPS prof. univ. dr. IRINEU ION POPA, Experienţa mistică a Părinţilor Oriental, vol. I,
Ed. Anastasia, Bucureşti, 2005, p. 7-8.
45
IBIDEM, p. 12.
46
Despre acest aspect vorbeşte ieromonahul Gabriel Bunge, arătând totodată că „părintele
duhovnicesc, pe care înţelepciunea dumnezeiască l-a rânduit «să nască mulţi pentru virtute
şi cunoaşterea lui Dumnezeu», nu poate fi înţeles în afara relaţiei sale intime cu Dumnezeu.
Locul teologic al paternităţii duhovniceşti e de aceea credinţa în Dumnezeul revelaţiei
biblice, care se comunică pe sine liber omului, sau mai exact Biserica, care a primit şi
transmite în mod viu această revelaţie” (Ieromonah GABRIEL BUNGE, Părintele

126

Pornind de convingerea că omul cel nou este rezultatul Întrupării,
Jertfei, Învierii şi Înălţării Fiului lui Dumnezeu, teologia ascetico-mistică
dezvoltă conceptul de anthropos pneumatikos (om duhovnicesc) ca „un
receptacul al experienţei duhovniceşti ... o demonstratio evanghelica, o
aprofundare continuă a Sfântului Duh în cel botezat”.47 De aici se ajunge
foarte uşor la necesitatea unui permanent „imitatio Cristi” pentru
parcurgerea treptelor spre desăvârşire.48
Figură harismatică, aureolată profetic, bătrânul îşi poartă pecetea
investiturii, nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Aceasta face ca acţiunea
exercitată asupra ucenicului să se asemene cu raportul dintre duhovnic şi
credincios, din scaunul Spovedaniei. Cu toate acestea, rolul avvei poate fi cu
mult mai extins, el dând povaţă în multe alte împrejurări.49 Avva ia ca
exemplu desăvârşit, ca model prin excelenţă, chipul părintesc al
Mântuitorului Hristos. În cealaltă latură, procesul de asumare a stării de fiu
se regăseşte în persoana ucenicului, care, înainte de a ajunge avva, caută să
se deprindă „cu mersul pe cale”.50
Trebuie totodată menţionat că modelul paternităţii duhovniceşti se
oglindeşte în legătura veşnică care există între Dumnezeu Tatăl şi
Dumnezeu Fiul. Este o paternitate fără început şi fără de sfârşit, irepetabilă
şi inepuizabilă, în care Dumnezeu nu devine tată, ci El este Tată (Părinte)
potrivit naturii Sale dumnezeieşti. Pe de altă parte, Fiul este „Unul Născut”
(Monogenesis) şi „Întâiul Născut” (Protogenesis), de aceeaşi fiinţă cu Tatăl
duhovnicesc şi gnoza creştină după avva Evagrie Ponticul. Cu două studii de Michael
O’Laughlin, traducere de diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2000, p. 16-17).
47
DANIEL LEMENI, Tradiţia paternităţii duhovniceşti în spiritualitatea creştină de
răsărit. Un studiu asupra îndrumării spirituale în antichitatea creştină târzie, Ed.
Reîntregirea, Alba Iulia, 2012, p. 233.
48
În felul acesta, „părinţii deşertului au evidenţiat în mod constant necesitatea exemplului
în practica îndrumării spirituale, căci modul de viaţă al Bătrânului emană o influenţă tainică
mult mai puternică asupra ucenicului decât cuvintele sale: «Avva Psenthaisios, avva Suros
şi avva Psoios au zis: Auzind cuvintele părintelui nostru, Pahomie, am tras mare folos
duhovnicesc, deşteptându-ne spre râvna faptelor bune. Văzând apoi că şi atunci cand tace,
viaţa lui vorbeşte, am fost uimiţi ... ». Acest mod de a-i orienta pe ucenici prin însăşi
exemplul părintelui duhovnicesc are o valoare centrală şi în Noul Testament. Astfel,
dimensiunea esenţială în practica îndrumării neotestamentare are în vedere pilda
apostolilor: «Căci voi înşivă ştiţi cum trebuie să vă asemănaţi nouă, că noi n-am umblat fără
rânduială între voi» (2 Tes. 3, 7; 3, 9; Flp. 3,17). O consecinţă imediată şi directă a acestui
mod de viaţă exemplar, pe care Sf. Pavel îl propune ucenicilor săi, este apelul direct la
imitarea sa: «Deci vă rog să-mi fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos» (1 Co. 4, 16).
Acesta este un apel pe care apostolul îl face către toate comunităţile de creştini pe care le-a
întemeiat” (IBIDEM, p. 238).
49
IRENEE HAUSHERR, Paternitatea şi îndrumarea duhovnicească în Răsăritul creştin,
prefaţă: Kallistos al Diocleei, postprefaţă: Tomas Spidlik, traducere: Mihai Vladimirescu,
Ed. Deisis, Sibiu, 1999, p. 7.
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DANIEL LEMENI, Tradiţia paternităţii duhovniceşti ..., p. 89.
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„prin care toate s-au făcut” (cf. Crezului ortodox). În acest sens, Dumnezeu
este Părinte Creator al tuturor fiinţelor create, al tuturor fiinţelor raţionale,
care poartă într-însele pecetea dumnezeirii sale şi chipul Său cel
dumnezeiesc.51
Pe de altă parte, putem vorbi şi despre o dimensiune hristică a
paternităţii duhovniceşti, în care Mântuitorul este „Tată al celor ce au duhul
înfierii, Mamă a celor care au încă nevoie de lapte şi nu de hrană tare”.52 În
acest context creştinii sunt socotiţi de Sfântul Apostol Pavel tekny (copii
după tup) ai Mântuitorului Hristos. Această lucrare de înfiere, începută prin
taina baptismală a „îmbrăcării” noastre în Hristos,53 este potenţată haric de
lucrarea Duhului Sfânt. El este Duhul Tatălui şi al Fiului, Duhul paternităţii
şi al filiaţiei, care strigă în fiecare creştin botezat: „Avva Părinte!”.54
În virtutea naşterii baptismale, Dumnezeu este singurul şi unicul
Părinte pentru fiecare creştin în parte. Însuşi Mântuitorul Hristos ne învaţă
în acest sens ca „Tatăl unul este, cel din ceruri”.55 Aceasta nu suprimă
nicidecum sensul profund şi practic al cuvântului avva, ci arată mai degrabă
originea autentică a paternităţii duhovniceşti. „De la Dumnezeu Tatăl
pogoară orice paternitate sau maternitate, spune părintele Irenee Hausherr, şi
pe Dumnezeu Tatăl Îl preamăreşte cu ştiinţă sau fără ştiinţă, oricine
pronunţă numele de tată sau mamă în legătură cu o binefacere primită:
«toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit de sus este, pogorându-Se de la
Tine, Părintele luminilor»”.56
În mod paradoxal, tradiţia monahală foloseşte atât de des apelativul
avva, ca să nu mai vorbim de părinte. Mai mult, se arată limpede că, pe
lângă învăţătorul său, fratele monah este teknon (fiu după trup),57 aşa cum
51
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am arătat mai sus. Aceasta este totodată şi relaţia desprinsă din Noul
Testament, ca legătură între Apostoli, învăţători şi ucenicii lor.58 Raportul
acesta avva – tekny marchează punctul de început al paternităţii spirituale.
Avva nu naşte fii pentru sine, ci pentru Împărăţia cerurilor. El se face astfel
născător prin cuvânt, cuvântul său fiind cu adevărat dătător de viaţă.59
„Avva care este vrednic să fie întâi-stătător al mănăstirii se cade să-şi aducă
aminte pururea ce înseamnă acest nume şi să umple prin fapte numele de
mai mare. Fiindcă se crede că activează în mănăstire în locul lui Hristos,
întrucât este chemat cu numele Acestuia, aşa cum spune Apostolul: Aţi
primit Duhul înfierii în care strigăm Avva Părinte!”.60 De aceea, Sfântul
Apostol Pavel vorbeşte despre „vârsta bărbatului desăvârşit” - apelativ
patriarhal, atribuit mai cu seamă celui care s-a copt spiritual. Avem ca
exemplu cazul Sfântului Antonie cel Mare, care, fiind invitat printr-o
scrisoare împărătească la Constantinopol, este atenţionat de către ucenicul
său Pavel: „Dacă vei merge, Antonie te vei chema, dacă nu vei merge, avva
Antonie”.61
În virtutea calităţilor sale duhovniceşti, avva, în contextul
„filosofiei” monahale devine „cuvânt şi viaţă”. Aceasta este poate cea mai
semnificativă sintagmă care poate defini în amănunt rolul părintelui
duhovnicesc din pustie. Istoria Lausiacă povesteşte momentul în care
Sfântul Antonie cel Mare îl primeşte pe Pavel ca ucenic. După patru zile de
încercare în care Pavel a fost lăsat să stea la uşa chiliei Sfântului Antonie, în
seara zilei a cincea, avva îl întreabă: „Vrei să mâncăm o bucată de pâine?”,
iar Pavel îi răspunde „Cum îţi place ţie, avva”. Acesta este momentul în care
fiul duhovnicesc se lasă hrănit de părintele său, iar acesta îi recunoaşte pe el
ca fiu.62
Prin urmare, avva, în dimensiunea semitică a etimologiei sale,
exprimă o realitate nouă, fără corespondent în limbajul tradiţional. În
extensia înţelesului său duhovnicesc, el evidenţiază atât caracterul personal
al relaţiei dintre părinte şi ucenic, cât şi contextul dumnezeiesc al împlinirii
acesteia. În felul acesta, monahul nu poate ignora şi nici nu poate uita sensul
scripturistic al cuvântului avva, însuşindu-l şi împropriindu-l în epectazele
sale duhovniceşti.
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Abstract: Mystical Witnessing and Ascetical Life in Oriental Theology
In short, our article is focussed on the witnessing work of the Oriental
monsticism in its ascetic and mystical dimension. In the vicinity of the
apologetic experience of the first centuries, the ascetic experience of the
Christian Church is revealed in the monastic practice and attitude. The
historical roots of this way of life and witnessing has to be found in the early
centuries of Christianity. After presenting some models of saints from this
period such as Saint Justin the Martyr and the Philosopher and Saint
Clement from Alexandria, we analyze the significance of the apelative
„Avva” which means „father”. By virtue of its spiritual qualities, „avva”, in
the context of monastic philosophy, it becomes „word and life”.
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Tehnica picturilor pe pânză şi degradările acestora cauzate
de condiţii de micro şi macro climat
Expert restaurator Lect. Univ. Dr. ALEXANDRINA BĂDESCU1
Expert restaurator MARIA-VALENTINA DUDU
Cuvinte cheie: pictură pe pânză, degradări, suport textil,
uleiuri, răşină, verni
Keywords: painting on canvas, degradation, textile support,
oils, resin, verni
Dintre toate tehnicile picturii, pictura în ulei pe suport de pânză, este
astăzi cea mai răspândită. Ceea ce nu ţine însă de domeniul evidenţei este
profilul ei propriu, caracterul ei specific, pe care suntem tentaţi să-l ignorăm.
Acest lucru vine cu consecinţe din cele mai regretabile pentru opera de artă,
deoarece pictura în ulei nu este o tehnică simplă, aşa cum s-ar crede la prima
vedere.
Folosită sporadic în Evul Mediu european, tehnica uleiului a fost
perfecţionată de fraţii Hubert şi Van Eyck, pe la începutul secolului al XV-lea.
Până atunci, pictura în ulei era de obicei o tehnică mixtă, dependentă de
tempera, în care execuţia se desfăşura, ca principiu, în două etape: prima
etapă, eboşa, care era un grisaille monocrom, lucrat în culori aglutinate cu
gălbenuş de ou, peste care, în a doua etapă, după izolarea de rigoare, se
revenea cu pigmenţi frecaţi cu lianţi excesiv oleo-răşinoşi, care colorau
modeleul iniţial.
Datorită contribuţiei celor doi fraţi Van Eyck compoziţia liantului
este considerabil îmbunătăţită, sicativitatea culorilor atinge limite
rezonabile, pastele pot fi fluidizate după nevoie, toate acestea facilitând
suprapunerile de culoare translucide, peliculele create asemănându-se, după
uscare, cu veritabile smalţuri.
Această tehnică de pictură apărută la sfârşitul Evului Mediu, este,
după părerea lui Liviu Lăzărescu, superioară tehnicii în tempera cu ou,
utilizată la scară largă atunci, despre care spune că nu are o soliditate fără
reproş, umiditatea, o face perisabilă, că are o factură cretoasă care pretinde
vernisări, iar timpul de uscare este limitat, fiind insuficient pentru ca
pictorul să modeleze formele într-atât cât îi permite tehnica uleiului. Dacă
tempera a cedat locul picturii în ulei, este pentru că ajunsese un instrument
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prea rudimentar, stângaci, care nu mai putea sluji nevoilor artistului noii
epoci, nu mai putea reda prompt dorinţa lui de real.2
Cu istoria pânzei pictate se merge până în Egiptul Antic, unde o
găsim maruflată pe lemn pentru a sluji ca suport pentru pictura sarcofagelor.
Tot în această formă se regăseşte mult mai târziu pe sculpturile gotice şi pe
panourile medievale.
Motivele pentru care se renunţase la panoul de lemn ca suport pentru
realizarea picturilor sunt variate. Unul dintre aceste motive l-a constituit
faptul că picturile au început să circule dintr-o ţară în alta sau dintr-un oraş
în altul, iar greutatea mare, a panourilor de dimensiuni apreciabile, îngreuna
mult transportul. Pânza, fiind un suport flexibil, se putea face sul, avea o
greutate redusă şi nu punea probleme legate de spaţiul pentru transport,
oricât de mare ar fi fost lucrarea.3 Un alt motiv este reprezentat de calitatea
estetică a pânzei care este suplă iar grenul ei satisface simţul tactil,
permiţând obţinerea unor efecte net deosebite de cele oferite de lemn. Din
punct de vedere economic, dintotdeauna pânza a fost mai ieftină decât
panourile bine confecţionate.4
Întinsă pe şasiu, ca suport independent, pânza va fi utilizată abia spre
mijlocul secolului al XV-lea în Italia, la Veneţia. Pe la sfârşitul aceluiaşi
secol intră în uz larg, iar la sfârşitul secolului al XVI-lea devine suportul
preferat pentru pictură. În Flandra, pânza este adoptată mai târziu, la
începutul secolului al XVII-lea, în epoca lui Rubens, iar Olanda o foloseşte
mai devreme, în secolul al XVI-lea.
La început pânzele erau foarte subţiri, Ceninno Cennini, vorbind
chiar de pânze de mătase,5 iar în consecinţă şi straturile de culoare erau
subţiri, ceva asemănător cu guaşa sau acuarela. La astfel de pânze s-a
renunţat relativ repede, veneţienii comandându-şi deja, la începutul
secolului al XVI-lea pânze groase de in, ţesute „în brazi”, indicate pentru
pictura de mari dimensiuni.
Începând cu secolului al XVII-lea, Italia va prefera pânza de cânepă
mai rară, iar în Franţa şi ţările nordice ţesăturile încep să fie ţesute mai des şi
realizate din in. În jurul secolelor XVIII – XIX, ţesutul industrial va produce
pânza cu densitate mare, în general de in, şi mai rar de cânepă, iar la
sfârşitul secolului al XIX-lea apar pânzele din bumbac, iută, apoi materiale
artificiale şi, în general, se observă scăderea interesului pentru calitate
deoarece intervine lipsa de preocupare şi se urmăreşte scăderea costurilor
2
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pentru materiale. Toate acestea au adus mari prejudicii în ceea ce priveşte
conservarea picturilor realizate pe pânză, materialul cel mai folosit şi în ziua
de azi.6
Din punct de vedere al compoziţiei, pânza este compusă, în
principal, din celuloză, care este un compus organic macromolecular, fiind
materia din care sunt alcătuiţi pereţii celulelor vegetale. O asemenea
macromoleculă este suma unui mare număr de molecule de hidraţi de
carbon dispuse în lanţuri lungi. Această lungime este cea care dă rezistenţa
fibrelor. Principalele plante din care se produce fibra vegetală folosită ca
suport pentru pictură sunt inul, cânepa, bumbacul şi iuta.
Pânza de in este suportul cel mai folosit în ultimele secole datorită
calităţilor superioare ale acesteia, ca: flexibilitate, rezistenţă la tracţiune,
omogenitate, elasticitate redusă şi durabilitate, aceasta fiind folosită atât de
egipteni cât şi de greci. Inul este originar din Asia, unde s-a cultivat cu
4.000 – 5.000 de ani în urmă. Metoda tradiţională de prelucrare constă în
strângerea în mănunchi a tulpinilor de in copt care erau ţinute în apă un
număr de zile pentru „topire”, operaţiune prin care se eliminau sevele
solubile existente în lujerii plantei. După uscarea, meliţarea, toarcerea şi
ţeserea fibrelor rezulta o pânză bej-gălbui. Metodele mai moderne,
utilizează „topirea” în aer, sau chiar degomarea chimică, rezultând pânze
mai luminoase, cu gren mai regulat şi mai rezistente.7
Pânza de cânepă se aseamănă cu cea de in datorită fibrelor rezistente
şi puţin elastice. Fibrele fiind mai groase rezultă o pânză mai rigidă.
Pânza de bumbac, faţă de cele precedente, este cea mai sensibilă la
variaţiile higroscopice. Aceasta are o fibră cu foarte multă celuloză,
aproximativ jumătate din masa lemnului şi, din acest motiv, se contractă şi
se destinde mai mult ca inul şi cânepa. Intră în uz în secolul al XIX-lea şi
este de preferat să fie evitată în realizarea picturilor sau să fie maruflată pe o
altă pânză, fie de in sau de cânepă.
Pânza de iută (jhuta din limba bengali) este extrasă din tijele unei
plante extrem–orientale. Aceasta s-a folosit în pictură doar în secolul al
XIX-lea deoarece prezintă defecte mari: este ţesută rar, ceea ce determină
încărcarea cu mult grund, este prea elastică şi are o durabilitate scăzută. Are
în schimb un gren plăcut, expresiv şi din acest motiv o găsim folosită de
pictori ca Van Gogh, Paul Klee, Joan Hiro şi alţii.8
Dintre fibrele animale se utilizează în pictură doar mătasea naturală.
Fibra acesteia este o substanţă macromoleculară proteică, nu celulozică ca la
fibrele vegetale. S-a folosit rar ca suport deoarece oferea o suprafaţă prea
6
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netedă şi necesita un cost ridicat, dar a fost utilizată în prapuri, steaguri,
stindarde şi schiţe pentru broderii. Cel mai mult s-a lucrat pe ea cu tehnici
de apă, aquarelă şi tuş în Extremul Orient, dar a fost utilizată şi pentru ulei
de către Guido, Reni, Poussin, Paul Klee şi Robert Romschenberg.
Fibrele sintetice sunt produse contemporane la care nu se cunoaşte
durabilitatea, coeficientul de alungire şi tipul de gren. Acestea sunt fibrele
poliesterice (tergal, terileu, helanca), fibrele poliamidice (nylon, relon) şi
fibrele poliamidice realizate prin polimerizare (melana). Acestea sunt de luat
în considerare ca suport deoarece au calităţi ca impermeabilitate şi
porozitate (pânza Flashe din polimeri şi polytoile din poliester).9
Grenul pânzei reprezintă aspectul conferit de grosimea firelor şi
distanţa dintre ele. Acesta poate varia, putând fi mare şi dens, mare şi rar sau
foarte fin. Joacă un rol important în expresia suprafeţei pictate deoarece el
dă o vibraţie a luminii prin alternarea măruntelor protuberanţe ale ţesăturii.
Un gren mai evident este indicat pentru peisaj sau natură statică, iar unul
mai fin se potriveşte mai bine unei teme de nud sau portret sau unor lucrări
în care se utilizează glasiuri.10
Mai puţin luată în seamă de pictori. este trama pânzei care are
importanţă în conservarea operei de artă, deoarece schimbările de umiditate
duc la modificări ale suprafeţei pânzei. O ţesătură simplă se opune prea
puţin acestei fluctuaţii dimensionale, în vreme ce împletiturile mai
complicate acţionează ca un soi de frână, echilibrând tracţiunile exagerate.
Ca efect imediat, este o mai bună conservare a stratului pictural existent
peste pânza care preia o parte din modificările suferite de aceasta. O pânză
cu grenul mare, adică cu un fir gros, dacă mai este şi densă, va constitui un
suport mai rigid, care va asigura astfel o protecţie mai bună pentru stratul
pictural. O pânză cu un gren mare, dar mai rară, va necesita mai mult grund,
care va cracla mai uşor, fiind şi mai gros.11
Stratul pictural al unei picturi pe suport de pânză este format din
grund, peliculă de culoare şi vernis. Pelicula de culoare este formată din
amestecul unor pigmenţi cu diverse uleiuri.
Prin uleiuri se înţelege, în general, grăsimile naturale, lichide, de
origine vegetală sau animală. În ceea ce priveşte aportul lor ca liant în
tehnica picturii, uleiurile vegetale sunt din punct de vedere chimic esteri ai
glicerinei cu diverşi acizi graşi. Acizii graşi pot fi nesaturaţi, aceştia fiind
lichizi în cea mai mare parte (acidul oleic, acidul linolic, acidul linolenic)
sau saturaţi, de obicei solizi (acidul palmitic, acidul stearic). Acizii
nesaturaţi imprimă uleiurilor caracterul sicativ şi ei conţin un număr diferit
9
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de duble legături: o singură legătură - acidul oleic, două legături - acidul
linolic şi trei legături – acidul linolenic.12
Uleiurile sunt lichide mai uşoare decât apa, sunt solubile în
terebentină, benzină, hidrocarburi aromatice şi eteri. În procesul de uscare a
uleiurilor sicative, la nivelul dublei legături, au loc reacţii de oxidare şi
polimerizare în urma cărora se formează linoxa, o peliculă cu caracter
macromolecular, elastică, rezistentă şi parţial solubilă în solvenţii obişnuiţi.
În prima fază are loc un proces de autooxidare în prezenţa
oxigenului din aer, absorbit la început în cantitate mare, iar în faza a doua, o
parte din oxigen este reţinut în ulei sub forma unor peroxizi şi hidroperoxizi
instabili care se descompun cu formarea unor radicali liberi ce vor iniţia
procesul de polimerizare. Întregul proces este accelerat de lumină, aerul
umed şi căldura, în timp ce întunericul, aerul uscat şi frigul îl înfrânează.13
Uleiul de in se extrage din seminţe de in şi este cel mai important
ulei pentru pictură şi industria vopselelor. Prin presarea lor, la rece, se
obţine cel mai bun ulei pentru pictură, alte metode influenţând negativ
proprietăţile sicative ale acestuia. Pentru pictură şi fabricarea vopselelor,
uleiul trece printr-un proces fin de rafinare, în urma căruia se elimină
impurităţile, se îndepărtează acizii liberi, se decolorează şi se îndepărtează
substanţele volatile (aldehide, cetone, hidrocarburi, etc.).
Pentru a purifica uleiul, pictorii olandezi încălzeau uleiul la 250-350oC,
obţinând aşa numitul “standöl”. Prin metoda lor, aceştia obţineau un ulei
deja polimerizat, nu oxidat, un ulei decolorat, mai vâscos şi cu uscare lentă.
Pelicula acestui ulei polimerizat era elastică, rezistentă, stabilă la umiditate
şi cu un grad mic de îngălbenire la îmbătrânire.
Îmbunătăţirea uleiurilor prin purificare, decolorare, sporirea
sicativităţii, s-a realizat prin mai multe metode tradiţionale, dar toate
urmăreau dobândirea unor calităţi care să le facă optime pentru momentul
utilizării şi, în acelaşi timp, pentru asigurarea unei îmbătrâniri lente şi fără
urmări grave asupra peliculei de culoare.14
Deoarece pictura în ulei este realizată în culori pe bază de lianţi
organici, în ceea ce priveşte pigmenţii, este ştiut faptul că aceştia sunt
pulberi colorate care în urma frecării cu diverşi lianţi şi solvenţi, formează
dispersii omogene apte să devină materie picturală. Aglutinatul folosit îşi
impune caracterele şi uneori împrumută numele respectivului procedeu
tehnic, cum ar fi pictura în ulei sau tempera cu ou.15
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Culoarea unui pigment depinde de stabilitatea lui chimică, astfel că,
o anume instabilitate a unui compus chimic duce la modificări ale tentei.16
Datorită acestor lucruri, culorile se modifică la contactul cu diverşi factori
externi, printre care se află aerul poluat cu compuşii sulfului sau cu bioxid
de carbon, la toate acestea adăugându-se şi praful acid.
Relaţia dintre pigment şi liant este guvernată de o regulă: unul
trebuie să reacţioneze neutru faţă de celălalt. Asta înseamnă că cei doi
colaborează printr-un simplu amestec şi nu printr-o contopire, ci pigmentul
se dispersează şi nu se dizolvă în ulei.
Frecarea pigmenţilor cu aglutinaţii uleioşi dă naştere unor paste
colorate mai opace sau mai transparente, majoritatea culorilor situându-se
undeva spre mijlocul distanţei dintre poli-opacitate şi transparenţă totală.17
Obţinerea culorilor de ulei în Evul Mediu se făcea printr-o
operaţiune artizanală, culorile fiind frecate manual. Cenino Cennini descrie
procedeul în cartea sa, aşa cum se făcea în perioada respectivă, uneltele
folosite atunci, rămânând în principiu, aceleaşi şi în zilele noastre.18
În prezent operaţiunea de frecare a pigmenţilor, a fost preluată de
maşini moderne, cu bile sau cu cilindri, acestea efectuând procedeul mult
mai rapid şi mai economic. Un dezavantaj adus de aceste maşini, este dat de
faptul că pasta obţinută prin frecări prea rapide se supraîncălzeşte, apărând
astfel ca şi consecinţe negative: calcinările parţiale şi vâscozităţile
exagerate.19
Verniurile folosite în cazul picturilor în ulei sunt de mai multe feluri:
verniuri de retuş, verniuri izolante şi verniuri finale sau de protecţie. Acestea
sunt soluţii lichide, transparente şi puţin colorate, obţinute prin dizolvarea
unor răşini, gume sau alte substanţe în anumiţi solvenţi, care se solidifică în
contact cu aerul.
Compoziţia verniurilor este variabilă, în funcţie de destinaţia lor.
Printre materiile care intră în compoziţia sa, se amintesc în primul rând
răşinile naturale şi mai recent descoperitele răşini sintetice şi substanţe ca
eterii şi esterii celulozei, ceara, cleiurile, etc. Solvenţii cei mai des folosiţi
sunt esenţele şi uleiurile sicative.
Luând în discuţie doar verniurile pictorilor, acestea se compun dintro răşină, care le asigură strălucirea, duritatea şi durabilitatea, un solvent,
care le face să fie fluide şi un plastifiant, pentru a avea o anumită
flexibilitate.20
16

IBIDEM, p. 98.
IBIDEM, pp. 99-102.
18
CENINO CENNINI, Op. cit., p. 98.
19
XAVIER DE LANGLAIS, La technique de la peinture al’huile, Ed. Flamarion, Paris, 1959,
p. 329.
20
MARC HAVEL, Tehnica Tabloului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1980, p. 145.
17

136

Răşinile folosite la crearea verniurilor aplicate pe operele de artă în
trecut şi în prezent sunt răşini solide (Ambra, Copalul şi Şerlacul), răşini
moi (Masticul şi Damarul) şi răşini friabile (Colofoniul, Pegola şi Tamaia).
Răşinile sintetice (vinilice, acrilice şi cetonice) sunt încă în curs de
perfecţionare, specialiştii asigurând că acestea vor da un randament mai bun
pe termen lung, îngălbenindu-se mai puţin decât răşinile naturale şi
rezistând mai bine la procesul de oxidare.
Răşinile conferă verniului transparenţă, rezistenţă mecanică şi parţial
şi chimică, au capacitatea de a spori strălucirea pastelor şi mai ales, izolează
tabloul faţă de umiditate şi de gazele atmosferice.21
Clasificarea verniurilor se face după anumite criterii, cum ar fi
compoziţia, componenta determinantă, solvenţii şi destinaţia. După
compoziţie, aspect şi proprietăţi, verniurile pot fi lucioase şi mate,
transparente şi semi-transparente, solubile şi insolubile în apă. Grupate după
componenta principală ele sunt, verniuri grase, ne-grase şi mixte, iar în
prezent, clasificarea este realizată după scop fiecăruia, în verniuri pentru
pictură (aglutinante), de retuş, izolante şi de protecţie (finale).22
Verniul de retuş este folosit şi ca verni final provizoriu, şi are diferite
funcţii, în sensul că remediază eventualele matizări şi leagă straturile de
culoare.
În ceea ce priveşte problema matizării anumitor zone ale tabloului,
aceste zone „pătează” imaginea, îngreunează lucrul şi deranjează. Matizările
însă, nu reprezintă procese chimice, ci doar retrageri ale aglutinanţilor de la
suprafaţa pastei spre straturile profunde, tonurile de culoare opacizându-se şi
pierzându-şi strălucirea.
Soluţia în acest caz este aplicarea unui vernis de retuş care va umple
interstiţiile rămase „seci” între granulele pigmenţilor, redând culorii
strălucirea iniţială. Din acest motiv, este de preferat folosirea verniurilor cu
răşini moi, care au moleculele mai mici, însă trebuie să fie diluate suficient
de mult cu ajutorul esenţelor, astfel încât verniul să aibă fluiditatea necesară
pentru a pătrunde în porii mici ai suprafeţei matizate. Acesta trebuie să fie
aplicat în straturi subţiri pentru ca forţa de pătrundere să fie maximă. Dacă
se aplică în strat gros, verniul mai mult izolează decât să hrănească stratul de
culoare sărăcit prin migrarea liantului.23
Verniurile de retuş care conţin esenţă de terebentină par utile
îndeosebi după întreruperi mai scurte ale lucrului, iae cele care conţin esenţă
de petrol sunt mai indicate la reluarea tablourilor după pauze mari, acesta
21
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fiind mai penetrant. Aplicate des şi în straturi groase, verniurile de retuş pot
dăuna tabloului, prin izolarea şi sufocarea straturilor cu pastă. Acest tip de
vernis este frecvent folosit şi în restaurare, pentru pelicularizarea de chituri
sau de pictură, în compunerea unor lianţi sau verniuri finale şi pentru
împrospătarea cromatică a picturilor vechi.24
Marc Havel vorbeşte despre verniul de retuş, ca fiind un atu pentru
revigorarea unui tablou vechi, în aparenţă distrus. Acesta propune şi o
explicaţie: „Lumina distruge, începând de la suprafaţă, culorile fragile ca
lacurile de garanţa. Această distrugere lasă un reziduu mineral, în general
alumina, care se albeşte şi se opacizează în urma dispariţiei liantului. Acest
voal superficial reflect lumina şi, dacă ne ascunde ceea ce se găseşte
dedesubt, cel puţin împiedică deteriorarea. Culoarea încă intactă în
adâncime va putea redeveni vizibilă”.25
Verniul izolant are funcţia de a izola două straturi succesive,
prevenind astfel unele reacţii nedorite între acestea. Odată ce s-au uscat
straturile, el blochează atât contactul direct, cât şi trecerea solvenţilor şi
lianţilor dintr-un strat în altul. În acest context verniul trebuie să
îndeplinească anumite condiţii: să adere bine la suprafaţă şi să confere o
aderenţă bună straturilor următoare, să fie insolubil în solvenţii materiei care
îi va fi suprapusă şi să nu afecteze stratul peste care este aplicat. Acest tip de
verniuri pot avea în compoziţie răşini naturale sau sintetice, alcool, emulsii
acrilice sau vinilice.26
Verniul final are ca funcţie principală rolul de protecţie a peliculei de
culoare creând o peliculă finală împotriva agenţilor de deteriorare externi. În
lipsa lui, stratul de culoare se degradează mai rapid sub acţiunea poluării
aerului, a prafului, a gudroanelor, a umezelii, a razelor ultraviolete şi a
zgârieturilor.
Deşi vechii maeştrii ai picturii cunoşteau aceste lucruri, pictorii de la
sfârşitul secolului al XIX-lea nu foloseau verniurile finale, în special
Impresioniştii, care se pare că dezagreau ideea de a folosi acest tip de vernis.
Nu există un vernis ideal, cele tradiţionale sunt perisabile sau au alte
neajunsuri, iar cele contemporane, cu răşini sintetice în compoziţie, nu au
fost încă testate în timp. Totuşi este de preferat neajunsul unui vernis, care
poate fi oricând îndepărtat, constituind doar peliculă adăugată suprafeţei
picturale, decât alternativa, care doar garantează că materia picturală nu va
fi atacată de factorii deteriogeni din atmosferă.27
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Un neajuns grav al verniurilor finale clasice este că după un timp se
întunecă, se opacizează, devin casante, apar cracluri şi mucegăiesc la
umezeală. Toate aceste efecte sunt provocate şi de condiţiile de micro şi
macro climat ca umiditatea, temperatura, lumina, aerul, praful, etc.
La căldură excesivă răşinile se înmoaie, se dilată iar mai târziu se
contractă, urmând craclarea, iar umiditatea face ca prin aceste cracluri să se
infiltreze şi mucegaiul şi fungii. Lumina şi aerul afectează transparenţa
verniului, dându-i acel „ton de muzeu”, iar schimbările de temperatură
bruşte produc dilatări şi contractări succesive, accentuând procesul de
descompunere al răşinilor. Ca rezultat, apare verniul brunisat, brun în zona
luminilor şi verzui în umbre.
În faţa atâtor agenţi de agresiune, stabilitatea la lumină şi la aer,
rezistenţa la căldură şi la variaţiile de temperatură, la umiditate şi la
uscăciune, neutralitatea fizico-chimică faţă de pigmenţi şi reversibilitatea,
sunt calităţi indispensabile pentru un bun vernis final.28
Degradări datorate proprietăţilor celulozei
Trebuie cunoscute acele proprietăţi defavorabile ale componentului
principal al suportului operelor de artă şi anume ale celulozei. Acestea,
împreună cu neglijenţa şi actele de vandalism, duc la degradarea
suporturilor de pânză şi uneori chiar pierderea operei de artă.
Prima proprietate, de care trebuie ţinut cont, este îmbătrânirea, adică
oxidarea, care are loc ca o ardere în contact cu oxigenul din aer. Deoarece
celuloza absoarbe razele de lumină se produce o distrugere a fibrelor în
urma reacţiilor foto-chimice ce duc la decompoziţia acestora.
Fiind un compus organic, aceasta reprezintă un mediu propice pentru
dezvoltarea microorganismelor, ducând la declanşarea atacurilor biologice.
În afară de higroscopicitate celuloza reacţionează la cele mai slabe impulsuri
mecanice, producând tensiuni în stratul pictural. De asemenea, celuloza este
sensibilă la aproape toate tratamentele de conservare şi restaurare care se
aplică operelor de artă care au suferit diverse degradări.29
Procesul de oxidare este imposibil de oprit, dar poate fi mult
încetinit. În urma acestui proces de oxidare pânza îşi pierde elasticitatea şi
devine casantă. Fenomenul se accentuează şi mai mult în prezenţa uleiului
sicativat care, uscându-se, absoarbe mari cantităţi de oxigen. Procesul de
oxidare al fibrelor se accentuează, de asemenea, şi în contact cu metalele.
Fenomenul este vizibil pe marginile care au fost fixate cu cuie pe şasiu, în
aceste zone pânza este „arsă” şi colorată în brun închis.
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Dintre radiaţiile vizibile la care fibrele naturale şi o parte din cele
sintetice sunt sensibile, sunt reprezentate de cele ultraviolete, energia acestor
radiaţii fiind absorbită aproape în totalitate de suporturile textile.
O umiditate relativ ridicată şi prezenţa unor pigmenţi ce acţionează
ca nişte catalizatori, vor grăbi degradarea prin decompoziţia fibrelor,
compuşii catalizatori fiind reprezentaţi de substanţele chimice care grăbesc
sau încetinesc o reacţie chimică, fără ca aceasta să se modifice.
Agenţii atmosferici, prezenţi în aer sub forma gazelor de combustie,
dintre care acidul sulfuric şi cel sulfuros, distrug celuloza. Acidul sulfuric se
formează de la bioxidul de sulf din atmosferă care, împreună cu apa din
condens şi cu praful strâns sub şasiuri, constituie adevărate comprese acide
care accelerează distrugerea suporturilor textile.
O caracteristică specifică celulozei este higroscopicitatea. Aceasta
reprezintă capacitatea de a absoarbe umiditatea din aer, fibra umflându-se şi
devenind mai densă, mai groasă şi mai scurtă, iar când se usucă se
alungeşte, suprafaţa devenind flască. Pânza încleiată posedă aceste mişcări
foarte mici, în vreme ce cea neîncleiată are mişcări de cca. 4-5 ori mai mari.
Mişcările alternative de întindere – destindere sunt mai accentuate la o
pânză tânără şi mai slabe sau inexistente la o pânză veche care, prin
îmbătrânire, devine inertă.
Tensiunea pânzei pe şasiu este un element foarte important pentru buna
stare de conservare a suporturilor şi se măsoară în Newton (N) pe metru (m).
Tensiunea normală a unei pânze este de 100 – 200 N/m (sau 10 – 20 kg/m dat
fiind faptul că 10 N=1kg). Pânzele, în timp, datorită umidităţii în primul
rând, îşi pierd starea de tensionare, aceasta putând fi corectată din timp în
timp prin baterea penelor existente la şasiu.
O pânză detensionată este supusă şi unor acţiuni externe mai
puternice decât slaba tensionare a fibrei, cum este cea a stratului pictural,
care reacţionează la fluctuaţiile microclimatului şi antrenează după el şi
pânza detensionată. Aspectul unei pânze trebuie să fie asemănător cu cel al
unui „elastic”, stare „ideală” şi pentru stratul pictural.
Valorile microclimatului, temperatura şi umiditatea, afectează în
mod diferit o pânză deoarece aceasta este expusă la două seturi de valori în
acelaşi timp. Aceste două seturi de valori derivă din ambientul spaţiului în
care se regăseşte aceasta dar şi de „relaţia” dintre aceasta şi peretele pe care
este expusă. Valorile diferă de la spaţiu la spaţiu şi de la perete la perete, în
funcţie de felul în care este expusă lucrarea. Astfel, trebuie ţinut cont de
grosimea şasiului şi de adâncimea ramei fiecărei lucrări de artă realizată pe
suport de pânză.
Nu în ultimul rând, trebuie ţinut cont de faptul că pentru o bună
întreţinere a unei pânze este necesar ca orice intervenţie realizată de
restauratori să respecte principiul reversibilităţii materialelor utilizate.
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Îmbătrânirea lor va necesita, pe parcurs, îndepărtarea acestora cu uşurinţă şi
fără a degrada materialele şi structurile originale.30
Factori de degradare a picturilor în ulei pe pânză
Opera de artă este, în ultimă instanţă, asemenea creatorului ei,
supusă acţiunii necruţătoare a timpului şi a vremurilor. Tablourile în ulei se
întunecă, craclează, se decolorează, se brunisează, îmbătrânesc în mod
natural sau prin anumite accidente, se pierd înainte de vreme.
Procesul de degradare al picturilor în ulei pe pânză rezidă în
materialele din care este compusă opera de artă în sine sau din mediul de
conservare al acestora. Datorită acestui fapt, factorii de degradare pot fi
împărţiţi în factori interni şi externi. Daca primii factori ţin şi de măiestria
pictorului care a executat lucrarea şi de cât de bine era informat despre
regulile aşternerii straturilor picturale, ceilalţi ţin de competenţa
conservatorilor, sunt mai ales de natură fizică şi au consecinţe remediabile
prin restaurări, exceptând situaţiile catastrofale.31
Factori interni de degradare
În general, este vorba de alegerea greşită a materialelor de lucru, de
folosirea unor procedee tehnice incorecte, de încălcarea unor reguli de bază,
dar şi de îmbătrânirea, firească a elementelor componente ale stratului
pictural. Problema ar fi în primul rând cu calitatea pigmenţilor utilizaţi,
instabilitatea chimică a unora putând dăuna grav operei. Unii pigmenţi
conţin anilină sau reziduuri rămase din procesul de fabricaţie, provocând
astfel decolorări sau chiar transformări ale pigmenţilor într-o altă culoare (de
exemplu roşu cinabrul se transformă în brun, unele albastruri se înverzesc,
etc). Desigur, aici contribuie şi natura liantului, anumiţi pigmenţi organici
rezistând mai bine dacă sunt fricţionaţi cu ulei.
Amestecurile făcute la întâmplare, fără ca pictorul să cunoască
puţină chimie, duc la alterări ale picturii, fie că e vorba de o singură culoare
instabilă introdusă între altele stabile (de exemplu albastrul de Prusia şi
cadmiurile), fie că ambii pigmenţi sunt stabili, dar incompatibili la contactul
reciproc (culorile de plumb cu cele de sulf).32
Lianţii trebuie să se comporte neutru faţă de pigmenţi, calitatea
uleiurilor trebuie să fie foarte bună, şi verniurile, de asemenea, este de dorit
să nu fie unele de o calitate inferioară. Lipsa de ulei, de esenţe în culori,
lipsa verniului, uscarea insuficientă a straturilor şi vernisarea prematură,
30
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sunt alte cauze ale degradărilor. Chiar şi materialele bune, dar care sunt
folosite la întâmplare pot duce la alterări parţiale sau generalizate.
Bineînţeles că peste toate acestea intervine timpul, îmbătrânirea firească a
materialelor, fenomen firesc şi ireversibil.
Factori externi de degradare
Lumina este un aliat indispensabil al lucrării, dar poate deveni un
factor deteriogen dacă nu este controlată. Aceasta este naturală sau
artificială (caldă, dacă ne referim la becurile cu incandescenţă şi rece dacă
ne referim la tuburile fluorescente). Oricare ar fi sursa ei, lumina acţionează
prin radiaţii vizibile şi invizibile asupra materiei constitutive a operei de
artă, afectând o serie de pigmenţi, lianţi, cleiuri, fibre animale şi vegetale.33
Materialele sensibile la acţiunea luminii sunt pigmenţii, verniurile,
textilele, hârtia şi filmele. Foarte sensibile la lumină sunt picturile în ulei şi
tempera, lacurile, lemnul şi ivoriul decorat, iar extrem de sensibile sunt
acuarelele, desenele, textilele şi tapiţeriile, manuscrisele, miniaturile şi
pielea pictată.
Lumina maximă admisă pentru materialele considerate sensibile la
acţiunea sa este de 150 de luxi, iar pentru materialele considerate foarte
sensibile, limita maximă este de numai 50 de luxi. Cea mai periculoasă
pentru operele de artă pictate rămâne lumina solară directă, ea conţinând
ambele tipuri de raze, având o putere enormă faţă de limita admisă (într-o zi
de vară razele directe ale soarelui pot să măsoare cca. 60.000 luxi),
provocând astfel accelerarea proceselor fizico-chimice.34 Întunericul
acţionează asupra culorilor proaspete, întunecând liantul uleios al acestora.
Aerul, mai ales cel care este poluat, acţionează asupra picturilor şi nu
numai, prin compuşii lui acizi, alcalini, sulfuroşi sau de alt fel. În ceea ce
priveşte hidrogenul sulfurat, acesta înnegreşte culorile care conţin plumb şi
cupru, dar şi culorile care conţin arsenic. Sulful şi compuşii săi atacă
uleiurile şi verniurile, descompune celuloza, întunecă pigmenţii pe bază de
oxizi de fier şi culorile derivate din cupru. Clorura de sodiu, prezentă în
aerul sărat al mării, atacă tablourile, în special pe cele care prezintă deja
cracluri.35
Umiditatea este considerată duşmanul numărul unu al operelor de
artă, indiferent de natura acestora. Umiditatea excesivă, în toate formele ei,
acţionează creând medii favorabile microorganismelor, transportă săruri
solubile, care în ultimă instanţă vor cristaliza pe suprafaţa picturală,
33
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favorizează reacţii chimice sau electro-chimice şi dilatări-contractări
succesive care duc la dezintegrări ale straturilor moleculare. Astfel,
umiditatea afectează cleiul grundurilor, care se umflă, mucegăieşte,
provocând în final desprinderea culorilor. Cel mai mult au de suferit
picturile nevernisate sau cele care prezintă deja cracluri, fie ele premature
sau de bătrâneţe. Limitele de umiditate acceptabile pentru operele de artă se
situează între un minim de 45%-50% şi maxim 65%.36
Temperatura împreună cu umiditatea, constituie factorii de activare
ai proceselor fizico-chimice deteriogene pentru operele de artă. O
combinaţie între o temperatură ridicată şi o umiditate crescută peste limita
admisă, reprezintă mediul perfect pentru dezvoltarea microorganismelor.37
Îngheţul are un efect nedorit asupra materiei constitutive a operei de artă,
provocând mărirea volumului apei infiltrate în diverse materii, iar căldura
excesivă le usucă, făcându-le friabile. Temperatura optimă pentru spaţiul de
păstrare al picturilor variază de la 15-18 grade C iarna, la 18-24 de grade C
vara, pentru o umiditate relativă medie de 50-60%.38
Restaurările incompetente care se extind de la simple curăţări,
devernisări şi revernisări, până la repictări parţiale sau totale constituie şi ele
o sursă de degradare. Cu alte cuvinte, poate că cel mai distructiv dintre toţi
factorii amintiţi mai sus este factorul antropic. Omul prin intervenţia
neştiinţifică asupra unei opere de artă, chiar dacă este împins de bune
intenţii, sau de rele intenţii premeditate uneori, aduce prejudicii mari
patrimoniului cultural.39
Cazuri de vandalism există în toate monumentele. Există, de altfel,
cazuri în care au fost atacate picturi expuse în muzee, ca binecunoscutul atac
asupra lucrării Pietá a lui Michelangelo, asupra Rondului de noapte al lui
Rembrandt sau asupra lucrării Monalisa del Giocondo, a lui Leonardo da
Vinci. La toate acestea se adaugă războaiele, care, de-a lungul timpului, au
avut ca victime colaterale şi multe opere de patrimoniu de valoare
inestimabilă.40
În concluzie putem preciza că bunurile culturale pot fi clasificate în
funcţie de interacţiunea acestora cu mediul, prin bunuri foarte sensibile ca
hârtia, lemnul, pictura pe pânză sau pe lemn, materialele textile şi bunuri
rezistente ca metalele.
Deteriorarea şi degradarea bunurilor de patrimoniu este o acţiune
sinergetică a mai multor factori, factori interni şi externi, precum şi factori
36
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de micro şi macro climat. Durata de viaţă a materialelor constitutive ale
bunurilor culturale depinde de toţi aceşti factori şi în mod special de
condiţiile de expunere ale operelor de artă.
Realizarea unui microclimat, însumând totalitatea condiţiilor de
temperatură, umiditate, compoziţie a aerului şi dinamica lui, reprezintă o
cerinţă primordială în conservarea bunurilor de patrimoniu. Se impune acest
lucru, deoarece conservarea, înseamnă prelungirea la maximum posibil a
existenţei unui obiect de artă sau a unui bun material.
Abstract: The Technique of Canvas Paintings and Their Degradation
Due to Micro and Macro Climate Conditions
With the passing of time, art works on organic support such as canvas, go
throught an aging process, losing their firmness and flexibility. The article
describes degradations caused by the negative characteristics of cellulose
(such as radiation absorption, bloom oxidation capacity) due to
inappropriate conservation and restoration treatments, as well as negligence
and vandalism, the canvas being sensitive to substantial mechanical
requests. Also, the article mentions the singular interaction of materials with
environmental factors, as well as the degradations of a work on the whole of
the constituent elements. All this information can be useful when
establishing the diagnosis and methodology for conservation and restoration
of oil paintings on canvas.
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Pârvu Mutu - creator de şcoală de pictură bisericească şi
„părinte” al portretisticii româneşti
Lect. Univ. Dr. ADRIANA GABRIELA MARDALE1
Cuvinte cheie: stilul brâncovenesc, pictor de biserici, profesor de pictură,
şcoală de creaţie, moştenire naţională
Keywords: brâncovenesc style, church painter, painting teacher,
school creator, national heritage
Pârvu Mutu este zugravul care, la sfârşitul secolului al XVII-lea –
începutul secolului al XVIII-lea, a lăsat dovezi de o incontestabilă valoare
artistică în decoraţia interioară a locaşurilor religioase.2 Activitatea foarte
prolifică şi-a desfăşurat-o în epoca lui Şerban Cantacuzino şi a lui
Constantin Brâncoveanu fiind considerat un adevărat creator de şcoală şi un
autentic dascăl de zugrăvie. Talentul şi abilităţile artistice dezvoltate prin
muncă şi demonstrate de numeroasele biserici şi icoane, care constituie
martori incontestabili ai valorii sale, ne îndreptăţesc să îl considerăm pe
Pârvu Mutu unul dintre reprezentanţii de seamă ai stilului brâncovenesc. În
frescele păstrate descoperim o tehnică aparte uzitată în realizarea tablourilor
votive, a portretelor şi a autoportretelor, ce se caracterizează prin realism şi
accentuarea trăsăturilor laice.3 Remarcabil desenator şi bun colorist, el
foloseşte o gamă cromatică bogată ce îi individualizează opera şi îl include
în Panteonul creatorilor inestimabilulului tezaur de valori culturale ale
neamului românesc.4
Născut la 12 octombrie 1657, în mahalaua Viişorului din Câmpulung
Muscel, fiul preotului Ioan Pârvescu şi descendent din Mitropolitul Ignatie
Sârbu care a trăit în vremea lui Matei Basarab.5 Naşul său, boierul Pârvu
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
Ierom. MARCU PETCU, NICOLAE LIHĂNCEANU, Pr. ADRIAN PINTILIE,
RAMONA ANCA-CREŢU, Pagini din istoria monahismului ortodox în revistele teologice
din România *** Cultură, Artă, documente, editura Bibliotecii Naţionale a României, Ed.
Mitropolit Iacov Puteanu, Bucureşti, 2011, p. 58.
3
VASILE DRĂGUŢ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 236.
4
GRIGORE CONSTANTINESCU, Pârvu Mutu Zugravu, DTP-Dan Cotar-MCMXCVI,
Piteşti, 2003, p. 23.
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OLGA GRECEANU, Dicţionarul zugravilor de subţire monahi şi mireni, Ed. Idaco,
Bucureşti, 2012, p.196. În manuscrisul său, preotul Ioan scrie – „1659, 12 oct. s-a născut
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Vlădescu, este ctitorul bisericii cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul” din Vlădeştii Muscelului, datată 1656.6 În familie, a fost al
şaselea copil şi singurul care a mai supravieţuit.7 Porecla de „Mutu”, i-a fost
dată încă din primii ani de viaţă ca urmare a unui deficit de vorbire avut din
naştere, însă Pârvu şi-a însuşit-o şi a reuşit să o transforme în renume,
semnându-şi astfel toate lucrările. La vârsta fragedă de numai şase ani
rămâne orfan de mamă şi, împreună cu tatăl său, merg la Mănăstirea Negru
Vodă din Câmpulung, locul unde Pârvu Mutu îşi va descoperi talentul şi îşi
va începe ucenicia. Primii care îi descoperă abilităţile artistice au fost
zugravii monahi ai mânăstirii însă cel care îşi va da toată osteneala să îl
„înveţe zugrăvirea” bisericească este părintele Evghenie, acesta luându-l în
grijă, la îndemnul tatălui,8 de la vârsta de doisprezece ani.9 Cu ajutor primit
de la fiul lui Iane, fratele naşului său, clucerul Tudoran de la Aninoasa,
Pârvu ajunge să studieze timp de şase ani în Bucovina10 alături de un
renumit pictor rus şi alţi zugravi care se adunaseră într-o corporaţie.
Întors în Câmpulung la vârsta de 23-24 ani, îşi începe activitatea la
biserica Mănăstirii Negru Vodă din Câmpulung11 unde îşi va demonstra
capacitatea artistică şi abilităţile dobândite. Ca urmare a numeroaselor
solicitări primite între timp, lucrările de pictură din biserica mănăstirii
câmpunungene vor fi executate în două etape 1679-1680 respectiv 16831684. În aceeaşi perioadă, 1680-1682, pictorul realizează fresca bisericii
Mănăstirii Cotroceni, ctitorie datată 1679 şi atribuită lui Şerban
Cantacuzino12 însă, din păcate, demolată în anul 1984 de comunişti după ce
fusese închisă cultului în 1949 şi şubrezită de cutremurul din 4 martie 1977.
Pârvu Mutu este luat mai apoi ca pictor de curte al boierilor Vlădeşti,
descendenţii naşului său.13 Aceştia îi încredinţează executarea picturii
murale a ctitoriei ecleziastice cu hramul „Sfântul Nicolae” din localitatea
Aninoasa, judeţul Argeş.14 Modalitatea de realizare compoziţională a
tablourilor votive din pronaos denotă talentul excepţional al pictorului15 care
a conceput ampla galerie a personajelor ce îi cuprinde pe aga Tudoran
Vlădescu împreună cu jupâniţa Alexandra şi cei unsprezece urmaşi ai
fiul meu sâmbăta spre duminecă, de pe naşi mieu jupân pârvu Aninoşanu numindu-l cu
numele sau Pârvu”.
6
GRIGORE CONSTANTINESCU, Op.cit., p. 2.
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OLGA GRECEANU, Op.cit., p. 196.
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acestora. În pictura bisericii se remarcă un desen sintetic, realist de o
expresivitate remarcabilă ce conferă o notă de autenticitate şi, bineînţeles,
individualitate figurilor membrilor familiei ctitorului bisericii.
Până la căsătoria pictorului cu Jupâneasa Teodora în anul 1700,
acesta zugrăvise deja următoarele biserici menţionate în ordinea cronologică
a realizării lor: „1) Mănăstirea lui Negru V Câmpulung a 3 oară; 2) M.
Cotroceni a lui Şerban V. Cantacuzino întâi; trei M. a naşului Aninoasa; 4)
M. Margineni a doua oară; 5) M. Poiana a jupânului Toma Cantacuzino; 6)
M. Lespezile a Pârvului Cantacuzino; 7) M. Sinaia a spătarului Mihai
Cantacuzino; 8) M. Râmnicul Sărât idem; 9) M. Trisfetitele (Colţea) idem;
10) M. Sf. Gheorghe Nou a lui Constantin Voievod Brâncoveanu; 4 biserici:
Filipeştii de Târg idem de Pădure; Călinesti a 2-a; Măgureni. Icoanele în
multe biserici”.16
Calităţile artistice excepţionale dovedite anterior în zugrăvirea
ctitoriei voievodale îi consolidează lui Pârvu Mutu poziţia de pictor de curte
al familiei boiereşti a Cantacuzinilor, major implicaţi în viaţa culturală şi
religioasă a Ţării Româneşti în epoca medievală. Aceştia îi încredinţează în
anul 1692 zugrăvirea bisericii cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi” din satul
Filipeştii de Pădure,17 comuna Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova.18
Dintre toate picturile realizate de Pârvu Mutu şi ucenicii săi, în această
biserică denumită de UNESCO „Voroneţul sud-estului Munteniei” le găsim
pe cele mai ample şi mai bine conservate. Tabloul votiv cu cei cincizeci şi
cinci de membri ai familiei Cantacuzino, reprezentat în pronaos de-o parte şi
de alta a uşii de acces, surprinde prin prospeţimea gamei cromatice şi
redarea fidelă a particularităţilor de fizionomie ale fiecăruia dintre membri
creând totodată un ansamblu omogen, o compoziţie pe cât de unitară, pe atât
de expresivă. Pe zidul scării ce duce în turnul clopotniţă se află autoportretul
pictorului zugrăvit alături de inscripţia „Pârvu Mutu zugrav vel leat 7200
(1692)”. O altă inscripţie cu caractere slavone aflată pe peretele
proscomidiei îl aminteşte din nou pe Pârvu Mutu alături de alţi zugravi
„Marin, Andrei, Stan, Neagoe, Nicolai zugrav” precum şi numele preotului
de atunci „Erei (preot din) Braşov Mihail monahul”. Pârvu a ales să-şi
zugrăvească autoportretul ţinând o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul
Iisus, aluzie evidentă la meseria sa de pictor „iconar”. Catapeteasma
16

Însemnări ale pictorului dintr-un „catastif”.
Ctitoria datează, potrivit pisaniei aflate deasupra uşii de intrare şi scrisă cu caractere
slavone incizate în piatră, din anul 1688, fiind datorată domniţei Bălaşa, fiului ei Toma
Cantacuzino şi jupâniţei acestuia, Maria – vezi: NICOLAE, STOICESCU, Bibliografia
localităţilor şi monumentelor feudale din România, I- Ţara Românească (Muntenia, Oltenia
şi Dobrogea), vol. 1: A-L., Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 1970, p. 304; VASILE
DRĂGUŢ, Op.cit., p. 143.
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bisericii minuţios sculptată cu motive aurite de inspiraţie barocă, este
împodobită cu icoane pictate în totalitate de marele zugrav. Icoanele
împărăteşti sunt neobişnuite în contextul artistic din Ţara Românească fiind
purtătoare a numeroase elemente provenite din pictura moldovenească de la
sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui următor, fapt ce denotă
originalitatea pictorului şi familiarizarea lui cu arta din spaţiul Moldovei. De
asemenea, ele ilustrează o mai largă deschidere şi înţelegere de către
societatea vremii din Ţara Românească a creaţiei artistice româneşti de la
nord de Milcov.
Un alt edificiu religios a cărui zestre murală interioară o datorăm
marelui pictor zugrav este biserica cu hramul „Sfânta Treime” din satul
Măgureni, comuna Măgureni, judeţul Prahova,19 ridicată între anii 1671-674
pe latura de est a casei Cantacuzinilor. Construită de soţia spătarului
Draghici Cantacuzino, Păuna20 şi de fiii acesteia, biserica a îndeplinit iniţial
rolul de paraclis. În interior se mai conservă fragmentar fresca lui Pârvu
Mutu datată 169421 precum şi tabloul votiv al ctitorilor.
Printre edificiile pictate în cei douăzeci de ani cât a lucrat pentru
familia Cantacuzino se numără şi cea a bisericii mănăstirii Sinaia, unde
Mutu îşi dovedeşte din nou capacitatea portretistică reuşind să confere
picturii de sorginte bizantine, elemente laice. Biserica ce poartă hramul
„Adormirea Maicii Domnului”,22 a fost ridicată între anii 1694-1695 pe
cheltuiala spătarului Mihail Cantacuzino23 fiind una dintre primele
construcţii din ţară la care apar elemente noi, ce se vor integra stilului
muntenesc din secolul al XVIII-lea. Acestea se referă la înnoiri aduse în
arhitectură prin căutarea unor forme mai elegante cu pridvoare aerate şi
coloane de piatră care şi-au găsit corespondent în pictura murală şi de
icoane. În pridvorul deschis sprijinit pe opt coloane de piatră, Mutu a ales să
zugrăvească Scena Judecăţii de Apoi preluând elemente din viaţa cotidiană,
precum costumaţia personajelor specifică epocii. Pronaosul este dominat
de tabloul votiv care îl reprezintă pe fondatorul Mănăstirii, Mihail
Cantacuzino, înconjurat de cei optsprezece copii (mulţi dintre ei fiind
adoptaţi), de prima şi a doua soţie, precum şi de alţi membri ai familiei
Cantacuzino, începând cu Neagoe Basarab (1512-1521), apoi Radu
Şerban, Constantin Şerban, Constantin Cantacuzino, domnitorul Şerban
Cantacuzino (pictat cu o coroană pe cap şi ţinând crucea în mână ca cel care
19
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a trecut deja la cele sfinte), şi alţii. În ceea ce priveşte gama cromatică a
picturii interioare se distinge clar preferinţa pictorului pentru nuanţele de
roşu şi galben pe care preferă să le aşeze pe fond albastru.
Pârvu Mutu îşi continuă creaţia artistică la schitul Lespezi,24 aşezare
situată în localitatea Posada la mică distanţă de oraşul Comarnic.
Construcţia a fost începută de Drăghici Cantacuzino în perioada 1665-1675
şi terminată în 1683 de fiul său, Pârvu Cantacuzino, nepot al domnitorului
Şerban Cantacuzino. Cei doi ctitori sunt reprezentaţi pe peretele de Nord al
pronaosului ţinând în mâini macheta unei bisericuţe modeste pe care o
închină Sfintei Treimi. Pictura a fost începută în anul 1687 când au fost
realizate scenele iconografice care ocupă registrul superior al pereţilor,
lucrările fiind finalizate, după o perioadă de pauză, în anul 1694 cu pictura
primului registru.25 Se evidenţiază modul de reprezentare al Fecioarei Maria
cu trăsături bine accentuate, ochii mari, figura uscăţivă şi spiritualizată.
Un alt monument important de artă brâncovenească poartă hramul
„Sf. Eftimie cel Mare” şi se află situat în satul Fundeni, comuna Dobroeşti,
judeţul Ilfov,26 fiind o ctitorie a lui Mihai Cantacuzino, fiul postelnicului
Constantin Cantacuzino şi al Elinei, fiica domnitorului Radu Şerban.27
Construcţia bisericii a fost „săvârşită la leat 1699 mai 1”28 iar pictură
interioară a fost semnată Pârvu Mutu.29 Din punct de vedere iconografic
menţionăm numeroase similitudini cu fresca din Biserica Domnească de la
Curtea de Argeş, demonstrându-se astfel influenţa ei asupra zugravului şi a
ucenicilor săi. În pronaos se observă numeroase portrete ale familiilor Matei
Basarab, Cantacuzino şi Brâncoveanu redate în manieră realistă, cu trăsături
individualizate. Se remarcă legătura creată de zugrav între pictura
interiorului şi decorul arhitectural stucat al exteriorului, pictorul optând ca
nimburile Maicii, a Lui Iisus Pantocrator şi ale sfinţilor militari să fie
reliefate din stuc aurit.
O altă ctitorie cantacuzină asupra căreia Pârvu Mutu şi-a pus
amprentă este cea a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din
satul Filipeştii de Târg pe care acesta o reface artistic spre sfârşitul secolului
al XVII-lea.30 Construită din cărămidă între anii 1641-1642, prin strădania
lui Constantin Brâncoveanu postelnicul, Dumitraşcu Filipescu stolnicul şi
24

A purtat iniţial hramul „Coborârea Sf. Duh”. În 1788 a fost ars de turci şi refăcut în 1793
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VASILE DRĂGUŢ, Op.cit., p. 148.
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IBIDEM, p. 148.
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Pană Filipescu logofătul,31 lăcaşul s-a lovit în timp de nepăsarea oamenilor
care l-au lăsat să se ruinează în totalitate, astăzi doar o cruce situată pe locul
altarului mai amintind de ea. Tot în ruină se află şi biserica Schitului Poiana
Câmpina,32 un locaş ctitorit la sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul
secolului al XVIII-lea de spătarul Toma Cantacuzino şi a cărei primă pictură
interioară a fost realizată de Pârvu Mutu.33
O altă ctitorie repictată de Pârvu Mutu şi ucenicii săi în anul 1692
este cea cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din satul Călineşti,
comuna Floreşti, judeţul Prahova34 ridicată de Iancu Catacuzino, între anii
1636-1646.35
Deşi o găsim mai puţin menţionată în lucrările de specialitate dar la
fel de valoroasă, biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a
mănăstirii din Berca, comuna Berca, judeţul Buzău36 a fost ctitorită, potrivit
pisaniei originale, de vel stolnicul Mihalcea Cândescu, împreună cu soţia sa,
Alexandrina, născută Cantacuzino, fiii lor, Şerban, Mihalcea şi Moise în
anul 1694.37 În anul 2004, când au început lucrările de restaurare a bisericii,
a fost descoperită, sub stratul de pictură executat în secolul al XIX-lea de
Nicolae Teodorescu, pictura originală semnată de Pârvu Mutu şi datată
1694. Zugravul de subţire se va reprezenta pe portalul uşii care face trecerea
în naos alături de soţia sa şi ucenica sa Tudora care, în calitate de zugrav de
gros, l-a ajutat probabil în realizarea artistică a numeroaselor scene biblice.
Din biserica monument istoric38 „Adormirea Maicii Domnului”
situată în localitatea Bordeşti, comuna Bordeşti, judeţul Vrancea,39 pictată
integral de Pârvu Mutu, au fost extrase în anul 1960 cu scopul conservării,
fragmentele de frescă reprezentând tabloul votiv şi autoportretul pictorului40
împreună cu cel al ucenicul său, Radu.
O altă ctitorie brâncovenească datată 169641 şi pictată, conform
textului pisaniei, de Pârvu Mutu şi ucenicul acestuia, Marin, se află în satul
31
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33
NICOLAE STOICESCU, Op.cit., vol.2, p. 503.
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37
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38
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Stăneşti Lunca, comuna Lungeşti, judeţul Valcea.42 Biserica este închinată
„Sfântului Ierarh Nicolae” şi a fost ctitorită de Constantin Brâncoveanu pe
locul unei mai vechi mănăstiri, construită din lemn, cândva prin secolele
XV-XVI. Pe peretele din pronaos, în partea de la Vest, se află pisania cu
numele zugravilor, aşezată în ziua de 8 septembrie 1699. Tot în pronaos
găsim tabloul votiv al ctitorilor ce îl înfăţişează pe Brâncoveanu cu cei patru
fii ai săi şi pe doamna Elena cu cele şase fiice din familia voievodului.
Tabloul este întregit de reprezentarea stareţei mănăstirii de la acea vreme,
Platonida.43 Deşi supusă unei repictări între anii 1842-1843, biserica a
revenit la pictura sa dintâi datorită iniţiativei Episcopului Râmnicului şi
Noului Severin, Sofronie, care a cerut, în cadrul unui amplu proces de
restaurare al monumentului, desfăşurat între anii 1910-1915, îndepărtarea sa
completă şi punerea în valoare a picturii originale.
În Bucureşti, Pârvu Mutu împreună cu ucenicii săi au mai pictat
biserica cu hramul „Trei Ierarhi” Colţea44 şi biserica „Sfântul Gheorghe
Nou”.45 Prima dintre ele a fost ctitorită de spătarul Mihai Cantacuzino46
împreuna cu soţia sa Maria, în perioada anilor 1695-1698 pe locul unei
bisericuţe de lemn. Deşi s-au efectuat în decursul vremii repictări succesive,
ultima dintre ele datată 1871şi fiindu-i atribuită lui Gheorghe Tattarăscu, cu
preilejul unui şantier de reparaţii coordonat de arhitectul Gheorghe
Mandrea, în 1895, s-a stabilit că fresca originală pictată cu roşu şi negru pe
exteriorul monumentului, îi aparţine lui Pârvu Mutu.47
Opera lui Pârvu Mutu se definitivează odată cu executarea picturii
bisericii „Sfântul Gheorghe Nou” ctitorită de Constantin Brâncoveanu pe
locul altei biserici de dimensiuni mai mici. Biserica sfinţită pe 29 iulie 1707
constituie ultima ctitorie brâncovenească realizată de renumitul zugrav.48
Deşi a avut o activitate prolifică de zugrav şi a lucrat vreme de peste
douăzeci de ani ca pictor de curte a familiei Cantacuzino, nu trebuie uitată
vocaţia de dascăl pe care Pârvu Mutu a avut-o şi pe care a împărtăşit-o cu
generozitate ucenicilor săi şi nu numai.49 Astfel, mutat la Bucureşti în 1700,
îşi deschide, doi ani mai târziu, în casa în care locuia din mahalaua Slobozia,
o şcoală de pictură unde avea să îi formeze pe viitorii meşteri zugravi:
Noului Severin, Anuarul pe anul 1900, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, Bucureşti,
1900, p. 293.
42
Cod L.M.I. VL-II-m-A-09921.
43
„Platonida, care au fostu stariţ(ă) cându s-au făcut mănăstirea”.
44
Cod L.M.I. B-II-m-A-18220.01.
45
Cod L.M.I. B-II-m-A-18225.
46
VASILE DRĂGUŢ, Op.cit., p. 75.
47
GRIGORE CONSTANTINESCU, Op.cit, p. 15.
48
IBIDEM, p.15.
49
VASILE DRĂGUŢ, Op.cit., p. 236.
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Andrei, Marin, Neagoe, Nicolae, Radu, Stan, fiind doar câţiva dintre
ucenicii săi. O parte dintre numele lor sunt eternizate pe peretele de la
proscomidie din biserica de la Filipeştii de Pădure, parte din ei zugrăvind
între 1725 şi 1726 Biserica Negustorilor din Bucureşti.
În anul 1718, după moartea soţiei sale Tudora, moment dramatic ce
îi va marca existenţa, Pârvu hotărăşte să se îndrepte spre viaţa monahală.
Întreprinde împreuna cu cei doi fii ai săi pelerinaje la locurile sfinte şi se
stabileşte timp de doi ani în Ierusalim.50 Se întoarce apoi în ţară şi se retrage
alături de unul dintre fiii săi la Mănăstirea Mărgineni unde îmbracă haina
monahală sub numele de Pafnutie. Încetează din viaţă la vârsta de 76 de ani
şi este înmormântat în cimitirul călugărilor de la mănăstirea Robaia unde
alesese să trăiască după moartea fiului său, călugărul Gherasim.
Patrimoniul unic şi inestimabil de valori pe care l-a lăsat în urma sa
Pârvu Mutu trebuie să fie mai bine conştientizat şi să ne responsabilizeze în
sensul salvării, protejării, promovării şi valorificării la nivelul pe care îl
merită.
Abstract: Pârvu Mutu – Creator of Church Painting School and ‘Father’
of the Romanian Portraiture
One of the most prolific painters who worked at the end of 17th century the beginning of the 18th century is Pârvu Mutu. A true school creator and
an authentic painting teacher, Pârvu Mutu discovered his vocation and
began his apprenticeship at the Negru Voda Monastery in Câmpulung. After
six years of training in Bucovina, Pârvu proves his artistic mastery and skills
acquired, in the mural decoration of the Câmpulung monastery, which he
performs in two stages. To this is added the fresco of the Cotroceni
Monastery, which is made during the same period, the mural painting of the
Saint Nicholas Church in Aninoasa, Argeş County, the Church of the Three
Holy Hierarchs in the village of Filipeştii de Pădure, Prahova County where
the painter will also perform a self-portrait. Among the places painted by
Pârvu Mutu are: The Holy Trinity church in the village of Magureni,
Prahova county, the Lespezi hermitage in Popsada, the church ‘Sf. Eftimie
the Great’, located in Fundeni village, Ilfov county, church dedicated to
‘The Assumption of the Virgin’ in the village of Filipestii de Târg, etc. In
Bucharest Pârvu Mutu continues his artistic creation with his disciples at the
church ‘Three Hierarchs’ Colţea and the church ‘St. Gregory the New’.
The unique and invaluable heritage of values that Parvu Mutu left
behind must be better aware in the sense of salvation, protection, promotion
and enhancement to the level it deserves.

50

OLGA GRECEANU, Op.cit., p. 198.
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Educaţia şi transdisciplinaritatea.
De la singurătatea de azi, la singularitatea de mâine
ALEXANDRU JIANU, MARIA-MAGDALENA JIANU1
Cuvinte cheie: cosmodernitate, transdisciplinaritate, transumanism,
singularitate, paradigmă
Keywords: cosmodernity, transdisciplinarity, transhumanism,
singularity, paradigm
Ne place sau nu, trebuie să recunoaştem că am ajuns într-un mare
impas în ceea ce priveşte educaţia, aceasta fiind o problemă planetară,
nicidecum naţională sau regională. Am observat că, în toate analizele
sistemelor educaţionale, li se reproşează specialiştilor ineficienţa sau chiar
perimarea instrumentelor utilizate, dar şi că, deşi se operează, de la an la an,
eliminări de teme din programele analitice prin planurile de învăţământ, nu
se reuşeşte să se formeze competenţe exersabile şi eficiente pe piaţa actuală
a muncii, că nu mai există o coerenţă între specializările (prea fragmentate),
oferite de universităţi şi nevoile sociale pe termen lung etc. Pe acest fond,
mesajul transmis de Basarab Nicolescu2 referitor la necesitatea unei
intervenţii în reformarea globală a învăţământului superior, prin adoptarea
transdisciplinarităţii ca metodă va fi baza de la care vom porni analizele
noastre factuale din lucrarea de faţă.
Notă. Basarab Nicolescu îşi lansează propria teorie despre
transdisciplinaritate, având ca precursori pe Lucian Blaga, Mircea Eliade,
Emil Cioran, Stefan Lupasco, un fel de modele culturale. Într-o aparenţă de
coincidentia oppositorum, Nicolescu analizează cunoaşterea ştiinţifică
paralel cu cea poetică şi cu experienţa mistică, identificând în toate un Terţ
Inclus, într-un mod pe care Lucian Blaga l-a experimentat prin conceptele:
cunoaştere paradisiacă, cunoaştere luciferică, Marele Anonim, cenzura
transcendentă, prefigurând prin acestea chiar un model transdisciplinar. De
la Mircea Eliade, Basarab Nicolescu preia ideea sacrului camuflat în profan,
ceea ce îi întăreşte teoria legată de Terţul Tainic Inclus şi este elementul
1

Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu, Facultatea de Litere şi Ştiinţe Sociale.
Basarab Nicolescu a asigurat eşafodajul conceptual al transdisciplinarităţii, care înseamnă o
serie de principii care traversează domeniile cunoaşterii, se află între ele şi trec dincolo de
acestea, în vederea unui efect unificator (în sensul pe care îl dă pseodoprefixul trans-; într-unul
din interviurile sale, Basarab Nicolescu îl raportează pe trans- la numeralul trei, din
sanscrită, simbolizând trinitatea). Ca metodă, transdisciplinaritatea intervine într-un context
internaţional lipsit de cadre axiologice, epistemologice etc. comune, chiar alarmant în ceea
ce priveşte pacea şi stabilitatea (Transdisciplinaritatea. Manifest, Ed. Junimea, Iaşi, 2007).
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care unifică religia cu ştiinţele. Se naşte de aici un nou umanism şi un nou
model de homo universalis, pe care savantul îl numeşte homo sui
transcendentalis.
În Discursul de recepţie Nevoia de transdisciplinaritate în
învăţământul superior,3 Basarab Nicolescu abordează problema
introducerii transdisciplinarităţii în facultăţi, aducând în atenţie că, în
concluziile Congresului internaţional al educaţiei universitare, s-a afirmat
că universitatea viitorului va fi axată pe transdisciplinaritate. Recunoaştem
că, în stadiul actual, termenul transdisciplinaritate a devenit un slogan, mai
mult sau mai puţin înţeles în semantica lui. În faţa tuturor crizelor
societăţii, soluţionarea problemelor, din orice domeniu, este posibilă numai
prin educaţie. Într-un fel sau altul, fiecare perioadă a evoluţiei sociale,
fiecare guvern şi clasă politică şi-au propus acest lucru, dar n-au înregistrat
şi efectele scontate. Pentru evitarea perpetuării eşecului, Basarab Nicolescu
identifică două condiţii ale profilului educaţiei actuale: să fie planetară şi să
ia în considerare toate dimensiunile fiinţei umane, devreme ce şi fractura tot
mai clară şi radicală dintre valorile şi realităţile omenirii este mondializată şi
întregul pământ este în convulsii. Teoreticianul transdisciplinarităţii
evaluează că educaţia actuală privilegiază mentalul omului, în detrimentul
sensibilităţii şi trupului său, lucru care a fost cu siguranţă necesar într-o
anumită perioadă, pentru a permite explozia cunoaşterii. Inteligenţa
asimilează mult mai rapid şi mult mai bine cunoştinţele4 când acestea sunt
înţelese şi cu corpul şi cu sentimentele.5
De aceea, el consideră că profilul revoluţiei inteligenţei reprezintă un
echilibru între inteligenţa analitică, sentimente şi corp. Numai aşa
societatea secolului al XXI-lea va putea realiza concilierea efectivităţii cu
afectivitatea. În sprijinul demonstraţiilor, autorul evocă un raport elaborat
de „Comisia internaţională a educaţiei pentru secolul al XXI-lea” de pe
lângă UNESCO prezidată de Jacques Delors, care pune accentul pe cei
patru stâlpi ai unui nou tip de educaţie: a învăţa să cunoşti, a învăţa să
faci, a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi şi a învăţa să exişti. În acest
context, abordarea transdisciplinară este inevitabilă. Specialistul găseşte 6
argumente ale nevoii de intervenţie a transdisciplinarităţii în învăţământul
superior:
3

A se vedea www.it4s.ro/_news_2016htm. Citatele din acest interviu le vom evidenţia prin
scrierea cu bold şi cu italic.
4
A se vedea VIOLETA NEGREA (2011:652-660) Comunicarea interculturală: soluţie
complementară a crizei economice, volumul conferinţei internaţionale UCDC Dimensiuni
ale crizei societăţii contemporane, ProUniversitaria.
5
IBIDEM; ne vin în minte versurile lui Lucian Blaga: Suflete, prund de păcate,/ Eşti nimic
şi eşti de toate!
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1. Primul argument este explozia numărului de discipline care a
trecut de la 7 în momentul înfiinţării primelor universităţi la peste 8000 în
2011. Un mare expert într-o disciplină este un total ignorant în peste 7999
de discipline. Deciziile sunt luate în lumea noastră pe baza ignoranţei,
ceea ce duce la crize inevitabile care vor fi din ce în ce mai profunde. În
această interpretare, în planurile de învăţământ ale unei specializări a
viitorului vor exista doar câteva discipline, care vor cuprinde informaţii din
celelalte, aflate în aceeaşi arie curriculară sau în arii diferite. În ceea ce ne
priveşte, opinăm că transformarea trebuie să înceapă cu învăţământul liceal,
când elevii au şi o dezvoltare intelectuală care le permite să asimileze, în
acelaşi interval de timp, informaţia din 2, 3, 4 discipline la un loc( de
exemplu, teme din matematică, fizică, chimie ar putea fi predate printr-un
singur manual, aşa cum şi geografia şi istoria ar putea fi predate împreună).
De asemenea, existenţa ariilor curriculare, în învăţământul preuniversitar
românesc, şi a domeniilor, în învăţământul superior, este un mare sprijin
pentru proiectarea acestor manuale transdisciplinare, mixte şi
multifuncţionale.
2. Al doilea argument este faptul că rapidele schimbări în lumea
contemporană implică un şomaj galopant şi deci oamenii trebuie să-şi
schimbe meseria de mai multe ori în timpul vieţii. Trecerea de la o meserie
la alta este însă practic imposibilă în condiţiile unei superspecializări
accelerate. Soluţia este corelativă primului, pentru că este evident că, dacă
se va agrea abordarea unei probleme transdisciplinar, atunci competenţele
studenţilor sporesc iar capacităţile lor de a se plia pe o nouă meserie vor fi
mai mari. Precizăm că existenţa unor duble specializări la nivelul studiilor
de licenţă din universităţi reprezintă tocmai elementul pe care îl avem în
vedere când vorbim despre tradiţie în abordarea transdisciplinară. Este drept
că aceasta este benefică în primul rând absolventului, asigurându-i lui
posibilitatea de a se integra pe piaţa muncii fie prin una, fie prin alta dintre
cele două specializări. În acest mod, considerăm că abordarea
transdisciplinară a procesului de învăţare va înlocui pe fie... fie cu şi...şi.
Totodată, un posibil model pentru viitoarele forme de pregătire a
specialiştilor în universităţi, prin metoda transdisciplinarităţii îl constituie
actualele Departamente pentru Pregătirea Personalului Didactic, care
formează competenţe secundare, prin care absolvenţii pot exercita profesii
didactice, paralel cu cele principale, dobândite prin specializările de bază.
Prin acestea, se demonstrează că se pot realiza specializări duble( sau chiar
triple) din domenii de studii sau arii curriculare diferite, care dau
competenţe exersabile pe piaţa muncii. Pe acest scenariu, un student de la
Drept ar putea beneficia, la cursurile de drept financiar şi drept comercial,
de acele informaţii( sau aproape aceleaşi) de la cursurile de finanţe şi comerţ
de la specializările economice, care i-ar forma aceste abilităţi, certificate
155

prin rezultatele din foile matricole. El va avea astfel posibilitatea de a
profesa şi ca economist. Şi exemplele ar putea continua. În felul acesta, s-ar
putea sări peste acele cursuri de conversie profesională organizate de
diverse instituţii, pentru cei care fie nu au un loc de muncă, fie şi l-au
pierdut. Evident că ne putem întreba ce rost mai au specializările, facultăţile
în această viziune, când am putea agrea una singură, atotcuprinzătoare?
Noi considerăm că atât specialiştii în ştiinţele educaţiei, cât şi mediul
economic pot regla nivelurile la care să se valorifice competenţele secundare
ale absolvenţilor, obţinute ca efect al implicării transdisciplinarităţii în
procesul de învăţământ.
3. Al treilea argument este că recente descoperiri în
neurofiziologie, ilustrate, de exemplu, în lucrările lui Antonio Damasio,
pun în evidenţă faptul neaşteptat că inteligenţa analitică este prea lentă în
comparaţie cu inteligenţa sentimentelor. Avem nevoie deci, în educaţie, de
un echilibru între cunoaşterea analitică şi fiinţa interioară. Întrebarea este
cine, prin ce şi cum îl realizează?
4. Al patrulea argument este că globalizarea antrenează un enorm
flux migrator de oameni aparţinând unor ţări cu o anumită cultură,
religie şi spiritualitate în ţări cu altă cultură, religie şi spiritualitate. Noua
educaţie trebuie să introducă dialogul între culturi, religii şi spiritualităţi.
Şi aceasta pentru că migranţii au reprezentări diferite asupra realităţii; de
exemplu, Europa este pentru ei un spaţiu de explorat sau unul securizant
pentru problemele lor; pentru europeni, este un habitat, unde conservarea
speciei este( era!) garantată. Educaţia mondială actuală pare să nu-şi fi
identificat încă resursele prin care ar putea să gestioneze crizele generate de
ceea ce, cu ani în urmă, S. Huntington teoretiza prin conceptul de ciocnire a
civilizaţiilor, a religiilor, a culturilor. Apariţia unui nou segment de elevi,
veniţi din ţări cu tradiţii şi limbi diferite, îngreunează, dacă nu cumva chiar
obligă sistemul european să se regândească. Comisia de învăţământ de la
Consiliul Europei, Comisia pentru Drepturile Omului vor avea de soluţionat
probleme inedite, multiple şi de durată; adevărate lebede negre, cum ar
spune Nikolas Taleb!6 Raportând lozinca Revoluţiei Franceze Libertate,
fraternitate, egalitate la starea de fapt a Europei, mai ales după valul de
migranţi, Basarab Nicolescu admite, în spiritul cosmodernităţii, că, după ce
am încercat libertatea şi egalitatea, care au avut efecte mai mult sau mai
puţin vizibile sau pozitive, ne mai rămâne să încercăm fraternitatea, pentru a
testa instrumentele eficiente pe care le avem la dispoziţie să gestionăm criza
actuală şi mondială a educaţiei.
6

NICHOLAS TALEB, Lebăda neagră. Impactul foarte puţin probabilului, Ediţia a II-a,
Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2010.
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5. Al cincilea argument este că rapidul avans în mijloacele de
comunicare implică o complexitate crescândă într-o lume interconectată.
Noua educaţie trebuie să inventeze noi metode de învăţământ, fundate pe
noi logici. Vechea logică clasică, binară, cea a lui „da” şi „nu”, a terţului
exclus, nu mai este valabilă în contextul complexităţii. Completăm noi că,
aşa cum ne-am obişnuit cu telemunca, probabil o să ne acomodăm şi cu
teleeducaţia, care cunoaşte deja un exerciţiu în învăţământul superior. Şi, ca
să construim acea societate a conştiinţei, succesivă celei de astăzi, va fi
nevoie de includerea Terţului în contextul vieţii noastre.
6. Ultimul argument pe care doresc să îl evoc este că rezolvarea
problemelor în lumea reală forţează universitatea să interacţioneze cu
societatea, cu industria, cu băncile şi cu problemele ecologice. Aceste
probleme sunt în mod clar în domeniul „trans”, adică dincolo de
disciplinele academice. Transdisciplinaritatea este deci realistă şi necesară
atât pentru supravieţuirea şcolilor, cât şi pentru confortul celor educaţi aici,
care au siguranţa că profesia pentru care se pregătesc va fi vie pe piaţa
muncii şi în momentul în care ei vor absolvi studiile, dar şi în perspectivă.
De aceea, pentru o rată de succes ridicată, este nevoie de o abordare
sistemică a problemelor sau de una teleonomică, în care să configurăm o
arhitectura nouă, să reevaluăm relaţiile dintre sistemele de educaţie din
lume, dar şi frontierele apărute în educaţie, precum şi noile caracteristici ale
mediilor educogene. Realitatea actuală este un bun învăţător în ceea ce
priveşte aceste noi abordări, pentru că, deşi declarăm direct, la televizor, în
mediul online, că avem armate de specialişti în dezastre, în tratarea
cancerului, totuşi, când aceste teme devin evenimente, observăm cât de
ineficienţi sunt( de exemplu, tsunami-ul de la Fukushima, incendiul de la
Collective, atentatele din Belgia, Franţa, Marea Britanie, Spania, tornadele
etc.). În mod similar, se întâmplă şi în educaţia actuală, când conflictele
extinse, amploarea terorismului, sentimentul de insecuritate fac din cei mai
mari pedagogi cei mai rezervaţi specialişti în a găsi soluţii de redresare a
şcolilor! Adică sunt un Ianus cu două feţe! Conceptul nou, de
cosmodernitate, lansat de Basarab Nicolescu, care înseamnă recunoaşterea
propriei fiinte în fiinta celuilalt, ni se pare cel mai potrivit în a defini modul
acţional pe care trebuie să-l adopte statele lumii, în conjunctura descrisă.
Dacă nu se va proceda aşa, se va ajunge la dispariţia speciei umane, spune
savantul. Cosmodernitatea este un fel de empatie, de iubire a aproapelui, aşa
cum ne îndemna Iisus, adică este un tratament cu efect garantat! În epoca
actuală, de sclavie digitală, când cyberdemonii ne organizează agenda
zilnică, când au apărut şi apar noi grupuri de elevi, cu alte caracteristici
decât cei tradiţionali, toleranţa religioasă, culturală, civilizaţională şi
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nedescriminarea, dar, mai ales, cosmodernitatea vor fi pilonii de forţă ai
rezistenţei Occidentului la declin.7
În acest concubinaj al contrariilor, când trăim un moment aproape al
prăbuşirii ştiinţelor individuale, ivirea unor soluţii ca transdisciplinaritatea
sau complexitatea favorizează o schimbare de paradigmă în noile evaluări,
în stabilirea noilor principii, de aceea, au anvergura unei victorii uriaşe sau a
unei guri de oxigen. În Sfârşitul istoriei şi ultimul om, F. Fukuyama îşi
imaginează o ipostază umană postistorică, în capitolul Oameni fără inimi.
Acesta este o persoană satisfăcută financiar, dar nefericită spiritual, fapt care
va avea repercusiuni în marele circuitul istoric. Sfârşitul istoriei corespunde
unui moment de pace, pentru Fukuyama (M. Eminescu redase şi el,
metaforic, acest timp: Şi în sine împăcată reîncep eterna pace!). Dar orice
pace devine monotonie socială şi politică, plictiseală, aşa născându-se
sâmburii conflictelor, ca în finalul basmului Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă
fără de moarte.
Ha Joon Chang, sud-coreeanul autor al eseului Samaritenii cei răi,8
explică modul în care societatea ţării sale a reuşit să treacă prin crizele
conflictelor zonale, prin cele economice, prin stările grave de sărăcie, pentru
a ajunge să garanteze binele şi fericirea cetăţenilor săi, fiind azi una dintre
cele mai serioase, sigure şi prospere economii.9 Autorul face o analiză a
domeniilor care au cunoscut transformări pozitive explozive, după aplicarea
unor planuri corective, Samsung10 fiind unul dintre ele. Următorul este
educaţia, autorul accentuând ideea că, în procesul de construire a unui profil
serios al sud-coreenilor, educaţia, prin şcoală, în primul rând, a fost
esenţială, chiar dacă, în 1970, clasele erau supradimensionate (în
învăţământul de stat, o şcoală avea 90 de elevi, dar, în zonele urbane, putea
ajunge şi la 100; în sistemul privat, clasele aveau 65 de elevi; autorul face
comparaţia cu ţările africane din aceeaşi perioadă, unde, în ciclul primar,
erau de 30-40 de copii în clasă). Ha Joo Chang precizează că metodele
7

S. HUNTINGTON, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Ed. Antet;
VIOLETA NEGREA (2014:11-16), Funcţionalitatea limbii din perspectivă filozofică/The
functionality of language from a philosophical perspective, The Proceedings of the
International Conference Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Studies on
Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureş,
2014.
8
Samaritenii cei răi. Mitul liberului schimb şi istoria secretă a capitalismului, Ed. Polirom,
Iaşi, 2012.
9
În 1961, la 8 ani după războiul fratricid cu cei din Nord, venitul Coreei de Sud era de 82
$/ cap de locuitor/an, Op.cit., p. 12.
10
În traducere, 3 stele. Samsung este firma care şi-a început activitatea în 1938, ca
exportator de legume, fructe, peşte, cu câţiva ani înainte de ieşirea Coreei de Sud de sub
dominaţia Japoniei. De-abia după 50 de ani, şi-a anunţat decizia de a intra pe piaţa
televizoarelor, fără însă a fi luată în serios iar astăzi a devenit lider.
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sigure au fost bătaia fără rezerve şi învăţatul pe de rost, adică nepedagogice,
dar cu efect pe termen lung. Starea de fapt prezentată corespundea perioadei
preşedinţiei lui Park Chung-Hee, asasinat în 1979. Spre a scăpa de
comunism, acesta a fost nevoit să identifice şi să aplice metode sigure de
creştere a venitului, acesta ajungând la 1000 $/ cap de locuitor. Totodată,
preşedintele a insistat şi pe construirea unei conştiinţe a identităţii naţionale
şi a gândit cadrele pentru o societate a conştiinţei.11 În acest context,
coreenilor li se părea atunci lipsă de patriotism să cumpere sau să vândă
produse americane ori străine, pentru că ei munceau în condiţii aproape
sisifice, trăiau precar şi îşi doreau ca eforturile să le fie recompensate.
Autorul continua cu modelele, aducând în atenţie şi cazul Japoniei, ţară în
care investiţia în educaţia de calitate a fost cheia succesului actual.
Starea de fapt actuală din România( ca, de altfel, din întreaga lume)
este puţin mai complicată, pentru că, paralel cu evenimentele naturale,
geopolitice şi sociale, care afectează sistemele de educaţie din întreaga
lume, avem de evaluat rolul unui competitor, calculatorul, veritabil membru
al familiei. Pe lângă beneficiile şi confortul aduse omului, acesta are două
mari păcate: a reuşit să-i izoleze pe copii de grup, de prieteni, de colegi,
trimiţându-i într-o singurătate suspectă, şi să le livreze informaţii nefiltrate
şi nespecifice vârstei. Declarăm că înţelegem diferenţele de opţiune dintre
generaţii, dar numai cu condiţia ca acestea să aducă un beneficiu, o
plusvaloare. Ceea ce copiii optzecişti vedeau doar în filme, cei de secol
XXI experimentează în mod real, având ca parteneri de joacă personaje din
SF-uri.
Ca profesori, ne întrebăm cum vom reuşi să modelăm seminţele
pentru lumea viitoare, care este anticipată ca o societate a conştiinţei. Pentru
că, aşa cum ni se arată acum, omul, pierdut în facebook, mailuri şi chaturi,
adică în intimitatea calculatorului său, va trăi cu certitudine în singurătate şi
va fi asocial! Cu toţii – părinţi şi profesori – ne dorim ca adolescenţa lor să
nu fie nici hedonistă, nici larvară, nici precară, nici ineficientă, adică să le
asigurăm informaţii şi să le formăm competenţe care să-i facă să fie stăpâni
pe viitorul lor. Cu aceste idealuri, suntem convinşi că, în cultură şi în
educaţie, trebuie să avem mereu în atenţie semnalele primite de la oamenii
de ştiinţă, de la futurologi, ca să ne adaptăm metodele acţionale. De aceea,
nu trebuie nici să ignorăm, nici să trecem în derizoriu informaţiile despre
descoperirile ştiinţifice, pentru că s-ar putea să ne coste tocmai…existenţa
noastră ca specie. De exemplu, din Revista de ştiinţă şi Tehnică, suntem
informaţi că 2045 va fi anul singularităţii, aceasta însemnând că
11

MIHAI DRĂGĂNESCU, Societatea conştiinţei, Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă
Artificială a Academiei Române, 2007.
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superinteligenţele nu vor mai fi de domeniul cinematografiei, ci al realităţii!
Ce viziune vom avea atunci despre existenţă, dacă cercetătorii sunt tot mai
atraşi de diversificarea formelor de realitate augmentată, de proiectul vieţii
veşnice, de învierea morţilor online. Aşa cum funcţionează acum mijloacele
de comunicare prin internet, nu mai avem nicio îndoială că, după moarte,
vom putea trăi, în continuare, ca fişiere. Dar atât! Adică, sub auspiciile
softurilor, vom fi iluzii de existenţe şi nu existenţe! În ultimele zile,12 s-a
vehiculat chiar posibilitatea construirii unor holograme materne; pentru
jurişti, apariţia, funcţionarea şi activizarea acestora, ca şi viaţa veşnică
online ar putea pune probleme de drept civil, legate de succesiuni, de
moşteniri, pensii, de asigurări sociale.
Am asistat, în septembrie 2017, la prima conferinţă de anvergură, în
care, reunind manageri din administraţia publică centrală, organizatorii au
invitat firma HP, care a avertizat, pentru întâia dată în mod oficial, asupra
transumanismului13 şi a singularităţii.14 S-a anticipat că România va intra în
12

în exprimare, credem că ar trebui să dispară termeni largi, ca ani, secole, pentru că
mutaţiile sunt atât de rapide, încât distanţele dintre vechi şi nou nu se mai măsoară în unităţi
aşa de mari.
13
https://ro.wikipedia.org/wiki/transumanism( simbolizat prin ˃H sau H+): este o mişcare
intelectuală şi culturală internaţională, care sprijină folosirea noilor ştiinţe şi tehnologii
pentru a îmbunătăţi abilităţile şi aptitudinile mentale şi fizice ale oamenilor şi a ameliora
ceea ce ea vede ca aspecte nedorite şi nenecesare ale condiţiei umane, cum ar fi prostia,
suferinţa, boala, îmbătrânirea şi moartea involuntară. Gânditorii transumanişti postulează
că fiinţele umane vor fi transformate mai devreme sau mai târziu în fiinţe cu abilităţi atât
de mult extinse încât să merite eticheta de "postumane". Transumanismul a fost descris de
către un opozant declarat ca "cea mai periculoasă idee din lume, în timp ce un susţinător
contrează spunând că este "mişcarea ce esenţializează cele mai îndrăzneţe, curajoase,
imaginative şi idealiste aspiraţii ale umanităţii. Unii autori cred că omenirea ar fi deja
transumană, deoarece progresul medical din ultimele secole a modificat în mod
semnificativ speciile noastre.
14
Concept preluat din fizică, susţinut de futurologii actuali; Ray Kuzweil este unul dintre
cei mai consecvenţi susţinători ai acestuia; ziarul Wall Street Journal îl consideră un „geniu
fără repaos”, iar revista Forbes îl numeşte „maşina gânditoare ultimativă; apud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ray_Kurzweil; aceeaşi sursă evidenţiază principalele
previziuni ale lui Kurzwei, care, în momentul de faţă, sunt deja evidenţe: în anii 2010,
dispozitive speciale vor proiecta imagini direct în ochiul uman, creând efectul de realitate
virtuală (ochelari cu efecte 3D). Telefoanele mobile, încorporate în haine, vor trimite un
sunet direct în ureche (bluetooth). „Asistentul virtual” îi va ajuta pe oameni în multe
activităţi de zi cu zi. În special, acesta va fi în măsură să producă traduceri instantanee a
unei limbi străine. Calculatoarele vor înceta să existe ca obiecte separate şi vor lua o
formă neconvenţională, fiind fi incorporate în haine şi obiecte banale/casnice. Realitatea
virtuală va implica nu numai vederea şi auzul, dar şi toate simţurile. Pentru viitor, conform
aceleiaşi surse, Kurzweil prezice că, până în 2020, computerele personale vor ajunge la o
puterea de calcul egală creierului uman. În anii 2020, în scopuri medicinale va începe
utilizarea nanomaşinilor medicale. În special, nanoboţii vor fi capabili să asigure cu hrană
celulele umane, precum şi să elimine deşeurile. Ele vor produce, de asemenea, o scanare
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acest proces în maximum 10 ani şi ar fi bine să ne trezim, să nu-l mai privim
ca pe un produs de laborator ori să ne amăgim cu arhicunoscuta propoziţie
nouă nu ni se poate întâmpla, pentru că s-ar putea ca trezirea să fie prea
târziu. Multe dintre lucrurile preconizate a se întâmpla în perioada
singularităţii ni se par acum desprinse din SF-uri; de exemplu: upgradarea
software-ului genetic, computerele mai inteligente de milioane de ori decât
oamenii şi, de aici, concomitenţa gândului cu comunicarea, intrarea pe piaţă
a automobilului automat şi eliminarea celui manual. De câţiva ani,
specialiştii (în ştiinţele spaţiului, sociologi, geneticieni) au analizat şi
posibilitatea de viaţă pe alte planete, ca urmare a experimentării
transportului interplanetar şi a locuirii acolo; ne gândim că universul va
putea oferi acum o educaţie…universitară, fiind universitatea lui Dumnezeu.
Alte semne ale venirii singularităţii, deşi par destul de depărtate, s-ar putea
să intre în viaţa noastră foarte curând. Acestea ar fi: analiza sinelui
cuantificat, care va fi o victorie în tratarea individuală a bolilor, apariţia
cyborgilor şi acomodarea omului cu aceştia (de exemplu, armatele
americane şi nu numai experimentează deja cyborgii-spioni de tip gândaci,
melci, echipaţi cu camere de luat vederi şi baterii, care se pot încărca
automat, prin procesele chimice din corpul lor). Dacă am bifa fiecare dintre
evenimentele amintite pe care le-am întâlnit sau de care am auzit deja, am
constata că cel puţin jumătate dintre ele există în viaţa noastră actuală şi s-au
fixat atât de bine, încât ni se par fireşti, nu mai au caracteristicile noului, ci
pe cele ale necesarului. Concluzia este că, până la singularitate, nu mai e
nici măcar un pas, fiindcă ea a început să-şi arate colţii demult! Culmea este
că, atât ca oameni, cât şi ca pedagogi, ne lipseşte reacţia, că avem o stare de
paralizie, de acceptare, de resemnare mioritică, reluând aproape conştient
destinul dinozaurului; adică auzim ce ni se pregăteşte, ne sperie când vedem
începutul pregătirilor, dar parcă aşteptăm ca cineva, un terţ, să oprească
detaliată a creierului uman, care va permite să înţelegem detaliile funcţionării sale. Până
la sfârşitul acestui deceniu în industrie vor fi utilizate la scară largă nanatehnologiile care
vor duce la o reducere semnificativă a preţului de producţie al tuturor produselor. Prin
2029 computerul va fi capabil să treacă testul Turing, dovedind prezenţa minţii, în sensul
uman al cuvântului. Acest lucru va fi realizat prin intermediul unei simulări pe calculator a
creierului uman. În anii 2030 nanomaşinile vor fi introduse direct în creier, punând în
aplicare „primirea” şi „emanarea” semnalelor arbitrare din celulele creierului. Acest
lucru va duce la realitatea virtuală a „imersiunii totale”, care nu va avea nevoie de niciun
echipament suplimentar. În anii 2040 organismul uman poate lua orice formă, fiind format
dintr-un număr mare de nanoroboţi. Organele interne sunt înlocuite cu dispozitive
cibernetice mult mai calitative. Kurzweil aproximează că „debutul” singularităţii
tehnologice în 2045. În acel moment întregul pământ va începe să apară ca un computer
gigant, şi posibil acest proces să poate răspândi treptat în întregul univers.
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această mişcare agresivă. Pe acest portativ, ne vin în minte versurile lui
Lucian Blaga: Opreşte trecerea!/ Ştiu că unde nu e moarte nu e nici iubire,/
Dar te rog, opreşte, Doamne , ceasornicul cu care ne măsuri destrămarea!
De la singurătatea în care ne aflăm acum (izolaţi în computerele
personale), la singularitatea în care vom intra nu peste mult timp, când ne va
depăşi intelectual şi funcţional calculatorul, când vom trăi alături de
cyberoameni şi vom lupta să ne apărăm specia, e diferenţă doar de ...un
sufix:...(u) laritate! De curiozitate, poate ar trebui să ne întrebăm care vor fi
actorii educaţiei în anul singularităţii, între cine şi cine se vor susţine
examenele de capacitate, bacalaureat, admitere la facultate (dacă acestea vor
mai exista!), devreme ce cipul de informaţii va rezolva şi această problemă a
memorizării şi a învăţării! Dacă tot ne vor dirija, odată cu momentul
singularităţii, calculatoarele şi vor face ele totul, noi, oamenii, ce-o să
facem? Umbră pământului degeaba! Ne amintim că, elevi sau studenţi fiind,
în perioada vacanţelor de vară, aşa de mare era plictiseala pe la sfârşitul ei,
că ne doream cu mare nerăbdare să înceapă şcoala, aceea de care nu eram
noi prea încântaţi în perioada anului. În ce cheie vom mai măsura progresul15 omenirii? Şi, revenind, dacă viaţa oamenilor concuraţi de
computere va fi ca o imensă vacanţă de vară, cu plictiseală infinită, ce vom
face? În scrierile iudaice vechi este prezentat abisul morţilor, Sheol, asimilat
iadului biblic, dar descris ca un loc de plictiseală (şi nu de damnare). Şi dacă
iadul nu e decât o mare plictiseală, atunci viaţa noastră va fi un iad?
Folclorul nostru are un enunţ cu caracter de adevăr, verificat de-a lungul
timpului: Urâtul din ce-i făcut? Din omul care-i tăcut! Tăcerea cyberomului
(fie că este robot, fie că este computerul personal) nu poate aduce fericirea!
Sperăm ca trezirea noastră să fie şi la timp şi cu folos, pentru că, altfel, vom
avea destinul lui Ilie Moromete, cel care s-a autoiluzionat că lumea e sub
controlul lui şi a sfârşit păcălit de ea. Sau al lui Dionis, din nuvela fantastică
a lui Mihai Eminescu, care, după ce a rostit fraza neterminată Oare nu sunt
chiar eu Dumne...?, a fost izgonit din împărăţia cerului, ca pedeapsă pentru
îndrăzneala păcătoasă de a se fi egalizat cu Atotstăpânitorul.
Cu aceste semne ale viitorului, suntem tot mai convinşi că reforma
planetară a educaţiei ar trebui să înceapă cu transdisciplinaritatea, pentru că,
în afara beneficiului pe care elevii şi studenţii l-ar avea studiind teme
abordate complex şi mixt, aceasta aduce şi conştientizarea Terţului Inclus.
Aceasta va va da omului sentimentul de securitate, de protecţie a speciei de
agresiunea roboţilor,16 a computerelor ultraperformante, dar, fără…spirit!
15

Progres, din lat. progressus, d. prógredi, a înainta. V. grad, con- şi re-gres (după DEX
online).
16
Considerăm că propunerea recentă a Consiliului Europei ca roboţii să fie acceptaţi şi
numiţi persoane nonumane(!), cu carte de identitate, cont în bancă etc. este un alt şi nou pas
înspre diversificarea faunei planetei. Ca efect al acesteia, presa relatează că au apărut şi
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Şi, evident, va fi aptă să construiască cadrele unui mediu educogen necesar
generaţiilor viitoare, supuse atâtor invenţii! În articolul Inteligenţa
artificială: magia din calculator, publicat în Revista de ştiinţă şi tehnică,
iulie 2017, Alexandru Safta realizează o prezentare rezumativă a
fenomenului Machine Learning” (ML), lansat la Zurich, în 2016, de
Google Research Europe: o variantă evoluată a inteligenţei artificiale,
care le va permite computerelor17 să înveţe din propriile experienţe şi să
evolueze după modelul oamenilor. Cele trei arii de cercetare pe care se va
dezvolta acesta sunt: inteligenţa computerelor, procesarea limbajului
natural şi percepţia maşinilor. Adică, realizarea sistemelor care pot gândi,
asculta şi vedea ca oamenii. Ori şi mai mult ca ei!
Înainte de a ne iluziona că aşa ceva vor trăi poate stră-, strănepoţii
noştri, poate ar fi bine să reiterăm că acum câţiva ani nici nu bănuiam că toţi
locuitorii planetei ar putea avea conexiune la internet, plus telefoane mobile,
că ar fi posibil de hackingul genetic şi multe altele. Aproape toate
evenimentele istorice trecute ne-au demonstrat că societatea noastră, încă
umană, mereu a fost luată prin surprindere de descoperirile ştiinţifice, de
noutăţi şi mereu a intrat în uimire. Transdisciplinaritatea poate fi un
instrument prin care, pe de o parte, ieşirea din singurătate şi intrarea în
singularitate să fie controlate iar, pe de altă parte, asumarea singularităţii să
se producă într-o cheie în care omul să-şi conserve locul şi rolul suprem, în
aşa fel încât să nu trecem de la homo sapiens la robo sapiens!
Abstract: Education and Transdisciplinarity. From Loneliness of Today
to the Singularity of Tomorrow
The present situation of the education reveals, no matter of place, the need
for another approach to the problems. In this context, changing the paradigm
by involving transdicsciplinarity throughout the educational process can be
an optimal solution for correcting a present taht can no longer meet the
challenges and the preparation of a future that seems to be artificial
intelligence. In this study, we explore this filed and explain what are the
needs for an expected changing of the tradition paradigm of the humanity.

primele intenţii de căsătorie a femeilor fiinţe cu bărbaţi roboţi. A se vedea şi MAGDA
JIANU, Gramatica pentru cultura generală, pag. 14, nota 51, Ed. Universitară din Craiova.
17
De la pix şi până la autoturism, totul va putea fi considerat computer, spune autorul.

163

Sfântul Apostol Pavel în Arabia –
revelaţie, misiune şi profeţie
Diac. Asist. Univ. Dr. MIHAI CIUREA1
Cuvinte cheie: Pavel, Arabia, Nabateea, Areta, revelaţie, misiune, profeţie
Keywords: Paul, Arabia, Nabataea, Aretas, Revelation, Mission, Propechy
Despre Arabia sau „ţinutul Nabateenilor”
Pentru majoritatea greco-romanilor, locuitorii Arabiei (sau
Nabateenii) erau consideraţi ca aparţinând unui grup mediteranean periferic,
exotic şi învăluit într-un nimb legendar. Prosperitatea şi opulenţa acestei
societăţi marginale, aflate la extremitatea pământului, erau, de asemenea,
proverbiale, deşi nu se cunoştea cu certitudine provenienţa acestora. Pe de
altă parte, în concepţia iudaică a vremii, arabii nu aparţineau unui teritoriu
inaccesibil şi îndepărtat, întrucât pentru evrei nu Roma, ci Ierusalimul,
reprezenta veritabilul centrum mundi, iar, din punct de vedere geografic,
erau chiar vecini.2
Iniţial, termenul „arabi” desemna puternica şi temuta naţiune a
Nabateenilor, care pe atunci domina o zonă destul de extinsă, ce se întindea
de la Hauran până în nordul Hijazului (o regiune aflată în vestul Peninsulei
Arabe). Nabateenii s-au îndeletnicit cu comerţul de mirodenii, parfumuri,
materiale textile, asfalt destinat îmbălsămărilor, pe drumuri de caravane prin
pustiul Arabiei, în Edom şi Neghev. În secolele I-II d.Hr. nabateenii au pus
bazele unui regat, al cărui centru se afla în sudul Iordaniei din zilele noastre.
Acest regat, cu capitala la Petra (sau Sela), a fost cucerit şi anexat la
Imperiul Roman de către împăratul Traian (53-117 d.Hr.). Din cauza
proximităţii cu provincia Iudeea, conflictele au persistat, din perioada
Macabeilor până la războiul iudeo-roman. Astfel, Alexandru Ianeu, Irod cel
Mare şi Irod Antipa au purtat războaie împotriva nabateenilor, cu rezultate
diferite. Istoricul Iosif Flavius ne informează asupra faptului că, în timpul
războiului romanilor împotriva evreilor, trupele nabateene s-au purtat într-un
mod deosebit de crud (Războiul iudaic 2.68-70, 76; 3.68; 5.551, 556).3
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
MARTIN HENGEL, Jerusalem als jüdische und hellenistische Stadt, în Iudaica,
Hellenistica et Christiana: Kleine Schriften II, WUNT 109, Unter Mitarb. v. Jörg Frey u.
Dorothea Betz, u. mit Beitr. v. Hanswulf Bloedhorn u. Max Küchle, Mohr Siebeck,
Tübingen, 1998, p. 115-116.
3
Nabateeni apar pentru prima dată pe scena istorică în perioada elenistică timpurie (epoca
diadohilor), ca un trib nomad ce controla traseele comerciale spre Golful Persic şi Arabia de
Sud. Aceasta a fost principala sursă a bogăţiei şi influenţei lor politice, care s-a răspândit
2
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Pe de altă parte, au existat şi numeroase relaţii (economice sau
personale), într-un sens am putea spune pozitiv, între nabateeni şi evrei. Tot
de la Iosif Flavius aflăm că mama lui Irod cel Mare, pe nume Doris, era
nabateeană, iar sora acestuia, Salomeea, ar fi vrut să se căsătorească cu viceregele nabatean Syllaeus, dar nu a reuşit să-şi îndeplinească dorinţa, întrucât
acesta din urmă nu a vrut să se conformeze modului de viaţă evreiesc
(Antichităţile iudaice 16.220-226, 322; 17.10, 54). Se ştie, de asemenea,
faptul că infidelitatea tetrarhului Irod Antipa (unul dintre cei trei fii ai lui
Irod cel Mare) faţă de soţia sa, o prinţesă nabateeană, a dus la un conflict
politic. Sclavul marelui preot care a fost prezent la prinderea lui Iisus în
grădina Ghetsimani (numit Malhus; cf. Ioan 18, 10) poartă un nume
nabatean. În timpul ultimei revolte împotriva romanilor, cea a lui BarKochba, „Fiul Stelei” (132-135 d.Hr.), rebelii evrei au primit sprijin din
partea nabateenilor, deoarece aceştia din urmă erau nemulţumiţi din pricina
transformării teritoriului lor relativ independent în provincia romană arabă,
de către împăratul Traian (în anul 106 d.Hr.). Noul nume al provinciei
romane demonstrează foarte clar cum teritoriul nabateenilor era identificat
cu Arabia.4
ulterior şi la celelalte triburi. La sfârşitul secolului al III-lea î.Hr., se cunoaşte deja
corespondenţa acestora în limba aramaică, deşi erau vorbitorii unui dialect arab. De regulă,
inscripţiile târzii sunt, de asemenea, compuse în aramaică. La începutul revoltei macabeilor,
se vorbeşte despre un conducător nabatean, Areta, cu titlul „tiranul arabilor” (cf. II Macabei
5, 8) şi despre un „rege al arabilor” cu acelaşi nume ca adversar al lui Alexandru Ianeu
(după anul 100 î.Hr.). În jurul anului 63 î.Hr., aproximativ în acelaşi timp cu evreii,
nabateenii au fost subjugaţi de către puterea militară a lui Pompei. În vremea lui Octavian
Augustus, apar ca un popor iubitor de pace şi de cultură, promotor al legăturilor comerciale
extinse de la Golful Persic până în Italia. În acel moment, nu puţini greci şi romani trăiau în
capitala nabateeană Petra. Climaxul politic şi cultural a fost atins în timpul regelui Areta IV
(9 î.Hr. – 39/40 d.Hr.), supranumit rahiem ‘ammeh „cel care îşi iubeşte poporul”. Sub
conducerea sa, nu numai capitala Petra a atins apogeul dezvoltării sale, ci şi a doua cetate
ca importanţă a regatului, Hegra, situată în nordul Hijazului (la aproximativ 500 Km sud de
capitală). Graţie numeroaselor inscripţii şi monede şi pe temeiul datelor istoriografiei antice
(păstrate în special în operele lui Strabon şi Diodor de Sicilia), putem reconstitui
succesiunea aproape completă a regilor nabateeni: Areta I (169 î.), Areta II (110-96 î.Hr.),
Oboda I (95-87 î.Hr.), Rabel I (aprox. 87 î.Hr.), Areta III (87-62 î.Hr.), Malik I (56-30
î.Hr.), Oboda II (30-9 î.Hr.), Areta IV (9 î.Hr. – 40 d.Hr.), Malik II (40-75 d.Hr.), Rabel II
(71-106 d.Hr.) – Cf. ROBERT WENNING, Die Nabatäer-fremd und fromm: Religiöses
Verhalten einer früharabischen Gesellschaft, în Antike Randgesellschaften und
Randgruppen im östlichen Mittelmeerraum, Edited by Hans-Peter Müller and F. Siegert,
Universitätsverlag, Münster, 2000, p. 116-136; J. de MORGAN, Manuel de Numismatique
orientale de l'Antiquité et du Moyen Age, Vol. II, Publication achevée sous là direction de
K. J. Basmadjian Paris 1924, p. 252-254.
4
M. HENGEL; A. M. SCHWEMER, Paulus zwischen Damaskus und Antiochien: Die
unbekannten Jahre des Apostels, with a contribution by Ernst Axel Knauf, WUNT 108,
Mohr Siebeck, Tübingen: 1998, p. 182-183.
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Spre deosebire de alţi vecini semiţi (e.g. fenicienii, itureii din Munţii
Libanului sau locuitorii Damascului), arabii erau înrudiţi cu evreii, pentru că
ei înşişi se trăgeau din Avraam, „Părintele tuturor neamurilor” (cf. Facere
17, 5). Mai precis, erau descendenţii lui Ismael, fiul cel mare al lui Avraam
şi al roabei sale egiptene, Agar (cf. Facere 16, 11-16). De dragul lui Isaac,
„fiul făgăduinţei”, Sarra, soţia legitimă a lui Avraam, îi cere acestuia din
urmă ca Ismael şi mama sa, Agar, să fie izgoniţi. În mod miraculos, cei doi
sunt salvaţi de Dumnezeu în deşert, pentru ca, apoi, cartea Facerii (21, 20)
să afirme laconic: „Şi era Dumnezeu cu copilul şi a crescut acesta, a locuit
în pustiu, şi s-a făcut vânător”. Doar câteva versete mai devreme, în acelaşi
capitol, Dumnezeu îi spusese lui Avraam: „Să nu ţi se pară grele cuvintele
cele pentru prunc şi pentru roabă; toate câte-ţi va zice Sarra, ascultă glasul
ei; pentru că numai cei din Isaac se vor chema urmaşii tăi. Dar şi pe fiul
roabei acesteia îl voi face neam mare, pentru că şi el este din sămânţa ta”
(vv. 12-13), apoi îi confirmase şi lui Agar în deşert: „Scoală, ridică copilul
şi-l ţine de mână, căci am să fac din el un popor mare!” (v. 18). Iar Ismael a
avut, de fapt, întocmai ca Iacob, fiul lui Isaac, doisprezece fii (adică tot
atâtea triburi).
Conform Facerii 25, 13, primul-născut al lui Ismael a fost Nebaiot
(gr. prototokos Ismael Nabaioth, LXX). Chiar dacă etimologic şi istoric nu a
fost demonstrată o legătură concretă între Nebaiot şi numele propriu ebraic
„Nabtu” (cu teth şi waw), traducătorii Septuagintei (în jurul anului 270 î.Hr.)
şi, în primul secol creştin, istoricul evreu Iosif Flavius, au văzut în Ismael
strămoşul nabateenilor. De aceea, întreg teritoriul de la Eufrat până la Marea
Roşie este numit, de către acelaşi Iosif Flavius, „Nabatene”. Cu ajutorul
unui joc de cuvinte, autorul adaugă propria explicaţie etimologică: cei
doisprezece fii ai lui Ismael au dat „poporului Arabilor” numele lor, graţie
virtuţii (gr. Arete) lor şi a faimei lui Avraam (gr. Abramos), de unde AR şi
AB (Antichităţi 1.220-221).
Un alt element care face legătura dintre evrei şi arabi este actul
circumciziei. Istoricul Herodot, care nu spune nimic despre evrei,
menţionează faptul că arabii au practicat-o. Conform cărţii Facerii, Ismael a
fost circumcis de către tatăl său, Avraam (şi împreună cu acesta), la vârsta
de treisprezece ani (17, 25-26). Acest lucru îl determină pe Filon din
Alexandria să îi descrie pe Agar şi Ismael ca prozeliţi exemplari (De
Abrahamo 247-254).
După convertirea Idumeilor (urmaşi ai lui Esau, care trăiau în
teritoriul dintre Iudeea şi Nabateea) la iudaism, în urma subjugării lor de
către Ioan Hircan, evreii se aşteptau probabil ca şi vecinii şi totodată rudele
lor, nabateeni, să se convertească la Dumnezeul adevărat din Sion şi la
Legea Sa. În descrierea pelerinajului eshatologic al naţiunilor din cartea
profetului Isaia (60, 1-7), triburile arabe sunt enumerate, în mod
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paradigmatic, cele dintâi care aduc toată bogăţia lor în Sion: „Luminează-te,
luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, şi slava Domnului peste tine a
răsărit! Căci iată întunericul acoperă pământul, şi bezna, popoarele; iar peste
tine răsare Domnul, şi slava Lui străluceşte peste tine. Şi vor umbla regi
întru lumina ta şi neamuri întru strălucirea ta. Ridică împrejur ochii tăi şi
vezi, că toţi se adună şi se îndreaptă către tine. Fiii tăi vin de departe şi
fiicele tale sunt aduse pe umeri. Atunci vei vedea, vei străluci şi va bate tare
inima ta şi se va lărgi, căci către tine se va îndrepta bogăţia mării şi avuţiile
popoarelor către tine vor curge. Caravane de cămile te vor acoperi, şi
dromadere din Madian şi Efa. Toate sosesc din Şeba, încărcate cu aur şi cu
tămâie, cântând laudele Domnului. Toate turmele Chedarului la tine se vor
aduna, berbecii din Nebaiot te vor sluji pe tine şi ca o jertfă bineplăcută se
vor urca pe jertfelnicul Meu, şi templul rugăciunii Mele se va slăvi”.
Termenul „Arabia” apare de trei ori în corpus-ul epistolar paulin.
Astfel, avem aici doar o indicaţie directă şi două indirecte referitoare la
plecarea Sfântului Pavel pe teritoriul nabatean, motiv pentru care exegeţii
Noului Testament au ignorat adesea sensul şi conţinutul acestui episod,
foarte important în ceea ce priveşte perioada „protocreştină” a Apostolului
Neamurilor.
Sfântul Pavel în „Arabia” – mărturia indirectă a epistolelor
pauline
Primul text (în ordinea sa canonică) care descrie un episod
autobiografic din perioada timpurie a apostolatului paulin este cel din II
Corinteni 11, 32-33: „În Damasc, dregătorul regelui Areta (gr. en
Damasko ho ethnarches Areta tou basileos) păzea cetatea Damascului, ca să
mă prindă, şi printr-o fereastră am fost lăsat în jos, peste zid, într-un coş, şi
am scăpat din mâinile lui”. Chiar dacă reprezintă o mărturie indirectă,
fragmentul este foarte important deoarece ne oferă un reper istoric preţios
pentru cronologia paulină. Este singura dată când un conducător
contemporan cu Apostolul Neamurilor este menţionat în literatura paulină.
Supranumit şi rahiem ‘ammeh (adică „cel care îşi iubeşte poporul”), regele
nabateean Areta IV a murit în anii 39/40 d.Hr., după o lungă domnie de
aproape cincizeci de ani (9 î.Hr. – 39/40 d.Hr.). În timpul său a fost atins
apogeul politic şi cultural, atât în capitala Petra, cât şi în Hegra, a doua
cetate ca importanţă din regat. Despre niciun alt rege nu există atât de multe
mărturii, sub forma inscripţiilor şi monedelor descoperite de arheologi.
Evadarea primejdioasă a Sfântului Pavel din Damasc (printr-o
fereastră, peste zid, lăsat în jos într-un coş) trebuie să fi avut loc înainte de
moartea lui Areta IV. Cel mai probabil, fuga Apostolului Neamurilor
coincide cu a doua sa şedere în Damasc (cf. Galateni 1, 17) şi s-a petrecut
după întoarcerea lui din Arabia Nabateeană, înainte de vizita în faţa
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„stâlpilor Bisericii” din Ierusalim (o primă perioadă a vieţii sale creştine, de
aproximativ trei ani, despre care nu avem foarte multe date concrete).5
Menţionarea „etnarhului” regelui Areta (conjugată cu faptul că nu
există monede cu imaginea împăratului roman, între anii 34-62) i-a
determinat pe specialişti să concluzioneze că cetatea Damascului se afla sub
stăpânire nabateeană şi că „etnarhul” (i.e. dregătorul) era un fel de
guvernator al regelui.6
Cu toate acestea, este foarte greu de acceptat faptul că romanii ar fi
cedat vreodată unui rege barbar metropola de renume mondial din sudul
Siriei, o cetate atât de bogată în tradiţie şi membră a Decapolisului. Mai
mult decât atât, fenomenul lipsei monedelor într-o anumită perioadă istorică
se regăseşte şi în alte oraşe siriene, deoarece uneori acestea erau bătute în
avans, pentru o circulaţie viitoare. Nici măcar termenul grecesc ho
ethnarches, folosit de autorul epistolei, nu indică neapărat un conducător
militar (pentru care avem cuvântul ho strategos), ci se referă mai degrabă la
un lider al unui grup etnic (evreii din Alexandria ar fi avut, de exemplu, un
astfel de „etnarh-dregător” până în vremea împăratului Octavian Augustus).
Era un fel de consul general al Nabateenilor (s-a putea spune şi un „şeic”)
care conducea minoritatea arabă din cetatea Damasc, ce a funcţionat
simultan şi ca o colonie comercială. Evreii au constituit, de asemenea, un
grup etnic considerabil în Damasc (cu peste zece mii de oameni, aşa cum
aflăm de la istoricul Iosif Flavius), posesor al mai multor sinagogi (cf. Fapte
9, 2. 20).7

5

Există şi o variantă lucană a acestei evadări spectaculoase a Sfântului Pavel din Damasc,
însă, de această dată, Apostolul Neamurilor este silit să părăsească importanta cetate în care
propovăduia Evanghelia lui Hristos din pricina iudeilor care căutau să îl omoare: „Şi Saul se
întărea mai mult şi tulbura pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Acesta este Hristos.
Şi după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Şi s-a făcut cunoscut lui Saul
vicleşugul lor. Şi ei păzeau porţile şi ziua şi noaptea, ca să-l ucidă. Şi luându-l ucenicii lui
noaptea, l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coş” (Fapte 9, 22-25). În orice caz,
Sfântul Luca pare mai puţin interesat de perioada ante-misionară a Sfântului Pavel,
rezumând perioada de aproximativ trei ani, despre care vorbim, la câteva versete.
6
Această teorie se explică până astăzi prin faptul că împăratul roman Caligula a cedat
Damascul regelui nabatean, după instaurarea sa pe tron, în luna martie a anului 37 d.Hr. O
variantă a acestei teorii o reprezintă presupunerea că Areta a intrat în posesia regiunii
Damasc după moartea lui Filip, fiul lui Irod (33/34 d.Hr.), dar a trebuit să renunţe la ea
după intervenţia romanilor din 36/37 – Cf. GLEN W. BOWERSOCK, Roman Arabia,
Cambridge University Press, Cambridge, 1963, p. 68-69.
7
Cf. ERNST AXEL KNAUF, Die Arabienreise des Apostels Paulus, în Paulus zwischen
Damaskus und Antiochien: Die unbekannten Jahre des Apostels, Edited by M. Hengel; A.
M. Schwemer, with a contribution by Ernst Axel Knauf (WUNT 108), Mohr Siebeck,
Tübingen, 1998, p. 465-471.
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„Dar oare pentru ce aici încredinţează, prin chemarea lui Dumnezeu,
ceea ce nu a făcut mai înainte? Pentru că poate faptul ce-l înfăţişează era
vechi şi necunoscut, pe când celelalte, ca grija Bisericilor şi toate cele spuse,
erau cunoscute acelora. Şi tu priveşte câtă războire era asupra lui, dacă
pentru dânsul păzeau cetatea, cu scop de a-l prinde. Dar când eu zic
războire, înţeleg râvna lui Pavel, că dacă nu ar fi fost atât de puternic,
negreşit că nu ar fi aţâţat pe mai-marele cetăţii la atâta mânie şi ură asupra
lui. De altfel, acestea sunt dovada adevăratului suflet apostolesc: de a pătimi
atâtea, şi de a nu da înapoi defel, ci încă de a suferi cu bărbăţie toate cele
venite asupra lui, şi cu toate acestea, de a nu da înapoi în faţa primejdiilor,
sau de a fugi. Priveşte încă în ce chip a primit el a scăpa din mâinile celor
ce-l înconjuraseră, printr-o fereastră coborându-se într-o coşniţă”.8
Cel de-al doilea text se află în Epistola Sfântului Pavel către
Galateni (4, 22-26): „Căci scris este că Avraam a avut doi fii: unul din
femeia roabă şi altul din femeia liberă. Dar cel din roabă s-a născut după
trup, iar cel din cea liberă s-a născut după făgăduinţă. Unele ca acestea au
altă însemnare, căci acestea (femei) sunt două testamente: Unul de la
Muntele Sinai, născut spre robie şi este Agar, căci Agar este Muntele Sinai
din Arabia (gr. to de Hagar Sina oros estin en te Arabia), şi răspunde
Ierusalimului de acum, care zace în robie cu copiii lui; Iar cea liberă este
Ierusalimul cel de sus, care este mama noastră. Căci scris este: Veseleşte-te,
tu, cea stearpă, care nu naşti! Izbucneşte de bucurie şi strigă, tu care nu ai
durerile naşterii, căci mulţi sunt copiii celei părăsite, mai mulţi decât ai celei
care are bărbat”.
Fragmentul ne permite să presupunem că Sfântul Pavel era
familiarizat cu geografia Arabiei, de vreme ce se referă la tărâmul nabatean
cu atâta precizie. Se pare că în epoca persană, dar şi în cea elenistică
timpurie, se credea că Muntele Sinai era situat în peninsula cu acelaşi nume,
dar la sud-est de Golful Aqaba, în ţinutul Madian (cf. gr. Madiam, LXX şi
Madiane, Iosif Flavius), în regiunile muntoase vulcanice din nordul
Hedjazului. De asemenea, în apropiere se afla Hegra/ Hagra (aram. hiagrā;
arabă el ḥeğr), al doilea cel mai important oraş din Regatul Nabatean, care a
înflorit în special în vremea regelui Areta IV şi în care, conform inscripţiilor
descoperite, se găsea o comunitate evreiască destul de mare. Targumurile
identifică termenul šur din Facere şi din Ieşire cu egra şi, în acord cu evreii

8

Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei a doua către Corinteni a celui între sfinţi părintelui
nostru IOAN HRISOSTOM, Arhiepiscopul Constantinopolului, traducere din limba elină,
ediţia de la Oxonia, 1847, de Arhim. Theodosie Athanasiu, ediţie revizuită de Constantin
Făgeţan, Ed. Sophia/ Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2007, p. 224-225.
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(şi mai târziu cu tradiţia arabă), susţin că Avraam, Agar şi Ismael s-au
stabilit în această zonă.9
Metropola Petra, în schimb, a fost identificată cu Kadesh, principala
aşezare israelită în timpul exilului poporului în deşert. Formularea paulină
„căci Agar este Muntele Sinai din Arabia” din Epistola către Galateni (4,
25) ne indică faptul că Apostolul Neamurilor cunoştea această tradiţie
evreiască şi, prin urmare, a legat numele roabei Agar de cel al cetăţii Hegra/
Hagra, situată în proximitatea Muntelui Sinai. Este posibil ca, în perioada
petrecută în Arabia (cf. Galateni 1, 17), Sfântul Pavel să fi luat contact şi cu
legendele locale, care sporeau prestigiul comunităţilor evreieşti din această
zonă (regiunea nabateeană, la sud de Damasc), întărind părerea tradiţională
ce făcea importanta legătură dintre Hagra, Avraam şi Sinai.10
Sfântul Pavel în Arabia – revelaţie, misiune, profeţie
Cea mai importantă mărturie despre perioada petrecută de Sfântul
Apostol Pavel în Arabia se regăseşte însă în fragmentul autobiografic din
Galateni 1, 15-18: „Dar când a binevoit Dumnezeu Care m-a ales din
pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său, să descopere pe Fiul
Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri, îndată nu am primit
sfat de la trup şi de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la Apostolii cei
dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia (gr. eis Arabian) şi m-am întors
iarăşi la Damasc. Apoi, după trei ani (gr. meta tria ete), m-am suit la
Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile”.
Predicatorul recent convertit a rămas, cu siguranţă, puţin timp în
Damasc. De asemenea, el susţine că nu a consultat pe nimeni referitor la
conţinutul Evangheliei sale, descoperite de Însuşi Iisus Hristos, chiar dacă
probabil primise deja în Damasc învăţăturile referitoare la Patimile şi
Învierea Mântuitorului (cf. I Corinteni 11, 23-25; 15, 1-8). În schimb, a
plecat „îndată” (gr. eutheos), fără întârziere, din Damasc în Arabia, „Ţara
Nabateenilor”. Este evident faptul că apariţia acestui „fariseu convertit” la
creştinism în sinagogile din Damasc a provocat multă tulburare şi o reacţie
pe măsură din partea evreilor din diaspora Siriei (realitate sesizată şi de
Sfântul Luca). În sinagogile siriene, graţie apropierii lor de Eretz Israel, se
9

„Servitoarea se numea Agar, iar muntele Sinai astfel se traduce în limba locului. Astfel că
toţi cei născuţi sub imperiul Vechiului Testament, forţamente sunt sclavi. Căci muntele
acela, pe care s-a dat vechiul aşezământ, fiind omonim cu servitoarea, cuprinde şi
Ierusalimul” – Comentariile sau Explicarea Epistolei către Galateni a celui între sfinţi
părintelui nostru IOAN CHRISOSTOM, Arhiepiscopul Constantinopolei, traducere din
limba elină, ediţia de la Oxonia, 1852, de Arhim. Theodosie Athanasiu, Tipografia Editoare
„Dacia” P. Iliescu & D. Grossu, 1901, p. 93.
10
HARTMUT GESE, Vom Sinai zum Zion: Alttestamentliche Beiträge zur biblischen
Theologie, BEvT 64, Chr. Kaiser, Munich, 1974, p. 61-62.
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încurajase respectarea mai strictă a Legii, spre deosebire de comunităţile
evreieşti mai îndepărtate din Alexandria, Efes sau Roma. Este posibil ca
majoritatea persecuţiilor suferite de Sfântul Pavel din partea sinagogii (cf. II
Corinteni 11, 24) să fi avut loc în regiunea siriană, în perioada petrecută
înainte de Sinodul Apostolic de la Ierusalim. Însă efortul şi sacrificiile
Sfântului Pavel nu au fost în zadar. Biserica din Damasc, deşi tânără (lat. in
statu nascendi), se întăreşte şi creşte, formând numeroşi „ucenici” (cf. gr.
hoi mathetai; Fapte 9, 25 – termen folosit de Sfântul Luca de obicei pentru
a-i desemna pe discipolii Mântuitorului Iisus Hristos).
Călătoria „în Arabia” (gr. eis Arabian, nu neapărat „în pustie”, cf. gr.
eis ten eremon)11 se înscrie în cadrul general de propovăduire a mesajului
evanghelic „între neamuri” (gr. en tois ethnesin; Galateni 1, 16; cf. Matei 28,
19-20; Fapte 1, 18).12 Putem presupune că Sfântul Pavel (aşa cum o va face
în mod sistematic mai târziu, în amplele sale călătorii misionare, descrise pe
larg în cartea Faptele Apostolilor) a vizitat sinagogile din cele mai
importante oraşe nabateene (mai ales din Petra şi Hegra): „Majoritatea
comentatorilor afirmă, însă, că Arabia de aici este ţara care se întindea de la
Damasc până la Marea Roşie. Această regiune era cuprinsă, în perioada
respectivă, în regatul nabatean, cu capitala Petra, ai cărei regi sunt numiţi
11

Totuşi nu excludem şi părerea tradiţională a unei perioade petrecute de către Apostolul
Neamurilor, imediat după convertirea sa, în liniştea unui teritoriu retras (i.e. pustia Arabiei
sau chiar Muntele Sinai), în scopul introspecţiei şi regăsirii liniştii interioare, dar şi a
rugăciunii şi a meditaţiei asupra „sfârşitului Legii” (Romani 10, 4) (i.e. „ipoteza
meditaţiei”), echivalentă cu perioada petrecută de Sfinţii Apostoli alături de Mântuitorul
Iisus Hristos, în timpul activităţii Sale publice - ERNEST de WITT Burton, A Critical and
Exegetical Commentary on the Epistle to the Galatians, ICC, T&T Clark, Edinburgh, 1921,
p. 55-57; JOACHIM ROHDE, Der Brief des Paulus an die Galater, THKNT, Evangelische
Verlagsanstalt, Berlin, 1989, p. 62-63. Vezi aici şi MIHAI CIUREA, Pustiul Arabiei…
devenirea unui Apostol, în Revista „Bărăganul Ortodox”, nr. 13/2004, p. 11.
12
Este o ipoteză foarte interesantă, aceea a unei prime „călătorii misionare” spontane a
Sfântului Pavel în ţinutul nabateenilor, susţinută de către teologul german MARTIN
HENGEL, Paul in Arabia, în Revista „Bulletin for Biblical Research”, nr. 12.1/2002, p. 4766. Alţi susţinători ai aceleiaşi păreri exegetice: C. W. BRIGGS, The Apostle Paul in
Arabia, în Revista „The Biblical World”, nr. 4/1913, p. 255-259; HANS DIETER BETZ,
Galatians: A Commentary on Paul’s Letter to the Churches in Galatia, Hermeneia,
Fortress, Philadelphia, 1979, p. 74; FREDERICK F. BRUCE, Paul, Apostle of the Heart
Set Free, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 1978, p. 81-82; IDEM. The Epistle to the
Galatians: A Commentary on the Greek Text, NIGTC, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan,
1982, p. 96; RONALD Y. K. FUNG, The Epistle to the Galatians, NICNT, Eerdmans,
Grand Rapids, Michigan, 1988, p. 86; J. MURPHY-O’CONNOR, Paul in Arabia, în
Revista „Catholic Biblical Quarterly, nr. 35/1993, p. 732-737; STEPHEN ANTHONY
CUMMINS, Paul and the Crucified Christ in Antioch: Maccabean Martyrdom and
Galatians 1 and 2, Oxford University Press, 1994, p. 175-176. Argumentul întâlnit la
majoritatea acestor specialişti se bazează pe ostilitatea regelui nabatean Areta IV faţă de
Sfântul Apostol Pavel (cf. II Corinteni 11, 32-33).
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uneori regi ai Arabiei (II Mac. 5, 8). Regatul nabatean cuprindea şi oraşe
înfloritoare şi de aceea prin Arabia din acest verset nu trebuie să înţelegem
neapărat un loc pustiu, în care s-ar fi retras Apostolul pentru a duce o viaţă
de meditaţie şi rugăciune. Pe baza mărturiei din cartea Faptele Apostolilor
(9, 20), putem afirma că cei trei ani (cf. 1, 18) petrecuţi de Sf. Pavel în
Arabia n-au fost dedicaţi numai meditaţiei, ci că el a desfăşurat în acest
răstimp o susţinută activitate misionară. Aceasta rezultă şi din interesul ostil
pe care i l-a arătat reprezentantul regelui nabatean Aretas IV (9 î.H. – 40
d.H.) la întoarcerea sa în Damasc (II Cor. 11, 32; cf. Fapte 9, 23-25)”.13
Deşi nu avem dovezi arheologice clare în privinţa existenţei unor
sinagogi în aceste cetăţi (cu excepţia Gherasei, care făcea parte din
Decapole), ştim totuşi de la Iosif Flavius (Războiul iudaic 7.43) că Siria
avea cea mai mare diasporă evreiască din întreg Imperiul Roman. Mai mult
decât atât, sinagogile pre-rabinice din diaspora erau adesea foarte simple,
sub forma unor săli de adunare, fără decoraţiuni cultice (cf. ebr. „Bet hasefer”). În afară de evrei, Apostolul Neamurilor a găsit cu siguranţă şi mulţi
simpatizanţi ai religiei iudaice în sinagogi (aşa-numiţii „temători de
Dumnezeu”, cf. gr. phoboumenoi ton Theon), un grup pe care probabil îl
viza în mod preponderent, fiind foarte atras de propovăduirea sa şi receptiv
la ea. Aceştia au constituit, de altfel, grupul primilor păgâno-creştini.
Motivul alegerii acestui ţinut nu este, de asemenea, foarte clar. Pe de
o parte, este posibil ca Sfântul Pavel să fi considerat că aici nu a mai ajuns
niciun alt propovăduitor al Evangheliei lui Hristos (lucru pe care îl
considera important, cf. Romani 15, 20). Pe de altă parte, conform părerii
vremurilor sale, nu numai Siria, dar şi Arabia aparţineau teritoriului promis
lui Avraam şi Regatului Davidic, prin urmare, şi Împărăţiei mesianice ce va
să vină (lucru susţinut şi de Genesis Apocryphon, un text descoperit în
rândul manuscriselor de la Qumran).14
În fine, un ultim argument îl poate reprezenta promisiunea profetică
făcută către vecinii lui Israel, cu atât mai mult cu cât nabateenii au fost cei
mai apropiaţi vecini, la est şi sud, dar şi „rude” ale evreilor, prin filiaţia
abrahamică: „Aşa zice Domnul despre toţi vecinii mei cei răi, care năpădesc
asupra părţii pe care El a dat-o de moştenire poporului Său Israel: Iată, îi voi
smulge din ţara lor şi casa lui Iuda o voi înlătura din mijlocul lor. Dar după
ce îi voi smulge, iarăşi Mă voi întoarce şi-i voi milui şi voi aduce pe fiecare
13
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la ţarina sa şi la ogorul său. Şi dacă vor învăţa ei căile poporului Meu, ca să
jure pe numele Meu, zicând: Viu este Domnul, cum au învăţat pe poporul
Meu să jure pe Baal, atunci vor fi aşezaţi în mijlocul poporului Meu. Iar de
nu vor asculta, atunci îi voi dezrădăcina şi voi pierde cu totul poporul acesta,
zice Domnul” (Ieremia 12, 14-17).
Şi pe teritoriul Arabiei Sfântul Apostol Pavel s-a autoîntreţinut,
practicându-şi meseria sa de bază, „făcător de corturi” (cf. Facere 18, 1-3),
pe care o deprinsese în Tarsul copilăriei. În privinţa limbii vorbite, se ştie că
în teritoriul nabatean se folosea limba aramaică (cu o anumită culoare
arabă), care era cu siguranţă predominantă şi în sinagogile de acolo.
Apostolul Neamurilor, fiind poliglot, era cu siguranţă capabil să vorbească
bine aramaica, învăţată cel mai probabil în timpul studiilor sale din
Ierusalim, „la picioarele lui Gamaliel” (Fapte 22, 3).15
Nu putem decât să estimăm durata activităţii misionare pauline în
Arabia, înţelegând cei „trei ani” (Galateni 1, 18) ca fiind număraţi prin
rotunjire (conform obiceiului vremii, se numărau şi anii incompleţi, în curs).
Când Filip Tetrarhul, fiul lui Irod cel Mare, a murit în timpul iernii din anii
33/34 d.Hr., regele nabatean Areta IV şi-a îndreptat atenţia din ce în ce mai
mult asupra teritoriului acestuia, astfel încât a urmat un conflict armat cu
Irod Antipa (în jurul anilor 35/36). Acest conflict ar fi putut constitui un
motiv pentru plecare lui Pavel din Regatul Nabatean. Oricare ar fi adevărul,
este absolut cert faptul că vorbim despre o perioadă destul de lungă
(activitatea misionară necesită timp), de o importanţă fundamentală pentru
întreaga activitate ulterioară a Apostolului Neamurilor, de multe ori trecută
cu vedere prea uşor de către cercetarea neotestamentară. Nu ştim dacă
activitatea misionară a Sfântului Pavel în Arabia a fost sau nu reuşită, pentru
că Apostolul Neamurilor este foarte discret în privinţa întregului său
„program misionar” (chiar şi în legătură cu cei aproximativ 14 ani de
activitate ce au urmat vizitei la Ierusalim). Noi ştim foarte multe despre un
„Pavel – misionar itinerant” graţie Faptelor Apostolilor (opera Sfântului
Luca), care, din nefericire, pun acest episod sub tăcere. Cu toate acestea,
Sfântul Pavel afirma oarecând cu o oarecare satisfacţie şi mulţumire: „Dar
prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui care este în mine n-a
fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar nu eu, ci harul lui
Dumnezeu care este cu mine” (I Corinteni 15, 10). Aceste linii generale
trasate ne indică faptul că opera sa misionară a reuşit şi şi-a atins scopul
propus.
Pentru a înţelege şi mai profund episodul unic dezvăluit de către
însuşi Sfântul Apostol Pavel despre şederea sa în „Arabia” trebuie să ne
întoarcem asupra întregii secţiuni autobiografice din Epistola către Galateni
15
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(1, 11 – 2, 21), care ne vorbeşte, pe scurt, despre evenimentele ce au urmat
revelaţiei de pe drumul Damascului: cele două vizite la Ierusalim,
confruntarea cu Sfântul Petru din Antiohia şi, desigur, călătoria în Arabia.
Tot în acest fragment există un element semnificativ ce face referire la viaţa
lui Saul ca fariseu, înainte de convertire: „Căci aţi auzit despre purtarea mea
de altădată întru iudaism, că prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu
şi o pustiam. Şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi dintre cei care erau
de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti
(gr. perissoteros zelotes hyparchon ton patrikon mou paradoseos)” (1, 13-14).
„Zelul pentru Lege” l-a determinat pe fariseul Saul să meargă până la capăt
nu numai în rugăciune şi studiu, ci şi în persecuţia împotriva creştinilor.16
Însă această atitudine dusă la extrem face parte dintr-o lungă tradiţie
prezentă în iudaism, regăsindu-se în anumite modele scripturistice şi
istorice. Dintre acestea cel mai cunoscut este un anume Finees,17 pomenit în
Numeri 25, 5-13: „Atunci a zis Moise către judecătorii lui Israel: Ucideţi
fiecare pe oamenii voştri care s-au lipit de Baal-Peor. Dar iată oarecare din
fiii lui Israel a venit şi a adus între fraţii săi o medianită, în ochii lui Moise şi
în ochii întregii obşti a fiilor lui Israel, când plângeau ei la uşa cortului
adunării. Atunci Finees, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, văzând
aceasta, s-a sculat din mijlocul obştii şi, luând în mână lancea sa, a intrat
după israelit în sălaş şi i-a străpuns pe amândoi, pe israelit şi pe femeie, în
pântece; şi a încetat pedepsirea fiilor lui Israel. Cei ce au murit de pedeapsa
aceasta au fost douăzeci şi patru de mii. Şi a grăit Domnul către Moise şi a
zis: Finees, feciorul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de
la fiii lui Israel, râvnind între ei pentru Mine (gr. en to zelosai mou ton zelon
en autois), şi n-am mai pierdut pe fiii lui Israel în râvna Mea (gr. en to zelo
mou). De aceea spune-i că voi încheia cu el legământul Meu de pace şi va fi
pentru el şi pentru urmaşii lui de după el legământ de preoţie veşnică, căci a
arătat râvnă pentru Dumnezeul său şi a ispăşit păcatul fiilor lui Israel”.
O altă figură care apare ca o paradigmă a unei astfel de atitudini
zeloase, în tradiţiile ulterioare, după perioada Macabeilor, este Sfântul
Prooroc Ilie Tesviteanul, care i-a ucis pe proorocii lui Baal, la pârâul Chişon
(cf. III Regi 18, 40), întrucât ameninţau credinţa lui Israel: „Iar Ilie a zis: Cu
râvnă am râvnit (gr. zelon ezeloka) pentru Domnul Dumnezeul Savaot, căci
fiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au dărâmat jertfelnicele Tale şi pe
proorocii Tăi i-au ucis cu sabia, rămânând numai eu singur, dar caută să ia şi
sufletul meu!” (III Regi 19, 10. 14).
16
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Se pare că afirmaţia paulină „că prigoneam peste măsură Biserica lui
Dumnezeu şi o pustiam (gr. kath’ hyperbolen edikon ten ekklesian tou
Theou kai eporthoun auten)” (Galateni 1, 13) ne arată că zelosul fariseu
Saul urma modelul lui Finees şi al lui Ilie.18 În acest caz, după revelaţia de
pe drumul Damascului, Sfântul Pavel a făcut ceea ce făcuseră odinioară şi
modelele sale din istoria poporului ales: s-a suit pe „Muntele Sinai, care este
în Arabia” (cf. Galateni 4, 24). Apoi, „s-a întors din nou la Damasc” (gr. kai
palin hypestrepsa eis Damaskon), la fel cum făcuse şi Sfântul Ilie
Tesviteanul în III Regi 19, 15: „Şi a zis Domnul: Mergi şi întoarce-te pe
calea ta prin pustiu la Damasc (gr. poreuou anastrephe eis ton hodon sou
kai hexeis eis ten eremou Damaskou) şi, când vei ajunge acolo, să ungi rege
peste Siria pe Hazael”. Mai mult decât atât, Apostolul Neamurilor descrie
chemarea sa în termeni profetici: „Dar când a binevoit Dumnezeu Care m-a
ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său…” (Galateni 1,
15; cf. Isaia 49, 1; Ieremia 1, 15).19
Din această perspectivă, Sfântul Pavel a mers în Arabia pentru a face
ceea ce ar fi fost de aşteptat să facă un profet „plin de râvnă”: să se întoarcă
la sursă pentru a-şi plânge neputinţa, pentru că se consideră incapabil să
săvârşească până la capăt lucrarea ce i-a fost încredinţată (ca şi Moise,
Ieremia şi alţii). Şi, ca de fiecare dată, încurajarea divină l-a făcut să
înţeleagă că zelul persecutorului nemilos trebuie să se schimbe în râvna
misionarului creştin neobosit, care va propovădui de acum înainte
Evanghelia la toate neamurile (cf. Romani 10, 2-4; II Corinteni 11, 2;
Galateni 4, 18).20
În Comentariul său la Epistola către Galateni, Sfântul Ioan Gură de
Aur ne îndeamnă să nu cădem în greşeala de a examina cu superficialitate
cuvintele Sfântului Apostol Pavel din acest prim capitol al scrierii, şi să
facem distincţia clară între „doctorul care taie” şi „tâlharul care ucide”,
precum şi între „ucigaşi” şi „mărturisitori” care „pătimesc aceleaşi dureri,
fiind schingiuiţi în timpul cât se cercetează crima; dară este mare distanţă
între unii şi alţii. Dacă, deci, nu vom păzi această regulă, nu vom putea
pricepe asemenea lucruri, şi vom considera pe Ilie, pe Samuil şi Finees drept
ucigaşi, iar pe Avraam drept omorâtor de copii, dacă, zic, vom examina
lucrurile la suprafaţă şi nu vom avea în vedere şi scopul făptuitorilor.
18
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Aşadar, să examinăm şi intenţia lui Pavel cu care a scris acestea; să vedem
deci scopul lui, şi care era în general intenţia lui faţă de apostoli şi atunci
vom pricepe cu ce anume plan le vorbea el acestea. Nu a zis el aceste vorbe
spre a dispreţui pe Apostoli, sau spre a se înălţa spre dânsul. Nicidecum nu a
avut un asemenea gând şi nici mai înainte […] O zice aceasta fiindcă,
spuneau duşmanii lui, că apostolii au fost chemaţi mai înainte decât dânsul
la apostolat; dară dacă trebuia a comunica cu dânşii, negreşit că Cel ce i-a
descoperit lui predica i-ar fi poruncit a face şi aceasta”.21
Ulterior, despre afirmaţia paulină care descrie, în mod unic, plecarea
şi petrecerea în Arabia, Sfântul Părinte spune: „Priveşte sufletul înfierbântat!
El voia să cucerească de la început tocmai acele locuri necultivate până
atunci şi în starea cea mai sălbatică. Dacă ar fi aşteptat pe lângă apostolii de
la care nu avea nimic de aflat, predica s-ar fi împiedicat, şi atunci ar fi
trebuit ca apostolii să împrăştie cuvântul credinţei peste tot locul. De aceea,
fericitul acesta, fiind cu sufletul înfierbântat, imediat s-a apucat de
învăţătura barbarilor şi a sălbaticilor, alegându-şi singur o viaţă agitată şi
plină de dureri. Şi privesc încă şi umilinţa lui; căci după ce zice M-am dus în
Arabia adaugă imediat Şi iarăşi m-am întors în Damasc. El nu spune de
faptele lui de acolo, nici pe cine şi câţi a catehiza, deşi se scrie că îndată ce
s-a botezat a arătat atâta zel, că într-atâta a confundat pe iudei şi i-a adus la
aşa iritaţie, încât şi iudeii şi elinii îi întinseseră curse spre a-l omorî, ceea ce
nu s-ar fi petrecut dacă el nu ar fi sporit numărul credincioşilor. Fiindcă
contrarii săi erau biruiţi cu învăţătura, de aceea alergau la omor, şi tocmai
faptul acesta era un semn clar al biruinţei lui Pavel. Însă Hristos nu l-a lăsat
să moară, ci l-a păstrat în interesul cel mai al predicii. Şi cu toate acestea, el
nimic nu spune de asemenea fapte, aşa că ceea ce spune nu le vorbeşte din
ambiţie, nici spre a fi crezut ca cel mai mare dintre apostoli, şi nici ca şi cum
ar fi fost mâhnit că-l dispreţuiau, ci numai că se temea ca nu cumva să
provină de aici vreo vătămare a predicii […] Şi iarăşi m-am întors, zice, în
Damasc, deşi câte nu erau acolo plănuit împotriva lui?! Căci despre acest
oraş zice el, că guvernatorul regelui Areta îl pândea voind a prinde pe acest
fericit apostol, ceea ce era cea mai mare probă de (pri)goană întreprinsă
contra iudeilor. Dară nimic de acestea nu spune aici, şi nici acolo nu ar fi
fost menţionate, dacă nu ar fi văzut timpul oportun de a fi trecute în
interesul istoriei, ci ar fi tăcut, ca şi aici, unde zice simplu, că s-a dus şi s-a
întors, fără a menţiona de cele petrecute acolo”.22
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Abstract: Saint Paul in Arabia - Revelation, Mission and Prophecy
Within the Pauline corpus, we can find only one direct (Galatians 1:15-18)
and two indirect indications (II Corinthians 11:32-33; Galatians 4:22-26) of
Saint Paul's sojourn in “Arabia” (which is the Nabataean realm). For this
reason, scholars have tended to decrypt the question concerning the meaning
and content of his stay in this area. Thus, we have shown the main three
reliable hypothesis regarding this enigmatic episode at the very beginning of
the Apostle of Gentiles’ Christian activity (which is obviously avoided by
Saint Luke in Acts). The first opinion refers to a period of three years which
Saint Paul spent in the Arabian Desert, totally dedicated to prayer and
meditation, as a beneficiary of a direct revelation of Jesus Christ. The
second one is talking especially about the very first beginning of Paul's
missionary proclamation outside of Eretz Israel and therefore to non-Jews,
or more precisely, to the Nabataean Kinsmen. Finally, the third view goes
from the Zealous Pharisee Saul to the Prodigious Christian Missionary Paul,
as an expected part of a long tradition within Judaism, looking back to
particular scriptural and prophetical models, especially Phineas (Numbers
25:7-13) and Elijah (III Kings 18-19). Considering the lack of scriptural
information regarding this Pauline autobiographic episode, all of the three
theological dimensions could be taken into consideration as a
complementary result of nowadays biblical research, which finally talks
about a specific period of preparation for the future mission (described by
St. Luke in the Acts of Apostles) of the Great Apostle Paul towards the
Gentiles.
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Analiză muzicală comparativă a unui axion duminical,
glas VIII
Asist. Univ. Dr. VICTOR ŞAPCĂ1
Cuvinte cheie: Imn, Grigorie Protopsaltul, manuscrise,
analiză muzicală, imn liturgic
Keywords: Hymn, Gregory Protopsaltis, manuscript,
musical analysis, liturgical hymn
Structura morfologică a Axionului
Existenţa în România a unui puternic cult pentru Fecioara Maria,
manifestat în iconografie, muzică, imnografie, a determinat pe psalţii şi
compozitorii români din sec. XIX–XX să se aplece cu multă dragoste şi
măiestrie asupra imnului Axion, alcătuind melodii variate, pe toate glasurile,
dându-i acestui imn o pondere importantă între cântările cultului liturgic
alături de trisaghioane, heruvice şi chinonice. Tradiţia muzicală a Axionului
ne arată că din punct de vedere muzical avem de a face, în special după
perioada hrisantică, cu o melodie alcătuită în tactul stihiraric fără prea multe
melisme, aşa cum întâlnim în celelalte imne cum ar fi heruvicele şi
chinonicele, câştigând astfel dragostea şi simpatia credincioşilor români.2
În alcătuirea melodiei pe textul acestei frumoase rugăciuni închinate
Maicii Domnului, „Cuvine-se cu adevărat”, compozitorii s-au folosit la
început foarte mult de psaltichia greacă, traducând mai întâi destul de fidel
variantele protopsalţilor greci, iar apoi au compus ei înşişi frumoase
melodii, în noua sistimă, contribuind şi sporind astfel în rândul
credincioşilor sentimentul de veneraţie faţă de Maica Domnului. În general
prin traducerea în limba română, adaptarea liniei melodice la textul
românesc,3 structura imnurilor liturgice s-a modificat, rămânând la
priceperea şi meşteşugul traducătorilor arta de a conserva cât mai mult din
elementele poetice, încercând un balans între estetica formală a
arhitecturilor ritmice, estetica bogăţiei procedeelor literare şi corectitudinea
dogmatică a textului. A apărut termenul de românire4 introdus pentru prima
1
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dată de Anton Pann,5 cu sensul de „tălmăcire” iar în muzicologia
contemporană de George Breazul.6
În desfăşurarea melodică a Axioanelor, compozitorii au utilizat toate
procedeele muzicale bizantine specifice stilului stihiraric din care nu lipsesc
frazele muzicale frumos conturate, formulele cadenţiale pe treptele
principale ale glasurilor în care a fost alcătuită cântarea, scări şi moduri
diferite, de asemenea formule ritmico-melodice sugestive devenite clasice,7
iar pentru evitarea monotoniei dar mai ales pentru a scoate în evidenţă
frumuseţea şi curăţenia sufletească a celei care este preacinstită prin această
cântare, protopsalţii au apelat din plin la modulaţii8 prin folosirea întregului
arsenal de ftorale, fie trecând dintr-un gen în altul, fie modulând în cadrul
genului.
Trebuie amintit faptul că, spre deosebire de celelalte imne din cultul
liturgic în care este specificat foarte clar, de către copist, în manuscris,
numele autorului grec cât şi al traducătorului român, cum găsim la Polielee,
Doxologii, Heruvice şi Chinonice, în cazul de faţă ne-am confruntat cu
această problemă de a nu şti cui aparţine varianta în original şi de asemenea
numele traducătorului de origine română. O altă problemă pe care am
întâlnit-o este şi aceea de a şti numele autorului grec cât şi al celui care a
tradus în româneşte (ex. Axioanele compuse de Dionisie Fotino şi traduse de
Anton Pann),9 însă neavând acces la varianta originală în limba greacă nu
cântărilor: un meşteşug şi multe controverse, Studii de muzicologie bizantină, Ed.
Muzicală, Bucureşti, 2012; Vezi şi SEBASTIAN BARBU-BUCUR, Lexicon pentru
cursurile de Paleografie muzicală bizantină, Muzică psaltică, Tipic, Liturgică şi
Imnografie, p. 18; Manuscrise psaltice româneşti şi bilingve în notaţie cucuzeliană, în SM
XII, Bucureşti, 1976, p.118-181; „Filothei sin Agăi Jipei. Psaltichie rumânească, Vol. I,
Catavasier”, în Izvoare ale muzicii româneşti. Documenta et Transcripta, vol. VII A,
Bucureşti, Ed. Muzicală, 1981; „Filothei sin Agăi Jipei. Psaltichie rumânească, Vol. II,
Anastasimatar”, în Izvoare ale muzicii româneşti. Documenta et Transcripta, vol. VII B,
Bucureşti, Ed. Muzicală, 1984; „Filothei sin Agăi Jipei. Psaltichie rumânească, Vol. III,
Stihirariul”, în Izvoare ale muzicii româneşti. Documenta et Transcripta, vol. VII C,
Bucureşti, Ed. Muzicală, 1986; „Filothei sin Agăi Jipei. Psaltichie rumânească, Vol. IV”,
Stihirariu, în Izvoare ale muzicii româneşti. Documenta et Transcripta, vol. VII D,
Bucureşti, Ed. Muzicală, 1992; VICTOR ŞAPCĂ, Muzicieni psalţi în Oltenia şi contribuţia
lor la românirea cântărilor bisericeşti, în Revista „Mitropolia Olteniei” (MO), Nr. 5-8,
mai-august, Craiova, 2012, p. 222-249.
5
GHEORGHE CIOBANU, „Anton Pann şi românirea cântărilor bisericeşti. La aniversarea
a 175 de ani de la naşterea sa”, în Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, vol. 1,
Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, 1974, pp. 319-320.
6
COSTIN MOISIL, Rolul lui Macarie Ieromonahul şi al lui Anton Pann în adaptarea
cântărilor în limba română. O cercetare istoriografică, p. 24.
7
I. POPESCU PASĂREA, Principii de muzică bisericească orientală (psaltică),
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1939, p. 222.
8
VICTOR GIULEANU, Melodica bizantină, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1981, p. 164.
9
ANTON PANN, Heruvico-Chinonicar, Ed. Didahia Severin, Drobeta Turnu-Severin,
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putem face o analiză comparativă completă. Foarte rar găsim manuscrise şi
tipărituri în care se specifică numele atât al autorului variantei originale cât
şi al traducătorului, aşa cum am descoperit o variantă a unui Axion, ehul II
plagal, alcătuit de Grigorie Protopsaltul şi tradus de Amfilohie Iordănescu.10
În analiza ce urmează se va pune accentul pe modul în care se
reflectă în opera autorilor tradiţia muzicii bizantine, delimitând structurile
muzicale ale ehurilor, potrivit teoriei muzicii bizantine11 şi odată cu acestea
modulaţiile. Unul dintre cele mai importante lucruri de urmărit ar trebui să
fie perfecta îmbinare a textului cu melodia care îşi are rolul de a sprijini şi
de a scoate în relief sensul textului pentru ca acesta să poată pătrunde cu
uşurinţă în minţile şi inimile oamenilor. Raportul dintre melodie şi text în
compoziţii era privit din perspectivă dublă: reflectarea muzicalităţii limbii în
melodie şi concordanţa între text şi melodie.12 În acest sens am împărţit
axionul în fraze pentru a putea scoate în evidenţă legătura în rugăciune a
liniei melodice cu textul liturgic. Parcursul analitic va avea în vedere
următoarele aspecte: analiza textului (delimitarea textului după cadenţe),
ethosul glasului,13 scara glasului, melodia - originea melodiei (traducere 2012, p. 107-191.
10
ANTON V. UNCU, Antologhion, Ed. Tipografiei Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1947,
p. 333, iar varianta în original o găsim în B.S.S. (Biblioteca Sfântului Sinod), ms. rom., I. 54,
p. 200.
11
Χρύσανθος, „Θεορητικόν Μέγα τῆς Μουσικῆς”, Τεργέστη, 1832, [Χρυσάνθου, Μέγα
Θεορητικόν τῆς Βυζαντινς Μουσικῆς], Ἀθῆναι, (Γ΄ έκδοσις μετὰ εἰσαγωγῆς Γ.
Χατζηθεοδώρου, καθηγηθοῦ βυζαντινῆς μουσικῆς), Βυζαντινές Ἐκδόσεις κ. Σπάνου,
1976/1977, p. 132; Vezi şi GERGIOS N. KONSTANTINOY, Qeoria kai praxi ths
ekklhsiastikhs mousikhs, Aqhna, 2003; J.B. REBOURS, Traite de Psaltique, theorie et
practique du chant dans l’eglise grecque, Ed. Alphonse Picard & Fils, 82 rue Bonaparte 82,
Paris, 1906; I. POPESCU PASĂREA, Principii de muzică bisericească orientală
(psaltică), Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1939; VICTOR GIULEANU,
Melodica bizantină, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1981; MACARIE IEROMONAHUL,
Theoretikon, Viena, 1823; ANTON PANN, Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericeşti
sau gramatica melodică, Bucureşti, 1845; GRIGORE PANŢÂRU, Notaţia şi ehurile
muzicii bizantine, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1971; NICOLAE LUNGU, Pr. prof GRIGORIE
COSTEA, Prof. ION CROITORU, Gramatica muzicii bisericeşti psaltice – studiu
comparativ cu notaţia liniară, Bucureşti, 1997; Preot lect. dr. STELIAN IONAŞCU, Teoria
muzicii psaltice, pentru seminariile teologice şi şcolile de cântăreţi, Ed. Sofia, Bucureşti,
2006.
12
GHEORGHE CIOBANU, Raportul dintre text şi melodie în muzica psaltică românească,
în Studii de etnomuzicologie şi bizantinologie, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1979, vol. II,
p. 257.
13
Ethosul melodiilor, în funcţie de concepţiile esteticii antice, stă la baza organizării
structurale a muzicii bisericeşti, iar melodia însoţită de suportul textului teologic şi
înveşmântată cu lirismul său bogat generează simbolisme şi sensuri teologice ce au ca punct
central conţinutul anastatic şi teologia zilei a 8-a- ziua Împărăţiei şi a experierii directe a
veşniciei. Elementul ethosului este parte componentă a structurii ehului, acesta figurând
între cei şase parametrii enunţaţi de V. Giuleanu (formulele şi cadenţele specifice,
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„românire” sau creaţie originală), ambitusul melodic (vom lua în
considerare intervalele începând cu terţa), punctul culminant,14 intervale şi
microtonii, prezenţa şi rolul ftoralelor, modulaţia; aplicarea metodei
comparate pentru surprinderea unor elemente morfologice diferite; aspecte
ale liniei modale configurative; caracteristici modale specifice – sunete
pilon; modulaţia după criteriul contextului modal (modulaţie pasageră sau
pasaj modulatoriu autentic); ritmul, tempoul şi agogica - formule ritmicomelodice şablon; formule ritmico-melodice atipice; punctuaţia variată:
(cezuri, cadenţe, cadenţe atipice);
În studiul de faţă mi-am propus spre analiză comparată, unul dintre
axioanele descoperite în cercetarea pe care am început-o de a redescoperi şi
a scoate la lumină toate compoziţiile şi variantele melodice ale rugăciunii
închinate Maicii Domnului, Cuvine-se cu adevărat, din cadrul Sfintei
Liturghii. Acest axion aparţine lui Grigorie Protopsaltul după cum notează şi
Amfilohie Iordănescu în Buchetul său muzical la pagina 339. Deşi nu
deţinem varianta originală a acestui axion în limba greacă pentru a compara,
rămânem la părerea că piesa este compusă de Grigorie Protopsaltul întrucât
acest lucru mai este amintit nominal şi în manuscrisul 4342 de la B.A.R. la
fila 50r unde tot Amfilohie notează că axionul este compus de Grigorie
Întâiul Psalt. Există numai puţin de şapte variante ale acestui axion traduse
în româneşte de autori diferiţi, amintiţi mai sus, variante pe care le vom
supune unei analize din punct de vedere muzical prin comparaţie între ele,
în care vom încerca să desprindem asemănări, deosebiri, formule cadenţiale
specifice precum şi fragmentele modulatorii la fiecare variantă în parte.
În notele bibliografice am enumerat şi circulaţia axionului analizat în
sursele manuscrise şi anume: Biblioteca Academiei Române (B.A.R.) şi
Biblioteca Sfântului Sinod (B.S.S.), Biblioteca Mănăstirii Stavropoleos
(B.M.S.), Biblioteca Naţională Română (B.N.R.), Biblioteca Mănăstirii
Lainici (B.M.L.), Biblioteca Mănăstirii Dintr-un Lemn (B.M.D.L.),
Biblioteca Seminarului Craiova (B.S.C.), precum şi în tipăriturile existente.
intervalica, sistemul de funcţionalităţi, ritmica, ambitusul liniilor melodice, ethosul, în
Melodica Bizantină, p. 22).
14
Principiul punctului culminant este, în general, respectat la majoritatea autorilor propuşi
spre analiză. Întrucât, în majoritatea cazurilor, punctul culminant este adus în a treia parte a
piesei, observăm că el corespunde vechii concepţii despre proporţia de aur (sectio aurea),
care îşi are obârşia în mentalitatea antichităţii, fiind folosit în arta tuturor timpurilor.
Culminaţia respectivă este adusă fie la nivel diastematic (cea mai înaltă treaptă atinsă de pe
parcursul întregii cântări), fie la nivel tematic, fie la nivel arhitectonic (cel mai lung
fragment melodico-cadenţial), Arhid. RĂZVAN - CONSTANTIN ŞTEFAN, Stihirile
dogmatice anastasime ale Vecerniei sâmbetelor octoihului, izvoarele liturgice şi tradiţia
muzicală (sec. XI până în prima jum. a sec XIX), Ed. Basilica Bucureşti, 2014, p. 293, apud
VASILE ILIUŢ, De la Wagner la contemporani, vol. IV, Ed. Muzicală a Uniunii
Compozitorilor, Bucureşti, 1998, p. 243.
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Structura poetică a Axionului
Textul în limba greacă
Άξιον εστίν ως αληθώς
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την
αειμακάριστον και παναμώμητον
και μητέρα του Θεού ημών. Την
τιμιωτέραν των Χερουβείμ και
ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των
Σεραφείμ την αδιαφθόρως Θεόν

Textul în limba română
Cuvine-se cu adevărat să te fericim,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea
fericită şi prea nevinovată şi Maica
Dumnezeului nostru.
Ceea ce eşti mai cinstită decât
Heruvimii şi mai mărită fără de
asemănare decât Serafimii, care fără
stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai
născut, pre Tine cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Λόγον τεκούσαν, την όντως
Θεοτόκον, Σε μεγαλύνομεν.
Cuvine-se cu adevărat… compus de: Grigorie Protopsaltul şi
tradus de Macarie Ieromonahul,15 Anton Pann,16 Ghelasie Basarabeanu,17
Iosif Naniescu,18 Oprea Demetrescu19 şi două variante semnate Anonim 120
şi Anonim 2.21
15

BSS, ms. rom. II. 34, f.165v; BAR (Biblioteca Academiei Române), ms. rom. 3978,
f.434r (p.903); ms. rom. 2343, f. 359v sau 182v; BMS (Biblioteca Mănăstirii Stavropoleos),
ms. rom. – gr. 5629, f.220r.
16
BSS, ms. rom. II.19, p.133; ms. rom. II. 34, f.20r; BAR, ms. rom. 4490, f. 156r, (p.353);
ms. rom. 4328, f.258v (orig.) şi 85v (neorig.); ms. rom. 3288, f. 35r (p. 80); ms. rom. 2343,
f. 348r sau (177r); BNR (Biblioteca Naţională a României), ms. rom. 10567, f.46v; ms.
rom. 17541, f.116r, p. 59; B.S.C. (Biblioteca Seminarului Craiova), ms. rom. 14047, f.73r;
ms. rom. 14048, p.206; ANTON PANN, Heruvico-Chinonicar, p. 102; OPREA
DEMETRESCU, Antologie Musico-Eclesiastică, p.180.
17
BSS, Ms. Rom. I. 23, f.055v; Ms. Rom. – gr. I. 54, p.208, f. 103v; Ms. Rom. I. 59, f.83v;
ms. rom. I. 59, f.88r; ms. rom. II. 10, f. 045r; ms. rom. II.12, f.168r; ms. rom. II. 67, f.76v;
BAR, ms. rom. 4028, f.122v (p.226); ms. rom. 5470, f.232r (orig.) şi f. 226r (neorig.); ms.
rom. 4170, f.178r; ms. rom.-gr. 4194, f. 57r; ms. rom. 454, f. 17r, (p.39); ms. rom.- gr. 304,
f. 271v (p. 524); ms. rom.- gr. 202, f. 76r (p.143); ms. rom. 835, f.7r; ms. rom. –gr. 1804,
f.215r; ms. rom. 4344, f.27v; ms. rom. 3268, f.76r; ms. rom. 4342, f.50r; ms. rom. 3197,
f.72v (p.130);ms. rom. 3807, f.77v; ms. rom. 1094, f.160r; ms. rom. 5465, f.136r; BNR,
ms. rom. – gr. 4483, f.10v; BMS, ms. rom. – gr. 7294, p.66; ms. rom. 91m, f.92r; B.M.L.
(Biblioteca Mănăstirii Lainici), ms. rom. (fără cotă) Antologhion,1896, f.52r; B.M.L.D.
(Biblioteca Mănăstirii Dintr-un Lemn), ms. rom. 1367, Liturghier, 1836, f. 97r;
GHELASIE BASARABEANU, Liturghier…, p. 108; Ierom. AMFILOHIE
IORDĂNESCU, Buchet de Muzică (Psaltichii), p. 39.
18
BSS, Ms. Rom.I. 17, f.34v.
19
BSS, Ms. Rom.III. 29, p.726; OPREA DEMETRESCU, Antologie Musico-Eclesiastică,

182

Analiza textului:
Textul împărţit după delimitarea cadenţelor:
Numele
Textul împărţit după delimitarea cedenţelor:
traducătorului
Cuvine-secu adevărat (Di) să te fericim,(Di) Născătoare de
Dumnezeu, (Di) cea pururea fericită?
şiprea
nevinovată (Di - gl. 6) şi Maica Dumnezeului nostru.(Ni) Ceea
Macarie
ce eşti mai cinstitădecât Heruvimii (Vu – gl. 2) şi mai mărită (Vu’ – gl.
Ieromonahul 2) fără de asemănare decât Serafimii, (Ni)care (Ga – gl. 2) fără
stricăciune (Di) pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, (Di) pre Tine ceacu
adevărat (Di) Născătoare de Dumnezeu te mărim.(Ni)
Cuvine-secu adevărat (Di) să te fericim,(Ni’) Născătoare
de
Dumnezeu, (Ni) cea pururea (Ga –
Anton Pann gl. 2) fericită (Di – gl. 2) şi prea nevinovată (Vu) şi Maica
Dumnezeului nostru.(Ni) Ceea ce eşti
mai cinstită decât Heruvimii (Ni’) şi mai mărită (Zo’) fără de
asemănare decât Serafimii, (Ni)
care (Ga – gl. 2) fără stricăciune?pe Dumnezeu Cuvântul ai născut,
(Di) pre Tine (Zo’)cea cu adevărat (Di) Născătoare de Dumnezeu te
mărim.(Ni)
Cuvine-secu adevărat (Di) să te fericim,(Di) Născătoare de
Dumnezeu, (Di) cea pururea fericită
Ghelasie
(Di – gl. 2) şiprea nevinovată (Di - gl. 6) şi Maica (Di)Dumnezeului
Basarabeanu nostru.(Ni) Ceea ce eşti mai cinstită (Di) decât Heruvimii (Vu – gl. 2)
şi mai mărită (Vu’ – gl. 2) fără de asemănare decât Serafimii, (Ni)
care (Ga – gl. 2) fără stricăciune (Di) pe Dumnezeu Cuvântul ai
născut, (Di) pre
Tine (Zo’) cea cu adevărat (Di) Născătoare de Dumnezeu te mări
(Ni)...... i (Pa).... m.(Ni)
Cuvine-secu adevărat (Di) să te fericim,(Di) Născătoare
de
Dumnezeu, (Di) cea pururea fericită
Iosif Naniescu (Di –gl.2) şi prea nevinovată (Di) şi Maica Dumnezeului
nostru.(Ni)Ceea ce eşti mai cinstită
decât Heruvimii (Vu – gl. 2) şi mai mărită (Di) fără de asemănare
decât Serafimii, (Ni) care (Ga
– gl. 2) fără stricăciune (Di) pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, (Di)
pre Tine cea cu adevărat
(Di) Născătoare (Ke) de Dumnezeu te (Pa) mărim.(Ni)
Cuvine-secu adevărat (Di) să te fericim,(Ni’) Născătoare de
Dumnezeu, (Ni) cea pururea (Ga –
gl. 2) fericită (Di – gl. 2) şi prea nevinovată (Vu) şi Maica

Oprea

p.180.
20
Anonim, NEAGU IONESCU, Buchet musical, Tipografia Alessandru Georgescu, Buzău,
1881, p. 155.
21
BSS, ms. rom., II-158, f.200r; BAR, ms. rom.-gr. 5486, f.92 sau 97r; BMS, ms. rom.
4941, p.143.
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Demetrescu

Anonim 1

Anonim 2

Dumnezeului nostru.(Ni) Ceea ce eşti
mai cinstită decât Heruvimii (Vu – gl. 2) şi mai mărită (Ni’) fără de
asemănare decât Serafimii, (Ni)care ? fără stricăciune ?pe Dumnezeu
Cuvântul ai născut, (Di) pre Tine (Zo’) cea cu adevărat
(Di) Născătoare de Dumnezeu te mărim.(Ni)
Cuvine-secu adevărat (Di) să te fericim, Născătoare de Dumnezeu,
(Di) cea pururea fericită
(Di – gl.2) şiprea nevinovată (Di – muştar) şi Maica Dumnezeului
nostru.(Ni)Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii (Vu – gl. 2) şi
mai mărită (Vu’) fără de asemănare decât Serafimii, (Ni) care (Ga–
gl. 2) fără stricăciune (Di) pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, (Di) pre
Tine (Zo’) cea cu adevărat (Di) Născătoare (Ke) de Dumnezeu te
mărim.(Ni)
Cuvine-secu adevărat (Di) să te fericim,(Di) Născătoare
de
Dumnezeu, (Di) cea pururea fericită?
şiprea nevinovată ?şi Maica Dumnezeului nostru.(Ni)Ceea ce eşti mai
cinstită decât Heruvimii?
şi mai mărită ?fără de asemănare decât Serafimii, (Ni) care ? fără
stricăciune ?pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, (Di) pre Tine cea cu
adevărat (Di) Născătoare de Dumnezeu te mărim.(Ni)

La o privire de ansamblu în tabelul de mai sus, cu textul Axionului
împărţit pe cadenţe pentru fiecare dintre traducători, observăm că fiecare
şi-a pus amprenta personală prin aducerea unor cadenţe în plus sau în minus
sau prin cadenţarea liniei melodice pe o altă treaptă de la o variantă la alta.
Însă este de remarcat faptul că toţi cei şapte traducători au păstrat în linii
mari structura arhitectonică a variantei originale, existând foarte multe
similitudini între fragmentele melodice. Acest adevăr reiese din faptul că, în
cea mai mare parte, toate variantele se întâlnesc la un moment dat pe aceiaşi
cadenţă, pe acelaşi text, cu acelaşi discurs melodic, diatonic sau
modulatoriu.
Analiza acestui axion se va face pe fraze muzicale, prin compararea
celor şapte variante traduse în româneşte.
Ethosul glasului
Ehul al IV-lea plagal face parte din categoria genului diatonic fiind
plagalul (derivatul) ehului IV autentic. Mai este numit şi hipomilesian şi
întrebuinţează scara diatonică cu baza în Ni şi este cel mai apropiat ca
factură şi ethos de muzica europeană occidentală, fiind asociat cu majorul
natural din conceptual tonal de creaţie – Do major.22 În realitate, fiind vorba
de două sisteme muzicale diferite, unul modal, celălalt tonal, fiecare cu legi

22

Preot lect. dr. STELIAN IONAŞCU, Teoria muzicii psaltice, p. 149.
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proprii de conducere, cu zone de provenienţă aflate la poli opuşi (RăsăritApus), ehul IV plagal nu este identic cu Do major.
După cum îl caracterizează Sf. Ioan Damaschin, modul al VIII – lea
este încununarea şi menirea glasurilor care există, cu melodia cea mai
frumoasă, răsunând ca o culme între celelalte glasuri.23
Scara glasului
Ehul IV plagal foloseşte scara diatonică având tonica Pa. Sunetele
pilon ale acestui eh sunt I-Ni, III – Vu, IV – Ga şi V – Di. Pentru o anumită
categorie de cântări, cum ar fi tropare, condace şi sedelne, este întrebuinţată
o scară diatonică specială, după sistemul trifoniei, cu baza în Ga.
Ni
Pa
Vu
Ga
Di
Ke
Zo
Ni’
4

3

2

4

4

3

2

Melodia acestui axion este originală a lui Grigorie Protopsaltul şi
tradusă în limba română de Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Ghelasie
basarabeanu, Iosif Naniescu, Oprea Demetrescu şi două variante semnate
anonim.
Ambitusul melodic al axioanelor traduse în româneşte este cuprins
între Di grav din octava mică şi Ga’ din octava a doua, (septimă mică peste
octavă sau quartadecimă mică) interval atins în varianta tradusă de anonim
1.
- Macarie – Ke grav – Vu’
- A. Pann – Ke grav – Vu’
- Ghelasie B. - Ke grav – Vu’
- Iosif N. - Ke grav – Pa’
- Oprea Dem. - Ke grav – Pa’
- Anonim 1 - Di grav – Ga’
- Anonim 2 - Ke grav – Vu’
Intervalele melodice, întâlnite frecvent la toţi cei şapte traducători,
sunt următoarele:
- terţă mare ascendent şi descendent;
- terţă mică ascendent şi descendent;
- cvartă perfectă ascendent şi descendent;
- cvintă perfectă ascendent şi descendent;
- sextă mică ascendent (afară de Oprea D.);
- octavă perfectă ascendent;
- octavă perfectă descendent (Anton P. şi Oprea Dem.)
23

ΧΡΎΣΑΝΘΟΣ, Θεορητικόν Μέγα τῆς Μουσικῆς, p. 167.
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Punctul culminant
Axioanele traduse respectă în general principiul punctului culminant.
Există însă deosebiri între variante când culminaţia este adusă diferit: fie
diastematic, fie arhitectonic, pe modulaţie sau pe expresii diferite, fie
concluzionând pe alte cadenţe. Cum vom observa sunt şi asemănări, fraze
identic prelucrate după varianta originală de toţi autorii.
În variantele traduse de Macarie şi Ghelasie, culminaţia este adusă
de ambii autori, identic, la nivelul expresiei şi mai slăvită, printr-un discurs
melodic treptat ascendent, anabatic, în ehul II cromatic. Linia melodică este
cursivă şi construită pe principiul dependenţei sale faţă de text. Ambitusul
frazei este de octavă perfectă şi atinge treapta Vu’ din octava a doua.
Traseul descendent, katabatic se realizează în ehul IV plagal la nivelul
expresiei fără de asemănare decât Serafimii, formulă cadenţială cu centru
de atracţie pe tonica glasului. Macarie mai aduce o modulaţie pasageră în
ehul II plagal pe expresia asemănare, după care linia melodică revine în
ehul IV plagal cadenţând ca şi Ghelasie pe tonică:
Macarie I. / Ghelasie B.

Anton Pann culminează la nivelul expresiei decât Heruvimii pe un
traseu melodic diatonic, deosebit de Macarie şi Ghelasie, în care debutează
cu un salt de cvintă perfectă după care linia melodică construită anabatic
atinge sunetul cel mai înalt al variantei sale Vu’, cu rezolvare cadenţială pe
sunetul Ni’. La toţi autorii există o asemănare în proporţie de 80 % între
variantele traduse atât la nivel architectonic cât şi ca modulaţii. Axionul lui
Anton Pan face notă discordantă în multe zone ale piesei aducând fragmente
melodico-cadenţiale inedite şi cu modulaţii pe alte expresii în comparatie cu
celelalte traduceri:
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Anton P.

De asemenea observăm foarte mari asemănări între varianta lui A.
Pann şi Oprea Dem. După cum ştim Oprea Dem. a fost ucenicul lui Anton
P.24 numit de Părintele Prof. Univ. Dr Alexie Buzera “al doilea Anton
Pann”.25 Putem admite că Oprea Demetrescu a prelucrat varianta sa după
cea al lui Anton Pann pentru că, după cum vom observa la analiza pe fraze
discursul melodic al acestuia urmează întocmai maestrului său pe anumite
pasaje.
Ne reţine atenţia varianta semnată Anonim 1 care aduce culminaţia
pe aceiaşi expresie ca Macarie şi Ghelasie, şi mai mărită, cu dispunere a
neumelor identică, dar linia melodică nu este cromatică, cum întâlnim la cei
doi, ci diatonică, cadenţând tot pe Vu’ din octava a doua dar după ce atinge
mai întâi sunetul Ga’ din octava a doua. Discursul melodic are caracter de
melismă, autorul folosind numai puţin de 14 neume pe vocala „i”. Varianta
semnată anonim 1 atinge cel mai înalt sunet - Ga’dar şi cel mai de jos – Di
grav din octava mică:
Anonim 1

Fraza 1 - Cuvine-se cu adevărat să te fericim…,

24

Pr. prof. dr. NICU MOLDOVEANU, Istoria muzicii bisericeşti la români, Ed. Basilica,
Bucureşti, 2010, p. 94; Muzica bisericească la români în sec. al – XIX – lea, în rev. G.B.,
nr. 11-12, an 1982, p. 903.
25
ALEXIE AL. BUZERA, Cultura muzicală românească de tradiţie bizantină din sec. al
– XIX – lea, Fundaţia Scrisul Românesc, 1999, p. 375.
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Toţi autori debutează identic prin salt de cvartă perfectă şi cu un
discurs melodic ritmat din care nu lipsesc trioletele. De asemenea pe
parcursul acestei propoziţii melodice întâlnim la toţi autorii aceiaşi formulă
cadenţială cu caracter de melismă, adusă printr-un salt de cvintă perfectă:

La nivelul expresiei să te fericim întâlnim prima modulaţie din acest
axion, fiind o modulaţie cromatică în ehul II plagal, pe care o întâlnim
numai la Macarie, prin plasarea ftoralei Di de glas VI pe aceiaşi treaptă,
cadenţând pe Di. Este o modulaţie pasageră alcătuită din cinci neume, după
care în propoziţia următoare se revine în zona diatonică. Discursul melodic
la Anton Pann ca şi la Oprea D. este diferit de al celorlaţi autori. Linia
melodică rămâne în zona diatonică cu centru de atracţie pe treapta Ni’.
Faptul că Oprea D. urmează aceiaşi linie melodică, ne îndreptăţeşte să
credem că varianta lui este o prelucrare după Anton Pann, ştiut fiind că
Oprea D. a fost ucenicul lui A. Pann. Ghelasie, Iosif N. şi Anonim 2 au
acelaşi discurs melodic nemodulatoriu cu cadenţă imperfectă pe Di. La fel şi
varianta axionului semnată anonim 1 urmează acelaşi traseu melodic cu
deosebirea că înainte de cadenţa pe Di, autorul aduce ftoraua cromatică
muştar scoţând în evidenţă sunetul Ga diez din lucrarea ftoralei muştar.
Concluzionând, observăm că în afară de Anton P. şi Oprea D., care
cadenţează pe Ni’, toţi cei cinci autori termină această propoziţie melodică
pe Di (Macarie şi Anonim 1 pe Di cromatic iar Ghelasie, Iosif, Anonim 2 pe
Di diatonic):
Macarie I.

Ghelasie B. / Iosif N. / Anonim 2
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Anton P. / Oprea D.

Anonim 1

Fraza 2–Născătoare de Dumnezeu…,
În următoarea propoziţie melodică, adusă la nivelul expresiei
Născătoare de Dumnezeu, toţi autorii debutează cu acelaşi sunet şi anume
tonica ehului -Ni, ajungându-se aici printr-un salt descendent de cvintă
perfecta de la cadenţa Di. Excepţie fac A. Pann şi O. Dem. care aduc un salt
de octavă perfectă descendent întru-cât în fraza anterioară au cadenţat pe Ni’
din octava a doua. Cursul melodic este acelaşi la toţi autorii, cu mers treptat
ascendent identic din punct de vedere intervalic şi ritmic pe tot traseul
octavei, cu deosebirea că la revenire, Anton P. şi Oprea D. păstrează aceiaşi
notă personală de a aduce ceva nou şi anume un fragment melodicocadenţial pe tonică, Anton P. cadenţând după salt de 4-tă ascendent, iar O.
Dem. după un salt de 5- tă ascendent). Toţi ceilalţi autori aduc o cadenţă
imperfectă pe Di printr-o formulă melodico-cadenţială identică, îmbogăţită
melodic şi ritmic prin două salturi (6-tă mică şi 4-tă perfectă).
La nivelul acestei fraze muzicale mai trebuie amintit că atât la
Macarie cât şi la Anonim 1 în debutul frazei se revine din cromatic în
diatonic prin ftoraua diatonică a lui Ni plasată pe treapta corespunzătoare
ftoralei, deoarece aceşti doi autori sunt singurii care în fraza anterioară să te
fericim, au modulat în ehul II chromatic:
Macarie I. / Ghelasie B. / Iosif N. / Anonim 1 / Anonim 2
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Anton P. – salt de 4-tă perfecta

Oprea D. – salt de 5tă perfectă

Fraza 4 – cea pururea fericită şi prea nevinovată…,
În continuare toţi autorii (afară de Anton P. şi O. Dem.) aduc la
sfârşitul acestei fraze muzicale o cadenţă pe treapta Di cromatic în ehul II
autentic, la nivelul expresiei fericită. Fraza debutează (Macarie, Ghelasie,
Iosif, anonim 1, anonim 2) cu un salt de 4-tă perfectă de pe treapta Di, care a
reprezentat cadenţa frazei anterioare. Ea continuă identic la toţi autorii
printr-un mers treptat descendent, excepţie făcând Iosif N. care aduce mici
modificări melismatice şi ritmice. Modulaţia este adusă cu caracter de
melismă pe vocala feric...i….tă prin plasarea ftoralei Di a ehului II autentic.
Deosebirea există din nou la Anton P. şi O. Dem. Debutul frazei la cei doi
autori este de pe tonica glasului (Ni) cu salt de cvintă perfectă modulând în
ehul II cromatic prin aducerea ftoralei Di cromatic a glasului 2 pe silaba
pu..rurea. Urmează o formulă cadenţială identică la ambii autori cu cadenţă
pe Ga cromatic (ehul II), pe expresia cea pururea, nemaiîntâlnită la ceilalţi
autori. Continuarea propoziţiei melodice la Anton P. este diferită ca şi
discurs melodic, cu salt de 4-tă perfectă şi îmbogăţită ritmic cu digorgon, în
timp ce O. Dem. continuă linia melodică tot în glas 2 ca şi ceilalţi autori:
Macaraie I.
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Iosif N. – discurs melodic diferit pe cadenţă, nemodulatoriu

Anton P.

Oprea D.– debut identic şi final diferit:

În propoziţia melodică construită pe textul şi preanevinovată,
Macarie, Ghelasieşi Anonim 1 revin din zona cromatică în diatonic pe
treapta Ke prin ftoraua diatonică a lui Ke. Linia melodică merge treptat
ascendent, anabatic, până la treapta Ni’ coborând treptat printr-un procedeu
secvenţial, modulând spre finalul frazei cromatic, în ehul II plagal prin
ftoraua Di de glas 6. Excepţie face varianta anonim 1 care aduce pe treapta
Di ftoraua muştar. Toţi cei trei autori cadenţează pe Di cromatic. Iosif merge
pe acelaşi tipar melodic cu mici modificări ritmice cadenţând spre deosebire
de cei trei, pe Di diatonic fără să moduleze. Anonim 2 nu modulează şi nu
aduce nici cadenţa Di.
Anton P. şi O. Dem. continuă în nota personală cu un fragment
melodic cu centru de atracţie cadenţial pe Vu diatonic, dar cu discurs
melodic diferit. Anton P. iese din cromatic, dar nu revine în diatonic ca
ceilalţi autori. Linia melodică continuăcu o modulaţie în genul enarmonic
prin aducerea ftoralei enarmonice agem pe treapta Zo’, pe silaba prea.
Cadenţează pe treapta Vu diatonic după ce revine în ehul IV plagal în
interiorul aceluiaşi fragment muzical, prin aducerea ftoralei Di diatonic pe
treapta corespunzătoare.
Oprea D. revine din glasul 2 pe treapta Ke prin ftoraua diatonică cu
acelaşi nume ca şi ceilalţi autori, dar cadenţează ca şi Anton P. pe Vu
diatonic:
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Macarie I. / Ghelasie B. / Iosif N. / Anonim 1

Anton P.

Oprea D.

Fraza 6 – şi Maica Dumnezeului nostru...,
Această frază reprezintă un fragment muzical în care toţi cei şapte
autori cadenţează pe tonica glasului Ni. Melodia debutează la Macarie,
Ghelasie, Anonim 1 cu salt de 4-tă perfectă Di - Ni’, la nivelul expresiei şi
Maica de unde se revine în diatonic din ehul II plagal prin aducerea ftoralei
Ni diatonic pe sunetul Ni’. Ghelasie aduce o cadenţă de Di după expresia
Maica. Discursul melodic este identic la toţi cei trei autori. Iosif şi Anonim
2 nu revin din cromatic întru-cât nu au modulat în fraza anterioară şi au o
linie melodică diatonică, personală, cu cadenţă pe tonica glasului. Fraza
melodică a celor cinci autori se desfăşoară pe un ambitus de octavă.
Stilul de traducere personal al lui Anton P. continuă şi la nivelul acestei
fraze. Oprea D. copiază identic pe Anton P. construind un fragment muzical
cu cadenţă pe tonica glasului ca şi ceilalţi autori:
Macarie I. / Ghelasie B. / Iosif N. / Anonim 1 / Anonim 2
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Anton P. / Oprea D.

Fraza 7 – Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii…,
Toate cele şapte variante traduse în limba română ale axionului lui
Grigorie Protopsaltul debutează la nivelul acestei expresii cu salt de octavă
perfectă ascendent, urmat de un salt descendent de 4-tă perfectă. Macarie,
Ghelasie şi Iosif modulează în ehul II autentic prin aducerea ftoralei Di de
glas 2 pe treapta Di, continuând printr-o formula cadenţială pe Vu cromatic.
Oprea D., Anonim1 şi Anonim 2 modulează şi ei în glas 2 dar diferit de
ceilalţi trei autori amintiţi anterior, prin sistemul numit paracordia, adică
aducerea ftoralei Ke de glas 2 pe treapa Ga (ftoraua întrebuinţată nu respectă
înălţimea ei reală). Şi aici fragmentul muzical cadenţează pe Vu cromatic.
Toţi cei şase autori aduc modulaţia în ehul II autentic la nivelul expresiei
heruvimii.
Anton P. se desprinde prin stilul caracteristic, construind o linie
melodică fără modulaţie, completând discursul melodic cu încă un salt de 5tă perfectă pe silaba decât. Această frază poate fi considerată punctual
culminant al variantei traduse de Anton P., întru-cât din punct de vedere
melodic, culminaţia întruneşte aspectele tematic şi arhitectonic. Nota cea
mai înaltă a acestei propoziţii melodice este sunetul Vu’ din octava a doua,
adusă prin mers treptat cu cadenţă pe Ni’ din octavă. Ambitusul liniei
melodice este de terţă mare peste octavă (decimă mare):
Macarie I. / Ghelasie B. / Iosif N.
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Oprea D. / Anonim 1 / Anonim 2

Anton P.

Fraza 8 – şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii...,
Prima propoziţie melodică a acestei fraze reprezintă la Macarie,
Ghelasie şi Anonim 1 punctul culminant al acestui axion. Culminaţia se
realizează pe expresia şi mai slăvită, la nivel diastematic pe un traseu
melodic care modulează în ehul II autentic în care se atinge sunetul Vu’ din
octava a doua, iar în varianta Anonim 1- se atinge treapta cea mai înaltă
dintre toate variantele traduse şi anume sunetul Ga’ din octava a doua.
Există şi o deosebire de text, Macarie şi Ghelasie folosesc expresia şi mai
slăvită, iar Anonim 1 expresia şi mai mărită. Culminaţia în această variantă
Anonim 1(la fel şi în varianta Anonim 2) se realizează diatonic, reveninduse din zona cromatică a frazei anterioare prin aducerea ftoralei Di diatonic
pe aceiaşi treaptă şi cadenţează printr-o formula inedită cu salt de 4-tă
perfectă pe Vu’ din octava a doua. Ambitusul propoziţiei melodice este de
octavă la Macarie şi Ghelasie, iar la Anonim 1 este de nonă.
Iosif ca şi Anonim 1 revine din zona cromatică construind un
fragment melodic simplu în genul diatonic cu cadenţă pe Di. Propoziţia nu
este dezvoltată şi nu reprezintă ca la ceilalţi autori punctual culminant:
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Anton P. se deosebeşte din nou de toţi autorii prin aducerea unei
cadenţe pe treapta Zo’ la nivelul aceleiaşi expresii, păstrând melodia în
genul diatonic. Se rămâne în zona culminaţiei şi în această variantă
atingându-se treapta Vu din octava a doua după care discursul melodic
cadenţează pe Zo cu o formulă cadenţială melismată, ritmizată cu ajutorul
trigorgonului.

Oprea D. iese din zona cromatică a frazei anterioare prin ftoraua
diatonică a lui Ke, realizând o linie melodică de data aceasta diferită de
maestrul său aducând o cadenţă pe treapta Ni’.

În partea a doua a cestei fraze toţi autori construiesc o linie
melodico-cadenţială pe tonica ehului. Însă fiecare dintre cei şapte autori se
exprimă personal din punct de vedere al discursului melodic. Întreaga
expresie fără de asemănare decât Serafimii are o culoare diatonică la toţi
autorii, excepţie făcând Macarie şi varianta Anonim 2, care aduc o
modulaţie pasageră în ehul II plagal pe expresia asemănare şi revin în genul
diatonic prin ftoraua diatonică a lui Di plasată pe silaba asemănare.
La Macarie şi Ghelasie debutul acestei propoziţii melodice se face
prin terţă mare descendent, întru-cât se revine din cadenţa Vu’ din octava a
doua a ehului II authentic prin ftoraua diatonică a lui Ni’ adusă pe aceiaşi
treaptă pe silaba „fără”.
Macarie I. / Anonim 2
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Fraza 9 – care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut…,
Pe expresia carea toţi autorii modulează în ehul II authentic cu
cadenţă pe treapta Ga, excepţie face axionul tradus de Anonim 2. Debutul
melodiei este prin salt de cvintă perfectă (Iosif debutează cu salt de 4-tă
perfectă), unde la toţi autorii apare ftoraua lui Di de glas 2. Expresia carea
este o melismă ritmată în ehul II autentic. La nivelul expresiei fără
stricăciune, toţi autorii revin în genul diatonic prin ftoraua lui Di diatonic,
excepţie făcând Anton P. care iese din zona cromatică prin ftoraua Ke
diatonic adusă pe aceiaşi treaptă:

Fraza se încheie cu o formula cadenţială identică la toţi autorii din
care reţinem saltul de cvintă perfectă ascendent Di-Pa’ cu rezolvare
cadenţială pe treapta Di.
Fraza 10 – pre tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu te
mărim.
Prima propoziţie melodică debutează cu o modulaţie în genul
enarmonic la toţi autorii, excepţie făcând Oprea D.Această modulaţie
reprezintă o melismă enarmonică adusă pe expresia pre tine cu cadenţă pe
treapta Zo’ (Ghelasie, Anton P., Anonim 1).Ceilalţi autori (Macarie, Oprea
D. Iosif. Anonim 2) nu aduc cadenţa pe treapta Zo’, ci continuă discursul
melodic spre treapta Ni’:
Anton P. / Ghelasie / Anonim 1

Macarie I. / Oprea D. / Anonim 2
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Iosif N. se deosebeşte cu un discurs melodic diferit:

Revenirea în diatonic a variantelor traduse de Ghelasie, Anton P. şi
Anonim 1 se realizează prin ftoraua lui Ni diatonic plasată pe Ni’ din
octavă. Toţi autorii, la finalul expresiei pre tine cea cu adevărat cadenţează
pe treapta Di:

Iosif N.

Finalul este în general foarte melismat la toţi autorii şi reprezintă o
concluzie pe textul Născătoare de Dumnezeu te mărim. Macarie şi Ghelasie
aduc câte o cadenţă de Pa, Iosif aduce şi el o cadenţă de Pa dar şi una de Ke
cu discurs melodic melismat destul de generos pe expresia te mărim,
folosind pe vocala măr…i….m numai puţin de 24 de neume identic cu
varianta Anonim 2. Anton Pann are un final la fel de larg, fără cadenţe,
ritmizat cu digorgon şi trigorgon, procedeu secvenţial, precum şi un salt de
sextă mică (Ke grav-Ga din octava centrală).
Oprea D. concluzionează simplu şi cadenţează ca şi ceilalţi autori pe
cadenţa finală Ni.
Ritmica melodiei
Întâlnim foarte multe formule ritmico-melodice utilizate mai ales pe
suportul melismelor. Aceste formule au la bază gorgonul, digorgonul şi
trigorgonul mai ales pe fragmentul melodico-cadenţial din finalul piesei
(Anton Pann, Ghelasie B.)
Ornamentica
Dată fiind complexitatea acestui axion atât de preferat de
compozitorii români amintiţi, în care fiecare şi-a pus amprenta personală cu
multă măiestrie şi pricepere, linia ornamentală este tot atât de variată şi
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complexă ridicându-se la nivelul celorlalte procedee muzicale ritmice,
intervalice, modulatorii, etc. Întâlnim toate semnele consonante aflate în uz,
semne ce înfrumuseţează melodia, alcătuind-o mai cursivă şi mai expresivă.
Modulaţii
În variantele traduse ale celor şapte autori de care ne ocupăm,
întâlnim o serie de modulaţii care subliniază mesajul teologic al textului
frumos înveşmântat de o linie melodică suport.
Macarie şi Anonim 1 aduc prima modulaţie, în acelaşi loc, pe
expresia fericim. Ambele modulaţii sunt pasagere cu schimbarea genului, în
ehul II plagal adusă prin ftoraua cromatică Di, la Macarie, iar în varianta
anonim 2 autorul aduce ftoraua muştar pe treapta Di, ambii cadenţând pe Di
cromatic. Revenirea în diatonic se realizează în fraza următoare prin ftoraua
Ni diatonic plasată pe silaba Năs... din cuvântul Născătoare:
Macarie I.

Anonim 1

Următorul pasaj modulatoriu se produce la nivelul expresiei cea
pururea fericită. Toţi autorii modulează în ehul II autentic prin aducerea
aceleiaşi ftorale Di plasată pe înălţimea reală, cadenţând pe Di chromatic
Macarie I., Ghelasie B., Iosif N., Oprea D., Anonim 1 şi Anonim 2 revin în
zona diatonică în propoziţia următoare, prin ftoraua Ke diatonic pusă pe
înălţimea reală a ftoralei, la nivelul expresiei şi prea nevinovată:
Macarie I. / Ghelasie B. / Iosif N. / Anonim 1 / Anonim 2
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În finalul acestei expresii Macarie, Ghelasie şi Anonim 1 mai aduc o
modulaţie scurtă în ehul II plagal prin folosirea ftoralei Di (Macarie şi
Ghelasie) şi muştar (anonim 1). Revin în fraza următoare în diatonic pe
expresia şi Maica prin ftoraua diatonică Ni adusă pe treapta Ni din octavă
după un salt de 4-tă perfectă:
Macarie I. / Ghelasie B. – Di de glas 6

Anonim 1 – muştar

În variantă tradusă de Anonim 2 revenirea în diatonic se face diferit
prin procesul transpozitoriu numit metatropia (modularea în cadrul aceluiaşi
gen, doar schimbarea glasului, fără ca ftoraua să fie adusă la înălţimea ei
reală) prin plasarea ftoralei Pa diatonic pe treapta Ke mutând discursul
melodic în tetracordul inferior Pa-Di, cu revenire în ehul IV plagal prin
ftoraua Di diatonic după un fragment muzical secvenţat cu caracter de
melisma:
Anonim 2

Anton P. şi Oprea D. aduc modulaţia la începutul frazei pe silaba
“cea pu…” după un salt de 5-tă perfectă, rezultând un pasaj modulatoriu
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mai lung decât la ceilalţi autori. Atât Anton P. cât şi Oprea D. aduc o
cadenţă în plus pe Ga, după expresia carea:
Anton P. / Oprea D.

Anton Pann realizează un joc modulatoriu, întrucât el nu revine în
diatonic pe această frază melodică, ci modulează prin shimbarea ethosului în
genul enarmonic prin aducerea ftoralei agem pe Zo la nivelul expresiei „şi
prea”, după care revine în diatonic prin ftoraua diatonică Di, cadenţând pe
treapta Vu, deosebit de ceilalţi autori:
Anton P.

La Macarie întâlnim mai multe pasaje modulatorii care însoţesc
expresiile heruvimii; fără de asemănare; Este un joc modulatoriu: cromatic
(ehul II authentic,
) – diatonic – cromatic (ehul II plagal, ) – diatonic
( ) La fel şi Ghelasie aduce acelaşi pasaj modulatoriu cromatic – diatonic,
fără să mai evadeze ca Macarie în cromatic:
Macarie I. / Ghelasie B.

Macarie I. – modulaţie pasageră în ehul II cromatic pe expresia
asemănare:
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Anonim 2 aduce şi el o modulaţie cromatică dar prin folosirea
ftoralei muştar:

Iosif aduce aceiaşi modulaţie în ehul II autentic pe expresia
heruvimii şi revine în diatonic prin ftoraua Di adusă pe expresia şi mai, la
înălţimea reală a ftoralei:

Oprea D. modulează identic ca şi varianta anonim 1 în ehul II
autentic, prin sistemul numit paracordia (proces transpozitoriu cu modulaţie
dintr-un gen în altul, în cazul în care nu se fundamentează pe înălţimea reală
a ftoralei). Modulaţia se produce prin apariţia ftoralei cromatice a lui Ke de
glas 2, primul revenind în diatonic prin ftoraua Ke diatonic, iar al doilea
autor prin ftoraua Di diatonic, ambele ftorale plasate fiecare pe treptele lor
corespunzătoare:
Oprea D.
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Anonim 1

Următoarea modulaţie este tot în ehul II autentic şi o întâlnim la toţi
autorii cu acelaşi discurs melodic pe modulaţie dar şi pe revenire în zona
diatonică prin ftoraua Di diatonic. Debutul propoziţiei melodice se
realizează prin salt de 5-tă perfecta la toţi autorii, excepţie face Iosif N. care
debutează cu 4-tă perfecta. La revenire în diatonic Anton P. aduce ftoraua
Ke diatonic mai târziu pe expresia fără stricăciune:
Macarie I. / Ghelasie B. / Oprea D. / Anonim 1 / Anonim 2

Iosif N.

Anton P.

Ultimul fragment modulatoriu este o structură enarmonică adusă la
nivelul expresiei pre tine, preluată din varianta originală de toţi autorii, mai
puţin Oprea D. şi Anonim 2. Discursul melodic este însă diferit la fiecare
dintre autori. Anton P., Ghelasie şi Anonim 1 aduc în plus o cadenţă pe
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treapta Zo. Revenirea în zona diatonică este identică la toţi cei care au
modulat:
Macarie I.

Anton P.

Ghelasie B. / Anonim 1

Iosif N.

Ne reţine atenţia din nou varianta tradusă de Anonim 2 întru-cât şi el
modulează dar nu enarmonic, ca ceilalţi autori. Pe acest pasaj el aduce o
structură a glasului I autentic prin plasarea ftoralei Pa diatonic ( ) pe treapta
Di, mutând linia melodică în tetracordul Pa – Di al ehului I autentic.
Procesul modulatoriu are aici valenţă dublă întru-cât, odată cu schimbarea
ehului şi înlocuirea lui cu un altul din acelaşi gen (diatonic), este schimbată
şi înălţimea ftoralei Pa a ehului I authentic de pe Pa pe Di. Acest proces
transpozitoriu se numeşte paracordia şi l-am mai întâlnit la acelaşi autor la
nivelul expresiei .....fericită şi prea nevinovată:
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Cadenţe
Cadenţe
Di
- imperfecte

Macarie
Ieromonahul
7

Anton
Pann

Iosif
Naniescu

Oprea
Dem.

Anonim
1

Anonim
2

4

Ghelasie
Basarabeanu
10

9

4

7

5

Vu

1

1

1

1

2

1

-

- perfecte

Ni

2

3

3

2

3

2

2

- finale

Ni

1

1

1

1

1

1

1

Zo

-

2

1

-

1

1

-

Ni’

-

2

-

-

2

-

-

Vu’

1

-

1

-

-

1

-

Ga

1

2

1

1

1

1

-

Ke

-

-

-

1

-

1

-

Pa

-

-

1

1

-

-

-

13

15

19

16

14

15

8

- atipice

Total

Abstract: Comparative Musical Analysis of a Sunday Hymn, Voice VIII
The presence in Romania of a significant cult dedicated to the Virgin Mary,
illustrated in iconography, music, hymnography, has made the Romanian
writers and composers of the nineteenth and twentieth centuries to focus on
the Axion hymn with much love and mastery, composing various melodies,
all the voices, bestowing great value upon this hymn among the liturgical
cult songs along with the Trisagions, Cherub Songs and the Chinonics.
In composing the song based on the text of this beautiful prayer
dedicated to the Mother of God, “It is truly right”, the composers used at the
beginning Greek psaltic music very much, first translating the variants of
Greek precentors literally, and then, they themselves were those who
composed beautiful songs in the new way, thus having a contribution to and
increasing the feeling of worship for the Mother of God among believers.
This hymn is one of Gregory Protopsaltis’, as Amfilohie Iordanescu
notes in his Musical bouquet on page 339. Although, we do not have the
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original version of this Greek hymn in order to draw a comparison, we do
believe that the song is composed by Gregory Protopsaltis since this aspect
is also mentioned in the 4342 manuscript of L.R.A. on page 50r tab;
Amfilohie being the one who states the fact that the hymn is composed by
Gregory the First Cantor.
In the bibliographical notes I have also mentioned the circulation of
the hymn analyzed in the manuscript sources, as it follows: the Library of
the Romanian Academy (L.R.A.) and the Library of the Holy Synod (LHS),
the Library of Stavropoleos Monastery (LSM), the Romanian National
Library (RNL), the Library of Lainici Monastery, (LLM), the Library of
One Wood Monastery (LOWM), the Library of the Seminary of Craiova
(LSC), as well as in the published works.
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Legăturile lui Mircea cel Bătrân cu Banatul
Pr. Dr. CONSTANTIN CILIBIA1
Cuvinte cheie: mitropolie, reşedinţă, regat, suzeranitate, ţar
Keywords: metropolitan, residence, kingdom, sovereignty, Czar
După Pogorârea „Sfântului Duh” a urmat întemeierea Bisericii
creştine după porunca Mântuitorului Iisus Hristos: „Mergând învăţaţi toate
neamurile pământului...” (Matei XXVIII, 19). Potrivit celor relatate de Sf.
Apostol Pavel în Epistola către romani, scrisă în anul 58, se arată că „a
împlinit propoveduirea Evangheliei lui Hristos” până în Iliria (Romani XV,
19). Episcopul Eusebiu de Cezareea Palestinei (265-339/40), cel mai mare
istoric din veacurile primare, care potrivit unei tradiţii, consemnată în Istoria
bisericească, afirma că Sfântul Apostol Andrei a propovăduit Cuvântul lui
Dumnezeu şi în Dacia Pontică.2
Tradiţia că Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost reluată
mai târziu şi de alţi scriitori bisericeşti, iar la noi a fost consemnată de
mitropolitul Dosoftei3 în Vieţile sfinţilor din luna noiembrie, ziua 30.
Începând cu secolul al IV-lea, prin edictul de la Milan din anul 313, religia
creştină devine religie de stat.4 În concluzie cea mai mare parte a teritoriului
ţării noastre a fost evanghelizat de Sf. Apostol Andrei şi pe bună dreptate
putem afirma că Biserica noastră creştină ortodoxă are succesiune
apostolică.
Datorită vicisitudinilor istorice, asemenea altor popoare europene, de
la începuturile formării sale, poporul român s-a organizat în mici stătuleţe,
numite cnezate şi voievodate. Când nevoile politico-militare se impuneau,
pentru a-şi apăra cauza naţională, acestea se mobilizau în lupta lor de
păstrare a fiinţei naţionale. Aşezările omeneşti din această perioadă se
caracterizează sub forma unor sate sau chiar grupe de sate cu elemente de
viaţă urbană. Odată efectuată unitatea politică-administrativ-teritorială,
datorită numărului mare de credincioşi, se impunea şi unitatea administrativbisericească.5
Dacă până la formarea primelor state feudale româneşti, funcţiona
câte un episcop pe lângă fiecare cneaz sau voievod, de acum se impunea
1

Preot la Parohia „Schimbarea la Faţă”, Băile Herculane.
Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. I,
Bucureşti, 1980, p. 55.
3
IBIDEM.
4
Istoria Poporului Român, Ed Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 140.
5
Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Op. cit. p. 240.
2
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alegerea un singur ierarh cu titlul onorific de mitropolit. Între primele
formaţiuni administrativ-teritoriale cunoscute până acum am putea aminti:
de voievodatul lui Menumorut cu reşedinţa în Biharea, ducatul lui Gelu cu
reşedinţa la Dobâca, cnezatul lui Glad cu reşedinţa la Cuvin. În dreptul
Oltului se aflau cnezatele lui Ioan şi Farcaş şi voievodatul lui Litovoi, care
cuprindea Ţara Haţegului, iar în stânga Oltului se găsea voievodatul lui
Litovoi.6
Odată cu apariţia primului val al pătrunderii maghiare în ţinuturile
româneşti, formaţiunile politice locale, abia închegate au început procesul
de apărare şi consolidare a ţării, împotriva noilor invadatori, mai cu seamă
că aceştia doreau să imprime credinţa catolică în sânurile populaţiei
româneşti. Din „Legenda Sfântului Gerhard” rezultă că „Ahtum”, urmaşul
lui Glad, ce stăpânea ţinutul românesc dintre Orşova şi Mureş, prin
intermediul Vidinului întreţinea bune relaţii cu Bizanţul. Tot din aceeaşi
lucrare, mai aflăm că voievodul Banatului Ahtum (Ohtum)7 a primit Taina
Sf. Botez în anul 1002 prin intermediul limbii slavone. Susţinut de puterea
bizantină, Ahtum a înfruntat puterea maghiară, vămuind plutele cu sare în
drumul lor spre Câmpia Panonică.8
Regele Andrei II (1205-1235), cu ajutorul cavalerilor teutoni a
inaugurat politica de expansiune a coroanei maghiare şi a influenţei catolice
asupra teritoriilor româneşti. Faţă de politica religioasă a regatului maghiar
apostolic, răspunsul populaţiei româneşti dar şi reacţia lumii ortodoxe a fost
pe măsură. În urma conflictului bulgaro-maghiar din anul 1230, încheiat cu
victoria regatului ungar,9 s-a creat la hotarul de nord-vest al ţaratului bulgar,
„Banatul Severinului” condus de un ban. În anul 1247, regele maghiar Bella
al IV-lea, dădea în stăpânirea Cavalerilor Ioaniţi „Ţara Severinului” ce
cuprindea Judeţul Mehedinţi şi cnezatele lui Ioan şi Farcaş până la râul Olt,
excepţie făcând cnezatul lui Litovoi10„care rămânea pe mai departe Vlahilor
aşa cum l-au stăpânit până acum”.
Numele de Severin a fost dat în amintirea împăratului Septimiu
Sever (193-211), cel care ridicase cetatea la rangul de „colonia”. Justinian
(527-565), a fost ultimul împărat roman, care a mai purtat de grijă de
Cetatea Severinului. Pe lângă vechea Cetate a Severinului, Împăratul

6

Istoria Poporului Român, p. 172.
Istoria Bisericii Române (colectiv), Vol. I, Ed. IBMBOR, 1957, p. 116.
8
IBIDEM,
9
I.C. FILITI, Banatul Olteniei şi Craioveştii, Craiova, fără an, p.3; Sfânta Mitropolie a
Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia. Anuarul Mitropoliei
Olteniei, Craiova, 1941, p.83.
10
Pr. SERGIU-GRIGORE POPESCU, Mehedinţi, Vatră de Istorie şi spiritualitate
românească, Ed. Didahia Severin, Ed. Universitaria, Drobeta Turnu Severin, 2008, p. 38.
7
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Justinian a mai construit un turn, iar oraşul s-a numit temporar Theodora,11
după numele soţiei sale. În anul 1230, regele Andrei al II-lea al Ungariei,
pentru o mai bună apărare a regatului său a organizat Banatul Severinului,12
construind o nouă cetate pe ruinele Drobetei.
Primul ban de Severin, s-a numit Luca. Cetatea a mai purtat şi
numele de Severinopolis, Banatul de Severin, Terra Zeurino, ori de Ţara
Severinului. În Diploma cavalerilor ioaniţi se aminteşte şi de Castrul
Zeurini,13 construit în această perioadă. În aceeaşi Diplomă a cavalerilor
Ioaniţi din 1247 se aminteşte de numele a doi voievozi români: Seneslav pe
Valea Argeşului şi Litovoi pe Valea Jiului. Amândoi voievozii, erau în
legătură cu scaunul regesc maghiar, faţă de care erau obligaţi să plătească un
tribut anual. În anul 1270, Litovoi a încetat să mai plătească tribut ungurilor,
motiv de răzbunare a regatului maghiar, împotriva românilor. Litovoi,
însoţit de fratele său Bărbat a întâlnit oastea maghiară condusă de „magister
Georgius”, în părţile trecătoarei Lainici,14 lupta a fost pierdută de români.
Litovoi a pierit pe câmpul de luptă, iar fratele său Bărbat a fost luat
prizonier de unguri, răscumpărându-se cu o sumă de bani.
În anul 1264, regele maghiar răsplătea pe banul Severinului,
Laurenţiu, pentru vitejia de care a dat dovadă în luptele cu bulgarii ce
pătrunseseră în Ţara Severinului. Provincia nou creată avea menirea de a
apăra zona de graniţă spre est, care mai cuprindea şi o fâşie din Oltenia,15 de
unde se explică şi numele de Ţara Severinului dată unei părţi din această
zonă. În anul 1247, la 5 ani de la năvălirea tătarilor în Banatul de lângă
Dunăre, regele Ungariei Bela al IV-lea s-a înţeles cu Cavalerii Ioaniţi16 să
cedeze în vasalitate Ţării Româneşti, Banatul de Severin (1233-1524), adică
partea estică din Banat dar şi o parte din judeţul Mehedinţi, cu condiţia ca
aceştia să-şi ridice armele şi să-i apere de năvălitori.
Ca urmare a victoriei maghiare împotriva lui Litovoi, până în anul
1327, voievozii români au fost nevoiţi să accepte, suzeranitatea maghiară
asupra Banatului de Severin. În urma înfrângerii lui Robert de Anjou la
Posada, înseamnă recunoaşterea definitivă a lui Basarab I17 (1317-1352),
care de acum se intitulează „Domn al Ţării Româneşti”. Basarab I, profitând
11

Pr. SERGIU-GRIGORE POPESCU, Op. cit., p.42.
CONSTANTIN GIURESCU, DINU C. GIURESCU, Istoria Românilor, Ed. Albatros,
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de luptele dintre bulgari, sârbi, la care era implicat şi regatul ungar, pentru o
vreme, cucereşte Oltenia, iar după lupta de la Posada din anul 1330, ocupă
Ţara Severinului, pe care a stăpânit-o până în anul 1342, când moare regele
Carol Robert de Anjou. Locul acestuia a fost preluat de Ludovic cel Mare
(1342-1382) precedat de Sigismund de Luxemburg (1387-1437).
După victoria de la Posada,18 purtată de Basarab I, împotriva
maghiarilor, Ţara Severinului a fost alipită Ţării Româneşti, excepţie făcând
anumite teritorii din partea de vest, acestea rămânând mai departe sub
ocupaţie maghiară. Nicolae Alexandru Basarab (1352-1364), fiul lui
Basarab I, în anul 1357, ocupă din nou Ţara Severinului, pe care o păstrează
până la moartea sa din anul 1364. El este cel dintâi domnitor român care a
bătut prima monedă românească din argint cu legenda în limba latină.19 Fiul
său Vlaicu Vodă (1364-1377), este nevoit să o cedeze în anul 1367, ca
urmare a înfrângerii armatei sale de oştile maghiare, conduse de Ludovic cel
Mare. Nu după multă vreme, domnitorul Vlaicu Vodă, o va redobândi din
nou ca feudă din partea statului maghiar. Pe lângă aceasta Vlaicu Vodă a
mai stăpânit Amlaşul - ţinut din apropierea Sibiului şi Ţara Făgăraşului.
Aceste feude au mai fost stăpânite şi de unii din urmaşii săi. După Vlaicu
Vodă a urmat la tron fratele său Radu I (1374-1384), căsătorit cu o prinţesă
bizantină, Calinichia. A urmat la tronul Ţării Româneşti fiul său din prima
căsătorie, Dan I (1364-1386), precedat de fratele său Mircea cel Bătrân
(1386-1418), din căsătoria cu Calinichia.
Accederea la domnie a lui Mircea cel Bătrân a avut loc în virtutea
sistemului electiv-ereditar de succesiune la tron din partea dinastiei
Basarabilor. Îşi începe domnia în condiţii destul de critice, prin prezenţa
otomană20 în plină expansiune, tot mai insistentă la hotarele Ţării
Româneşti. Din acest motiv a căutat să consolideze statul muntean şi să
încheie alianţe cu vecinii dar şi cu monarhii creştini, împotriva pericolului
turcesc, care ameninţa nu numai hotarele ţării sale, ci al întregii Europe
medievale.
În timpul domniei sale, Ţara Românească a cunoscut cea mai mare
întindere teritorială,21 cu hotare ce pornesc din părţile Banatului până la
Marea Neagră şi din Transilvania până la Dunăre precum singur se intitula:
„Singur stăpânitorul Io Mircea, mare voievod şi domn, cu mila lui
Dumnezeu stăpânind toată ţara Ungro-Vlahiei şi părţile de peste munţi, încă
şi spre părţile tătăreşti şi herţog (duce) al Amlaşului şi Făgăraşului şi domn
18

Arhim. VENIAMIN MICLE, Noutăţi în cultura românească, Ed. Sf. Mănăstire Bistriţa,
Eparhia Râmnicului, 2016, p. 15.
19
Istoria Poporului Român, p. 182.
20
Pr. CIPRIAN BÂRA, Mircea cel Bătrân, vrednic apărător de neam şi de ţară, în ziarul
Lumina, Nr. 25 (2173), Anul IX, 31 ianuarie, 2018, p. 5.
21
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al Banatului Severinului şi de amândouă părţile peste toată Podunavia (de
lângă Dunăre), încă până la Marea cea Mare (Marea Neagră) şi singur
stăpânitor al cetăţii Dârstor”.22
Datorită intervenţiei sale în Dobrogea, pentru a respinge forţele
otomane care tot mai des o ameninţau aşa cum se întâmplase cu statele
balcanice nu de mult timp, devine „despot” al ţării lui Dobrotici.23 Cu
ajutorul populaţiei locale, Mircea a alungat pe turci din Dobrogea, alipind-o,
împreună cu Dârstorul (Silistra), Ţării Româneşti. De aceea, el şi-a adăugat
în titlul său de domnie „şi stăpânitor al părţilor Podunaviei”. Datorită
presiunilor otomane, Mircea cel Bătrân a pierdut Dobrogea în 1417, care a
rămas în stăpânirea lor până în anul 1878, când în urma războiului de
independenţă a revenit României.
În anii 1390 şi 1409, Mircea cel Bătrân a încheiat alianţă cu
Vladislav Iagello, regele Poloniei, ca reciproc să se apere de vreun pericol
venit din partea ungurilor şi acordă privilegii comerciale negustorilor din
Polonia şi Lituania. În anul 1389, profitând de luptele interne care măcinau
regatul maghiar a pus stăpânire pe ţinuturile Severinului, Amlaşului şi
Făgăraşului.24 În anul 1395, Mircea cel Bătrân încheie la Braşov cu
Sigismund I, regele ungurilor un tratat de alianţă, împotriva turcilor cu mai
multe clauze din care rezultă poziţia privilegiată de care se bucura Ţara
Românească în raport cu celelalte state sud-est europene. Foarte probabil ca
în urma acestui tratat de alianţă, Sigismund I să-i fi dăruit lui Mircea cel
Bătrân cetatea Bologa, situată lângă Cluj25 şi Branul,26 care ajung în
stăpânirea domnitorului Ţării Româneşti până în anul 1425. În ziua de 23
noiembrie 1406 are loc la Severin27 o nouă întrevedere între Mircea cel
Bătrân şi Sigismund I de Luxemburg al Ungariei, în timpul căreia se
pregăteşte un nou plan de luptă antiotomană. Toată perioada domniei lui
Mircea cel Bătrân s-a remarcat prin de raporturi bune cu statul vecin
Ungaria, micile neînţelegeri au rămas nesemnificative.
Împotriva duşmanului comun, Mircea cel Bătrân a avut relaţii bune
cu Moldova, implicându-se la urcarea pe tron a lui Alexandru cel Bun
(1400-1432), aceleaşi relaţii de prietenie a păstrat şi cu transilvănenii, de
care se simţea legat prin unitatea de credinţă şi aceeaşi limbă comună
22
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vorbită de toţi românii. Vechile tratate de alianţă au fost reînnoite, cu clauze
noi în favoarea românilor. În 1402, din oastea sa făceau parte trupe
moldoveneşti, transilvănene, unindu-se în luptă, au cucerit cetatea Chilia,
izgonindu-i pe genovezi din hotarele sale. În anul 1438 ajunge ban al
Severinului Iancu de Hunedoara care stăpânea şi Banatul, iar din anul 1441,
îl găsim voievod al Transilvaniei.28
După cum se poate constata, Cetatea Severinului, parte a Banatului
de Severin a constituit un „dute-vino” permanent, aflându-se când sub
stăpânirea ungurilor când a românilor. Vlaicu Vodă va purta titlul şi de ban
de Severin „prin graţia lui Dumnezeu şi a maiestăţii sale regeşti”, adică prin
acceptarea lui Ludovic, primise în stăpânire acest teritoriu.29 Pe mai departe,
Banatul de Severin30 a continuat să-şi aibă reşedinţa în Cetatea Severinului,
construită de Cavalerii Ioaniţi. Cu timpul, datorită atacurilor tot mai
frecvente ale otomanilor, regatul maghiar a hotărât să mute reşedinţa
Banatului de Severin într-un loc mai ferit, la Mehadia. Numai aşa se explică
intenţia strategică de convertire a celor două ţinuturi limitrofe, Mehedinţi
derivat în Mehadia, în timp ce districtul din preajma Mehadiei31 a fost
botezat Severin de unde îşi poartă azi numele Judeţul Caraş-Severin.
Pe plan administrativ-bisericesc în timpul lui Mircea cel Bătrân, au
existat două mitropolii: a Ţării Româneşti, întemeiată de înaintaşul său
Nicolae Alexandru Basarab, prin strămutarea în anul 1359 a episcopiei de la
Vicina la Curtea de Argeş, unde se afla şi scaunul domnesc cu primul ei
mitropolit Iachint de Vicina.32 Prin purtarea de grijă a domnitorului Vlaicu
Vodă a fost întemeiată cea de a doua mitropolie cu sediul la Severin numită
Mitropolia Severinului33 cu primul ei mitropolit Antim34, care înainte de
călugărie se numea Daniel Critopol.35
Din cauza lipsei de documente, bizantinologul francez Vitalien
Laurent susţine că după moartea mitropoliţilor Antim „al Ungrovlahiei” a
urmat Melitene care în 1395 a fost trimis să ridice anatema aruncată asupra
poporului şi a lui Ieremia s-ar putea ca numele său să fie schimbat în
Teodor, deoarece mai este pomenit prin anul 1403, după care nu se mai ştie
nimic. În două acte de donaţie din anul 1412 este amintit un nou mitropolit
28
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cu numele de Eftimie,36 care mai este pomenit şi în pomelnicele mănăstirilor
Tismana şi Topolniţa. Peste o jumătate de veac, este consemnat numele unui
nou „mitropolit al Ungrovlahiei” cu numele de Iosif, care apare în fruntea
boierilor din divan, la 28 octombrie 1464, pe vremea lui Radu cel Frumos
(1462-1475). Mănăstirile Vodiţa şi Tismana, construite de Sfântul Nicodim
s-au finalizat în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, care le-a acordat
numeroase privilegii. Începând cu anul 1385, amândouă erau conduse de
Sfântul Nicodim, care se bucura de mare popularitate din partea credincioşilor.
Sunt cunoscute până acum aproximativ 45 de hrisoave, date Tismanei de la
întemeiere până în timpul domniei lui Radu cel Mare (1495-1508).
Mitropolia Severinului a fost înfiinţată în anul 1370 „ca o reacţie a
Ortodoxiei ecumenice, prin Patriarhul Filotei, împotriva papei Urban al V-lea
de la Roma”. Ca urmare a acesteia, împăratul bizantin Ioan al V-lea
Paleologul din Constantinopol îi scria, în luna octombrie din anul 1369,
doamnei Clara, soţia lui Vlaicu Vodă, domnul Ţării Româneşti şi lui
Laţco,37 domnul Moldovei, îndemnându-i pe români să treacă la catolicism.
Prin ridicarea în scaunul de mitropolit a dicheofilaxului Daniil Critopol se
urmărea combaterea propagandei catolice, faţă de care Mitropolitul Iachint
se dovedise prea îngăduitor.
Înfiinţarea Episcopiei Râmnicului de mai târziu (1503), îşi are
originea în fosta Mitropolie a Severinului, prima eparhie38 înfiinţată pe
teritoriul Olteniei39 cu primul ei episcop, ieromonahul Macarie, egumenul
Mănăstirii Bistriţa, care cu timpul devine mitropolit al Ungrovlahiei. În anul
1419, după moartea lui Mircea cel Bătrân, Ţara Românească pierde Banatul,
fiind ocupat de Sigismund I,40 al Ungariei, iar Mitropolia Severinului pentru
o vreme îşi are reşedinţa mai întâi la Severin apoi la Strehaia.41 În amintirea
Mitropoliei Severinului, începând din secolul al XVI-lea, episcopii de
Râmnic până în anul 1948, au purtat în titulatura lor şi pe cea de „episcop al
Noului-Severin”.42 Odată cu înfiinţarea Mitropoliei Olteniei din anul 1948,
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încet-încet această titulatură s-a schimbat sub denumirea de Episcopia
Râmnicului.
Mitropolia Severinului cuprindea partea de S-V a Ţării Româneşti;
Oltenia, Banatul, Amlaşul şi Făgăraşul care cu timpul s-a numit Banatul de
Severin.43 Cel de al doilea mitropolit s-a numit Atanasie, pomenit în
Hrisovul de la Mănăstirea Cozia din anul 1382, în ziua de 8 ianuarie, din
timpul domniei lui Mircea cel Bătrân,44 în care aflăm şi titulatura de
„Mitropolit al Severinului”.
În lunga sa domnie, Mircea cel Bătrân a cutreierat deseori
pământurile Ţării Româneşti, pline de farmec şi bogăţie pe care le-a iubit şi
îndrăgit. Numeroase au fost vizitele sale pe la Sfintele mănăstiri unde îşi
găsea liniştea sufletească mult aşteptată de care avea atâta nevoie. Domnia
sa a fost presărată de multe necazuri şi amărăciuni. Pericolul turcesc îşi
făcuse apariţia la porţile Europei. Rând pe rând au fost supuse statele
balcanice şi transformate în paşalâcuri, iar pentru Ţara Românească numai
mila lui Dumnezeu a fost atât de mare şi credinţa lui Mircea cel Bătrân
statornică în cel Atotputernic.
Mircea cel Bătrân a fost un domnitor bun, credincios, drept, iubitor
de Dumnezeu şi de ţară. A înălţat numeroase mănăstiri pe care deseori le
vizita iar pe cele vechi le repara şi le înzestra cu numeroase danii. Asemenea
înaintaşilor săi, în posturile mari, cerceta Sfintele Biserici şi Mănăstiri,
umbla pe cărări de munte şi prin locuri ascunse cu scopul de a cunoaşte şi
cerceta duhovnici buni pentru a le asculta sfaturile şi îndemnurile. Aşa cum
observăm în tabloul votiv de la Mănăstirea Cozia, voievodul are privirea
senină cu privirea îndreptată în faţă, fruntea îi este gânditoare şi rugătoare
către cer. Iubea poporul român cu multă jertfelnicie din rândurile căruia se
trăgea. Îi asculta sfaturile şi îndemnurile. Avea mare încredere în supuşii lui.
Din sânul poporului a recrutat armata ţării, care neprecupeţit cu preţul vieţii
lor au apărat glia străbună însoţindu-l în desele sale campanii antiotomane,
purtându-i la biruinţă.
O veche tradiţie populară, aminteşte că în anul 1392, Mircea cel
Bătrân cu ocazia unei vizite la mai multe mănăstiri printre care şi Tismana,
apoi a deschis şi minele de aramă de la Bratilovu.45 Din porunca
domnitorului s-a stabilit ca zeciuiala de la aceste mine să ajungă la
Mănăstirea Tismana.46 Înconjurat de oştenii săi a cercetat şi satele din
împrejurimi cu toate „obcinele” şi a stat la sfat cu locuitori din zonă. Se
43
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păstrează în memoria colectivă până azi, locul de unde a băut Mircea cel
Bătrân apă. Dar cum limba română a suferit de-a lungul timpului o seamă de
modificări, şi întâmplarea la care ne referim a suportat şi ea anumite rigori
ale limbii române. Izvorul de unde a băut apă se află situat la 4-5 Km, între
oraşul Baia de Aramă şi comuna Ponoarele47 care până azi se numeşte
„Fântâna melceştilor”, probabil căndva s-a numit „Fântâna lui Mircea”.
Cercetările care au să urmeze, vor stabili cu siguranţă şi acest lucru.
Stăpânitor şi al Ţării Banatului, Mircea cel Bătrân, în dorinţa lui de
a-şi cunoaşte ţara şi oamenii ei, deseori călătorea de la Mănăstirea Tismana
spre Băile Herculane traversând Munţii Cernei ca să ajungă şi în alte părţi
ale Banatului Montan. Valea Cernei împodobită cu multe şi frumoase
izvoare termale, dar şi cu ape limpezi şi răcoroase împrejmuită cu alese
păduri de brad şi foioase, adevărate opere ale creaţiei lui Dumnezeu. Munţii
Cernei presăraţi, cu multe peşteri, grote şi avene, în care din cele mai vechi
timpuri au sihăstrit pustnici, chiar ucenici de-ai Sfântului Nicodim, aşa cum
aminteşte o veche tradiţie locală.48 Pe lângă frumoasele minunăţii oferite de
Dumnezeu, vajnicul voievod a întâlnit aici oameni cu alese însuşiri
sufleteşti. Din Banatul Montan, urmaşi de-ai săi la domnie, au recrutat
luptătorii devotaţi pentru apărarea gliei străbune şi întregirea neamului
românesc.
Din cauza pericolului turcesc, atât Mircea cel Bătrân cât şi
Alexandru cel Bun, prin câte un boier au participat la Sinodul de la
Constanţa (Germania), între anii 1414-1418, socotit de Biserica apuseană,49
drept al XV-lea ecumenic. A fost mai mult un „congres apusean” al
cârmuitorilor bisericeşti şi lumeşti, convocat la dorinţa lui Sigismund de
Luxemburg, rege al Ungariei (1387-1437) şi împărat al Germaniei (14101437). Au fost combătute schisma papală, existând trei papi la Roma,
Avignon şi Pisa, condamnarea învăţăturilor lui John Wiclif şi Jan Hus. S-a
avut în vedere unirea celor două biserici creştine despărţite prin „Marea
Schismă” din 16 iulie 1054.
Primele atacuri turceşti, din anul 1419, au fost respinse de armatele
conduse de Mihail (fiul lui Mircea cel Bătrân), dar au revenit în luna august
din nou şi au atacat Ţara Românească, fiind respinşi din nou cu ajutorul
ungurilor. În toamna anului 1419, au loc noi lupte în jurul Severinului, unde
a fost prezent şi Sigismund I de Luxemburg, pentru a apăra regatul său de
invazia turcilor. La rândul lui văzând situaţia grea prin care trecea Ţara
47
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Românească a anexat Cetatea Severinului, pe care, împreună cu Orşova şi
Mehadia, le-a pus sub comanda lui Pippo Spano,50 care avea misiunea de
apăra regatul maghiar la Dunăre de invazia turcească.
În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, arta bisericească, cu toate
ramurile ei, a cunoscut o deosebită înflorire care se datorează, în primul
rând, domnitorilor şi vlădicilor ţării, dar şi ca o consecinţă a dezvoltării
generale a vieţii economico-sociale.
Documentele istorice referitoare la perioada la care ne referim sunt
firave, uneori lacunare. Cercetările arheologice efectuate în ultimul timp
precum; acte de danie şi de cancelarie, pomelnicele din biserici şi mănăstiri,
tradiţia populară păstrată din generaţie în generaţie, vin să ne amintească de
prezenţa viteazului voievod pe aceste plaiuri româneşti străbune.
Se cuvine ca în anul acesta, când sărbătorim 600 de ani de la
trecerea domnitorului Mircea cel Bătrân în veşnicie şi 100 de ani de la
Marea Unire, urbea credincioşilor români din oraşul-staţiune Băile
Herculane să-i ridice un monument de cinstire marelui voievod.
Prin faptele sale măreţe de vitejie, dar şi prin credinţa sa adevărată
în Mântuitorul Hristos, constituie pentru noi model demn de urmat dar şi
pentru generaţiile viitoare.
Abstract: The Connections of Mircea the Elder with Banat
Since the beginning of its formation, the Romanian nation was organized in
village. The Banat of Severin, entitled like that after 1230, it will be ruled by
Mircea the Elder, the rule of the Romanian Country. In this historical article,
we explore the implications during the reign of Mircea the Elder and its
connection with the region called Banat. In the same time, we present the
ecclesiastical realities and a few details about the Metropolitan of Severin.
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Patriarhul Justinian Marina
Un OM al faptelor împlinite (mărturii din scrierile sale)
Pr. Dr. DANIEL PREOTEASA1
Cuvinte cheie: Patriarhul Justinian, dialog ecumenic,
Apostolat social, comunism
Keywords: Justinian the Patriarch, ecumenical dialogue,
Social Apostolate, communism
Motto:
„Cea mai înaltă şi mai frumoasă cale
de viaţă este aceea de a sluji lui Dumnezeu.
Nicio altă ocupaţie nu poate da satisfacţii mai mari
decât aceea de a sluji pe Dumnezeu şi pe oameni”.2
În ziua de 6 iunie 1948, la învestitura sa ca întâistătător al Bisericii
Ortodoxe Române, al treilea patriarh îşi prezenta un amplu şi ambiţios
program de activitate. Avea multe obiective pe lista sa: pregătirea clerului;
restaurarea monahismului românesc; reorganizarea învăţământului teologic;
reîntregirea Bisericii, prin reprimirea credincioşilor şi preoţilor greco-catolici
în cadrul Bisericii Ortodoxe Române; reluarea legăturilor cu Bisericile
ortodoxe şi promovarea relaţiilor ecumenice cu Bisericile creştine etc.
Iar la încheierea discursului inaugural, noul patriarh al României îşi
prezenta crezul său de viaţă:
Acolo unde este îndoială, eu să semăn credinţă,
Acolo unde este disperare, eu să semăn nădejde
Acolo unde este ceartă , eu să semăn pace,
Acolo unde este ură, eu să semăn iubire,
Acolo unde este întuneric, eu să semăn lumină”.3
Punându-şi întreaga pricepere şi dăruire în împlinirea acestor
deziderate, a trecut, cu perseverenţă dar şi cu multă jertfă personală, peste
toate obstacolele apărute în cale, dezvelind un caracter dârz, drept,
concentrat, un abil diplomat, toate puse în slujba Bisericii, înfruntând
sancţiunile, ameninţările şi chiar domiciliul forţat la care, pentru o vreme, a
fost supus. El a menţinut strâns unite rândurile clerului, alegându-şi, în
1
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primul rând, colaboratori pricepuţi şi devotaţi, care să-i susţină opera
titanică la care se înhămase „Un comandant militar poate cunoaşte bine
tactica şi strategia folosite de înaintaşii săi în desfăşurarea războaielor
celebre din trecut, el poate avea cunoştinţe temeinice de istorie militară şi
poate fi înzestrat cu un admirabil instinct de organizare, dublat de
înţelepciune şi sânge rece; ceea ce va asigura însă, succesul bătăliilor sale
va fi întotdeauna cercul colaboratorilor săi, statul său major pe care va şti
să-şi sprijine iniţiativele”.4
Personalitate complexă, cu realizări impresionante şi viziune largă,
cârmuitor al Bisericii Ortodoxe Române în vremuri tulburi şi de mari
schimbări sociale şi politice, patriarhul Iustinian Marina a înţeles că „Biserica
nu trebuie să rămână izolată, închisă în ea însăşi, ci trebuie să vibreze
permanent şi să răscolească comunitatea de viaţă religioasă, unde are de
îndeplinit marele rol de înfrânare morală şi de îndrumătoare pe calea
credinţei celei pravoslavnice”,5 iar „slujitorii altarului au datoria să
împlinească porunca Domnului; să iasă dintre zidurile strâmte ale bisericii
văzute şi să meargă în largul vieţii, să lucreze în adâncul ei, spre bogată
rodire”.6 Pentru patriarhul Iustinian exista o delimitare clară între misiunea
Bisericii şi cea a statului – „coexistenţa cultelor cu statul nu înseamnă
contopire, după cum colaborarea liberă a lor cu statul nu înseamnă aservire
faţă de iniţiativele şi acţiunile care intră în competenţa şi dreptul fiecăruia”7
– profeţind ca un adevărat vizionar: „Biserica nu este legată de instituţii
vremelnice, pe care oamenii şi le creează după nevoi şi trebuinţe de moment.
Instituţiile create de oameni sunt trecătoare ca şi întemeietorii lor”.8
*****
Fire energică şi spirit practic, patriarhul Iustinian a fost un gospodar
neîntrecut şi un organizator de prim rang, priceperea sa administrativă şi
organizatorică fiind evidentă în întreaga sa activitate, atât ca preot, cât şi ca
ierarh: „Şi eu am fost cantor, învăţător, preot de mir, director de Seminar,
director de tipografie şi nu m-am dat la o parte din calea greutăţilor, ci
mi-am făcut datoria. Pentru că ştiu şi preţuiesc rostul muncii în viaţă, nu
am cerut preoţilor şi colaboratorilor mei ce nu se putea face”.9
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1. Activitatea administrativă
 La iniţiativa lui a apărut prima bancă populară cooperatistă din
ţară, al cărei preşedinte a fost chiar el; din profitul acesteia a achiziţionat cel
mai frumos imobil din centrul oraşului, compus din parter şi etaj, cu 26 de
camere, în care s-au amenajat camere pentru un cămin, o sală pentru
adunările culturale şi religioase, o bibliotecă, birourile Protoieriei Vâlcea,
precum şi birourile băncii; când a preluat conducerea Seminarului Teologic
„Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, acesta se afla în prag de desfiinţare
din cauza datoriilor, reuşind în scurt timp să strângă fonduri pentru
acoperirea restanţelor; în numai opt luni de la venirea la conducerea
tipografiei eparhiale a reuşit să-i achite toate datoriile şi să restabilească
prestigiul pe piaţa tipăriturilor.
 În cei trei ani cât a păstorit la Iaşi a depus eforturi imense pentru
refacerea Eparhiei, lovită de război şi de secetă: a reorganizat toate
sectoarele Centrului Eparhial (economic, administrativ şi cultural). „Când
am ajuns Mitropolit al Moldovei, după instalarea mea, la prima consfătuire
cu preoţii le-am spus: În vocabularul meu nu cunosc cuvintele – Nu se
poate!”.10
 Ca patriarh a reorganizat structura întregii Biserici, dându-i o nouă
legislaţie bisericească, bazată pe canoanele ortodoxe şi nevoile actuale ale
Bisericii. În anul 1948, Sfântul Sinod a votat Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ale cărui principii fundamentale si
dispoziţii mai importante au fost dezvoltate apoi în regulamente: Patriarhia
avea acum 5 mitropolii, cu 13 eparhii sufragane, la care se adaugă două
eparhii româneşti din diaspora; s-a reorganizat învăţământul teologic
ortodox (cu două Institute teologice cu grad universitar şi şase Seminarii
teologice), sub conducerea directă a Bisericii; s-a înfăptuit organizarea sau
reorganizarea sub jurisdicţia Patriarhiei Române a unor comunităţi ortodoxe
române de peste hotare, s-au înfiinţat cursuri de îndrumare misionară şi
pastorală; s-a reorganizat monahismul ortodox românesc, primind un cadru
legal prin adoptarea unui regulament de funcţionare al mânăstirilor etc.
„Iată cum, preotul tânăr de acum 25 ani, slab la fire, iute la drum,
preotul care vă punea să vă scoale cu noaptea în cap, câteodată
obligându-vă să faceţi lucruri cum vroia el şi nu cum voiaţi Dvs.,
învăţându-vă pe unii cum să vă închinaţi, cum să vă rugaţi, cum să vă
achitaţi de obligaţiunile obşteşti, preotul care nu vă lăsa în pace, – iată că a
ajuns în vârful muntelui celui înalt, unde aerul e curat şi aproape de zările
cerului şi tronul Dumnezeirii, dar loc mai bătut de vânturi şi ameninţat de
trăznete ca niciun altul”11 le amintea patriarhul foştilor săi enoriaşi din
10
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Băbeni, menţionând misiunea înaltă a arhipăstorului dar şi presiunile la care
era supus prin însăşi funcţia sa.
2. Construcţii şi restaurări de biserici
Plin de evlavie personală şi credinţă fermă, cu slujire exemplară,
izvorâtă din iubirea de neam şi dragostea pentru cler şi credincioşi, grija şi
dragostea patriarhului pentru lăcaşurile sfinte s-a manifestat în întreaga sa
activitate – „nu am neglijat sprijinirea preoţilor şi credincioşilor în munca
lor de construire, restaurare, reparaţii şi pictări de biserici, de construirea
de case parohiale şi de împrejmuire a cimitirelor”:12
 Hirotonit pe seama parohiei Băbeni, a renovat complet biserica
parohială şi a reparat integral cele doua biserici filiale.
 Când a fost numit la parohia „Sfântul Gheorghe” din Râmnicu-Vâlcea
a găsit „o biserică în faţa pieţii publice, cu crucile culcate, cu acoperişul
stricat de ploaie,cu o casă parohială veche, de 200 ani, proptită şi o scară
pe ale cărei trepte urcai cu teamă, alături de o casă măreaţă a Băncii
Vâlcea... cu perseverenţă am luat lucrul de la capăt, am rezidit şi biserica şi
casa parohială (în doar patru ani n.n.) şi am reuşit să câştig sufletele
credincioşilor”.13
 La Iaşi a restaurat Catedrala şi reşedinţa mitropolitană, precum şi
imobilele alăturate, grav afectate de război.
 În perioada de păstorire a Patriarhului Justinian s-au construit din
temelie 302 biserici, au fost reparate sau restaurate alte 2345 biserici, dintre
care monumente istorice 999, iar dintre acestea 128 mânăstiri, schituri şi alte
aşezăminte monahale. Pe lângă bisericile nou construite care au fost
împodobite cu pictură, în alte 271 de biserici pictura a fost restaurată (Pr.
Icon. Stavr. C-tin Pârvu, Patriarhul Justinian, Mărturii, fapte şi adevăr,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 2005, p. 232).
 „Mi s-a obiectat de către unele persoane, că am slăbiciuni pentru
bisericile mici din lemn şi nu ctitoresc biserici mari de zid sau de piatră. Am
răspuns întotdeauna, că eu sunt un om sărac şi nu mă ruşinez de sărăcia
mea nici de azi, nici de ieri. Pentru bisericile mari trebuiesc bani mulţi şi
dacă este vorba să ctitoreşti cu bani de la alţii, nu poţi fi un adevărat ctitor.
Afară de aceasta, eu am o concepţie specială despre biserici în general. Eu
sunt mai mulţumit cu bisericuţe de lemn, mici şi sărace, dar în care să
sălăşluiască şi să se roage suflete bogate. Nu bisericile aurite, împodobite
cu pietre scumpe, vor întări credinţa noastră, ci mai degrabă aceste
bisericuţe de lemn, în care s-au rugat atâtea generaţii de credincioşi.
12
13
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Credinţa noastră o datorăm acestor bisericuţe sărace, construite pe culmi
de dealuri şi pe munţi, de ţăranii noştri credincioşi. Aceştia au temeluit
credinţa noastră, au temeluit Biserica noastră... Am, deci, slăbiciunea
bisericuţelor de lemn, pentru că nu văd tăria credinţei în bisericile
monumentale. Deşi exita o hotărâre de a nu se mai adminte construirea
bisericilor din lemn, eu am dat dispoziţii să se construiască biserici chiar şi
din trestie sau din chirpici. Când eram în Moldova, după războiul care a
nimicit sate şi biserici, îndemnam pe preoţi, spunându-le: Faceţi biserici din
chirpici! Şi, astfel, numai în doi ani de zile s-au ridicat, în toate satele
distruse, biserici din chirpici, cu turle, şi sunt frumoase”.14 „Insist că nu am
merite ctitoriceşti... Obolul meu este modest şi n-ar fi cu putinţă, fără
dreptul de autor ce-mi revine pentru cărţile ce s-au tipărit sub numele meu.
Acest minim drept de autor îl încasez şi îl pun şi eu în aceste bisericuţe,
pentru ca să nu se lipească de sufletul meu un ban. Un schit de călugări la
Dragoslavele, o biserică în satul meu, un schit de călugăriţe aici
(Techirghiol n.n.), şi aşa mai departe, cu ajutorul lui Dumnezeu”.15
„Biserica aceasta (Cermegeşti n.n.) nu e măreaţă, nu are podoabe
scumpe şi nu e suflată cu aur. E de lemn. O bisericuţă simplă, smerită în
evlavia ei, dar nădăjduitoare spre cer. Sf. Ioan Gură de Aur spune:
Odinioară erau potire de lemn, dar preoţi de aur. Vă spun şi eu, după pilda
lui: am adus aici o biserică de lemn; căutaţi să fie sufletele voastre de aur;
să fie mari, să se înalţe pururea către Dumnezeu, să fie bogate în daruri
dumnezeieşti. Vă dăm în primire această biserică şi vă rugăm să vă îngrijiţi
de ea ca de sufletele voastre. Dacă voi constata cândva că închinătorii vor
fi atât de mulţi că nu vor mai încăpea în acest smerit lăcaş de acum, vom
ridica una mai încăpătoare şi mai măreaţă. Până atunci, însă, voim să
vedem cum creşte dragostea voastră faţă de Dumnezeu”.16
„Pentru noi, îndrumătorii sufleteşti ai credincioşilor, cea mai mare
bucurie o încercăm cu ocazia sfinţirii unei biserici, fiindcă – în această
împrejurare – noi toţi laolaltă stăm de vorbă cu Dumnezeu”.17
3. Activitatea culturală, publicistică şi editorială
Patriarhul Iustinian s-a remarcat ca un om de cultură în întreaga sa
viaţă: „În toate timpurile şi la toate popoarele, cartea bună a fost socotită
visterie de mult preţ şi un nesecat izvor de înţelepciune, din care se
îndestulează cei dornici de învăţătură şi însetoşaţi de luminare. Este
chivotul gândirii destoinice, care păstează agoniseala cea scumpă a
14
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gândirii omeneşti şi hrăneşte de-a pururea pe cei ce se îndeletnicesc cu
isprava citirii spre călăuzirea vieţii lor întru dreptate şi adevăr”.18
Ca preot, a fost membru activ al Societăţii „Renaşterea” a clerului
vâlcean, a fost preşedinte al căminului cultural „Constantin Brâncoveanu”
din Râmnicu Vâlcea, înfiinţând aici o Universitate populară, a fost
colaborator la ziare si reviste bisericeşti şi laice. Ca arhiereu la Iaşi, a reluat
conferinţele preoţeşti, a înfiinţat cămine culturale, a mobilizat preoţii şi
învăţătorii în diferite activităţi culturale şi sociale.
Ca patriarh, PF Justinian a acordat o atenţie deosebită pregătirii
teologice (şi nu numai) a clerului. „Preotul de mâine îşi va desfăşura
activitatea în mijlocul credincioşilor al cărui nivel cultural se află în
continuă creştere şi a căror dorinţă de cunoaştere, în cele mai variate
domenii, a căpătat perspective evidente. Unor asemenea credincioşi preotul
trebuie să le fie părinte, păstor, duhovnic şi povăţuitor, în toate
împrejurările vieţii lor. De aceea, noi suntem datori să ţinem seama de
aceste noi stări de lucru ivite în viaţa credincioşilor noştri şi să le dăm pe
păstorii pe care îi aşteaptă: preoţi culţi, plini de zel apostolic, capabili să-şi
ajute păstoriţii în drumul lor spre lumină şi spre mântuire”.19
De altfel, încă de la instalarea sa, patriarhul formulase un program
în patru puncte referitor la formarea continuă a clerului de mir şi monahal
(1. Îndrumarea clerului; 2. Reorganizarea şi şcolarizarea clerului monahal;
3. Reorganizarea învăţământului teologic; 4. Culturalizarea clerului)20 –
„Vrem ca preoţii să fie adevăraţi preoţi şi să slujească cu râvnă sfântă
altarul, iar călugărul să stea în mânăstire. Preotul să îndrumeze şi să înveţe
poporul în faţa altarului. Mânăstirile să fie vetre de lumină pentru
cunoaşterea şi propovăduirea Evangheliei”.21 „Biserica noastră are datoria
să îndrume pe cărări noi – păstrând însă neştirbite rânduielile canonice şi
predaniile sfinte – clerul de mir şi monahal, în care trebuie trezită osârdia
pentru răspândirea învăţăturilor ziditoare de suflet, fiind puse în slujba
apostolatului social. Călăuzit de duhul evanghelic al jerfelniciei pentru
ajutorarea aproapelui, credem că acest cler va izbuti să facă din biserici şi
mânăstiri izvoare curate, cu apa răcoritoare a învăţăturii lui Hristos pentru
sufletele creştineşti atât de însetate după lumină şi adevăr”.22„Să faceţi
bucurie profesorilor care se ostenesc pentru voi. Să faceţi bucurie ierarhilor
care v-au trimis”,23 le ura patriarhul elevilor teologi la festivitatea de
deschidere a anului şcolar.
18
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Patriarhul era conştient de rolul important jucat de mânăstiri în viaţa
spirituală a poporului român „o mânăstire este ca o cetate, zidită pe vârf de
munte, spre care privesc ochii călătorilor din toate părţile, sau ca un far
care luminează în mijlocul mării drumul corăbierilor, drumul sufletelor
însetate de lumina evanghelică”,24 de aceea a dorit crearea unei elite
monahale, prin pregătirea lor în învăţământul de specialitate; pentru aceasta
a înfiinţat şcoli monahale cu durată de doi ani şi Seminarii monahale şi, mai
ales, a susţinut ca monahii şi monahiile să urmeze studii universitare şi
postuniversitare. Pe principiul „ora et labora“, s-a îngrijit ca fiecare
mânăstire să-şi asigure o bază materială, prin organizarea unor ateliere
meşteşugăreşti, în care se lucrau diferite produse finite, care erau preluate de
unităţile comerţului de stat spre comercializare ori export „Să formăm din
călugări, buni cărturari, buni mânuitori ai condeiului, predicatori, dascăli,
promovatori ai ştiinţei teologice şi ai artei noastre religioase...viitorul
mânăstirilor noastre va depinde, în cea mai mare măsură, de latura
practică. Dezvoltând dragostea de meşteşuguri, vom asigura existenţa
materială a mânăstirilor noastre”;25 „Dorim să organizăm viaţa
mânăstirilor noastre pe cele două laturi: latura rugăciunii şi latura muncii.
Aceste două laturi trebuie să predomine în viaţa mânăstirească...sunt fireşti
pentru viaţa călugărească”;26 „Călugărul trebuie să fie sustras vieţii de
lenevire şi vieţii de cârtire, bârfire. Munca şi rugăciunea să fie cei doi
luceferi spre care trebuie să graviteze toată fiinţa unui monah, desprins de
lume, nu ca să vegeteze, ci ca să activeze cu forţe sporite”.27
În timpul păstoririi sale s-au editat noi periodice bisericeşti ori şi-au
continuat apariţia cele vechi:„Biserica Ortodoxă Română”, „Ortodoxia”,
„Studii Teologice”, „Glasul Bisericii”, „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”,
„Mitropolia Ardealului”, „Mitropolia Olteniei”, „Mitropolia Banatului”,
precum şi unele periodice ale comunităţilor ortodoxe române de peste hotare
(Austria, America etc.); s-au reeditat două ediţii a „Bibliei sinodale”precum
şi „Noul Testament”, şi s-au publicat toate cărţile de cult (în mai multe
ediţii), manuale pentru Seminarii şi învăţământul teologic superior, şi
numeroase lucrări din toate ramurile teologiei.
El însuşi şi-a adunat toate pastoralele, cuvântările şi articolele sale
(majoritatea cu conţinut pastoral, misionar, liturgic, omiletic, catehetic,
ecumenic etc.) într-o monumentală operă intitulată „Apostolat social”,
apărută în 12 volume (1948-1976) la Editura IBMBOR. „Lumina cărţii
ziditoare de suflet cucereşte inimile şi valurile de cunoştinţe folositoare se
24
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revarsă asupra cititorilor, înviorându-le cugetul şi alinându-le dorul.
Freamătul de mulţumire dobândită prin citirea unei cărţi bune nu are
sfârşit. Este ospăţul luminării duhovniceşti, care îndestulează foamea de
învăţătură; este prilejul de mângâiere şi desfătare sufletească, pe care-l
căutăm în amurgurile de tristeţe şi singurătate, ca şi în ceasurile de tihnă.
Puteri nezăgăzuite de nicio sfială năpădesc şi înfloresc în inimile şi cugetele
cititorilor, atunci când au o carte bine scrisă, care le plămădeşte minunea
frumuseţii desăvârşite. Îndeletnicirea de a străbate folie unei cărţi se
aseamănă cu migala albinei, care culege mierea din potirul florilor. La fel
cu ea adună şi cititorul, din pajiştile gândirii, mireasma învăţăturii, a
îmbogăţirii minţii şi a bunelor îndemnuri”.28
4. Activitatea social-pastorală
Ca preot la Râmnicu Vâlcea, a înfiinţat o cantină în casa parohială, la
care luau masa peste 50 de copii.
Ca Arhiereu vicar şi apoi ca Mitropolit al Moldovei, a reorganizat
asistenţa socială de acolo, fiind preocupat, în special, zecile de mii de orfani
rămaşi după război, dar fără a omite şi alte aspecte ale vieţii sociale:
înfiinţează comitete parohiale, reorganizează asociaţiile clericale,
amenajează cămine studenţeşti pentru copii de clerici etc. Reliefând
importanţa milei creştine, dar şi măreţia slujirii arhiereşti, sublinia la
hirotonia sa în arhiereu: „Arhiereul lui Iisus Hristos, mângâietor şi
susţinător a mii de suflete de suferinzi, nevoiaşi şi năpăstuiţi ai vieţii
acesteia pe pământ, nu mai eşti al tău, pentru că eşti soţul Bisericii, nu mai
eşti stăpân pentru că eşti serv al lui Iisus, nu trăieşti pentru tine pentru că tu
eşti un nimic, când te socoteşti pe tine însuţi şi totuşi eşti totul, când priveşti
la Cel pe care-l reprezinţi şi în numele căruia lucrezi”.29 „Eu nu sunt omul
vorbelor, iar dacă am vreo mulţumire în viaţă, atunci aceea izvoreşte din
priveliştea roadelor muncii prestate cu sudoare”,30 spunea la împlinirea
unui an de vicariat la Iaşi, iar la alegerea ca mitropolit afirma „voi lupta ca
Biserica prin slujitorii să vibreze şi să fie vie. Să fie pătrunzătoare de
suflete, îndrumătoare pe calea sfântă a dreptăţii sociale, a ordinei, a
credinţei şi deci a mântuirii umane”.31
Ca patriarh, Iustinian Marina a fost un adevărat cârmuitor
duhovnicesc pentru preoţimea română. „Preocuparea... nu numai de bunul
mers al Bisericii noastre, ci şi de viaţa socială şi familială a clerului, nu
este un snobism al Patriarhului. Nu, nu este un snobism. Patriarhul a venit
28
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şi el din mijlocul preoţimii şi cunoaşte greutăţile preoţilor. Ceea ce n-am
avut eu ca preot, vreau ca preoţii să aibe acum. Vreau ca preoţimea să
beneficieze de un ajutor reciproc pentru ca să-şi poată îngriji sănătatea”.32
A înfiinţat şi organizat Fondul de asigurare al bunurilor bisericeşti şi Casa
de ajutor reciproc; a acordat burse şi semiburse la numeroşi elevi şi studenţi,
mulţi dintre ei copii de preot; la hirotonie acorda fiecărui candidat un
costum preoţesc, un epitrahil şi o carte (Liturghier sau Molitfelnic), a
renovat sau construit case de odihnă şi tratament pentru clerici etc.
*****
Unitatea Bisericii Ortodoxe Române
Una din principalele coordonate ale activităţii ca patriarh a fost axată
pe ideea înfăptuirii unităţii Bisericii, prin readucerea la Biserica străbună a
credincioşilor uniţi, pentru ca „pe întreg cuprinsul Bisericii Ortodoxe
Române mărturisirea credinţei străbune, viaţa religioasă şi slujirea creştină
să se manifeste în acelaşi fel de către toţi ierarhii, clericii şi
credincioşii”.33„Actul unităţii religioase s-a săvârşit în mod spontan, ca o
încununare firească a unei îndelungate năzuinţe. Nicio persecuţie religioasă
nu i-a pătat frumuseţea şi puritatea, nicio silnicie nu a fost necesară pentru
ca el să fie înfăptuit. Căci sila este necesară numai când un pârâiaş este
despărţit de matca lui, nu şi când el revine la râul de care a fost
despărţit”.34
Fiind favorizat şi de situaţia politică, acest act de importanţă crucială
în viaţa bisericii noastre s-a împlinit la numai câteva luni de la întronizarea
ca patriarh: „Astăzi suntem din nou una, cum au fost moşii şi strămoşii
noştri. Suntem o singură Biserică Ortodoxă Română. Aceasta a fost dorinţa
tuturor credincioşilor ortodocşi români”.35
O preocupare constantă a patriarhului a fost să ia „Măsuri pentru
consolidarea unităţii sufleteşti a credincioşilor: cursuri de îndrumare
pentru preoţii din toată ţata la un centru unic... o singură Cazanie, care să
fie citită în toate bisericile româneşti... să uniformizăm cântarea
bisericească şi să folosim aceleaşi cărţi de slujbă peste tot... redate în limba
cuvenită, în pas cu vremea”.36 Un interes deosebit şi l-a dat pentru
introducerea cântării omofone în cult care „ajută şi întăreşte pe credincioşi
în păstrarea dreptei credinţe şi îi apără faţă de prozelitismul altora”.37
32
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*****
Proclamări de sfinţi români
În timpul arhipăstoririi sale ca patriarh a avut loc canonizarea celor
dintâi sfinţi români din istoria Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, în anul
1950, Sfântul Sinod a hotărât trecerea unor ierarhi, călugări şi credincioşi
români în rândul sfinţilor şi generalizarea cultului unor sfinţi ale căror
moaşte se găsesc în ţara noastră. În anul 1955 a avut loc proclamarea
solemnă de canonizare „a unor sfinţi români, ierarhi, monahi şi credincioşi,
care au strălucit în sfinţenie şi au pătimit cu seninătate pentru legea
ortodoxă a părinţilor lor”.38 „Credinţa noastră s-a păstrat cu luptă şi cu
jertfe. Neamul nostru românesc a adăugat astfel eroii, mucenicii şi
mărturisitorii săi la ceilalţi mulţi ai Ortodoxiei din toate timpurile. Biserica
Ortodoxă Română se bucură azi de încununarea lor cu cununa sfinţeniei”.39
*****
Activitatea ecumenică
O frumoasă latură a activităţii sale a constituit-o activitatea Bisericii
Ortodoxe Române pe plan extern. În cei 29 de ani de patriarhat, Biserica
noastră a devenit o figură reprezentativă în cadrul mişcării ecumenice,
participând activ la toate acţiunile desfăşurate în cadrul diferitelor
organisme internaţionale ecumenice şi inter-ortodoxe: în Consiliul Mondial
al Bisericilor, Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Conferinţa Bisericilor
Europene, Conferinţei Creştine pentru Pace etc. Prin vizite reciproce, în
fruntea unor delegaţii sinodale, a întreţinut strânse legături cu celelalte
Biserici Ortodoxe surori – „voi întinde mâna iubirii şi a prieteniei de Frăţie
întru Hristos Bisericilor Ortodoxe surori întru Ecumenicitate, luptând
pentru înflorirea ortodoxiei”,40 spunea la investire – dar şi cu alte Biserici
creştine: a iniţiat relaţii şi întreţinut relaţii atât cu bisericile vechi orientale,
cât şi cu o serie de arhiepiscopii romano-catolice. Patriarhul Justinian a avut
deschidere către toate Bisericile creştine, Bucureştiul devenind oraş preferat
pentru multe întâlniri pan-ortodoxe şi inter-creştine.
Militând pentru o unitate în diversitate a Bisericilor, care trebuie
realizată înaintea unirii Bisericilor, patriarhul Iustinian spunea: „Bisericile
trebuie să dea cele dintâi exemplul coexistenţei paşnice, apropiindu-se,
împăcându-se şi înţelegându-se între ele... Este deci timpul să înceteze
38
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disensiunile, reproşurile, luptele confesionale, polemicile, criticile,
prozelitismul şi să se încheie o pace bisericească... pentru aceasta ni se cere
tuturor smerenie, dragoste şi înţelepciune”.41
*****
Aş dori să închei cu un scurt elogiu adus patriarhului Iustinian, la
moartea sa, de către IPS Bartolomeu Anania, pe atunci arhimandrit şi
director al Editurii Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române (Revista BOR, 4/1977, p. 234):
„A fost un conducător de mare autoritate, cu o statură dreaptă şi bine
zidită, ochi ageri, trăsături tari, grai răspicat, minte ascuţită, voinţă de
cremene, dârz în înţelepciune şi înţelept în dârzenie, vizionar al vremurilor noi,
deschis prefacerilor sociale şi credincios tradiţiilor sfinte, veghetor de zi şi de
noapte, muncitor cu timp şi fără timp, aspru în cumpăna gândului, prompt în
hotărârea lucidă, iscusit al dilemelor, sclipitor în intuiţii. A fost un geniu al
rezoluţiei. Mai puţini însă ştiu că, om fiind, nimic din ce este omenesc nu i-a
fost străin, inclusiv omenia. Prin această imensă omenie românească ne-a fost,
tuturor, Părinte, în cel mai autentic înţeles al cuvântului”.
Abstract: The Patriarch Justinian Marina. A Man of Accomplished
Deeds (Testimonies from his Writings)
For the Romanian Orthodox Church, Justinian Marina was one of the most
important Patriarch which she had during the communist regime. He was
very involved in the life of the Church and society. In an academically way,
our study presents in distinct parts his activity. First, we pay attention on his
administrative activity, on his involvement to construct and to renovate
church buildings. Also, very important for his personality, he had a great
social and pastoral activity, connected with the theological one. As a
theologian, he published many books and articles, many sermons and
pastoral letters. As a Patriarch, he had a remarkable ecumenical implication,
both with the Orthodox Church and other Christian Churches. His model
can be follow today when we are implicated in a very difficult with different
ideologies and perspectives.
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Personalitatea Patriarhului Nicolae I Misticul
al Constantinopolului şi opera sa*
Pr. Drd. CONSTANTIN MLADIN 1
Cuvinte cheie: Patriarhul Nicolae I Misticul, Imperiul Bizantin, J. P.
Migne, Constantinopol
Keywords: Patriarch Nicholas I the Mystic, Byzantine Empire, J. P. Migne,
Constantinople
Patriarhul Nicolae I2, numit şi Misticul,3 a fost o personalitate
bisericească de prim rang a secolului al X-lea. Secretarul împăratului Leon
al VI-lea Filosoful, Nicolae I s-a numărat printre puţinii patriarhi bizantini
care au lăsat o corespondenţă personală, ce dezvăluie activitatea sa de
păstor, preocupat pentru binele supuşilor şi al prietenilor.4
Viaţa patriarhului Nicolae I. Nu se cunosc multe date despre
începutul vieţii viitorului patriarh al Constantinopolului. Se pare că Nicolae
I s-a născut în anul 852 în Italia.5 De aici şi confuzie care se poate face între
el şi papa Nicolae I al Romei. Nu se cunosc clar nici împrejurările în care
acesta a venit la Constantinopol, unde a devenit bun prieten cu patriarhul
Fotie I. După alţii, originea patriarhului era italiană, însă el s-ar fi născut în
Constantinopol, fiind rudă cu patriarhul Fotie şi ucenic al acestuia, alături de

*

Acest studiu a fost realizat în cadrul cursurilor doctorale în Teologie, la Şcoala Doctorală
de Teologie a Universităţii din Craiova, la disciplina Patrologie şi literatură post-patristică,
sub îndrumarea Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Băjău, care şi-a dat avizul spre publicare.
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Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
2
Patriarhul Nicolae I nu se confundă cu papa Nicolae I. Acesta, numit şi Sfântul Nicolae
cel Mare, papă din 24 aprilie 858 şi până la moartea sa, în 867, a susţinut că papa ar trebui
să aibă autoritate suzerană asupra tuturor creştinilor, în chestiuni de credinţă şi de
moralitate. O lucrare despre viaţa şi activitatea sa: JULES ROY, Saint Nicholas I, Londra,
1901.
3
Această denumire vine de la funcţia de secretar sau consilier personal al împăratul, în
pofida unor teorii, care afirmau că ar reprezenta latura duhovnicesc-ascetică a vieţii
patriarhului. Un studiu comparat de înaltă ţinută academică, ce lămureşte atât provenienţa
numelui său, cât şi importanta postului în care se afla, este: PAUL MAGDALINO, The notso-secret functions of the mystikos, în Revue des études byzantines, Tome 42, 1984, p. 229-240.
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2010, p. 103.
5
După bizantinologul John Wortley, preot anglican şi profesor emerit la Universitatea
Manitoba din Canada, care a tradus în limba engleză şi cronica unui istoric al vremii, numit
Ioan Skilitzes.

227

viitorul împărat Leon al VI-lea Filosoful.6 Aşa se explică poate faptul că,
atunci când Fotie a fost înlăturat din viaţa publică, Nicolae I s-a retras şi el
la Mănăstirea Sfântul Trifon, unde a devenit monah. La această mănăstire,
împăratul Leon al VI-lea l-a găsit şi, datorită calităţilor lui intelectuale, l-a
numit mysticos.7
Patriarhul Nicolae I al Constantinopolului a păstorit în două
perioade, cu o întrerupere de 5 ani. Prima dată a fost numit patriarh la 1
martie 901, după moartea patriarhului Antonie al II-lea Kavleos şi a păstorit
până la data de 1 februarie 907.8 A fost depus din funcţie de către împăratul
Leon al VI-lea, deoarece a refuzat recunoaşterea celei de a patra sa căsătorii
cu Zoe Carbonopsina, mama viitorului împărat Constantin al VII-lea
Porfirogenetul. Nu a dorit consultarea cu papa Serghie al III-lea al Romei
(904-911), pe această problemă. Este posibil ca patriarhul Nicolae I să fi
complotat împreună cu generalul Andronic Ducas, împotriva împăratului,
dovada fiind chiar o corespondenţă purtată între cei doi, corespondenţă care
a ajuns în posesia împăratului. Pentru a fi totuşi cruţat, Nicolae I a fost
obligat să accepte botezarea copilului lui Leon al VI-lea, din cea de a patra
căsătorie a împăratului.9 Insistând, Nicolae I i-a cerut împăratului ca, după
botez, să o renege pe Zoe Carbonopsina, motiv pentru care a fost înlăturat
din scaun şi înlocuit cu patriarhul Eftimie, fiind trimis în exil, la o mănăstire
de lângă Constantinopol, numită Galakrinon.10 Aici Nicolae I a fost privat
de multe, neavând nici măcar cărţi de citit.11 Acuzaţia oficială adusă lui a
fost aceea de „duşman şi războinic împotriva împăratului Leon al VI-lea”,12
deoarece l-a ţinut pe împărat timp de 2 ani în incertitudine, fără să emită
vreo soluţie clară pentru situaţia în care se afla. Patriarhul fiind exilat, acum
împăratul putea cu uşurinţă să asigure succesiune tronului, chiar dacă asta
însemna încălcarea legiuirilor bisericeşti.
6
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prezentare a vieţii patriarhului - httpshelios-eie.ekt.grEIEbitstream1044273581IBR_
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Cambridge University Press, 2010, p. 175.
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condamnat la moarte, pe un oarecare Eustatie, intervenind la împărat pentru acesta, în anul
902 - httpshelios-eie.ekt.grEIEbitstream1044273581IBR_Vlysidou_Hist_233.pdf, accesat
azi 05.03.2018, ora 23.00, p. 40.
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Cu puţin timp înainte de moartea împăratului Leon al VI-lea,
patriarhului exilat Nicolae I i-a fost redată demnitatea, fiind rechemat la
Constantinopol în luna mai a anului 912.13 În această a doua parte a
păstoririi sale, Nicolae I a jucat un rol important, chiar şi în treburile
imperiului. La puţin timp după moartea împăratului Leon al VI-lea, a fost
numit Regent al fiului său minor. A urmărit împăcarea bizantinilor cu
bulgarii ţarului Simeon I. Le-a plătit chiar un tribut simbolic bulgarilor,
pentru a păstra pacea. Apoi avea în plan să căsătorească pe Constantin al
VII-lea Porfirogenetul cu una dintre fiicele lui Simeon I şi să-l încoroneze el
însuşi pe Simeon I ca împărat al bulgarilor.14 Nu a mai apucat însă să ducă
la bun sfârşit planul său, din pricina morţii sale.
Nu au lipsit intrigile despre accederea lui Nicolae I la puterea
eclezială şi la cea imperială. S-au format două grupări: una pentru susţinerea
lui, afirmând că a fost exilat pe nedrept şi alta pentru susţinerea lui Eftimie,
care a fost izgonit de împărat din aceeaşi pricină (a nerecunoaşterii celei de
a patra căsătorii a lui Leon al VI-lea). Această a doua partidă avea ca
susţinători atât pe Alexandru, fratele împăratului, cât şi pe împăratul Roman
I, cel numit şi Lecapenul, care devine socrul lui Constantin al VII-lea
Porfirogenetul. Chiar dacă succesiunea a fost asigurată de către fratele lui
Leon, pe nume Alexandru, când Nicolae I a văzut că Alexandru este gata să
moară, patriarhul a făcut imprudenţa de a-l chema pe fiul lui Andronic
Ducas, amiralul Constantin, ce conducea flota bizantină, gândindu-se că
acesta ar putea să preia conducerea imperiului. Realizând că a greşit şi
încercând să-şi repare greşeala, Nicolae I a organizat apărarea
Constantinopolului. Această iniţiativă i-a adus şi renumele de „arhiereul
ireproşabil”.15 Aura de salvator, pe care şi-a creat-o, a devenit şi mai
proeminentă în momentul când a trădat familia Ducas şi pe aliaţii lor a doua
oară.
Nicolae I era o persoană cu un caracter blând. Era iubitor de pace,
purtând mereu grijă de viitorului cetăţii pe care o păstorea şi al imperiului.
13

Cercetătorii apuseni afirmă că Leon al VI-lea l-a alungat pe patriarhul Eftimie de pe tron.
Cercetătorii greci cred că fratele împăratului, Alexandru l-a depus pe Eftimie de pe scaunul
patriarhal. Personal înclin spre prima opinie, ţinând cont de faptul că Alexandru nu avea
încă putere de decizie, acest lucru întâmplându-se abia după moartea împăratului Leon al
VI-lea, când deja patriarhul Nicolae I fusese reabilitat - The Oxford Dictionary of
Byzantium, ed. Alexander P. Kazhdan, vol. 1-2-3, Oxford University Press, New York,
1991, p. 1466.
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Implicarea sa în politica imperiului nu poate fi pusă la îndoială, urmările
acţiunilor sale fiind unele de durată. Amintim mai întâi implicarea în
alegerea soţiei lui Constantin al VII-lea Porfirogenetul, al cărui regent era,
în persoane Elenei, fiica lui Roman I Lecapenul.16 Apoi trebuie amintite
negocierile de împăcare între cele două tabere, create odată cu depunerea lui
Eftimie şi revenirea sa pe tronul patriarhal. Nu trebuie uitată nici implicarea
sa ca diplomat în relaţia bizantinilor cu bulgarii, dar şi cu sarazinii, care
cuceriseră Tesalonicul. Nicolae I a reuşit, cu înţelepciunea care îl
caracteriza, să îl aibă de partea sa pe împăratul Roman I,17 care nutrea
aceleaşi opinii contrare cu privire la Zoe Carbonopsina. Nicolae I l-a
îndrumat pe fiul cel mic al acestuia, Teofilact Lecapenul,18 spre o viaţă
monahală, ce va culmina cu numirea lui ca patriarh, la vârsta de numai 16
ani, şi care va sta pe scaunul patriarhal timp de douăzeci şi cinci de ani.19
Acesta însă nu şi-a luat rolul şi menirea în serios, având îndeletniciri lumeşti
şi neavând frică de Dumnezeu. A murit în chinuri, după doi ani de boală, în
locul lui fiind pus Polifilact, persoană învăţată, ce a fost bine primită de
cler.20
După multe încercări, Nicolae I a reuşit să împace cele două tabere şi
să adopte un document, într-un sinod local, la data de 9 iulie 920.21 Acest
document va purta numele de Tomosul unirii (Τόμος ἑνώσεως) şi va aduce
pace nu numai în gruparea care îl susţinea pe patriarhul Eftimie, ci va aduce
şi o înţelegere cu latinii, pe tema căsătoriei. Pentru a marca înţelegerea, papa
Ioan al X-lea a trimis la Constantinopol doi delegaţi, care au semnat, alături
de reprezentanţii partidei lui Eftimie şi de patriarhul Nicolae I Misticul,
împăcarea. Implicaţiile teologice şi sociale ale acestui document şi-au lăsat
amprenta până în zilele noastre.
Existau diferenţe între latini şi răsăriteni, cu privire la concepţia
despre căsătorie. Pentru bizantini, căsătoria îşi primea caracterul legal numai
prin oficierea ei în cadrul sacramental. Latinii socoteau că, prin decesul
unuia dintre soţi, căsătoria devenea inexistentă. De aici venea speranţa lui
16

IBIDEM, p. 43.
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Leon al VI-lea de a-i fi recunoscută cea de a patra căsătorie, fiind văduv.
Paradoxal, cel care proclama, prin Novela 89 din anul 893, că o căsătorie
devine legitimă numai dacă este săvârşită în cadrul sacramental, era chiar
împăratul Leon al VI-lea.22 Consecinţa directă era aceea că o căsătorie
civilă, ca act juridic, nu era suficientă, fiind necesară binecuvântarea
bisericii. Altfel, va fi considerată numai un concubinaj ilegitim.23
Trebuie reliefată importanţa documentului lui Nicolae I, prin care
atât răsăritenii, cât şi apusenii refuzau săvârşirea şi recunoaşterea celei de a
patra căsătorii, cum se afirmă în primul articol.24 De fapt, actul condamna şi
cea de a treia căsătorie, acceptându-se doar în cazuri excepţionale. Împăratul
Constantin al VII-lea, care a asistat la citirea solemnă a actului, a putut
vedea cum căsătoria tatălui său Leon al VI-lea, căsătorie din care el se
născuse, era condamnată. Totuşi, el a fost recunoscut fiu legitim prin
toleranţă. În timp ce autoritatea casei imperiale era mult umbrită, prestigiul
de care se bucura patriarhului a crescut, în ciuda opoziţiei văduvei Zoe
Carbonopsina, care va fi trimisă în final la mănăstire.25
Chiar dacă dinastia macedoneană a suferit, patriarhul Nicolae I a
văzut în perspectivă binele imperiului, promovând dinastia Lecapenilor şi
încercând soluţii, pentru a menţine unitatea statală.26 Istoricii contemporani
au caracterizat acest act ca pe o victorie a bisericii asupra statului, sau mai
bine zis ca pe o victorie a patriarhului asupra dinastiei macedonene.27
Implicit se instaurează o nouă dinastie, a Lecapenilor.
Nicolae I a păstorit până la moartea sa, în 11 Mai 925, la
Constantinopol, fiind îngropat la Mănăstirea Galakrinon. A fost canonizat şi
este pomenit pe data de 16 mai.
22

J.M. HUSSEY, Op. cit., p. 103.
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de Master, Universitatea Aristotel din Tesalonic, 2010, p. 90 (limba greacă).
25
J.M. HUSSEY, Op. cit., p. 106.
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Opera patriarhului Nicolae I nu este una complexă, însă se
constituie ca o analiză a vremurilor sale şi a problematicii bisericeşti în care
era implicat Constantinopolul, fie că vorbim despre relaţiile cu sudul Italiei,
fie cu bulgarii de sub conducerea lui Simeon, sau cu cei din regiunea
Caucazului. Pe de altă parte, acesta a scris câteva lucrări canonice şi câteva
predici edificatoare, la cucerirea Tesalonicului de către piraţii sarazini, în
anul 904. Ca şi predecesorul său Fotie, patriarhul Nicolae I Misticul a fost o
persoană cu o minte critică, ce a îndrăznit să pună capăt principiului bizantin
că împăratul nu se poate supune regulilor bisericeşti.28 Mai mult, spre
sfârşitul vieţii, el este cel care îndemna pe Sfântul Simeon Metafrastul să
scrie Minologionul, care se va şi realiza în timpul domniei împăratului
Constantin al VII-lea Porfirogenetul şi va conţine nu mai puţin de 148 de
vieţi ale sfinţilor.
Opera lui Nicolae I este publicată în volumul 111 al colecţiei
Patrologia. Cursus Completus, seria Graeca posterior, ed. J.P. Migne,
1863. Volumul conţine mai întâi o Prefaţă, cu informaţii despre viaţa
Patriarhului.29 Printre informaţiile de ordin biografic se strecoară un
amănunt important şi anume că „atunci când delegaţia latină a venit la
Constantinopol, Nicolae I a făcut publică o mărturisire de credinţă clară cu
privire la dogma Sfintei Treimi, nefăcând nicio concesie cu privire la
Purcederea Sfântului Duh”.30 Aşadar, chiar dacă existau relaţii strânse între
Apus şi Răsărit, învăţătura de credinţă nu fost nicidecum un motiv de
compromis, pentru a căpăta bunăvoinţa Apusului. Trebuie remarcată totuşi
dorinţa patriarhului de a menţine pacea şi înţelegerea cu apusenii, în acest
sens el convocând şi Sinodul local din anul 920, unde delegaţii papali au
fost prezenţi.
Lui Nicolae I i se atribuie un fragment scurt dintr-o Omilie la
cucerirea Tesalonicului, rostită într-un moment greu prin care Bizanţul
trecea, după atacul condus de Leon de la Tripoli, un sarazin care a reuşit
pentru un timp să cucerească Tesalonicul (ocupat între anii 904-923).
Autorul combate în primul rând păcatul uciderii. Titlul omiliei este: Omilia
Patriarhului Nicolae la cucerirea Tesalonicului rostită la intrarea în Marea
Biserică.31
Autorul începe prin a-i linişti pe creştini, spunând: „Acum, când
avem un imens sentiment de mânie, cu toţii trebuie să rezistăm pentru
independenţă. Cetăţenii sunt jefuiţi de fiarele de turci, care măcelăresc
femeile, care devin martire fără vină, din păcate!... Cine să mai dăruiască
28

The Oxford Dictionary of Byzantium, p. 1466-1467.
NICOLAI CONSTANTINOPOLITANI ARHIEPISCOPI, Epistolae, în Patrologiae
Cursus Completus, J.P. Migne, Tomul 111, Paris 1863, col. 9-25.
30
IBIDEM, col. 15-16.
31
IDEM, Omilie la cucerirea Tesalonicului, PG 111, col. 26-28.
29
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lacrimi ochilor mei, ca să poată deplânge relele acestor lucruri?”.32 Urmează
o serie de întrebări retorice, invocând pe Preacurata Fecioară ca să
mijlocească la Mirele Cel Ceresc, pentru a înceta suferinţele care îi
cuprinseseră.
S-au păstrat din opera lui Nicolae I un număr de 163 de scrisori.33
Autorul lor tratează diferite subiecte, precum problematica bulgară, dialogul
purtat cu conducătorul musulmanilor şi cu diverşi oameni politici din sudul
Italiei acelor vremuri, precum şi situaţia care a fost creată de cea de a patra
căsătorie a împăratului Leon al VI-lea. Stilul ales de Nicolae I este simplu,
uşor de parcurs, evidenţiind personalitatea sa de erudit smerit şi
responsabil.34 Grija pe care el o purta pentru toţi ortodocşii se poate observa,
spre exemplu, din scrisoarea adresată califului sarazin al-Muktadir (calif al
Bagdadului între anii 908 şi 932). Patriarhul Nicolae I foloseşte diplomaţia
ca formă de persuasiune şi de dialog, adresându-i-se cu formula: "Către
renumitul şi măritul Emir al Cretei, iubitul nostru prieten".35 Subiectul
scrisorii era acela de a-l mustra pe calif pentru răzbunarea sa asupra
creştinilor nevinovaţi din Cipru, care nu aveau nicio legătură cu campaniile
militare de pe mare, pe care le întreprindea generalul Himerius.36 În
scrisorile sale, Nicolae I tratează şi aspecte ale vieţii morale a creştinilor şi
nu se sfieşte să vorbească despre obrăzniciile oamenilor şi despre
slăbiciunile lumeşti,37 cu care el însuşi se lupta.
S-a păstrat de la Nicolae I şi un Tipicon în versuri. Către Protosul
Sfântului Munte.38
Concluzii. Importanţa Patriarhului Nicolae I în contextul epocii
sale. Dacă în Apus, cu câţiva ani înainte, papa Nicolae I întărea şi mai mult
o aşa-zisă domnie autoritară peste biserică şi stat, care va dura peste 800 de
32

IBIDEM, col. 26.
Pe lângă publicarea lor în ediţia J.P. Migne, PG 111, col. 29-390, corespondenţa a fost
tipărită şi într-un volum bilingv, editat de R.J.H. Jenkins şi L.G. Westerink, cu titlul
Nicholas I, Patriarch of Constantinople, Letters. Greek Text and English, apărut la
Washington D.C., în anul 1973. Aici însă sursa o constituie un corp de scrisori, ce provin
dintr-un alt document, numit Patmos Ms. 178.
34
CYRIL MANGO, The Journal of Theological Studies, vol. XXVII, Issue 2, 1 Oct. 1976,
p. 495.
35
Ms. Patmos. 178, fol. 70, la: ROMILLY J.H. JENKINS, A Note on the "Letter to the
Emir" of Nicholas Mysticus, în rev. Dumbarton Oaks Papers, Vol. 17, 1963, p. 399.
36
Spre exemplificare, iată întrebările pe care i le adresează: "De ce faceţi război în acest
sens cu ciprioţii şi vă eliberaţi mânia pe ei? De ce... în loc să vă luptaţi cu Himerius, faceţi
un război cu aceştia?" - PG 111, col. 33C-D.
37
httpshelios-eie.ekt.grEIEbitstream1044273581IBR_Vlysidou_Hist_233.pdf, accesat azi
05.03.2018, ora 23.50, p. 43.
38
PG 111, col. 391-406.
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ani, în Răsărit, patriarhul Nicolae I Misticul lupta pentru o separare a
bisericii de stat şi dorea ca biserica să devină independentă de hotărârile pe
care basileul dorea să le ia în treburile ecleziale. Talentul diplomatic şi
pregătirea de excepţie, ca funcţionar al imperiului şi mai târziu ca păstor al
bisericii din Constantinopol, au făcut ca patriarhul Nicolae I să ducă
tratative avansate cu Simeon al Bulgariei, care însă nu au putut fi finalizate,
din pricina morţii sale. A rămas totuşi în istoria bisericească printr-o
hotărâre, care avea să-i aducă un exil pe o perioadă de 5 ani, opunându-se
săvârşirii celei de a patra căsătorii a împăratului Leon al VI-lea Filosoful cu
Zoe, cea care i-a dăruit împăratului pe unicul moştenitor al tronului, pe
Constantin al VII-lea Porfirogenetul. Mai mult, refuzul patriarhului Nicolae
I de a-l primi pe împărat în biserica Sfânta Sofia, pentru a participa la Sfânta
Liturghie, la Crăciunul anului 906, a atras după sine un statut autoritar, de
care s-a bucurat până la sfârşitul vieţii. Împăratul bizantin fost forţat să se
plece în faţa porţilor închise ale Sfintei Sofiam,39, fapt imortalizat până în
zilele noastre într-un mozaic, păstrat deasupra uşilor acestei biserici.
Această hotărâre a spulberat ideea că basileul era mai presus de orice lege.
Patriarhul Nicolae I, la sinodul întrunit atunci la Constantinopol, hotăra
interzicerea cu desăvârşire a celei de a patra căsătorii, hotărâre care este
valabilă şi aplicată cu stricteţe până azi în biserica ortodoxă. Felul în care el
a condus Biserica în această perioadă de mari încercări pentru societatea
bizantină, dar şi implicarea sa în treburile statului, îl fac pe patriarhul
Nicolae I Misticul să fie unic în istoria bisericească.
Abstract: The Personality of Patriarch Nicholas I the Mystic of
Constantinople and his Work
Patriarch Nicholas I, also called the Mystic, was a leading religious figure of
the tenth century. Our historical study is constructed with three parts,
namely The Life of Patriarh Nicholas, The Writings and Conclusions or The
Importance of Patriarch Nicholas I in the context of its time. The written
work of Patriarch Nicholas I is not a complex one, but it is a critical analysis
of hi stime. Also, within it, Patriarch Nicholas I left us an image with the
issues of the Church in which Constantinople was involved. The way he led
the Church in this period of great trials for Byzantine society, his
involvement in state affairs, all these made Patriarch Nicholas I the Mystic
to be unique in Church history.

39

GEORG OSTROGORSKY, Op. cit. p. 185.
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Teologia legământului fără consacratul
termen tehnic ברית
Pr. Drd. DANIEL-ALIN IONICĂ1
Cuvinte cheie: legământ, Adam, Israel, binecuvântare, blestem, ברית,
Noe, Moise
Keywords: covenant, Adam, Israel, blessing, curse, ברית
Noah, Moses
Cel mai adesea cercetătorii istoriei sfinte a poporului ales fac
investigaţii asupra legământului vechi-testamentar având ca referinţă cele
patru legăminte centrale: legământul lui Dumnezeu încheiat cu Noe, cu
Avraam, cu Moise şi cel cu David. Însă doar puţini dintre aceştia au în
vedere un posibil legământ încheiat între Dumnezeu şi Adam.2 Să fie oare
din cauză că în acest context termenul tehnic  בריתlipseşte? Putem vorbi în
acest sens despre o teologie a legământului fără termenul cheie  ? בריתÎn
urma unei analize atente se poate observa că elementele legământului
caracteristic celei de-a cincea cărţi a lui Moise se pot identifica în cadrul
legământului încheiat între Adam şi Dumnezeu. Mai mult, vom vedea că
acest legământ are o notă aparte.
Udo Rüterswörden a publicat în anul 1998 în volumul Zeitschrift für
Altorientalische und Biblische Rechtgeschichte articolul intitulat
Bundestheologie ohne ברית.3 El îşi începe cercetarea pornind de la o lucrare
a lui Lothar Perlitt, şi anume binecunoscuta monografie asupra temei
legământului.4 Deşi lucrarea lui Perlitt apare la o primă vedere sub forma
unei cercetări lexicale asupra construcţiilor ebraice din care face parte
termenul ברית, totuşi el prezintă câteva perspective destul de interesante
asupra temei noastre. În acest sens ne atrage atenţia întrebarea sa, dacă
termenul  בריתpoate fi subînţeles în pericopele biblice din care lipseşte,
dar în care putem identifica elemente constitutive.5
1

Student doctorand în cadrul Universităţii Martin Luther-Wittenberg, Germania.
J. WELLHAUSEN, Prolegomena zur Geschichte Israels, Dritte Ausgabe, Berlin, Druck
und Verlag von Georg Reimer, 1886, p. 34.
3
UDO RÜTERSWÖRDEN, Bundestheologie ohne ברית, im ZABR 4, Eckart Otto (Hg),
Harrassowitz Verlag, 1998, p. 85.
4
LOTHAR PERLITT, Bundestheologie im Alten Testament, WMANT, 36. NeukirchenVluyn: Neukirchener Verlag, 1969, p. 98.
5
Perlitt scrie: „Eine Bundestheologie kann zwar gewiß nicht vom lexikalischen Befund des
Wortes  בריתher geschrieben werden, aber ebenso gewiß nicht ohne oder gegen ihn.“ …
2
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Rüterswörden este de părere că această problemă a fost identificată
de către Baltzer încă din anul 1960 şi formulată în felul următor: „Asupra
posibilităţii depăşirii impasului în cadrul cercetării au fost ridicate noi
întrebări. Acestea au în centru, în ciuda limitărilor asupra termenului ברית,
instituţia vechi-testamentară care îi corespunde precum şi limbajul
formulărilor asociate acestui termen”.6 Tot asupra acestor întrebări s-a oprit
şi cercetătorul de origine germană Martin Noth.7
Alte argumente asupra teologiei legământului din care lipseşte
termenul consacrat  בריתne oferă H. –D. Neef. El a identificat un astfel de
legământ la profetului Mihea în cap. 6, v. 1-8. Acest text descrie legământul
lui Dumnezeu cu poporul său Israel, fără să se facă apel la termenul ברית.8
Un alt exemplu în acest sens poate fi considerat textul profetului Isaia, cap.
1, v. 2-20. U. Becker este de părere că trimiterile acestui text către o teologie
a legământului de factură deuteronomistă sunt destul de evidente.9
Rüterswörden consideră că teologia legământului de drept este mult
mai evidentă în cadrul textelor care se referă la încălcarea legământului
decât în cele referitoare la încheierea acestora.10 Pe baza textelor din Osea 4,
1-3 şi Amos 7 din care termenul  בריתlipseşte, Rüterswörden susţine teza
potrivit căreia se poate vorbi mai degrabă despre „o tăinuire (omitere
intenţionată) a cuvântului  “בריתdecât despre „o tăcere asupra teologiei
legământului”.11 În aceeaşi situaţie se află şi textele din Isaia 1, Mihea 6,
„Ob die ,Sache‘ vorhanden ist, wo der Begriff fehlt, bleibt zu fragen.“ Bundestheologie im
Alten Testament, Neukirchener Verlag, 1969, pp. 2 şi 3.
6
Textul în limba germană este următorul: „Die Möglichkeit, den toten Punkt in der
Forschung zu überwinden, hat sich durch eine neue Fragestellung ergeben. Statt der engen
Begrenzung auf den Begriff  בריתfragte man nach der ,alttestamentlichen Institution‘, den
ihr entsprechenden literarischen Gattungen und ,der zugehörigen Formelsprache‘, in denen
der Begriff zu Hause ist.“ KLAUS BALTZER, Das Bundesformular, Wissenschaftliche
Monographien zum Alten und Neuen Testament, herausgegeben von Günther Bornkamm
und Gerhard von Rad, 4. Band, Neukirchner Verlag der Buchhandlung des
Erziehungsvereins Neukirchen Kreis Moers, 1960. p.16.
7
M. Noth: „Nun wurde freilich soeben bereits darauf hingewiesen, daß in jedem Falle die
alttestamentliche Redensart  כרת בריתdas Ergebnis einer nicht einfachen semasiologischen
und phraseologischen Entwicklung ist; und vom alttestamentlichen Befund aus steht nichts
der Vermutung im Wege, daß das Wort  בריתin eben dieser Redensart  כרת בריתseinen
Ursprung hat. Man müßte dann etwa annehmen, daß die Präposition birīt (,zwischen‘)
adverbiell verselbständigt worden wäre.“ Das alttestamentlichen Bundeschließen im Lichte
eines Mari-Textes, jetzt: Ges. Studien zum AT, München, 1957, p. 142.
8
H. –D. NEEF, Aspekte alttestamentlicher Bundestheologie, in: Bund und Tora, Hg. V. F.
Avemarie, H. Lichtenderg (WUNT ), Tübingen, 1996, pp. 1 şi 4.
9
U. BECKER, Jesaja – von der Botschaft zum Buch (FRLANT 178), Göttingen 1997, p. 185.
10
UDO RÜTERSWÖRDEN, Bundestheologie ohne … ברית, p. 89.
11
,, (…) eher von einem ברית-Schweigen in der prophetischen Überlieferung (…) als von
einem Bundesschweigen reden sollte.“ Ibd. p. 99.
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Ieremia 2, şi Deuteronomium 32. Rüterswörden observă că o comparaţie
între Amos 7 şi Osea 4, 1-3 pe de o parte şi Isaia 1 şi Miheia 6 pe de altă
parte aduce în prim-plan elemente ale teologiei legământului specifice cărţii
Deuteronomului.
Sunt de părere că o teologie a legământului din care lipseşte
termenul  בריתpoate fi identificată şi în actul creaţiei, şi anume în Facere
capitolele 1 şi 2. Din păcate, despre această temă nu putem găsi o literatură
ajutătoare destul de dezvoltată. Teza mea are în vedere două dimensiuni ale
acestei cercetări: 1) Dovezile ce reiasă din conţinutul textului şi 2) Dovezile
formale – Motive ale teologiei legământului.
1) Dovezi referitoare la teologie legământului ce reiasă din
conţinutul textului Facere cap. 1-2.
O primă menţiune asupra legământului încheiat de Dumnezeu cu
Adam (şi Eva) o găsim la istoricul de origine germană, Wellhausen, în
lucrarea sa intitulată Prolegomena zur Geschichte Israels.12 Acesta scrie:
„Legământul cu Adam (Fac. 1, 28-2, 4) este cel mai simplu. El nu este încă
numit legământ în sens propriu. Legământul încheiat de Dumnezeu cu
Adam reprezintă baza celui de-al doilea legământ încheiat cu Noe (9, 1-17)…
Legământul încheiat cu Avraam nu cuprinde întreaga omenire ci doar
urmaşii lui Avraam şi deci doar Israelul. Semnul primului legământ este
sabatul, celui de-al doilea este curcubeul, iar al celui de-al treilea este
tăierea împrejur”.13
Aşadar legământul încheiat de Dumnezeu cu protopărintele
neamului omenesc este primul şi cel mai simplu. Acesta ar fi după
Wellhausen motivul pentru care nu este încă numit legământ. Prima
întrebare care se ridică poate fi formulată în felul următor: De ce oare cel
care a descris legământul încheiat de Dumnezeu cu Noe şi cu Avraam în
cazul acestei pericope a omis acest termen? În cadrul teologiei legământului
un rol deosebit de important îl joacă prezentarea legămintelor sub forma
unei succesiuni. În acest sens, pe bună dreptate, fiecare legământ reprezintă
o etapă progresivă în cadrul istoriei mântuirii. Pe baza acestei strânse

12 12

J. WELLHAUSEN, Prolegomena zur Geschichte Israels…, p .352.
Textul lui Wellhausen în original este următorul: ,,Der Bund mit Adam (Gen. 1, 28-2,4)
ist der einfachste; er wird noch nicht Bund genannt, doch ist er die Grundlage des zweiten
Bundes mit Noah (9, 1-17), der (…) wichtigen Punkten modifiziert und dem gegenwärtigen
Weltalter näher bringt. Der Bund mit Abraham (Gen.17), welcher den folgenden Erzvätern
lediglich bestätigt wird, gilt nicht mehr für die ganze Menschheit, sondern nur für die
Abrahamiden und speziell für Israel. Das erste Bundeszeichen ist der Sabbat (Gen 2, 3 vgl.
Ex. 31, 12; Ez. 20, 12.20), das zweite der Regenbogen (Gen 9, 12), das dritte die
Beschneidung (17, 10).“ Ibidem, p. 352.
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legături dintre legăminte putem vorbi şi despre relaţia dintre legământ şi
revelaţie.
Spre exemplificare Serafincean I. scrie că legământul încheiat de
Dumnezeu cu Noe a jucat un rol pregătitor pentru legămintele încheiate cu
Avraam şi Moise.14 Dacă vom compara legământul încheiat cu Noe şi cel cu
Avraam vom obţine imaginea a două cercuri concentrice ce va concretiza
relaţia dintre Dumnezeu şi oameni.
Legământul încheiat de Dumnezeu
cu Noe cuprinde întreaga omenire,
şi chiar întreaga creaţie.

Legământul încheiat
cu Noe
Legământul
cu
Avraam

Legământul încheiat cu Avraam
se restrânge însă doar la urmaşii
direcţi ai lui Avraam, şi deci are
în vedere doar poporul Israel.
Stamatoiu oferă o imagine mult mai complexă a relaţiei care există
între aceste legăminte. El prezintă orizontul istoric sub forma unei spirale ce
cuprinde mai multe cercuri concentrice.15 Această spirală porneşte de la
cercul ce reprezintă întreaga omenire. În curgerea vremii spirala se reduce
numai la un singur popor, cel născut din Avraam. În timpul lui Moise
această spirală cuprinde doar cele 12 seminţii ale lui Israel. În cele din urmă
este redus doar la seminţia lui Iuda.16

14

Prof. I. SERAFINCEAN, Legămîntul lui Dumnezeu cu Noe şi importanţa lui religioasă,
in rev. Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Nr.10-12, 1969, p. 581.
15
DIONISIE STAMATOIU, Ideea de ,,Legămân“ în Vechiul Testament, în Rev.
,Mitropolia Olteniei, Nr. 5-6, 1986, p. 35.
16
În perioada de după exilul babilonian, şi anume în timpul lui Ezdra şi Neemia.
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Reprezentarea legămintelor sub forma unei spirale compuse din mai
multe cercuri concentrice în viziune lui Stamatoiu:
Legământul cu Noe
întreaga omenire

Legământul cu
Avraam– doar
Israel

Legământul
cu Moise

David

Naşterea
lui
Hristos

Noul legământ al lui
Hristos
Întreaga omenire
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După cum observăm evenimentul naşterii lui Hristos corespunde
întâlnirii noului legământ cu cel vechi. Aşadar succesiunea legămintelor se
desfăşoară simetric.
Preceptele unui legământ pot fi valabile fie doar până la încheierea
unui nou legământ,17 fie veşnic.18 Astfel îndatoririle revenite în urma
încheierii legământului cu Noe revin sunt valabile şi pentru Avraam, iar
tăierea împrejur continuă chiar şi în timpul lui Moise.
În mod obişnuit un legământ este alcătuit din următoarele elemente:
a) Participanţii. În cadrul legămintelor religioase, de obicei
participanţii sunt fie Dumnezeu şi o persoană aleasă (Noe, Avraam) , fie
Dumnezeu şi o întreagă comunitate (Israel): Fac. 17, 2.7; Ex 24, 1, etc.
b) Actul alegerii: Fac 17, 7; Ex 19, 5; etc.
c) Promisiunile lui Dumnezeu: Fac. 9, 1-5; Fac. 17, 2.4.5.15.16.19;
Ex 34, 10-11; Lev 24; etc.
d) Îndatoririle celor cu care Dumnezeu încheie legământul: Ex 19, 6;
Ex 34, 12-26; etc.
e) Acceptul poporului Israel: Ex 19, 8;24,3; etc.
f) Semnul legământului: curcubeul în Fac. 9, 12-13; tăiere împrejur
în Fac 17, 10-11; sabatul în Ex 31, 16-17.
g) Ritualul care însoţeşte aceste legăminte: Fac 15, 9-17; Ex 24,
8.11; etc.
Legământul încheiat între Dumnezeu şi Adam cuprinde următoarele
elemente:
a) Participanţii. Cei doi participanţi ai acestui legământ sunt
Dumnezeu şi Adam (Eva). Este greu de stabilit dacă Eva la încheierea
legământului era prezentă fizic sau încorporată în Adam. În acest sens
Dumnezeu i se adresează lui Adam folosind pluralul.
Conţinutul acestui legământ se poate identifica cu uşurinţă în Fac 1,
28:

וַיְ ָב֣ ֶר ְך אֹתָם֘ אֱלֹהִים֒ וַיֹּ֙אמֶר ָל ֶה֜ם אֱלֹ ִה֗ים פְּר֥וּ וּרְב֛וּ
ְשׁ֑ ָה וּרְד֞וּ
ֻ וּ ִמלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ וְִכב
ָ ִבּ ְדגַ֤ת ַהיָּם֙ וּבְע֣וֹף ה
ַשּׁ ַמ֔יִם וּ ְבכָל־ ַחיָּ֖ה הָֽרֹ ֶמ֥ ֶשׂת עַל־ ָה ֽאָרֶץ׃
b) Binecuvântarea lui Dumnezeu

֒וַיְ ָב֣ ֶר ְך אֹתָם֘ אֱלֹהִים
17
18

Porunca dată lui Adam de a se hrăni exclusiv vegetal.
Porunca dată lui Noe şi urmaşilor săi de a nu mânca sânge.
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de a fi roditori şi de a se înmulţi

פְּר֥וּ וּרְב֛וּ וּ ִמלְא֥וּ אֶת־הָאָ֖רֶץ
c) stabilirea poziţiei a omului în cadrul creaţie. Verbul care este
asociat acestei acţiuni este verbul

כבש

şi are următoarele înţelesuri:

supune, a subjuga, a stăpâni, a potoli, a îmblânzi
cerului şi orice vieţuitoare care mişcă pe pământ.

peştii mării, păsările

ַשּׁ ַמ֔יִם וּ ְבכָל־ ַחיָּ֖ה הָֽרֹ ֶמ֥ ֶשׂת
ָ וּרְד֞וּ ִבּ ְדגַ֤ת ַהיָּם֙ וּבְע֣וֹף ה
עַל־ ָה ֽאָרֶץ
d) interdicţia de a mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului (Fac
2, 17)

ֵמ ֵע֗ץ הַדַּ֙עַת֙ ט֣וֹב וָ ָר֔ע לֹ֥א תֹא ַכ֖ל ִמ ֶמּ֑נּוּ
e) semnul acestui legământ: ziua a şaptea ca ( יום קדשFac 2, 3)
ַשּׁבִי ִע֔י וַיְ ַק ֵדּ֖שׁ אֹת֑וֹ
ְ וַיְ ָב֤ ֶר ְך אֱלֹהִים֙ אֶת־י֣וֹם ה
Iată aşadar că în cartea Facerii în cap. 2 şi 3 avem descris un
legământ. După încheierea legământului urmează destul de repede
descrierea încălcării acestuia. Drept urmare asupra întregii creaţii se
instaurează blestemul lui Dumnezeu. Mai întâi Adam este izgonit din rai.
În cadrul istoriei încheierii legămintelor dintre Dumnezeu şi om
(individ sau comunitate) observăm o evoluţie continuă. Adam primeşte spre
hrană seminţele plantelor şi fructele care cresc în copaci. Textul din Fac. 1,
29 este următorul:

ֲשׁר֙ עַל־ ְפּנֵ֣י
ֶ ִהנֵּה֩ נָ ַת֙תִּי ָל ֶכ֜ם אֶת־כָּל־ ֵע֣ ֶשׂב׀ זֹ ֵר֣ ַע זֶ֗רַע א
ֲשׁר־בּ֥וֹ
ֶ כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־כָּל־ ָה ֵע֛ץ א
ְפרִי־ ֵע֖ץ זֹ ֵר֣ ַע זָ֑רַע ָל ֶכ֥ם יִֽ ְהיֶ֖ה לְאָ ְכלָֽה׃
După căderea în păcat omul primeşte învoirea lui Dumnezeu de a
mânca şi carne, dar fără sânge, deoarece în acesta se află viaţă ( cf. Fac 9, 34):

ֲשׁ֣ר הוּא־ ַח֔י ָל ֶכ֥ם יִ ְהיֶ֖ה לְאָ ְכ ָל֑ה
ֶ כָּל־רֶ֙מֶשׂ֙ א
ָשׂ֕ר ְבּנַפְשׁ֥וֹ דָמ֖וֹ לֹ֥א תֹאכֵֽלוּ
ָ אַךְ־בּ
În acest sens Dumnezeu dă legământului său mereu o nouă formă ce
corespunde dezvoltării societăţii umane. Adesea dezvoltarea noilor forme de
organizare s-au făcut în detrimentul unei relaţii autentice de vieţuire după
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preceptele lui Dumnezeu.19 Observăm că evoluţia socială a mers în paralel
cu o pervertire religioasă. Chiar şi astăzi aşa numitele „societăţi dezvoltate”
se confruntă cu ignoranţa religioasă sau ateism.
Ideea evoluţiei legământului lui Dumnezeu este subliniată şi de
cercetătorul american McCarthy. El scrie: „Ideile şi nevoile umane se
schimbă mereu, iar revelaţia din Vechiul Testament se dezvoltă treptat
alături de poporul Israel. Fără contradicţii, fără a respinge ceea ce era vechi,
noile imagini, idei, sau sensuri profunde sunt aduse prin intermediul
revelaţiei relaţiei dintre oameni şi Iahve, şi redate prin ideea de legământ”.20
Societatea israelită a evoluat de-a lungul timpului iar circumstanţele s-au
schimbat în continuu.
2. Dovezile formale – Motive ale teologiei legământului.
La o analiză atentă a legământului încheiat cu Adam vom putea
observa că acesta conţine o serie de elemente asemănătoare legământului
încheiat între Dumnezeu şi Israel prin mijlocirea lui Moise.21 Elementele
unei teologii a legământului în cadrul referatului creaţiei sunt comune cu
cele din contextul Deuteronomului. Să vedem care sunt aceste elemente.
Primul motiv se poate identifica în Dt. 30, 19: aşezarea laolaltă a
vieţii şi a morţii, a binecuvântării şi a blestemului.22

ת־ה ָא ֶרץ֒ ַה ַח ִיּ֤ים וְ ַה ָ֙מּוֶ ֙ת
ָ ת־ה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם וְ ֶא
ַ ַה ִע ֙יד ֹ ִתי ָב ֶכ֣ם ַהיּוֹם֘ ֶא
ֽ ָ נָ ַ ֣ת ִתּי ְל ָפ ֔ ֶניָך ַה ְבּ ָר ָ ֖כה וְ ַה ְקּ ָל ָל֑ה
וּב ַח ְר ָ֙תּ ַ ֽבּ ַח ִ֔יּים ְל ַ ֥מ ַען ִתּ ְח ֶי֖ה ַא ָ ֥תּה
23

19

וְ זַ ְר ֶ ֽעָך׃

În acest sens a se urmări istoria urmaşilor lui Cain. Fac. 4. A. P. LOPUKHIN, Istoria
Biblica – Vechiul Testament, tradusă de Patriarh Nicodim, vol 1, Tipografia Cărţilor
Bisericeşti, Bucureşti, 1944, p.11.
20
McCARTHY: ,,Human ideas and needs change, and the Old Testament revelation grows
along with the people. Without contradiction, without rejecting the old, new images, new
ideas, new and deeper meanings are brought into the revelation of the nature of the relation
between the people and Yahwe, into the idea of the covenant” (A Study in Form in the
Ancient Oriental Documents and in the Old Testament, Pontifical Biblical Institute, Rome,
1963, p. 175).
21
Legământul lui Dumnezeu cu poporul ales, Israel a avut loc pe Muntele Sinai/Horeb. (Ex 20,
1-17; 24, 8-15; 34, 27-28 ; Dt 5-8) În ţinutul Moabului întâlnim o reînnoire a acestui
legământ (Dt 29, 1-12). Tot acestui legământ îi aparţine şi legământul încheiat între
Dumnezeu şi preaoţie (Levi). (Num 25, 11-12)
22
„Cerul şi pământul le iau astăzi ca martori împotriva voastră: v’am pus în faţă viaţa şi
moartea,binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa ca să trăieşti, tu şi urmaşii tăi” - Biblia
sau Sfânta Scriptură (BARTOLOMEU ANANIA), Ediţie Jubiliară a Sfântului Sinod, Ed.
IBMBOR, Bucureşti 2001.
23
Biblia Hebraica Stuttgartensia, a ll-a ediţie, Deutsche Bibelgesellschft, 2006.
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Binecuvântarea şi blestemul din cadrul încheierii legământului lui
Dumnezeu cu comunitatea de credincioşi (Israelul) stă în paralel cu
binecuvântarea lui Adam de către Dumnezeu de dinainte de cădere. Un alt
element comun îl reprezintă martorii care au luat parte la încheierea acestor
legăminte. Se pare că avem martori comuni: cerul şi pământul (Dt. 30, 19)

֒ת־ה ָא ֶרץ
ָ ת־ה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם וְ ֶא
ַ ֶא
Cei doi martori, adică cerul şi pământul, au fost prezenţi ipotetic şi la
încheierea legământului cu Adam. Chiar şi proorocul Isaia cheamă cei doi
martori în cuvântarea sa împotriva Iudeii şi a Ierusalimului.

רוֹמ ְמ ִתּי
ַ֔ ְהו֖ה ִדּ ֵ ֑בּר ָבּ ִני ֙ם ִגּ ַ ֣דּ ְל ִתּי ו
ָ ְ֤עוּ ָשׁ ַ֙מיִ ֙ם וְ ַה ֲא ִז ִ֣יני ֶ֔א ֶרץ ִ ֥כּי י
וְ ֵ ֖הם ָ ֥פּ ְשׁעוּ ִ ֽבי׃
Un alt text care evidenţiază rolul acestor doi martori este Dt. 4, 26:

ת־ה ָ֗א ֶרץ
ָ ת־ה ָשּׁ ַ ֣מיִ ם וְ ֶא
ַ ַה ִעיד ִֹתי֩ ָב ֙ ֶכם ַהיּ֜ וֹם ֶא
La întrebarea dacă ar trebui să considerăm aceşti doi martori ca
elemente indispensabile încheierii legământului, vom răspunde că nu,
deoarece vom vedea că în cadrul legămintelor încheiate cu Noe, Avraam sau
David că aceşti martori nu sunt menţionaţi.
Vedem că după creaţie Adam are posibilitatea de a alege între viaţă
şi moarte. Posibilitatea acestei alegeri este întâlnită şi în cadrul legământului
încheiat cu Israel sub conducerea lui Moise. Atât Adam cât şi poporul Israel
au posibilitatea de a alege viaţa şi a primi binecuvântarea lui Dumnezeu sau
a alege moartea căreia îi urmează blestemul. Iată aşadar că Dumnezeu
respectă darul cel mai de preţ dat omului după creaţie, şi anume libertatea.
Un alt motiv comun întâlnit în ambele descrieri este izgonirea din
pricina neascultării. Adam este izgonit din grădina Edenului. Textul din Fac.
3, 23-24 este următorul: „Domnul Dumnezeu l-a scos din raiul Edenului, ca
să lucreze pământul din care fusese luat. Şi l-a izgonit pe Adam şi l-a aşezat
în faţa raiului Edenului; şi heruvimi a pus, şi sabia de pară rotitoare să
păzească drumul către pomul vieţii.”
Procedura de judecată a unui fiu neascultător faţă de părinţii săi în
cadrul poporului Israel, potrivit rânduielilor date prin Moise era ca acesta să
fie izgonit din casă la poarta cetăţii. Aici după ce era judecat de bătrânii
cetăţii, era ucis prin lapidare. Textul din Dt. 21, 18-21 descrie această
procedură în felul următor: „De va avea cineva fiu neascultător şi îndărătnic,
care nu ascultă de vorba tatălui său şi de vorba mamei sale, şi dacă aceştia îl
ceartă, dar el nu-i ascultă, atunci tatăl său şi mama sa îl vor prinde şi-l vor
duce la bătrânii cetăţii lor, la poarta acelui loc, şi vor zice către bărbaţii
cetăţii lor: - Acest fiu al nostru este neascultător şi îndărătnic, nu ascultă de
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vorba noastră; e lacom şi beţiv... Atunci bărbaţii cetăţii lui îl vor ucide cu
pietre, iar el va muri. Şi vei stârpi pe cel rău din mijlocul vostru, iar ceilalţi
vor auzi şi se vor teme.”
Aşadar fiul încăpăţânat şi neascultător de vocea părinţilor săi era
izgonit din casa sa la poarta cetăţii în vederea judecăţii. În acelaşi mod,
Adam prin neascultarea de porunca lui Dumnezeu, Creatorul său, este
alungat din grădina Raiului (Fac. 3, 24).
Dt. 30, 17-18 se află în simetrie aproape perfectă cu Fac. 2, 16-3, 19.
Astfel Dt. 30, 17: „Dar dacă inima ta se va schimba şi dacă tu nu vei asculta,
ci, lăsându-te înşelat, te vei închina la alţi dumnezei şi le vei sluji…”
corespunde textului din Fac. 3, 1-6. Inima Evei şi a lui Adam se abat şi nu
ascultă unica poruncă a lui Dumnezeu de a nu mânca din pomul cunoştinţei
binelui şi răului. Însăşi angajarea în conversaţie cu şarpele, poate fi
considerată drept o amăgire deliberată. În cele din urmă ascultarea de sfatul
diavolului poate fi considerată o slujire la idoli. Scurtarea zilelor vieţii ca
urmare a încălcării acestei porunci urmează în ambele cazuri.
Un alt element caracteristic conţinutului teologiei legământului se
poate vedea şi în Dt. 32, 20: „Şi a zis: – Întoarce-voi faţa Mea de la ei şi le
voi arăta cum va fi la urmă; că neam îndărătnic e acesta, fii lipsiţi de
credincioşie.” După izgonirea din grădina Edenului, urmaşii lui Adam s-au
abătut în acelaşi fel de la faţa lui Dumnezeu. Din acest motiv şi Dumnezeu
îşi va ascunde faţa Sa de către ei. Construcţia „faţa lui Dumnezeu” este un
antropomorfism. Am putea traduce faţa lui Dumnezeu întoarsă către cineva
ca însemnând fie ajutorul şi deci binecuvântarea sa, fie părăsirea şi deci
blestemul,24 In acest sens textul din Fac 6, 3 ne relatează: „Duhul Meu nu va
rămâne pururea în oamenii aceştia, pentru că ei sunt numai trup; aşadar,
zilele lor vor fi o sută douăzeci de ani!“
După încălcarea legământului de către Adam şi Eva au urmat
necazurile şi durerea. Despre acestea a fost avertizat atât Adam cât şi Israel.
Se pare că poporul Israel încearcă să reia drumul spre desăvârşire al lui
Adam, dar din păcate rezultatul este similar. Cel care va reuşi să ducă la bun
sfârşit aceste încercări este însuşi Fiul lui Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos.
Rezultatul încălcării acestei porunci este redat în cartea Facerii prin
intermediul unei figuri etimologie: – מ֥וֹת ָתּמֽוּתmoarte sigură. Atenţionarea
lui Dumnezeu referitoare la neascultare este descrisă în Deuteronomul 28,
58-68 în felul următor.: „Dacă nu veţi da ascultare, să pliniţi toate cuvintele
acestei Legi, cele ce sunt scrise în cartea aceasta, şi dacă nu vă veţi teme de
numele acesta cinstit şi minunat: Domnul, Dumnezeul tău, atunci Domnul îţi
24

Nuanţa spirituală a acestui înţeles a fost tradusă de Sf. Ap. Pavel în următoarele cuvinte:
„Zic dar: Cu duhul să umblaţi, şi nu pofta trupului s'o împliniţi!” Gal 5, 16. A se vedea şi
Rom. 8, 4; 13, 14; 5, 25; 2 Tim 2, 22.

244

va face parte de rănile tale şi de rănile urmaşilor tăi, răni mari şi
nemaipomenite, de boli rele şi statornice şi va aduce asupră-ţi toate plăgile
cele rele ale Egiptului – în faţa cărora tu te-ai temut – şi se vor lipi de tine.
Mai mult, toate bolile şi toate plăgile care nu sunt scrise în cartea acestei
Legi le va aduce Domnul asupra ta, până te va nimici”.25
Cu siguranţă elementele teologiei legământului în Deuteronomul
sunt mult mai vizibile. Acestea sunt semnalate de obicei prin intermediul
următoarelor cuvinte ebraice:  ברית,שמר, דברי התורה, הכתובים בספר.
Încălcării legământului îi vor urma plăgi îngrozitoare. Dt. 28, 59-61 descrie
această situaţie în felul următor: „atunci Domnul îţi va face parte de rănile
tale şi de rănile urmaşilor tăi, răni mari şi nemaipomenite, de boli rele şi
statornice şi va aduce asupră-ţi toate plăgile cele rele ale Egiptului – în faţa
cărora tu te-ai temut – şi se vor lipi de tine. Mai mult, toate bolile şi toate
plăgile care nu sunt scrise în cartea acestei Legi le va aduce Domnul asupra
ta, până te va nimici.” Cartea Facerii descrie pedeapsa ce va urma în mod
sistematic. În legătură cu femeia: aceasta va primi greutăţi, multă plângere,
şi dureri în perioada sarcinii. Bărbatul său o va stăpâni. Omul îşi va câştiga
pâinea zilnică în sudoarea frunţii sale. Pământul este de asemenea blestemat:
acesta va rodi spini şi mărăcini. În cele din urmă omul se va întoarce în
pământul din care a fost luat.
Legământul dintre Dumnezeu şi Adam poate fi rezumat în cel mai
simplu mod: Adam ar fi trebuit să împlinească unica poruncă a lui
Dumnezeu de a nu mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului; Dumnezeu
l-ar fi aşezat în poziţia de rege, de stăpân al creaţiei sale şi l-ar fi
binecuvântat cu purtarea sa de grijă. Aşadar imaginea unui legământ în
cartea Facerii este destul de pregnantă. În acest sens putem identifica chiar
şi aşa numita formulă a legământului „Iahve - Dumnezeul lui Israel, Israelpoporul lui Iahve”26 Această formulă este substituită prin intermediul
relaţiei tată-fiu, respectiv Adam-Dumnezeu.
Un alt laitmotiv al teologiei legământului este redat de verbul – אכל
a mânca. Acesta se găseşte atât în Fac. 2, 16 cât şi în Ex. 24, 1 . În Ex. 24 se
relatează despre prânzul legământului la care au luat parte cei 70 de bătrâni
ai lui Israel. Această ceremonie va ajunge la desăvârşire în cadrul actului
condus de Însuşi Fiului lui Dumnezeu la cina cea de taină (Mc. 14, 12-27).
Notele referitoare la teologia legământului din cartea Facerii şi
Deuteronomului nu corespund întru totul. Spre exemplu, dacă în cadrul
încheierii legământului cu Adam Dumnezeu Însuşii este cel care încheie
25
26

Aici am redat doar versetele 5. Această descriere continuă până la sfârşitul capitolului 28.
J. WELLHAUSEN, Israelitische und jüdische Geschichte, p . 23.
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acest legământ, în cadrul legământului încheiat cu poporul Israel există un
mijlocitor, şi anume Moise.
La finalul acestei lucrări consider încă o dată că în cadrul cărţii
Facerea 1-2 avem descris încheierea unui legământului între Dumnezeu şi
Adam, fără ca termenul  בריתsă fie prezent. Elementele caracteristice
teologiei legământului ar fi: porunca lui Dumnezeu, binecuvântarea lui
Dumnezeu, interdicţia, încălcarea poruncii şi deci a legământului şi în cele
din urmă pedeapsa.
Zusammenfassung
Am meisten schreiben die alttestamentlichen Gelehrten nur über die
Noachbund, Abrahambund, mosaischen Bund, oder Davidbund. Anderen
untersuchen nach lexikalischen Inhalt. Aber nur ein paar erwähnt einen
Adambund. Wäre vielleicht die Ursache, dass der terminus technikus ברית
fehlt? Dann könnten wir vielleicht über eine Bundestheologie ohne ברית
sprechen? Nach einer sorgfältigen Untersuchung könnte man im Adambund
mehrere gemeinsame Elemente mit dtn. Bundestheologie und nicht nur
finden.
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La création des conseils départementaux et communaux
Drd. ANTONIU TUDOR1
Cuvinte cheie: consiliu, decret regal, administraţie publică,
decentralizare
Mots clés: conseil, décret royal, l’administration publique,
décentralisation
I. Le régime juridique des départements et des conseils
départementaux
Les dispositions normatives relatives aux départements et aux
conseils départementaux roumains reposent sur la loi n° 396 de 2/14 avril
1864, qui a créé les conseils départementaux, et sur la Constitution de 1866,
qui était considérée la plus libérale d’Europe.2
Le département est une circonscription administrative créé par
l’article 4 du Ier Titre intitulé « Le territoire de la Roumanie » de la
Constitution de 1866,3 qui coupe le territoire roumain « en départements,
« plasi » 4 et communes » 5 (« teritoriul tarii est impartit in judete, judetele
in plasi, plasile in comune » 6 en roumain). Selon les articles 107 et 108 de
la même Constitution, énonçant que « les institutions départementaux et
communaux sont régulé par des lois » et « ces lois auront comme base la
décentralisation administrative et l’indépendance des communes ».7 On
comprend par les deux articles qu’aucun acte juridique ne peut pas
intervenir à règlementer l’organisation départementale et communale 8 et ils
se conduisent selon le principe de la décentralisation administrative et celui
d’autonomie locale. La gestion des affaires départementales est confiée au
1

Docteur en Droit public en IIIème année à l’Université Lille 2.
M. GHIŢULESCU, Organizarea administrativa a statului roman modern 1859-1918, Ed.
Aius, Craiova, 2011, p. 131.
3
G.D. BILDIRESCU, Elemente de drept public şi administrativ, Ed. Tipografia „Fraţi
Benvenisti”, Craiova, 1885, p. 58.
4
Les « plasi » étaient des sous-divisions des départements sans personnalité juridique.
5
A. TEODORESCU, Organizarea administrativa : partea a doua a cursului de drept
administrativ, Ed. St. Trofilescu, 1931, p. 118.
6
P. ZOTTA, Notiuni de drept constitutional administrativ si legi speciale de politie, Ed.
Institutul de Arte Grafice „Universala”, 1919, p. 52.
7
P. NEGULESCU, Tratat de drept administrativ roman. Volumul 1. Principiile generale
Ed. Institut de Arte Grafice „E. Marvan”, 1934, p. 618.
8
A. Teodorescu, Op. cit., p. 133.
2
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préfet, au conseil départemental et à la délégation permanente
départementale.9 Les départements sont des personnes morales de droit
administratif, selon la loi n° 396 de 2/14 avril 1864, et qui ont, en plus de
patrimoine, l’exercice des droits de pouvoir publique, dont la police, le droit
d’établir des taxes, d’avoir un domaine publique, d’exproprier, etc.10
La loi n° 396 de 2/14 avril 1864 est une des nombreuses lois
administratives du règne d’Alexandru I. Cuza ayant comme objectif
l’organisation de l’Etat roumain selon l’organisation administrative de
France. Cette loi reste en vigueur jusqu’à l’adoption de la loi de 31 mai
1894 pour l’organisation des conseils départementaux.11 Ainsi, c’était une
loi copiée auprès le modèle d’organisation des départements français. Dans
cette loi, pour la première fois on parle des départements comme unités
administratives, investies avec pouvoir de commande et avec personnalité
juridique. Il faut souligner que jusqu’à cette date on ne pouvait pas parler de
la personnalité juridique des départements parce qu’ils étaient que des
simples divisions administratives.12 À partir de 1864, les départements
avaient le droit: d’avoir son fortune propre que l’administrait eux-mêmes,
sans l’intervention du centre; le droit d’avoir un corps collégial qu’il
représentait et délibérait en ce qui concerne les intérêts départementaux.13
Ce corps collégial était le conseil départemental élus par les citoyens du
département. Comme le département est une entité juridique, sa fonction ou
organe, le conseil départemental, est aussi une entité juridique.14 Le
département est administré par le préfet, qui était nommé par le
Gouvernement par décret royal, et par le conseil départemental.15
Selon la loi n° 396 de 2/14 avril 1864, le conseil départemental
procédait à l’élection du président de ce conseil, mais ça jusqu’à l’adoption
de la loi de 05 décembre 1864 qui mentionne que le président du
département est élu par le Prince parmi les premières conseillers qui ont eu
plusieurs votes.16 La modification de 28 février 1883 de la loi qui a créé les
départements de 1864, mentionne que le président est élu par le conseil
départemental du son sein, étant aussi commissaire du Gouvernement auprès
du conseil départemental.17
9

C.-G. RARINCESCU, Drept administrativ, Ed. Facultatea de Drept – Bucureşti, 1927, p.
485.
10
P. NEGULESCU, Op. cit., 1934, p. 611.
11
A. TEODORESCU, Op. cit., p. 133.
12
IBIDEM, p. 129.
13
IBIDEM, p. 130.
14
P. NEGULESCU, Op. cit., p. 524.
15
P. ZOTTA, Op. cit., 1919, p. 56.
16
A. TEODORESCU, Op. cit., p. 131.
17
G. -D. BILDIRESCU, Op. cit., p. 63.

248

1. La composition du conseil départemental
On trouve l’organisation du conseil départemental tant dans la loi n°
396 de 2/14 avril 1864 que dans la loi, qui modifie la première, du 31 mars
1872. Selon la loi n° 396 de 2/14 avril 1864 le conseil départemental est
composé par deux membres plus un membre suppléant de chaque « plasa »,
en comptant en total 10 membres.18 Si dans un département le nombre des
« plasi » était 5 ou moins, alors pour compléter 10 membres est faite une
division des citoyens des « plasi » en proportion de ses nombres. Selon
l’article 2 de la loi de 31 mars 1872 le conseil départemental est composé
par 12 membres 19 n’importe quel est le nombre des « plasi » et le président
était élu directement par ce conseil.20
La troisième modification de la loi n° 396 survenu le 28 février 1883
mentionne que le conseil départemental était composé par 24 membres qui
représentaient les intérêts locaux, collectifs et économiques du
département.21 Selon la loi de 31 mai 1894 pour les conseils
départementaux, le conseil départemental est composé par 18 membres, tous
élus par les citoyens du département. Le conseil départemental peut décider
sur la création ou l’amélioration des établissements publics qui dépend du
département.22
2. Les attributions du conseil départemental
Les attributions du conseil départemental selon la loi n° 396 de 2/14
avril 1864 sont :
- se prononce sur toutes les questions départementales et celles
posées par le corps législatifs ;
- même si le budget est approuvé par le Chef de l’Etat, le conseil
départemental doit voter le budget avec les dépenses et les revenues.23 Les
dépenses des départements sont obligatoires ou facultatives. Les dépenses
obligatoires sont celles que la loi les met dans le charge du département et le
conseil est obligé de le mettre chaque an dans le budget. Les dépenses
facultatives sont votés par le conseil départemental, dans les limites du
couvrement des dépenses obligatoires ;24
18
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- décide sur les salaires des fonctionnaires du département;
- décide sur la création des établissements publics;
- décide sur les chemins départementaux, sur les ponts et tous les
voies de communications;
- se prononce en ce qui concerne la création ou la dissolution des
foires;
- fixe les capitales des « plasi »;
- élabore des règlements pour l’administration publique;
- adresse des réclamations en ce qui concerne les intérêts des
départements, etc.25
La loi stoppait les conseils départementaux de donner des règlements
contre les lois et contre les règlements administratifs généraux. Par contre, si
ces actes étaient faits, le Prince avait le droit de suspendre leur exécution.26
Ayant une certaine autonomie et surtout parce que les conseils
départementaux sont élus et pas nommés, le centre n’exécute pas un
contrôle hiérarchique sur leurs actes, mais bien une tutelle administrative.27
La tutelle administrative s’exerce que pour les cas stipulés par la loi, sur les
établissements publics dotés avec personnalité juridique et sur les personnes
juridiques territoriales comme la commune, la région et le département.28
L’autorité supérieure examine l’acte, mis sous tutelle administrative, tant du
point de vue de l’intérêt local que général, n’ayant pas le droit de modifier
cet acte. Cette autorité peut soit approuver l’acte soit l’annuler, s’il y a
besoin d’une modification cette autorité peut faire une suggestion
concernant les modifications.29
Plusieurs délibérations du conseil départemental ont besoin
d’approbation du Prince ou de l’Assemble nationale, ainsi les départements
sont soumis à la tutelle administrative.30 Parmi les délibérations on énumère:
- si le département a eu besoin des emprunts, le budget a besoin
d’une approbation du Prince pour couvrir les dépenses du département, mais
seulement si les dépenses ne dépassent pas la dixième partie du revenu
annuel du département. Si les dépenses sont plus grandes que la dixième
partie des revenues du département alors le budget a besoin d’une
approbation de la Chambre législative.
25
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- la création des établissements publics faits avec les frais du
département;
- les achats, les transactions et les échanges qui dépassent la dixième
partie de revenue annuelle, pour celles qui ne dépassent pas l’approbation du
préfet est suffisante.
- les constructions des ponts et des chemins si elles ne dépassent pas
la cinquième partie des revenus du département;
- les règlements spéciaux en ce qui concerne les intérêts du
département. Le Roi soit approuvent toutes les règlements sans aucunes
modifications soit les rejettent. Le Gouvernement fait ses observations si
croit qu’il est nécessaire.31
Les autres délibérations du conseil départemental sont soumises à
l’approbation du préfet.32 Le préfet, comme représentant d’intérêt du
département, est l’organe qui accomplit les décisions du conseil
départemental. Tant agent du centre que représentant de l’unité locale du
département33, il défend les intérêts aux tribunaux et émet des ordonnances
pour les dépenses du département, les salaires etc.34
Si dans un intervalle de 40 jours le Gouvernement n’intervienne pas
avec une décision contraire aux délibérations du conseil départemental, elles
sont considérés approuvées par le Prince. Dans cet intervalle le Prince peut
annuler les délibérations qui sont opposé aux intérêts généraux ou qui sont
hors des attributions du conseil départemental. Le conseil départemental
peut se dissoudre toute seule ou ensemble avec le comité permanente. Si le
conseil départemental est dissous c’est le comité permanent départemental
qui s’occupe des travaux du département. En cas que tant le conseil que le
comité sont dissous, alors les membres suppléants s’occupent des affaires du
département.35
3. Les élections des représentants des collectivités locales
Les conseillers départementaux sont élus pour une durée de 4 ans.36
Le mandat, gratuit et obligatoire, est attribué par les citoyens par élection.37
Si la loi n° 396 de 2/14 avril 1864 pour la création des conseils
départementaux mentionnait que à chaque 2 ans et demie se fait le
31
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renouvellement des conseillers départementaux, l’article 76 de la nouvelle
loi de 31 mars 1872 prévoit que les membres du conseil départemental
s’élisait pour un mandat de 4 ans.38 Ceux qui ont atteint l’âge de 60 ou ont
obtenu un mandat de député, sénateur ou une autre fonction publique perd la
qualité de conseillers départementaux. Selon l’article 24 de la loi de 31 mars
1872, sont éligibles de faire partie ou d’élire le conseil départemental tous
ceux qui avaient l’âge de 30 ans et qui se jouissaient de ses droits civils et
politiques.39 Les préfets, les sous-préfets, les comptables des départements,
les membres de la famille et les prêtres ou moines40 sont incompatibles avec
la qualité de conseiller départemental.41 Les incompatibilités des conseillers
départementaux s’appliquent également aux membres du comité permanent
en ajoutant que les derniers ne peuvent pas être dans le même temps dans le
service d’une commune.42 Le mandat de conseiller est obligatoire, étant pas
seulement un droit mais aussi une tâche à accomplir pour le département. Le
conseiller ne pouvait pas démissionner sauf dans les cas stipulés par la loi.43
Les dispositions pour l’élection des députes s’applique aussi aux
élections des conseillers départementaux.44 La convocation des collèges
électoraux, en ce qui concerne les élections des conseillers départementaux,
est faite par ordonnance royale avec 3 semaines antérieure de la fixation
d’élections. Le conseiller élu dans plusieurs collèges doit choisir dans 2
jours un collège, en cas contraire c’est le conseil départemental qui fait ce
choix.45
Le conseil départemental a seulement une session ordinaire par an
qui dure 20 jours et qui commence le 15 octobre. Cette session ordinaire
peut être plus courte46 ou peut avoir la possibilité de prolongation de 15
jours, après la décision du conseil départemental et l’approbation du
ministre.47 Le conseil départemental, peut avoir aussi des sessions
extraordinaires à chaque fois quand est nécessaire. La convocation pour les
deux sessions est faite par ordonnance royale et publié dans le Moniteur
officiel 3 semaine avant la date du début de la session.48
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4. Le comité permanent départemental/ La délégation
permanente départementale
Le mandat de conseiller est gratuit, ça veut dire que le conseiller ne
reçoit pas aucune indemnisation ; et obligatoire parce que personne ne peut
pas refuser le mandat sauf dans des cas spécifiés par la loi.49 Pour cette
raison le conseil élisait dans son sein 3 membres50 pour former le comité
permanent départemental qui travaillait en permanence.51 En dehors de 3
membres, le conseil départemental élise aussi 3 suppléants pour remplacer
les membres du comité lorsqu’ils sont absents.52 Tant les membres du
comité que les suppléants sont élus pour une durée de 2 ans.53 Aussi la loi de
31 mai 1894 pour les conseils départementaux, qui remplace le comité
permanent avec la délégation permanente, disait que les membres de la
délégation permanente départementale et les suppléants sont élu pour une
durée de 2 ans.54 Les actes du conseil départemental étaient de trois
catégories : conclusions ou décisions, avis et désirs. Selon la ladite loi, les
actes faites par le conseil départemental hors de cette session étaient
déclarés nulles et les conseillers étaient emprisonnés.55
Le comité permanent départemental, qui travaille selon son
règlement intérieur approuvé par le Roi,56 est le représentant du conseil
départemental dans l’intervalle d’entre les sessions.57 Les sessions s’ouvrent
par le préfet dans le nom du Roi et le conseil doit débattre en première le
budget. Si le préfet est absent, ce manquement ne peut pas empêcher le
conseil de se constituer et de suivre les réunions planifiées.58 Au moment de
la session, le conseil départemental et le comité permanent départemental
prennent parte aux délibérations du conseil. Les séances pouvaient être
secrètes, à la demande de 5 conseillers ou du préfet, sauf celle qui concerne
le budget et les impôts. Toute proposition devait être soutenue par 3
conseillers pour être prise en considération et les conclusions étaient prises
avec la majorité absolue des membres présents.59 Le comité permanent
donne son accord sur toutes les questions qui font objet de la loi et qui sont
attribués par le Gouvernement. Si les questions qui sont réservés au conseil
départemental sont urgentes, dans l’intervalle d’entre les sessions, elles
49
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peuvent être prises par le comité permanent avec l’obligation d’informer le
conseil départemental dans la première session. Le comité permanent peut
représenter et défendre en justice les actions contre le département sans
l’autorisation du conseil départemental mais, il ne peut pas envoyer devant
les tribunaux, sans cette autorisation.60 Chaque dépense est faite par mandat
du comité permanent, ayant aussi l’obligation de vérifier l’état des dépenses
et des revenues dans l’entier département.61 Les décisions du comité
permanent peuvent être dissous ou changés avant d’être mis en exécution
par le conseil départemental. Au moment de la session du conseil
départemental, les membres du comité permanent font partie du conseil
départemental comme ses membres, mais sans avoir le droit de voter.62
Le sous-préfet a le droit de surveiller l’exécution des délibérations
du conseil départemental et du comité permanent. Ainsi, quand le comité
envoie ses délibérations vers une commune il est obligé, selon l’article 104
de la loi des conseils départementaux, de les communiquer, dans le même
temps, au sous-préfet.63
Selon la loi n° 396 de 2/14 avril 1864 le préfet était le chef du comité
permanent départemental, mais l’article 83 de la loi de 31 mars 1872
règlemente que le président du comité permanent est nommé par le Prince à
la recommandation du Ministère de l’Intérieur.64
Le 31 mai 1894 intervienne la loi pour les conseils départementaux
qui dissous le comité permanent et qui manifeste un curent de centralisation
très prononcé. À la place de ce comité est créée une délégation permanente
départementale, mais avec des attributions réduites. Selon l’article 109 de
cette loi, les attributions du comité dissous sont transférées vers le préfet.65
La délégation permanente vérifiait, surveillait et conseillait l’administration
des communes du département, elle approuvait aussi les budgets de ces
communes.66
Parmi les attributions de la délégation départementale on énumère:
- la vérification et la validation des élections des conseillers dans les
communes rurales;
- l’approbation des budgets dans les communes rurales et dans les
communes urbaines qui n’étaient pas chefs-lieux du département;
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- d’enquêter et d’approuver les comptes des communes rurales et des
communes urbaines qui n’étaient pas chefs-lieux du département.67
II. La décentralisation administrative/territoriale dans les
départements de 1864
Si l’Etat laisse à collectivités locales, dont aux départements, la
charge de s’occuper de ses intérêts locaux et d’élire ses représentants, alors
on parle du principe de la décentralisation administrative ou territoriale.
L’agent local ne doit pas être nommé par le centre parce que seulement par
son élection, qui représente un caractère démocratique,68 est assuré
l’autonomie. Ces autorités locales doivent avoir la liberté d’action, mais pas
illimitée, une autonomie, mais pas absolue et le pouvoir de décision.69 Les
départements possèdent un patrimoine propre différent de celui d’Etat et le
pouvoir propre de percevoir les impôts.70 On trouve par l’adoption de la loi
n° 396 de 2/14 avril 1864, concernant la création des conseils
départementaux et communaux, et par l’adoption de la loi n° 394, pour les
communes rurales et urbaines de 31 mars 1864, cette orientation vers le
principe de la décentralisation territoriale. En accordant aux communes et
aux départements, par les lois mentionnés, la personnalité juridique et le
droit d’élire ses représentants, on peut parler d’une décentralisation
administrative.71 Ainsi, dans ce système, qui répond à l’idée de liberté, les
autorités locales ont à leur disposition les moyens financiers propres et se
jouissent d’un large pouvoir de décision.72 La décentralisation territoriale est
définie comme la possibilité des autorités administratives ayant une sphère
territoriale déterminée, département, commune, région, de satisfaire leurs
intérêts spéciaux et particulières73 par leurs représentants élus par les
citoyens. Sans l’électivité des organes locaux, sans la personnalité juridique
et sans une autonomie de décision de collectivités locales, on ne peut pas
parler d’une décentralisation administrative ou territoriale.74
Comme les contradictions d’entre les citoyens, de la commune
urbaine et de la commune rurale s’accentuaient, et plusieurs d’entre eux
devenaient plus conscients de leurs droits, on trouve que les systèmes de la
centralisation et de la déconcentration étaient considérés obsolètes. La
67
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décentralisation territoriale peut défendre et donner une certaine liberté en
ce qui concerne les citoyens au milieu du travail. Le système de la
décentralisation administrative est destiné d’apporter un nouveau visage de
l’administration publique et de constituer un soulagement pour les
citoyens.75
Résumé: La création des conseils départementaux et communaux
Les dispositions normatives relatives aux départements et aux conseils
départementaux roumains reposent sur la loi n° 396 de 2/14 avril 1864, qui a
créé les conseils départementaux, et sur la Constitution de 1866, qui était
considérée la plus libérale d’Europe. Les conseillers départementaux sont
élus pour une durée de 4 ans. Le mandat, gratuit et obligatoire, est attribué
par les citoyens par élection. La décentralisation territoriale peut défendre et
donner une certaine liberté en ce qui concerne les citoyens au milieu du
travail.
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI
Grigorie cel Mare (590-604) –
Epistole către Justiniana prima
Pr. Conf. Univ. Dr. MARIN COJOC1
3.6. Grigorie către Ioan, Episcop al Primei Justiniana2 –
octombrie 592
După lungile chinuri suferite de Adrian, Episcop al cetăţii Theba,3 de
mâinile confraţilor săi preoţi ca şi cum ar fi fost inamici străini, el a fugit în
cetatea Romei. Şi, deşi primele lui învinuiri s-au îndreptat către Ioan,
Episcopul din Larissa,4 deoarece nu ajunsese la o sentinţă în cazurile care
privesc problemele financiare folosind legile scrise, totuşi, după asta, se
plângea mult mai amarnic, în special de persoanele din jurul Frăţiei tale,5
pretinzând că a fost retrogradat pe nedrept din rangul lui de preot de către
tine. Dar noi nu credem în învinuiri fără dovezi şi am citit din nou despre
aceleaşi lucruri care s-au întâmplat la casa lui Ioan, fratele şi împreună
episcopul nostru, dar şi la casa Frăţiei Tale. Şi, într-adevăr, în legătură cu
judecata lui Ioan, Episcopul din Larissa, care fusese suspendat la recurs,
preapiosul nostru Împărat6 a trimis ordine Episcopului din Corint7 şi, de
asemenea, cu ajutorul lui Hristos, prin purtătorii acestei epistole şi trimiţând
o epistolă mai sus-menţionatului Ioan din Larissa, am ajuns la o hotărâre.8
Ai fost deranjat de investigarea unei judecăţi diferite, a cărei
examinare ţi-a fost încredinţată prin ordine imperiale, dar şi de investigarea
unor acţiuni făcute în faţa episcopului Ioan în legătură cu fapte
1
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condamnabile. Dar nu am găsit nimic care să te oblige să investighezi
cazurile menţionate înainte şi anunţate de tine. Totuşi, am aflat că ai folosit
nişte şiretlicuri pentru a face rost de martori împotriva diaconului Demetrius
în condamnarea episcopului său, pentru a face rost de declaraţii că fusese
auzit spunând lucruri despre episcop, lucruri care nu ar fi trebuit să fie
auzite. Deşi însuşi Demetrius în persoană a încercat să nege că ar fi spus
aceste lucruri, tu l-ai dus în faţa proconsulului provinciei deposedat de
rangul său, în ciuda tradiţiei sacerdotale şi a legilor canonice. Deşi fusese
sfâşiat de bici şi deşi poate că a adus martori falşi împotriva episcopului său
folosindu-se de tortură, am aflat că, până la sfârşitul acestei chestiuni, nu a
mărturisit nimic despre lucrurile pentru care era interogat atât de amănunţit.
Dar nici mărturiile martorilor, nici în declaraţia lui Adrian nu am
găsit nicio dovadă în acţiunile propriu-zise care să poată să îl condamne.
Totuşi, Frăţia Ta singur, dispreţuind legea divină şi legea de pe pământ, prin
nu ştiu ce aberaţie mentală, ai propus să i se dea o sentinţă pripită care, dacă
nu ar fi fost suspendată la apel, nu s-ar fi putut baza pe lege, fiind propusă
contrar legii şi canoanelor Bisericii.
Totuşi, după ce a fost destul de clar că şi-a prezentat un recurs, ne-am
întrebat de ce nu ţi-ai trimis oamenii să vină cu o justificare pentru judecata
ta, conform avertismentului dat bisericii tale de către diaconul nostru
Honoratus printr-un schimb de epistole.9 Acest fapt ne-a demonstrat că
suferi ori de impertinenţă, ori de o conştiinţă temătoare. Aşadar, dacă ceea
ce ne-a fost prezentat este susţinut de adevăr şi de vreme ce considerăm că
tu bănuieşti pe nedrept decizia luată de noi, vom rezolva celelalte probleme
legate de acest caz cu ajutorul lui Hristos, potrivit cu ceea ce noi am decis
deja. Dar, în ceea ce ne priveşte pe noi în prezent, când hotărârile pentru
sentinţa ta mai sus-menţionată vor fi declarate nule şi neavenite, vom
decreta prin puterea Sfântului Petru, mai marele apostolilor, ca tu să fii
privat de Sfânta Împărtăşanie pentru treizeci de zile şi să te rogi
Atotputernicului Dumnezeu prin cea mai mare penitenţă şi cu lacrimi pentru
iertarea unui asemenea păcat.
Dar, dacă aflăm că ai fost prea încet în ducerea la bun sfârşit a
hotărârii noastre, ia aminte că nu numai nedreptatea Frăţiei Tale, dar şi
obrăznicia ta vor trebui pedepsite mai sever cu ajutorul Domnului nostru.
Poruncim10 ca lui Adrian, menţionat mai sus, fratele nostru şi împreună
episcop, condamnat din cauza deciziei tale care, după cum am mai spus, nu
s-a bazat deloc pe legile şi canoanele bisericeşti, să i se restituie locul şi
9

Asupra diaconului Honoratus a se vedea Ep. 1, 6.
Din realitatea timpului se ştie că sentinţele epistolare ale lui Grigorie cu privire la Ioan de
Justiniana Prima sau alţi illyrieni rămâneau doar sentinţe epistolare şi atât, de cele mai multe
ori fără a putea fi puse în practică printr-o autoritate care să răspundă la solicitările papei.
10
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rangul cuvenite, cu Hristos de partea sa. Astfel, decizia Frăţiei Tale, propusă
împotriva căii justiţiei, nu îi poate face niciun rău, iar dragostea de care ai
nevoie pentru a împăca indignarea Judecătorului nostru ce va să vie nu va
rămâne curată.
5.16. Grigorie către Ioan, episcop de Justiniana Prima, în
Illyria11 – noiembrie 594
Este clar că în privinţa consensului general în alegerea unuia dintre
bărbaţi va fi un semnal manifest al meritului său. Pentru că, aşadar, raportul
fraţilor noştri şi împreună coepiscopi pe care noi l-am primit declară că tu ai
fost chemat la acest rang prin consensul unanim al întregului rang preoţesc,
şi prin dorinţa prealuminatului nostru împărat, noi am adus mulţumiri
Creatorului nostru cu o mare bucurie. Fiindcă El a creat viaţa şi faptele
voastre aşa lăudabile din faptele voastre din trecut, aşa că te-a făcut pe tine
acceptabil în faţa judecăţii tuturor oamenilor, fapte care sunt foarte demne
de lăudat. Noi am fost pe de-a-ntregul de acord cu această alegere, în
persoana Frăţiei Tale,12 şi ne rugăm la Atotputernicul nostru Dumnezeu ca
tocmai harul Lui propriu a ales pe Milostenia Voastră, fie ca El să vă
păzească cu protecţia Sa în orice cale.
De fapt, v-am trimis la momentul cuvenit mantia (pallium) şi am
decretat ca să duceţi slujirea scaunului apostolic cu o reînnoire periodică,
aşa că vă îndemn să vă arătaţi pe voi înşivă apropiaţi supuşilor printre care
vă desfăşuraţi activitatea, pentru ca aceştia să fie încurajaţi să iubească
cinstea voastră, în loc să le fie frică de ea. Dacă cumva păcatele lor vă vor
cere, veţi avea grijă să le corectaţi, dar voi sub nicio formă să nu renunţaţi la
sentimentele voastre paternale pentru ceea ce simţiţi pentru ei. Fii vigilent şi
îngrijeşte-te de apărarea turmei care ţi-a fost încredinţată, şi fii sever şi cu
dorinţa spre disciplină, aşa încât lupul care stă la pândă să nu reuşească să
deranjeze sau să rănească prin înşelăciune turma de oi a Domnului. Fii
grabnic în a face câştig din suflete pentru Dumnezeul nostru, cu întreaga
purtare de grijă a cugetului. Înţelege că noi am adoptat numele păstorului nu
pentru odihnă, ci pentru o lucrare grea. Să arătăm, aşadar, prin lucrarea
noastră ce semnificăm noi prin acest nume. Dacă examinăm privilegiile
preoţiei printr-o luare-aminte corectă, cei care sunt plini de grijă şi
acţionează corect vor fi cinstiţi, dar cei care vor fi neglijenţi vor fi mai mult
ca sigur în pericol. Aşadar, aşa cum numele acesta îi conduce pe aceia care
muncesc din greu, şi care se îngrijesc de sănătatea sufletelor oamenilor către
11

Aceasta este cel de-al treilea rând de epistole adresate lui Ioan, arhiepiscop de Justiniana
Prima, celelalte legate de Ioan sunt în Epp. 5.8 şi 10.
12
Se vede din această epistolă că Grigorie nu a avut niciun rol în această alegere care este,
de fapt, o realizare imperială, şi el, papa, nu face nimic altceva decât încuviinţează şi îi
trimite lui Ioan mantia arhiepiscopală (pallium), ca semn al recunoaşterii sale.
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veşnica mărire în faţa lui Dumnezeu, chiar şi dacă îndreaptă către indolenţă
şi inactivitate către pedeapsă. Fie ca oamenii încredinţaţi ţie să
conştientizeze din cuvântul tău că există o altă cale a vieţii. Fie ca
învăţăturile aduse de Frăţia voastră să fie o binevenită încurajare pentru a-i
constrânge pe ei şi felul vostru de viaţă să fie un exemplu de imitat. Prin
cuvintele Milosteniei Voastre din predică să reiasă ceea ce ei ar trebui să
iubească şi de ce ar trebui să le fie frică, iar succesul vostru ar trebui să fie
culesul roadelor de acest fel al veşnicei răsplăţi.
Printre aceste probleme, lasă grijile deoparte, să nu te constrângă
deloc în deliberarea ta, aşa încât să încerci să nu ai niciodată hirotoniri
ilegale. Dar mai degrabă, dacă se întâmplă ca unii promovaţi la rangul de
cleric, sau poate chiar într-un rang mai înalt, permite-le să fie hirotoniţi
pentru meritele lor şi nu pentru mituire sau rugăminţi. La nicio hirotonire nu
ar trebui ca aceştia să obţină vreun avantaj de la Frăţia Voastră, în orice fel,
în cazul în care, Ferească Dumnezeu!, eşti încurcat în capcanele eretice ale
simoniei. Şi „ce câştig ar fi pentru un om”, dacă Cuvântul acela adevărat ne
spune că, „dacă va avea lumea întreagă dar dacă îşi va pierde sufletul
său?” Din aceasta este necesar să îi acordăm atenţie lui Dumnezeu înaintea a
orice facem şi în ciuda lucrurilor stricăcioase şi temporare, în timp ce ne
îndreptăm dorinţele inimilor noastre către bunătatea cea veşnică.13
Totuşi, eram în mod total refractar în a accepta cadourile Frăţiei
Voastre, deoarece ar fi extrem de nepotrivit ca noi să apărem că am primit
cadouri de la fraţii care au fost tâlhăriţi şi necăjiţi. Dar mesagerii voştri, mau câştigat cu un alt argument, dându-i lui cadourile care nu putea refuza
ofrandele frăţiei voastre. Pentru aceasta ar trebui să convingeţi înaintea
celorlalţi, că aţi obţinut pentru judecătorul care urmează să vină cadoul
sufletelor nepieritoare, aşa cum am mai zis, aşa încât prin această răsplată să
fiţi luaţi în seamă atât voi pentru aducerea ofrandelor, cât şi noi pentru
încurajarea adusă de voi.14

13

Papa Grigorie vede simonia ca unul dintre cele mai mari păcate precum, tâlhăria şi în
câteva din epistolele sale scrie despre acest păcat mare cf. Epp. 5.58, 62, 63. Citatul din
epistolă este de la Matei 16, 26.
14
Era în obicei şi la vremea respectivă pentru subordonaţi de a se aduce daruri numite
exenia unui superior. Se pare că arhiepiscopul Ioan ar fi făcut asemenea daruri către papa
Grigorie care s-a arătat refractar la asemenea manifestări, dar episcopul emisar al lui
Grigorie ar fi fost pus în situaţia de a primi aceste daruri.
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12.10. Grigorie către Ioan, Episcop al Iustinianei Prima15 –
martie 602
Când faptele rele care ar trebui curăţite prin lacrimi de pocăinţă sunt
continuate şi mai rău printr-un comportament excesiv, o pedeapsă şi mai
mare ar trebuie aplicată celor păcătoşi, aşa de mult încât ei înşişi să-şi
recunoască cel puţin păcatul lor când au fost pedepsiţi cu o anume pedeapsă,
şi teama de pedeapsa ecleziastică ar trebui să-i prevină şi pe alţii de la astfel
de fapte ilegale. Astfel, mult preaiubitul purtător al acestei epistole,
Nemesion, a venit la noi şi ne-a spus (aducând cu el şi dovezi ale faptelor)
că Paul, episcopul cetăţii Doclea,16 a fost acuzat de propriul cler, printre alte
fapte rele, de comiterea unui delict trupesc foarte păcătos.17 A fost ţinută o
anchetă, el a spus, şi a fost întru totul clar (nici nu putem să amintim aici
fără supărare) şi pe lângă aceasta, după ce a fost convins chiar el le-a oferit
un document în care a mărturisit că acuzaţiile care au fost aduse împotriva
lui au fost întru totul adevărate. Şi ca sentinţă a acestui delict, Paul a fost
depus din treapta de episcop şi cu acordul Frăţiei Tale, Nemesion a fost
hirotonit ca episcop în palatul lui. Dar acum acelaşi Paul s-a întors cu
ajutorul judecăţii seculare şi a invadat palatul episcopului, întocmai ca un
jefuitor, luând în posesie obiecte ale bisericii. Şi episcopul a fost dat afară de
acest om şi a fost rănit grav şi aproape să moară.
Şi, deoarece asemenea depravare de o asemenea ticăloşie nu trebuie
ignorată sau tratată cu superficialitate, fie ca Frăţia Ta să poarte de grijă să
demaşte cu sârguinţă totul cu privire la aceasta problemă, şi, dacă ceea ce vam spus eu este adevărat, fie ca amintitul Paul să fie forţat printr-o o strictă
punere sub acuzare să returneze ceea ce el a luat, fără nicio amânare sau
scuză. Dar dacă el spune că nu a luat nimic din ceea ce aparţine bisericii ci
numai ceea ce-i aparţinea lui, totuşi a fost foarte nedrept că el nu a cerut
aceasta de la tine sau de la mitropolitul său, ci a îndrăznit printr-o acţiune
fizică, printr-un asalt nesăbuit; cu toate acestea, dacă el a luat ceea ce era al
lui, acest lucru trebuia hotărât printr-o examinare a Frăţiei Tale dacă este
adevărat. Dar o anchetă sârguincioasă ar trebui de asemenea să determine
dacă în mod nedrept a risipit ceva din bunurile Bisericii sau le-a înstrăinat.
15

Se pare că o copie a acestei epistole a fost trimisă cu o alta, viitoare. În privinţa lui Ioan,
arhiepiscop de Justiniana Prima, a se vedea Epp. 3.6, 7; 5.8, 10, 16; 8.10; 9.157; 11.29. Aşa
cum reiese din epistole, arhiepiscopul Ioan ar fi judecat pe păcătosul episcop Paul şi ar fi
încuviinţat şi autorizat hirotonirea lui Nemesion în locul lui.
16
Doclea sau mai corect Dioclea (azi Duklia Titograd, în epoca romană municipium
Flavium) din Dalmaţia, era sub jurisdicţia arhiepiscopiei de Justiniana Prima.
17
Grigorie a mai exercitat un asemenea atac pentru astfel de devieri morale ale
episcopatului; a se vedea Ep. 3.23, unde abatele Secundinus era de asemenea vinovat de un
astfel de delict trupesc de natură sexuală. De aceea Grigorie a acţionat prompt şi cu
fermitate pentru a stopa asemenea abuzuri sexuale ( dacă erau aşa).
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El trebuie să fie silit să returneze totul şi să răscumpere orice fel de daună.
Dar dacă încearcă să amâne plata, până ce el va înapoia din ceea ce el a
risipit sau a luat din averea bisericii, atunci să fie încredinţat unei mânăstiri
până ce el, cel puţin, va da înapoi sub constrângere ceea ce a luat fără teamă
şi pe nedrept.
Dar dacă poate (ceea ce eu nu cred), după depunerea sa, Paul va
încerca să spună ceva despre sediul său episcopal fără ruşine şi cu rea
intenţie, şi să aspire din nou la acesta prin orice fel de îndrăzneală, fie ca
Frăţia Ta să te ridici cu putere întru totul împotriva ticăloşiei sale şi să porţi
grijă să-l opreşti de la Sfânta împărtăşanie cu trupul şi cu sângele Domnului
şi să-l ţii în mănăstire să facă penitenţă până în ziua morţii sale. Şi astfel el
ar trebui să înveţe să se cureţe cu plângerea care curăţă petele păcatului pe
care el l-a comis, şi pe care a dorit în mod ticălos să-l înmulţească chiar şi
mai mult, prin moartea sufletului său. Cât despre preaiubitul nostru frate,
amintit Nemesion, să fie repus fără întârziere în propriul său rang şi oficiu
episcopal. Şi tu trebuie să fii în gardă aşa încât el să nu mai sufere niciun fel
de tulburare şi necaz cu privire la această problemă. Pentru că este sigur că
aceasta este într-adevăr folositor nu numai pentru protecţia sa ci de
asemenea pentru îmbunătăţirea altora, aşa încât îndrăzneala oamenilor răi să
nu mai cuteze în niciun fel să încerce ceva în viitor împotriva statutului
sfintelor canoane sau împotriva disciplinei bisericeşti.
12.11. Grigorie către Constantin, Episcopul din Scutari18 –
martie 602
Noi ar fi trebuit să te informăm pe Frăţia Ta în amănunt despre
conţinutul epistolei purtate de mult iubitul nostru Nemesion, care se spune că
este episcopul cetăţii Doclea, care se plânge cu privire la delictul lui Paul,
odinioară episcop de Doclea, aşa cum el însuşi declară, dacă Sfinţia Ta n-ar fi
declarat deja că ştie totul despre acest caz. Căci el susţine, de fapt, că ţi-ar fi
fost milă de el şi că ai fi încercat să-l ajuţi, dar n-ai putut face nimic. Şi pentru
că o asemenea nelegiuire nu trebuie neglijată şi să treacă fără a fi pedepsită,
aşa încât îndrăzneala lui să nu fie adoptată şi de alţii (Ferească cerul!) prin
imitaţie ticăloasă, fie ca Frăţia Ta să citească cu mare atenţie această copie a
epistolei pe care noi i-am trimis-o preavenerabilului Ioan, episcop al cetăţii
Justiniana Prima, care este ataşată mai jos. Dacă crezi că-ţi stă în putinţă să
îndeplineşti tot ce scrie acolo, atunci, prin autoritatea noastră ,urmează lucrul
acesta şi împlineşte tot ceea ce noi ţi-am cerut să faci. Dar dacă crezi că este
18

Este singura epistolă a lui Grigorie care a supravieţuit din cele trimise către episcopul
Constantin de Scutari; mai devreme au fost trimise şi alte epistole către predecesorii săi din
acest sediu episcopal, către Ioan şi Ştefan (Epp. 1.36; 8.10; 9.157). În privinţa problemelor
sediului episcopal din Doclea şi a epistolei lui Grigorie către Ioan, arhiepiscop de Justiniana
Prima, a se vedea Ep. 12.10, anterioară acesteia, tradusă şi comentată deja.
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peste puterile tale, atunci ar trebui să te asiguri că cerinţele noastre ajung
negreşit la fratele mai sus menţionat, fără nicio altă scuză. Este de asemenea
drept pentru tine să-l avertizezi că porunca noastră către el trebuie să fie
îndeplinită cu foarte multă stricteţe şi nu trebuie să fie amânată pentru niciun
motiv, pentru că ceea ce s-a făcut în mod ticălos ar trebui să fie corectat de
asemenea printr-un remediu pe măsură pentru ca un asemenea caz să aibă o
pedeapsă potrivită pentru cel ce a făptuit răul, dar să fie şi un exemplu de
teamă pentru alţii care au fost consemnaţi prin acelaşi ordin.
8.10. Grigorie către Eusebiu din Salonic, Urbicus din
Dyrrachium, Constantin din Mediolanum, Andrei de la Nicopole, Ioan
din Corint, Ioan din Justiniana Prima, Ioan din Creta, Ioan din Scutari,
Ioan din Larissa, Marinianus din Ravena, Januarius din Cagliari în
Sardinia şi toţi episcopii Siciliei19 – Noiembrie 597
Am avut grijă să trimit Frăţiilor Voastre legea pe care bunul nostru
împărat mi-a dat-o, care spune că aceia care sunt sub obligaţia serviciului
militar sau a treburilor publice nu ar trebui să ocupe posturi ecleziastice sau
să devină călugări în mănăstiri, pentru a scăpa de pericolul cazurilor de lege
în cazurile lor proprii. Vă îndemn mai ales ca aceşti oameni care sunt astfel
implicaţi în problemele lumeşti să nu fie acceptaţi în grabă în rândul
19

Asupra acestei legi imperiale, Grigorie a protestat în câteva rânduri şi a încercat să-l
determine pe împărat să renunţe la această lege şi se pare că a avut sorţi de izbândă. Toţi
aceşti mitropoliţi şi episcopi erau într-o anumită măsură sub jurisdicţia papei Grigorie,
exceptându-i pe cei din Illyricul răsăritean care erau puşi din timpul lui Justinian sub
jurisdicţia Arhiepiscopiei de Justiniana Prima care era independentă şi de Roma şi de
Constantinopol. Ceea ce face Grigorie prin această epistolă nu este altceva decât o aducereaminte a unor legi cu caracter statal date de autoritatea imperială pentru a reglementa aceste
probleme apărute între Biserică şi Stat. În această privinţă a purtării de grijă la modul
epistolar Grigorie este într-adevăr un maestru, dar în practică el nu mai putea să exercite
această jurisdicţie foarte eficient nici în diocezele apropiate cum erau Dalmaţia si Salona,
unde, cu toate protestele sale, a trebuit să-l recunoască pe cel care nu-l dorea, pe Maximus.
În această privinţă, a amintitei legi imperiale, el se adresează la modul epistolar mai multor
mitropoliţi şi episcopi: lui Eusebius: Epp. 9.175, 197; 14.8, lui Urbicius: Ep. 9.157, lui
Constantius: Epp. 1.1-3, 22, 37, 80; 3.29-31; 4.1-4, 22, 27, 33; 5.18, 52; 7.14; 9.104, 150,
156, 184, 187, 188, 224, 235; 10.11; 11.6, 11; 12.14; lui Andrei: Epp. 6.7; 9.157; 14.7, 8;
lui Ioan de Corint: Ep. 5.57, 62, 63; 9.157; lui Ioan de Justiniana Prima: Epp. 5.8, 10.16;
8.10; 9.157, 11.29; 12.10, 11; lui Ioan al Cretei: Ep. 9.157; lui Ioan de Scutari: Ep. 9.157;
lui Ioan de Larissa: Epp. 3.6, 7; 5.62; 9.157; lui Marinianus: Epp. 5.51, 61; 6.1, 24, 28;
7.39, 40; 8.17, 18, 20;9.118, 132, 139, 149, 156, 178, 189; 11.21; 13.28; 14.6; lui Januarius:
Epp. 1.47, 60-62, 81, 2.41; 4.8-10, 24, 26, 29; 8.35, 9.1, 11, 196, 205, 10.17, 11.13; 13.4.
Menţionarea în grup a episcopilor sicilieni ar demonstra faptul că ei aveau o situaţie
specială în ceea ce priveşte legătura cu scaunul apostolic papal după ce perioade lungi
stătuseră în jurisdicţia illyriană, bizantină. Într-o situaţie specială se afla scaunul de Salona
care împreună cu mitropolitul său Maximus, aşa cum am menţionat, era într-o oarecare
schismă generală faţă de scaunul papal.
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preoţimii Bisericii. Pentru că atâta timp cât îmbracă hainele preoţeşti trăiesc
în acelaşi fel ca mai înainte şi nu îşi doresc cu niciun chip să renunţe la
statutul lor lumesc, ci vor doar să schimbe relaţia lor cu acesta.
Dar dacă asemenea oameni chiar caută o mănăstire, nu trebuie
acceptaţi cu niciun chip, numai dacă mai întâi au fost scutiţi de răspunderile
lumeşti. Dar dacă anumite ranguri militare se grăbesc să devină călugări în
mănăstiri, nu ar trebui să fie acceptaţi în grabă, numai dacă modul lor de
viaţă a fost examinat cu multă atenţie. Şi potrivit legii obişnuite, trebuie să
fie într-o perioadă de probă în propriile lor haine timp de trei ani, şi apoi să
îmbrace veşmintele monahale cu puterea lui Dumnezeu. Dacă s-au aflat în
probă şi au fost astfel acceptaţi, şi îşi doresc să facă penitenţă pentru
păcatele lor, pentru binele sufletelor lor, atunci convertirea lor nu va fi
respinsă, de dragul vieţii lor şi beneficiului în Ceruri.
În această privinţă, prealuminatul nostru împărat creştin, credeţi-mă,
este cu totul împăcat şi acceptă de bună voie reîntoarcerea acelora despre
care ştie că nu mai sunt implicaţi în treburi publice.
9.157. Grigorie către Eusebiu din Thessalonic, Urbicus de
Dyrrachium, Andrei de Nicopole, Ioan de Corint, Ioan de Justiniana
Prima, Ioan de Creta, Ioan de Larisa şi Ioan de Scutari20 – mai 59921
Grija conducerii pe care ne-am asumat-o ne obligă să creştem
interesul slujirii noastre cu vigilenţă, şi să instruim cugetele fraţilor noştri cu
cuvinte de dojană, astfel încât îndrăzneala cea rea să nu poată înşela pe cel
aflat în necunoştinţă, nici să nu poată orice minciună să-i scuze pe cei
învăţaţi. Şi astfel, într-adevăr, vă dau de ştire Frăţiilor Voastre că Ioan,
odinioară episcop al cetăţii Constantinopol,22 a depăşit limitele smereniei şi
20

Ioan apare în paranteză mai înainte cu titulatura de Scodratino, dar el este episcop de
Scutari (numită după aceea Scodra) precum în Ep. 8.10. Într-o altă epistolă a lui Grigorie
Ep. 1.36 în anul 591 apare numele de civitas Scodrensis (care este aceeaşi cetate) împreună
cu episcopul său, Ştefan.
21
Ca şi în Ep. 8.10 mitropoliţii din Grecia amintiţi mai sus ar apărea ca fiind sub jurisdicţia
scaunului patriarhal de la Roma dar în realitate, odată cu înfiinţarea Arhiepiscopiei de
Justiniana Prima şi cu măsurile imperiale din 421, teritoriul Illyricului răsăritean nu mai era
deloc sub jurisdicţia papală. Măsurile sale jurisdicţionale nu mai puteau fi impuse nici în
Dalmaţia, la Salona, aşa cum am văzut în cazul lui Maximus de Salona pe care nu l-a
recunoscut la început dar apoi, la presiunea locală, a trebuit să-l recunoască deşi îi adusese
învinuiri de neiertat. În cazul de faţa, Grigorie încearcă o măsură de forţă şi-i avertizează pe
episcopii mai sus amintiţi să nu-l accepte pe patriarhul de Constantinopol pentru faptul că sa numit pe sine patriarh ecumenic la un sinod local din cetatea imperială. Alături de
prezenta epistolă, în Ep. 8.10 şi alţi episcopi şi mitropoliţi au primit epistole de avertizare în
această privinţă, şi anume: Andrei, Ep. 6.7; Ioan de Corint, Epp. 5.57, 62, 63; Ioan de
Justiniana Prima, Epp. 3.6, 7; 5.8, 10, 16; Ioan din Larissa, Epp. 3.6, 7; 5.62.
22
În privinţa lui Ioan IV Postitorul, patriarhul Constantinopolului, a se vedea şi epistolele
lui Grigorie adresate acestuia, Epp 1.4; 3.52, 63; 5.44; 6.15, 24, 65; 7.6, 31 cu disputa
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ale propriei capacităţi în nesupunerea sa faţă de toţi şi nedreptatea faţă de
preoţi, contrar lui Dumnezeu şi păcii Bisericii, şi într-un sinod şi-a pretins în
mod ilegal titlul mândru şi maliţios de „ecumenic”, adică „universal”.
Predecesorul nostru de fericită amintire, Pelagiu, a recunoscut acest lucru, şi
cu toată potrivita severitate a anulat toate deciziile acelui sinod, cu excepţia
celor care s-au luat acolo referitoare la cazul lui Gregorie, episcop de
Antiohia, de vrednică amintire.23 El i-a reproşat lui Ioan cu o mustrare
extrem de severă, spunând că ar trebui să se stăpânească de la acel titlu
arogant şi nemaiauzit de falsă credinţă. Papa a dus această măsură la o
asemenea amploare încât i-a interzis propriului diacon să se împărtăşească
acolo, dacă Ioan nu îşi corectează această mare răutate. Am aderat în
totalitate la entuziasmul corectitudinii sale, şi noi păstrăm acest statut cu
ajutorul lui Dumnezeu, fără să ne opunem lor, deoarece se cuvine ca cineva
trebuie să meargă pe adevărata cale a predecesorului său cu paşi fermi, omul
asupra căruia tribunalul Judecăţii celei veşnice aşteaptă să îşi dea ultima
lămurire în această problemă. Şi în această chestiune, astfel încât să nu
părem că omitem ceva ce preocupă pacea Bisericii, am luat legătura cu
acelaşi sfânt Ioan prin epistolele noastre în mai multe rânduri, rugându-l să
îndepărteze acel titlu arogant şi să schimbe mândria din inima lui cu
smerenia cu care Domnul şi Stăpânul nostru ne-a povăţuit.
Dar din moment ce am găsit că a ignorat acest lucru, în dorinţa
noastră de armonie nu am încetat din a-l preveni pe succesorul lui, Chiriac,
preabinecuvântatul nostru frate şi împreună-preot, cu privire la aceste
probleme.24 Dar odată cu apropierea sfârşitului lumii, duşmanul neamului
omenesc a încercat deja să născocească aceste lucruri pentru a-şi pregăti
calea, aşa cum am văzut, de a avea preoţi ca precursorii ai săi prin acest titlu
de mândrie, el care ar fi trebuit să i se împotrivească, trăind într-o manieră
smerită şi bună. Şi astfel te îndemn şi te implor ca niciunul dintre voi să nu
primească acest titlu, ca niciunul să nu îşi dea consimţământul pentru acesta,
niciunul să nu îi scrie, niciunul să nu îl recunoască oriunde a fost scris,
niciunul să nu îşi adauge semnătura la el. Mai degrabă, aşa cum se cuvine
pentru slujitorii Atotputernicului Dumnezeu, ar trebui să se ferească de
infecţia otrăvitoare de acest fel şi să nu dovedească nicio deschidere faţă de
acest şarlatan viclean, din moment ce acest lucru se face spre prejudiciul şi
divizarea Bisericii universale şi, aşa cum am spus, cu lipsă de respect pentru

legată de titulatura de patriarh ecumenic.
23
În privinţa acestui Grigorie, patriarh de Antiohia, discutat la sinodul local din
Constantinopol, a se vedea Epp. 1.24 şi 5.44.
24
Pentru urmaşul lui Ioan IV Postitorul la scaunul patriarhal, şi anume patriarhul Chiriac, a
se vedea Epp. 6.65, 7.4, 5, 7, 24, 28, 30, 31.
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voi toţi.25 Căci dacă un om crede că el este episcopul universal, înseamnă că
voi nu sunteţi episcopi.
Mai departe, ne-a ajuns la cunoştinţă că Frăţia Voastră aţi fost
convocaţi în cetatea Constantinopolului. Dreptcredinciosul nostru împărat
nu permite ca ceva ilegal să se săvârşească acolo, şi încă, în cazul oamenilor
ticăloşi ar trebui să aveţi grijă la oportunitatea acestei întâlnirii şi la oricare
aspect privind prilejul de înşelăciune în a sprijini o falsă credinţă a acestui
titlu, sau dacă ar trebui gândit să se ţină un sinod pentru alte asemenea
probleme, în ideea de a introduce această problemă la acel sinod cu privire la
acele născociri viclene, căci nimic nu trebui să se facă fără autoritatea şi
acordul scaunului apostolic, şi să nu aibă nicio putere. Dar eu jur în faţa
Atotputernicului Dumnezeu şi vă avertizez ca nimeni să nu fie de acord la
niciun fel de linguşire persuasivă, cu niciun fel de mită, cu niciun fel de
ameninţare. Dar, mai degrabă, cu gândul la Judecata cea veşnică, prezentaţi-vă
pe voi înşivă profunzi şi în întregime împotriva acestor dorinţe ticăloase,
bazându-vă pe constanţa pastorală şi pe autoritatea apostolică, ţineţi departe
tâlharul şi pe lupul care se repede să intre, şi nu cedaţi unuia care rage, şi
care înclină să dezbine Biserica. Să nu permiteţi ca vreun sinod să fie de
acord cu această problemă, prin vreo înşelăciune ; într-adevăr, o asemenea
adunare nu poate să fie numită sinod.
În acelaşi timp, v-am dat acest sfat de asemenea, că dacă este posibil
să nu se facă nimic cu privire la menţionatul titlu ticălos, şi poate se va ţine
un alt sinod printr-o altă poruncă, de aceea voi trebuie, la urma urmei, să fiţi
precauţi, circumspecţi, vigilenţi şi să aveţi grijă ca nimic să nu se hotărască
acolo, în mod dăunător, împotriva oricărui loc sau persoană în mod ilegal,
sau împotriva legilor canonice. Dar dacă ceva a trebuit să fie negociat pentru
a se obţine un anumit avantaj firesc, fie ca acest caz să se desfăşoare prin
dezbatere în aşa fel încât această negociere să nu distrugă vechiul statut. Şi
astfel, încă o dată, din nou, înaintea lui Dumnezeu şi a sfinţilor săi, noi vă
25

După cum se observă, Grigorie este foarte afectat de titulatura patriarhului de
Constantinopol care era, de altfel, una onorifică. Prin paradigma antichristică şi biblică pe
care o aduce aici, Grigorie arată prea multă patimă şi arată de cealaltă parte pretenţii de a
judeca el însuşi întreaga lume bisericească, fie şi la modul epistolar, cu alte cuvinte aceeaşi
dorinţă ascunsă de primaţialitate prin judecare. Fenomenul legat de patriarhul de
Constantinopol, numit patriarh ecumenic, se explică prin faptul că se afla în cetatea
imperială, singura care la umbra puterii politice, aşa cum se exprimă împăratul Justinian în
Novelele sale, mai putea să guverneze Imperiul Romano-Bizantin şi să dea şi autoritate
Bisericii. Cât de pătimaş şi de dubitativ a fost aici Grigorie se observă şi din faptul că jură
în faţa lui Dumnezeu pentru această problemă, din apelativele sale faţă de colegul din
Constantinopol; pe faţă îl numeşte: „preasfântul nostru frate şi împreună episcop” şi în
spate, către alţi colegi episcope, îl numeşte „ecscroc viclean arogant, şi perfid, antichrist”;
desigur, sunt derapaje de frăţietate şi cuvinte grele în momente de nelinişte, chiar şi pentru
un sfânt de talia lui Grigorie.
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avertizăm pe voi ca să apăraţi toate acestea cu cel mai mare zel şi cu toată
atenţia cugetului vostru. Pentru că dacă cineva (ceea ce noi nu credem) ar
neglija prezenta epistolă într-un mod propriu, trebuie să ştie că el a fost
separat de pacea Sfântului Petru, prinţul apostolilor. Şi astfel, prin urmare,
fie ca Frăţiile Voastre să împlinească aceasta, până când Păstorul păstorilor
va veni la judecată, ca voi să nu fiţi găsiţi vinovaţi de proastă-administrare a
autorităţii care va fost încredinţată.
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PREDICI, COMENTARII, MEDITAŢII
Despre puterea iubirii şi a mărturisirii lui Hristos
Omilie exegetică la Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor) –
Marcu 15:43-47 – 16:1-8
Pr. Conf. Univ. Dr. NICOLAE RĂZVAN STAN1
„… Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit?
A înviat! Nu este aici” (Mc. 16:6)
Iubiţi credincioşi,
Pentru Biserica Ortodoxă Învierea Domnului nostru Iisus Hristos
reprezintă realitatea unică şi plină de putere prin care umanitatea este trecută
din moarte la viaţă, din neştiinţă şi disperare la lumină şi bucurie, din
monotonia existenţei efemere la viaţa veşnică. Aşa cum ne spune Sf. Ap.
Pavel, „Hristos, înviat din morţi, nu mai moare. Moarta nu mai are stăpânire
asupra Lui” (Rm. 6:9). De aceea, Învierea Sa este unică şi se deosebeşte în
mod radical de toate învierile pe care istoria le-a consemnat sau le va mai
consemna. Toţi cei care au înviat, au murit din nou: a murit şi Lazăr, şi fiica
lui Iair, şi fiul văduvei din Nain, şi fiul văduvei din Sarepta Sidonului etc.,
deoarece învierea lor s-a prezentat ca o readucere la viaţa biologică, la
aceeaşi viaţă pe care au trăit-o mai înainte. Însă, Învierea lui Hristos este
mai presus de minte şi de cuvânt, întrucât El învie cu trupul în starea vieţii
veşnice. Şi ce este extrem de important, El se face începutul învierii tuturor.
Mântuitorul Hristos inaugurează în Sine, în trupul Său cel înviat, învierea
tuturor oamenilor. Astfel, aşa cum cântăm în această perioadă sfântă,
Hristos Domnul este Paştele cel viu şi adevărat, plin de bucurie şi de lumină
prin care moartea este omorâtă, iadul este sfărâmat, iar viaţa veşnică se arată
în lume.2
Învierea Mântuitorului Hristos este temeiul cel mai puternic al
credinţei şi al vieţii noastre. Al credinţei, pentru că ne arată că Hristos
Domnul este şi rămâne pururi viu, alături de noi, cu noi şi în noi; şi al vieţii,
întrucât conştientizăm şi ne convingem că existenţa umană nu se sfârşeşte în
moarte, ci se păstrează veşnică, fiind susţinută de Hristos, Cel ce este şi
rămâne pururea viu. De aceea, evidenţiind importanţa Învierii Mântuitorului
Hristos, Sf. Ap. Pavel spune că dacă Hristos n-a înviat, atunci zadarnică este
1

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
Slujba Învierii şi Carte de Tedeum, „Rânduiala Slujbei din noaptea Sfintelor Paşti”, Ed.
IBMBOR, Bucureşti, 2002, pp. 37, 42-43.
2
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toată viaţa şi toată credinţa noastră: „Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică
este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră” (1Cor.
15:14).
Dar, în conformitate cu evidenţele istoriei şi cu realitatea concretă a
evenimentului în sine, Hristos a înviat şi ne-a făcut vii şi pe noi, iar noi, prin
Botez şi prin celelalte Taine ale iniţierii, Mirungerea şi Euharistia, am
devenit fii ai Învierii.
Prin Învierea Sa, Hristos ne-a umplut pe toţi oamenii de lumină, de
viaţă şi de veşnicie. Un sfânt sârb din secolul XX, Sf. Iustin Popovici, spune
că dacă, prin răstignire, umanitatea a făcut tot posibilul să-L condamne pe
Hristos Dumnezeu-Omul la moarte, El, prin Învierea Sa, S-a grăbit să ne
facă nemuritori.3 Tocmai de aceea El trebuie căutat şi trăit. Doar El este
viaţa cea adevărată. El şi numai El este singurul care umple de sens şi de
conţinut viaţa noastră, care dă la o parte moartea din fiinţa noastră şi ne
ridică încă din această viaţă în realitatea veşniciei şi a Împărăţiei Cerurilor.
Dreptmăritori creştini,
Evanghelia de astăzi, de la Marcu 15:43-47 – 16:1-8, ne vorbeşte
despre bucuria Învierii Mântuitorului Hristos, dar, în acelaşi timp, şi despre
drumul care duce la aceasta, precum şi despre starea interioară şi condiţiile
duhovniceşti care trebuie împlinite pentru a putea să ne împărtăşim de acest
dar dumnezeiesc. Învierea nu se primeşte în comoditate şi indiferenţă, ci se
lucrează, se caută şi se pătimeşte în sens mistic. Numai cel care are stăruinţă
şi credinţă poate să devină conştient de realitatea acestei taine.
Primul fapt paradoxal pe care-l prezintă această pericopă
evanghelică este cel al morţii Mântuitorului Hristos. El, Hristos Domnul –
Cel care este Viaţa lumii; Fiul lui Dumnezeu celui viu; Cel care dă viaţa,
aduce la existenţă şi creează universul şi omenirea; Cel care învie pe alţii,
cum este cazul lui Lazăr, al fiicei lui Iair şi al fiului văduvei din Nain; dar şi
Cel care învie pe toţi oamenii – Îşi dă viaţa şi Se arată înaintea tuturor a fi
mort. Este o grabă a Sa în a îmbrăţişa moartea, întrucât doreşte să ofere cât
mai repede învierea. De aceea, atunci când Iosif din Arimateea vine înaintea
lui Pilat pentru a cere permisiunea de a lua de pe cruce trupul lui Hristos
pentru a-l îngropa, Pilat se miră că a murit aşa de repede. Nu-i vine să
creadă şi cheamă un sutaş pentru a afla mai multe amănunte. El, care văzuse
atâtea răstigniri şi atâtea morţi, ştia că perioada de agonie a unui răstignit
este mai lungă, iar chinul durează mult mai mult. Hristos reprezintă ceva
nou pentru el. Iar această noutate este dată de faptul că El, Fiul lui
3
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269

Dumnezeu întrupat, se grăbeşte să Se pogoare în moarte pentru a aduce
umanităţii cât mai repede învierea. Ceilalţi răstigniţi se agaţă de orice clipă a
existenţei acesteia materiale. Chiar şi chinuită şi plină de durere, clipa
câştigată este mult mai preţioasă decât negura şi umbra morţii. Însă, Hristos,
Izvorul vieţii, nu Se agaţă de viaţa cea trecătoare, ci primeşte moartea pentru
a o schimba în înviere. El nu este omorât şi nici nu moare în logica umană a
naturalului, ci singur Îşi pune sufletul (In. 10:11) şi Îşi dă duhul (Mt. 27:50;
Mc. 15:37,39; Lc. 23:46; In. 19:30) pentru a Se face începătura celor
adormiţi. Sau aşa cum ne rugăm în Liturghia Sf. Vasile cel Mare: „S-a dat
pe Sine schimb morţii în care eram ţinuţi, fiind vânduţi sub păcat. Şi,
pogorându-se prin Cruce în iad, ca să plinească toate ale Sale, a dezlegat
durerile morţii. Şi, înviind a treia zi şi cale făcând oricărui trup spre învierea
cea din morţi – că nu era cu putinţă a fi ţinut sub stricăciune Începătorul
vieţii –, făcutu-S-a începătură celor adormiţi, Întâi-Născut din morţi, ca să
fie El Însuşi începătorul tuturor în toate”.4
Totodată, trebuie precizat faptul că moartea lui Hristos ca om este
reală. Cu alte cuvinte, trupul Său uman se desparte în mod real de sufletul
Său uman. Trupul lui Hristos pe cruce este lipsit de viaţa biologică, lucru
certificat de toţi cei care au participat la răstignirea Sa. Acesta este şi
motivul pentru care Pilat acceptă ca Iosif din Arimateea să primească trupul
lui Hristos pentru a-l îngropa. Şi, în continuare, aşa cum ne precizează
Sfânta Evanghelie, Iosif a luat trupul, l-a uns cu mirodenii, l-a înfăşat cu
giulgiu şi l-a pus în mormânt, fiind ajutat de Nicodim (Mt. 27:57-61; Mc.
15:43-46; Lc. 23:50-53; In. 19:38-42).
Evangheliile după Matei (27:61), Marcu (15:47) şi Luca (23:55) ne
spun că Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi (cealaltă Marie), precum
şi toate celelalte femei care erau permanent în preajma lui Hristos, i-au
însoţit pe Iosif şi pe Nicodim la mormânt şi au văzut locul în care aceştia doi
L-au pus pe Domnul.
În această primă parte care deschide pericopa evanghelică a acestei
duminici se evidenţiază în chip deosebit credinţa şi dragostea lui Iosif din
Arimateea faţă de Hristos. Să nu uităm că dintre apostoli doar Ioan mai
rămăsese lângă Hristos în momentul răstignirii, fiind alături de Maica
Domnului şi plângând împreună cu ea. Restul au fugit şi L-au părăsit pe
Hristos. Unii din cei care-L însoţiseră permanent pe Hristos până atunci se
sperie şi consideră că totul s-a sfârşit. Încep să se lase ispitiţi şi să dea
crezare cuvintelor arhiereilor, cărturarilor şi fariseilor că El, Hristos, Cel
care a vindecat şi a mântuit pe alţii nu mai poate să se mântuiască pe Sine
(Mt. 27:40-43; Mc. 15:29-32; Lc. 23:35-37,39). De aceea, fiind convinşi că
nu mai au nimic de câştigat, întrucât Hristos nu mai este, pleacă şi întorc
4
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spatele trupului Domnului. Doar acest grup, câteva persoane, rămâne şi nu
se desparte de Domnul. Iubirea lor şi credinţa în Hristos Domnul sunt mai
puternice decât moartea şi decât disperarea şi frica. Adevăraţii ucenici, sau
ucenicii credincioşi nu dezertează niciodată, nici chiar atunci când totul pare
pierdut.
Fiind încredinţat de cuvintele Domnului şi trăind în modul cel mai
profund iubirea faţă de Sine, Iosif riscă totul, atât poziţia socială, cât şi
propria viaţă, şi merge la Pilat să ceară trupul lui Hristos. Face ceea ce
nimeni nu era capabil să facă. El care era membru al Sinedriului, tribunalul
suprem al poporului evreu, merge să revendice trupul lui Hristos. Dacă până
atunci era doar ucenic ascuns al lui Hristos (Mt. 27:57; In. 19:38), acum
arată tuturor că-L cunoaşte şi-L mărturiseşte pe Hristos şi că suferă din
cauza răstignirii Lui. El face notă discordantă de decizia greşită şi plină de
răutate şi de demonism luată de ceilalţi membrii ai Sinedriului de a-L
răstigni pe Mântuitorul Hristos (Lc. 23:51), şi atunci când nimeni nu mai are
curajul să spună sau să amintească ceva despre Hristos de frică să nu fie
răstignit, el şi numai el, Iosif cel din Arimateea, „sfetnic ales” (Mc. 15:43),
„bărbat bun şi drept” (Lc. 23:50), merge şi vorbeşte direct cu Pilat. El riscă
totul: să fie exclus din sinagogă (In. 9:22; 12:42-43; 16:2), să-şi piardă toate
drepturile şi chiar să fie ucis. Dar nimic nu-l înfricoşează şi nu-l face să se
abată de la responsabilitatea mărturisirii sale, întrucât el iubeşte mai mult
slava şi dreptatea lui Dumnezeu decât slava şi dreptatea oamenilor (In.
12:43), Îl iubeşte mai mult pe Hristos decât orice cinste şi măreţie lumească.
Iar pentru această atitudine unică şi pentru viaţa sa curată Biserica l-a aşezat
în rândul sfinţilor, fiind prăznuit în ziua de 31 iulie. Totodată, fapta
preamăreaţă a pogorârii trupului Domnului de pe cruce şi a aşezării lui în
mormânt este retrăită şi cântată de Biserică la fiecare Sfântă Liturghie prin
primul din cele trei tropare pe care le rosteşte preotul când intră în sfântul
altar cu Cinstitele Daruri: „Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat
trupul Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l şi cu miresme, în mormânt nou
îngropându-l, l-a pus”.5
Alături de Iosif, în momentul punerii în mormânt a trupului
Domnului, îl întâlnim şi pe Nicodim. El este unul dintre primii ucenici ai lui
Hristos, căruia i se descoperă taina naşterii din nou şi taina Jertfei Fiului lui
Dumnezeu (In. 3:1-21). Ca şi Iosif, Nicodim face parte din Sinedriu, şi la un
moment dat se ridică împotriva acestui organism de judecată, care căuta cu
orice preţ să-L acuze şi să-L condamne pe Hristos la moarte, luând apărarea
Fiului lui Dumnezeu întrupat (In. 7:44-53). Pentru pregătirea trupului
Domnului pentru îngropare, Nicodim aduce aproximativ „o sută de litre de
amestec de smirnă şi aloe” (In. 19:39), şi împreună cu Iosif aşază trupul
5
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Domnului în mormânt, şi tot ei cei doi sunt şi cei care pun o piatră mare la
uşa mormântului.
La rândul lor, femeile care-L urmaseră peste tot pe Mântuitorul
Hristos şi care făceau parte din grupul de ucenici apropiaţi ai Domnului, în
frunte cu Maica Domnului, merg în cea de-a treia zi de la răstignire, adică în
ziua cea dintâi a săptămânii, duminica, la mormânt pentru a unge trupul
Domnului. Ele nu acceptă ca trupul Domnului să fie lăsat pradă morţii, ci
încercă, atât cât le este lor cu putinţă, să se îngrijească să menţină cât mai
mult timp acest trup într-o stare nedeteriorabilă. Ele aduc miresme de mare
preţ pentru a unge Preacinstitul şi de viaţă purtătorul trup al Domnului. Vor
să fie cu Domnul, să nu-L lase singur nici măcar în moarte, şi de aceea disde-dimineaţă aleargă la mormânt pentru a fi aproape de Cel ce tot timpul lea stat alături. Numele acestora sunt următoarele: Maria Magdalena; Maria,
mama lui Iacov; Salomeea; Ioana (Mt. 28:1; Mc. 16:1; Lc. 24:10; In. 20:1).
În Evanghelia după Matei se arată că femeile care au fost alături de
Mântuitorul Hristos în momentele răstignirii şi pătimirii Sale erau mult mai
multe decât cele nominalizate: „Şi erau acolo multe femei, privind de
departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I, între care erau Maria
Magdalena şi Maria, mama lui Iacov şi a lui Iosi, şi mama fiilor lui
Zevedeu” (Mt. 27:55-56).
La rândul său, Evanghelia după Luca ne precizează că numărul
femeilor mironosiţe a fost foarte mare. Astfel, când se referă la momentul
punerii trupului Domnului în mormânt, Evanghelistul Luca afirmă că de faţă
au fost toate femeile care-L însoţiseră pe Hristos încă din Galileea (23:55).
Acestea toate sunt cele care au pregătit miresme şi uleiuri alese şi au venit
duminică dimineaţa la mormânt: „Şi urmându-I femeile care veniseră cu El
din Galileea, au privit mormântul şi cum a fost pus trupul Lui. Şi,
întorcându-se, au pregătit miresme şi miruri; iar sâmbăta s-au odihnit, după
Lege. Iar în prima zi de după sâmbătă (Duminica), foarte de dimineaţă, au
venit ele la mormânt aducând miresmele pe care le pregătiseră” (Lc. 23:5556 – 24:1).
Ele vin la mormânt pentru a completa şi împlini după rânduială
ritualul înmormântării, făcut în grabă de Iosif şi de Nicodim.6 Observăm că
aceştia, fiind constrânşi de timp, pentru a nu fi prinşi de ziua sâmbetei cu
trupul Domnului neînmormântat, săvârşesc un ritual pe scurt. Femeile care
erau de faţă observă toate aceste lucruri şi după ce trece ziua sabatului, disde-dimineaţă, vin să împlinească ceea ce fusese omis. Nu lasă nicio clipă să
treacă, ci imediat după ce au scăpat de restricţiile sabatului vin la Hristos
pentru a-şi manifesta dragostea şi devotamentul faţă de Sine. Ele se apropie
6
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cu ardoare de Hristos şi sunt preocupate de faptul că nu pot să dea la o parte
piatra de la uşa mormântului: „Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa
mormântului?” (Mc. 16:3). Ele nu acceptă ca cineva sau ceva să le despartă
de Hristos: nici piatra, nici sabatul, nici cărturarii şi fariseii, nici soldaţii şi
nici chiar moartea. De aceea aleargă şi nu se mai tem de nimic.
Lăsându-se călăuzite de puterea şi de lucrarea lui Dumnezeu, se
apropie de mormânt şi descoperă că piatra cea mare şi grea fusese dată la o
parte. Neputinţei umane răspunde atotputernicia lui Dumnezeu şi arată că
pentru cel credincios şi plin de iubire orice piatră va fi dată la o parte, orice
blocaj va fi depăşit. Şi ce este şi mai interesant, atunci când observă că
piatra este dată la o parte, ele nu se înspăimântă, nu se îndepărtează de
mormânt şi nici nu întreabă soldaţii ce s-a întâmplat de fapt, ci repede intră
în mormânt să întâlnească şi să vadă cu ochii lor trupul lui Hristos, Odorul
cel mai de preţ al lor.
În Evanghelia după Luca ni se spune că după ce au constatat că
trupul Domnului lipseşte, că nu se află în locul în care fusese pus, au început
să se tânguiască şi să se întristeze, deoarece au fost lipsite de Hristos
Domnul (Lc. 24:3). Dar imediat se arată îngerul Domnului, care le spune să
nu se înspăimânte, întrucât Mântuitorul Hristos a înviat: „Iar el le-a zis: Nu
vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu
este aici. Iată locul unde L-au pus” (Mc. 16:6).
Îngerul care vesteşte femeilor mironosiţe Învierea este cel care mai
înainte a dat la o parte piatra de la uşa mormântului (Mt. 28:2-3). Rolul său
este de a fi binevestitorul Învierii. Darea la o parte a pietrei nu se realizează
pentru a facilita ieşirea din mormânt a lui Hristos, ci pentru a arăta lumii
întregi că moartea nu poate să-L ţină captiv pe Hristos. Hristos învie şi îşi
transpune umanitatea mai presus de timp şi spaţiu, şi aşa cum în a opta zi
după Înviere a venit la ucenici prin uşile încuiate (In. 20:19), tot la fel, mai
înainte, în momentul în care învie, iese din mormânt pe când piatra încă era
la uşa mormântului. Îngerul se pogoară pentru că Hristos a înviat, şi dă la o
parte piatra pentru a permite oamenilor accesul la mormântul gol. În acest
sens, mormântul gol vorbeşte despre absenţa lui Hristos în moarte şi,
totodată, despre prezenţa lui Hristos în viaţă. El nu mai este semnul morţii,
ci, prin faptul că este gol, devine locul Învierii. Acesta este şi sensul
următorului tropar pe care preotul îl rosteşte la fiecare Sfântă Liturghie la
vohodul cel mare: „Ca un purtător de viaţă şi mai înfrumuseţat decât Raiul,
cu adevărat, şi decât toată cămara împărătească mai luminat s-a arătat,
Hristoase, mormântul Tău, izvorul învierii noastre”.7
Şi îngerul continuă şi le spune femeilor mironosiţe că de acum
înainte ele trebuie să se raporteze la Hristos ca la Cel viu. De aceea ele sunt
7
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trimise să vestească ucenicilor Învierea. Dacă mai înainte erau îndurerate şi
deznădăjduite, din acest moment devin luminoase şi fericite. Trăiesc
Învierea şi încep să o vestească şi celorlalţi: ucenicilor, care, înspăimântaţi
fiind, L-au părăsit pe Hristos, şi lui Petru care, de frica vreunei repercusiuni
a mărturisirii sale, s-a lepădat de trei ori de Hristos. Astfel, femeile
mironosiţe sunt trimise să devină apostoli ai Apostolilor şi dascăli şi
binevestitori ai Învierii lui Hristos către întreaga lume.8
Iubiţi credincioşi,
Într-o lume în care, prin tot felul de ideologii, credinţe şi concepţii,
se cultivă şi se promovează o cultură a morţii, a ateismului şi a
indiferentismului religios, mesajul acestei pericope evanghelice este de a ne
apropia de Mântuitorul Hristos cu toată credinţa şi cu toată fiinţa noastră.
Chiar dacă toţi ne spun că Dumnezeu este mort, că ei L-au omorât (aşa cum
ajunsese să susţină în nebunia sa filozoful Friedrich Nietzsche), sau că
Dumnezeu nu există, sau că pe Dumnezeu nu-L interesează viaţa, suferinţa
şi problemele noastre, sau că Hristos nu a înviat, deoarece ei, aşa-zişii
oameni de ştiinţă, au descoperit osemintele Lui, trebuie să ne apropiem cu
mai multă încredere şi cu mai multă convingere de Dumnezeu cel viu.
Dumnezeu nu moare niciodată. El este şi rămâne veşnic viu şi aproape de
noi, iar prin Fiul Său întrupat, prin Jertfa şi Învierea Mântuitorului Hristos,
ne deschide tuturor calea spre viaţa cea veşnică.
Pentru cel ce crede cu adevărat, Hristos este viu şi lucrător. Iosif din
Arimateea, Nicodim şi femeile mironosiţe s-au încrezut cu toată fiinţa lor în
Hristos Domnul atunci când toţi renunţaseră la El, când nimeni nu mai spera
să se întâmple ceva, de aceea ei sunt şi primii care se bucură de Înviere. Ei
ne învaţă că trebuie să ne păstrăm permanent în prezenţa lui Hristos, să nu
renunţăm nicio clipă la El, ci să continuăm să credem în El şi să-L iubim
chiar şi atunci când pare că El este departe de noi, că supărările, necazurile
şi strâmtorările au pus în totalitate stăpânire pe noi, că nimeni cu mai crede
ceea ce credem noi, că pietrele neajunsurilor şi ale neputinţei ne ţin blocaţi
în mormântul propriei existenţe.
Ca fii ai Învierii, noi, creştinii ortodocşi, suntem datori să cultivăm
binele şi iubirea, să fim împlinitorii faptelor dreptăţii şi luminii. Astfel, să
alergăm degrabă către toţi cei deznădăjduiţi şi întristaţi, către toţi cei care
cred mai puţin sau nu cred deloc, către cei care poate n-au auzit încă despre
Învierea lui Hristos, sau cei care n-au experimentat această realitate în viaţa
lor, şi către toţi să strigăm prin faptele şi prin cuvintele noastre: „Învierea lui
Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia Celui fără
8
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de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi sfânta Învierea Ta o lăudăm
şi o slăvim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim,
numele Tău numim. Veniţi, toţi credincioşii, să ne închinăm sfintei Învierii
lui Hristos; că, iată, a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna
binecuvântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui; că, răstignire răbdând
pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat”.
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Duminica după Botezul Domnului
Pr. Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN I. BĂJĂU1
„Pocăiţi-vă că s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Matei 4,17)
Fraţi creştini,
Domnul nostru Iisus Hristos, propovăduind Evanghelia Sa
mântuitoare, vestea oamenilor că împărăţia cerurilor „s-a apropiat”.
Cuvintele acestea fuseseră rostite mai înainte de „Glasul celui ce strigă în
pustie”, de Sfântul Ioan Botezătorul, care, ieşind din Ierusalim, propovăduia
în toată Iudeea şi în împrejurimile Iordanului: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat
împărăţia cerurilor” (Matei 3, 2).
După ce Sfântul Ioan Îl botează pe Iisus, iar „cerurile s-au deschis şi
Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-Se ca un porumbel”, venind peste
El, iar glasul Tatălui a grăit: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit” (Matei 3, 16-17),
Mântuitorul „a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de către
diavolul”. Şi a postit acolo patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi (Matei 4,
1-2), rugându-se, înainte de a-Şi începe misiunea Sa. El ne-a învăţat că
postul şi rugăciunea sunt cele mai potrivite mijloace de pregătire a
creştinului, în lupta sa permanentă împotriva diavolului. Căci satana nu s-a
ruşinat să uneltească împotriva lui Hristos, încă de la Naşterea Sa, stârnind
răutatea lui Irod, care a poruncit uciderea miilor de prunci „din Betleem şi
din hotarele lui” (Matei 2, 16). Acum, acelaşi duh viclean L-a ispitit în
pustiu şi a fost biruit de Domnul, care i-a zis: „Piei, satano, căci scris este:
Domnului Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-I slujeşti” (Matei
4, 10).
Dar furia diavolului nu a încetat încă. Văzând că Ioan chema la
pocăinţă şi „a ieşit la el Ierusalimul şi toată Iudeea şi toată împrejurimea
Iordanului” (Matei 3, 5), plin de răutate, a stârnit ură în vicleanul rege Irod
Tetrarhul, care a poruncit ca Înaintemergătorul să fie prins şi întemniţat
(Matei 4, 12).
Sfântul Ioan a ars ca o făclie, care a luminat în pustiul Iordanului,
trezind conştiinţa păcătoşeniei contemporanilor săi. Această făclie a ars însă
prea repede, fiind aruncat de Irod în temniţă, sfârşind prin tăierea capului
acestuia, fără să fi avut nicio vină, doar că grăise adevărul. Iar Domnul a
primit vestea întemniţării lui Ioan cu mâhnire. S-a întristat şi a plecat în
Galileea, „părăsind Nazaretul”. „A venit de a locuit în Capernaum, lângă
mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali” (Matei 4, 13).
1
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Dar pentru care pricină nu l-a înfruntat Domnul pe tiranul rege?
Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune: „Ca să ne înveţe să nu ieşim în
întâmpinarea încercărilor, ci să fugim de ele... Că nu-i o crimă să nu te
arunci singur în primejdie, ci (este o crimă) să nu i te împotriveşti cu
bărbăţie, când ai căzut în ea”. A plecat aşadar Hristos nu de teama lui Irod,
ci pentru a se îndepărta astfel de rău, de mânia lui. Mai apoi i-a trimis pe
Sfinţii Apostoli la propovăduire, învăţându-i: „Veţi fi urâţi de toţi pentru
numele Meu… Când vă vor urmări pe voi în cetatea aceasta, fugiţi în
cealaltă” (Matei 10, 22-23).
Domnul a mers să locuiască în cetatea Capernaumului, în hotarele
lui Zabulon şi Neftali, împlinind astfel proorocia lui Isaia, care zicea: „Nu
va fi întuneric pentru ţara care era în nevoie. În vremurile de demult, el a
supus pământul Zabulonului şi ţinutul lui Neftali. În vremurile cele de pe
urmă, el va acoperi de slavă calea mării, celălalt ţărm al Iordanului, Galileea
neamurilor” (Isaia 8, 23).
Iată dar cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu Îşi începe misiunea
Sa nici în Ierusalim, nici în Betleemul natal, nici în vreo cetate mai mare, ci
departe, în Galileea, unde poporul „stătea în întuneric”. Nu în întunericul
pricinuit de lipsa luminii, ci în înşelăciune şi necredinţă.
„Galileea”, spun Sfinţii Părinţi, înseamnă „prăvălită jos”, căci
neamurile erau prăvălite şi „se tăvăleau în păcate”. Capernaum se tâlcuieşte
„casă a mângâierii”. Mântuitorul a venit în lume „ca să facă toate neamurile
casă a Mângâietorului”. „Zabulon” se tâlcuieşte „vânare de noapte”, iar
„Neftali”, „lărgime”. Căci „neamurile vieţuiau întru întuneric şi lărgime”, pe
calea largă a pierzării (Sf. Teofilact).
Prin venirea lui Hristos în acele locuri, „poporul care stătea în
întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii,
lumină le-a răsărit” (Matei 4, 16). Cu adevărat, „lumină mare” este
Evanghelia, pe când Legea era lumină mică. În „umbra morţii” şi în păcate
trăiau oamenii. „Căci precum moartea stăpâneşte trupul, aşa şi păcatul
stăpâneşte şi omoară sufletul”. Prin venirea Domnului, lumina răsare şi se
arată tuturor. Odinioară, lumea căzută în păcat zăcea în întuneric, fără
nădejde de scăpare. Acum însă Hristos aduce cu El lumina.
Domnul Îşi începe vestirea Evangheliei cu cuvintele: „Pocăiţi-vă, că
s-a apropiat împărăţia cerurilor” (Matei 4, 17), rostite mai întâi de Sfântul
Ioan Botezătorul. Înaintemergătorul Său mărturisise mai înainte despre
Hristos. Iar Hristos nu propovăduieşte încă, până ce Ioan nu este aruncat în
temniţă, „ca să nu împartă mulţimea”, care îl ascultase pe Ioan. Mântuitorul
continuă predica lui Ioan, însă cu blândeţe. Căci Ioan fusese aspru în grai,
mustrând pe farisei cu cuvintele: „Pui de vipere…” (Matei 3, 7). Hristos îi
cheamă la pocăinţă, vestindu-le apropierea împărăţiei cerurilor.
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„Împărăţie a cerurilor este şi Hristos, dar şi viaţa cea cu fapte bune”
(Sf. Teofilact). Căci atunci când omul trăieşte o viaţă curată, asemenea
îngerilor, este el însuşi ceresc. Când noi vieţuim îngereşte, avem în noi
înşine „împărăţia cerurilor”.
Mântuitorul face ceva mai mult decât să vestească apropierea acestei
împărăţii şi ne arată modul cum putem intra într-însa: prin pocăinţă.
Odinioară, Legea şi proorocii au condus poporul ales spre primirea lui
Hristos. Acum Domnul arată cum oamenii pot intra în această împărăţie, El
Însuşi fiind uşa de intrare. Însă „împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi
băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17).
Intrarea oamenilor în această împărăţie ţine de lucrarea faptelor vrednice, a
faptelor bune. Şi, în această lucrare, omul trebuie să înceapă cu pocăinţa,
rupând legătura sa cu păcatul şi răul, schimbându-şi viaţa, schimbându-şi
mintea, pocăindu-se. Chemarea omului vine de la Dumnezeu, ajutorul, de
asemenea, de la Acesta, dar lucrarea aparţine fiinţei omeneşti.
Faptele, minunile săvârşite de Domnul nostru Iisus Hristos sunt
semne ale începutului apariţiei acestei împărăţii pe pământ. Vindecările şi
chiar învierile Sale, alungarea puterilor demonice din oameni, toate cele
lucrate de Mântuitorul nostru pentru oameni au urmărit îndepărtarea răului
din această lume, făcând să domine binele, într-un spaţiu unde cu adevărat
se inaugurează împărăţia lui Dumnezeu aici, pe pământ, care este aceeaşi cu
împărăţia lui Hristos.
Domnul, întocmai unui semănător, a semănat sămânţa acestei
împărăţii în lume. Iar sămânţa Sa a dat rod înzecit. Dar pe ogorul acestei
lumi, diavolul a făcut să răsară şi neghină. Îndelunga răbdare divină nu s-a
grăbit să scoată neghina răului din lan. Căci cei ce astăzi sunt neghină, pot
să devină mâine grâu (Fericitul Augustin), prin pocăinţă.
Pocăinţa i-a răpit pe mulţi din ghearele diavolului. Sfânta Scriptură
ne vorbeşte despre Zaheu, sau despre Matei, vameşul devenit Apostol al lui
Hristos. Înşiruirea numelor scripturistice ale celor pe care pocăinţa i-a răpit
din „mrejele” necuratului şi i-a făcut locuitori ai împărăţiei cerurilor, este
aşa de lungă!
Iubiţi credincioşi,
Pentru ca pocăinţa să dea roade, ea trebuie să nu rămână o simplă
conştientizare a stării noastre păcătoase, ci să fie urmată de părerea noastră
de rău pentru tot ceea ce am greşit. De-abia atunci cugetul începe să ni se
schimbe în bine, îndemnându-ne să lucrăm pentru a ne îndrepta viaţa. Şi
totuşi, din clipa aceasta mai avem nevoie de multă strădanie, pentru ca
pocăinţa să devină lucrătoare şi să producă cu adevărat efecte permanente în
noi. Numai atunci ea îl duce pe creştin în împărăţia cerurilor.
Sfântul Ioan Botezătorul îi chema pe contemporanii săi la pocăinţă,
botezându-i. El le cerea însă „roade vrednice de pocăinţă” (Luca 3, 8). Căci
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altfel „orice pom care nu face roadă bună, se taie şi se aruncă în foc” (Luca
3, 9). Pe mulţimi le îndemna: „Cel ce are două haine, să dea celui ce nu are”.
Pe vameşi îi învăţa: „Nu faceţi nimic mai mult peste ce vă este rânduit”.
Ostaşilor le poruncea: „Să nu asupriţi pe nimeni” (Luca 3, 11-14).
Chemarea Domnului la pocăinţă este adresată tuturor oamenilor şi
nimeni nu trebuie să se simtă exclus. Fiindcă toţi avem nevoie să ne
întoarcem la o viaţă nouă, căci toţi suntem păcătoşi. Pocăinţa noastră
înseamnă aşadar renaşterea la viaţa adevărată, schimbarea modului de a
gândi, simţi şi voi, pentru mântuirea noastră. Îndemnul la pocăinţă
echivalează cu îndemnul la părăsirea vieţii păcătoase şi ştim că o astfel de
schimbare nu se petrece nici uşor, nici repede.
Pocăinţa înseamnă şi mărturisirea păcatelor noastre la Sfânta Taină a
Spovedaniei. Acolo omul este încurajat să-şi recunoască greşelile, cu
convingerea că Hristos stă în chip nevăzut şi ne ascultă mărturisirea sinceră.
Este o mărturisire ce nu trebuie să aibă în vedere numai păcatele cele mai
mari, cele mai grele, nici pe cele mai recente, ci pe toate, încă şi pe cele mai
ascunse. Pocăinţa ne cheamă însă mai departe. Ne cheamă să părăsim viaţa
trăită în păcat şi să alegem să pornim pe drumul sfinţeniei, pe cărarea ce ne
duce la ceruri.
Pocăinţa înseamnă şi lacrimi, care spală sufletul de întinăciunea
păcatelor. Mărturisirea păcatelor ne arată pe noi în faţa lui Dumnezeu ca
fiind dornici de îndreptare, cu conştiinţa că ne cunoaştem propriile
fărădelegi şi ştim că păcatele noastre sunt înaintea noastră pururea (Psalmul
50, 4).
Amintirea păcatelor, încă şi după ce preotul dă dezlegarea lor,
creează în sufletul nostru al creştinilor o stare de continuă dorinţă de a nu le
mai repeta, de mâhnire şi ne îndepărtează de ele. Ne ţine pe calea pocăinţei
şi ne păzeşte să cădem iarăşi sub stăpânirea lor. Altfel spus, pocăinţa
continuă ne face să trăim în afara păcatului şi aproape de Dumnezeu. Omul
care refuză mereu păcatul şi ispita, trăieşte într-o stare în care păcatele îl
părăsesc, iar locul mândriei, rădăcina tuturor păcatelor, este luat de
smerenie.
Dreptmăritori creştini,
Astăzi Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă, zicându-ne:
„Pocăiţi-vă!” Şi ne pune în faţă răsplata de care ne vom învrednici pentru
râvna noastră: dobândirea împărăţiei cerurilor. De aceea S-a întrupat Fiul lui
Dumnezeu şi S-a făcut om, pentru a aduce împărăţia aceasta pe pământ şi
pentru a ne face părtaşi ai ei încă din această viaţă. Este o împărăţie pe care
noi o aşteptăm şi cerem în fiece zi: „Vie împărăţia Ta” (Matei 6, 9). Este o
împărăţie în care noi, oamenii, renunţând să mai trăim în păcat, suntem
primiţi şi cinstiţi ca fii ai lui Dumnezeu. O împărăţie în care suntem chemaţi
să împreună-vieţuim cu îngerii. Ce ni se cere să facem pentru aceasta?
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Mântuitorul Însuşi ne spune: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei
ce va blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă
vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri” (Matei
5, 44-45). Oferindu-ne dragostea noastră, suntem răsplătiţi în chip negrăit,
devenind fiii după har ai Tatălui ceresc. Şi ştim că fiii sunt de drept şi
moştenitorii tatălui lor.
Pocăinţa este cheia cu care noi deschidem porţile şi intrăm în
împărăţia cerurilor. Să ne deschidem deci cugetul nostru spre bine, ochii
spre lumină şi mintea spre adevăr, ca să devenim „cetăţeni” ai împărăţiei
cerurilor. Să fim şi noi „săraci cu duhul”, căci a acelora este împărăţia
cerurilor. Să ne dorim din tot sufletul să fim locuitori ai acestei împărăţii, al
cărei împărat este Însuşi Hristos. Şi să ascultăm cuvântul mântuitor al
Sfintei Sale Evanghelii, care ne cheamă la neostenită strădanie ziditoare de
suflet, la rugăciune, ne cheamă să călcăm zilnic pragul Sfintei Sale Biserici,
cu convingerea că, într-însa aflându-ne, ne simţim ca în ceruri, în împărăţia
gătită nouă, a cărei pregustare o simţim încă de acum, ajutaţi de harul
Domnului nostru Iisus Hristos, păziţi de dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi
având împărtăşirea Sfântului Duh. Amin!
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI
RECENZII
† Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei: Aşteptând pe Cel ce este
şi Cel ce vine, Atotţiitorul, Craiova: Editura Mitropolia
Olteniei, 2017, 1880 p.
Volumul Aşteptând pe Cel ce este şi Cel ce vine, Atotţiitorul publicat
anul trecut de IPS Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, impresionează încă de
la prima vedere, prin dimensiunile sale ieşite din comun (1880 de pagini!) şi
prin condiţiile sale grafice de excepţie. Dar, dincolo de aspectul său fizic, cu
totul impresionant, trebuie spus încă de la bun început că acest volum
reprezintă, fără a exagera câtuşi de puţin, cea mai amplă şi mai complexă
abordare a eshatologiei publicată vreodată în teologia românească, şi una
dintre cele mai importante din întreaga teologie ortodoxă.
Ca manieră de tratare, el se situează în continuarea trilogiei
hristologice pe care Mitropolitul Irineu a publicat-o între 2010 şi 2014 la
Editura Mitropolia Olteniei - Iisus Hristos este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac
(2010), Iconomia plinirii vremurilor în Iisus Hristos (2013) şi Ca toate să
fie iarăşi reunite în Hristos (2014). Ca şi aceste trei tratate premergătoare,
lucrarea Aşteptând pe Cel ce este şi Cel ce vine, Atotţiitorul este focalizată
hristologic, urmărind felul în care Mântuitorul Hristos Se face prezent, după
Înălţarea Sa la ceruri şi Pogorârea Duhului Sfânt, în Sfintele Taine şi, prin
acestea, în întregul Său trup tainic, „Biserica slavei lui Dumnezeu” (cap. I:
„Biserica slavei lui Dumnezeu în care oamenii sunt pregătiţi de Duhul Sfânt
pentru Împărăţia cerurilor”, pp. 103-402), prin lucrarea Sfântului Duh (cap.
II: „Lucrarea Duhului Sfânt în Trupul tainic al Domnului pentru menţinerea
eshatologică a mântuirii până la cea de-a doua venire a Fiului Omului”, pp.
403-842), în „timpul eshatologic al noii creaţii” care ţine până la Parusie (p.
453 ş.cl.). Însă, fireşte, punctul culminant al eshatologiei este însăşi Parusia
Domnului, a doua venire a lui Hristos (cap. IV: „Parusia sau venirea a doua
a Mântuitorului Hristos, Judecata universală şi sfârşitul lumii”, pp. 11631486), când El va judeca, în calitatea sa de Drept Judecător, viii şi morţii
(cap. III: „Mântuitorul Iisus Hristos, începutul şi sfârşitul, Cel ce va veni să
judece viii şi morţii”, pp. 843-1162) şi va instaura Împărăţia Sa care nu va
avea sfârşit (cap. V: „Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu şi comuniunea de
iubire a Lui cu sfinţii Săi într-un cer nou şi un pământ nou” 1487-1820).
De altfel, Mitropolitul Irineu subliniază în mod deosebit caracterul
hristologic al eshatologiei: „...eshatologia nu constituie (...) în niciun caz
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ultimul capitol al teologiei, ci dimpotrivă, la fel ca şi cosmologia şi
antropologia ortodoxă, ea se încadrează organic în hristologie şi iconomie”
(pp. 1058-1059). Din acest punct de vedere, dacă ar fi să situăm discursul
teologic al mitropolitului oltean în contextul mai larg al istoriei recente a
teologiei ortodoxe, atunci ar trebui să-l plasăm, pe de o parte, în vecinătatea
părintelui Georges Florovsky, graţie focalizării hristologice a gândirii sale
(vizibilă încă din tratate mai vechi, precum „Iisus Hristos sau Logosul
înomenit”, Bucureşti: Ed. România Creştină, 1999 sau „În duhul Sfinţeniei
lui Hristos”, Craiova: Ed. Universitaria, 2001), iar, pe de altă parte, fireşte,
într-o naturală continuitate cu teologhisirea personalist-trinitară a părintelui
Dumitru Stăniloae, după cum se observă încă din teza de doctorat susţinută
de către Înaltpreasfinţia Sa la Paris în 1991 (publicată în 2011: „La personne
et la communion des personnes dans la théologie de Saint Basile le Grand”,
Bucarest: Les Editions Basilica du Patriachat Roumain), dar şi din alte
lucrări (precum „Le Mystère de la Sainte Trinité dans la communion des
Personnes, Craiova: Ed. Universitaria, 2003).
Încă din „Introducere” (pp. 21-102), Înaltpreasfinţitul Irineu punctează
marile coordonate de-a lungul cărora se va articula discursul său teologic din
acest tratat. În primul rând, autorul insistă asupra faptului că „eshatologia
defineşte cultul creştin, iar lumea şi Împărăţia lui Dumnezeu se prezintă într-o
experienţă unitară şi nu într-o tensiune de tipul sacru-profan” (p. 25). Astfel,
în toate Sfintele Taine (a se vedea 1.A. „Trăirea eshatologică a morţii şi
Învierii Mântuitorului în Biserică prin Sfintele Taine”, pp. 205-218), însă, mai
ales, în Sf. Taină a Botezului (1.B. „Taina Botezului ca îmbrăcare în
moartea şi Învierea Mântuitorului Hristos şi ca început al înfierii veşnice a
credinciosului de către Tatăl ceresc” 219-290) şi în Sf. Taină a Euharistiei
(1.C. „Sfânta Euharistie ca eveniment eshatologic prin care credincioşii intră
în comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii lor, aici şi în viaţa veşnică” 291338) realizăm experienţa prezenţei personale a lui Hristos şi a pregustării
Împărăţiei lui Dumnezeu: „în Sfânta Euharistie ne unim cu Mântuitorul
Hristos şi cu mădularele Trupului Tainic care este Biserica şi devenim
„cotrupeşti” cu Domnul slavei şi moştenitori ai Împărăţiei cerurilor. Este
firesc acest lucru întrucât Euharistia, ca Trup real al Domnului, ne poartă
prin această lume şi ne face să trăim încă din această lume” (pp. 23-24).
Pe de altă parte, Mitropolitul Olteniei oferă pagini de mare
profunzime atunci când reflectează la moarte şi la semnificaţia acesteia.
Consecinţă a căderii în păcat a protopărinţilor noştri, moartea este o
„trecere” de la viaţa temporală la viaţa veşnică, o experienţă pe care o
resimţim ca pe „ceva „nenatural”, opus adevăratei chemări a omului de a fi
după chipul lui Dumnezeu” (p. 29). Dovadă a acestui caracter „nenatural” al
morţii este însăşi spaima de moarte care arată că „aceasta a apărut în om ca
o despărţire nefirească a sufletului de trup, fiind un fenomen contrar naturii
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şi o slăbire a comuniunii cu Dumnezeu, izvorul vieţii” (p. 30). Însă, după
cum autorul arată în tratarea propriu-zisă, moartea, înţeleasă ca trecere
binecuvântată într-un nou registru ontologic, reprezintă, în definitiv, o mare
binefacere divină: „în mod paradoxal, moartea este o mare binefacere, poate
cea mai mare pentru oameni, atât pentru cei buni, cât şi pentru cei răi. Pe cei
buni, deoarece îi uneşte mai repede cu Dumnezeu, cum spune Sf. Ap. Pavel
(Filip. 1,21), iar pentru cei răi, pentru că moartea este singura posibilitate de
a opri degradarea lor şi singura limită a suferinţei lor” (pp. 984-985).
Prin moartea Sa pe Cruce, urmată de Învierea Sa a treia zi din morţi,
Mântuitorul depăşeşte însă, „cu moartea pre moarte călcând”, tocmai
această cezură nefirească apărută în existenţa umană. Astfel, „faţă de
moartea noastră, moartea Domnului este o forţă desăvârşitoare a firii umane
care duce la îndumnezeire, nemurire şi viaţa veşnică” (p. 37). Această
„forţă” ne-o împropriem tocmai în slujbele Bisericii şi, mai ales, în Sfintele
Taine în care pregustăm plenitudinea comuniunii depline cu Dumnezeu ce
se realizează în Împărăţia lui Dumnezeu: „Deci, puterea de a „muri în
Hristos”, de-a lungul vieţii pământeşti, este aşezată de Mântuitorul în
Tainele Bisericii, şi în special în Sfânta Liturghie” (p. 41).
Moartea lui Hristos este însă doar o etapă pe calea către Înviere. În
acelaşi timp, credincioşii, încorporaţi în mod sacramental în trupul Său tainic
care e Biserica, participă la moartea şi Învierea Lui. În subcapitolul 3.A.
„Moartea ca binefacere îngăduită de Dumnezeu după care sufletele oamenilor
merg la judecata particulară şi apoi la Judecata universală” (pp. 965-996),
IPS Irineu, reflectând la moartea şi Învierea Mântuitorului, arată în acest
sens că „Învierea este o transfigurare prin Duhul Sfânt şi se manifestă plenar
trecându-ne prin moartea noastră finală, cum spune Sf. Ap. Pavel:
Dumnezeu, Care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi prin puterea Sa”
(1Cor. 6,24)” (p. 978). Învierea noastră, ca urmare a Învierii Mântuitorului,
„este o reînnoire prin intervenţia Creatorului. Astfel, transfigurarea radicală
a Universului şi preamărirea oamenilor anunţă Parusia Domnului. Trupurile
oamenilor înviate, fiind o parte din cosmos, antrenează după ele
transfigurarea universului” (pp. 980-981).
Învierea morţilor va fi urmată de Judecata universală pe care o va
săvârşi Iisus Hristos, Dreptul Judecător. Desigur, îndată după moartea fizică,
sufletul este judecat de către Hristos, însă aceasta este o judecată particulară
şi parţială, întrucât, pe de o parte, ea nu ia în considerare şi consecinţele
faptelor umane până la sfârşitul veacurilor, iar, pe de alta, în urma ei,
consecinţele ei sunt suportate doar de către suflet, nu şi de către trup: „Dacă
n-ar fi învierea morţilor, atunci numai sufletul singur ar primi răsplata sau
pedeapsa pentru activitatea pământească a omului. (...) De asemenea,
învierea morţilor este o lucrare care aparţine Sfântului Duh, Dătătorul de
viaţă. Acesta va face ca trupul nostru să nu fie o iluzie, ci el însuşi cu faptele
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sale săvârşite în viaţă şi cu consecinţele acestora bune sau rele” (p. 1416).
Drept urmare, Judecata particulară trebuie să fie urmată în mod obligatoriu
de Judecata universală, care are un caracter complet şi definitiv.
Răstimpul dintre Înălţarea Mântuitorului şi Parusie este unul cu caracter
eshatologic (a se vedea în mod special 2.A. „Timpul eshatologic al noii creaţii
de la Înălţarea Mântuitorului Hristos până la Parusie”, pp. 453-616). „Prin
eshatologic (...) înţelegem timpul mântuirii parcurs de la venirea
Mântuitorului până la sfârşitul vieţii pământeşti. După această dată va urma
învierea morţilor, transformarea lumii văzute, judecata universală a
oamenilor, răsplata finală şi Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu” (p. 715). În
esenţă, istoria universală, arată Mitropolitul Olteniei pe urmele Sf. Maxim
Mărturisitorul, îşi are veacurile împărţite de bunul Dumnezeu cu multă
înţelepciune: unele au fost rânduite „pentru Înomenirea Sa, iar altele pentru
îndumnezeirea omului” (p. 454). „Astfel, timpul îşi are începutul în El [în
Hristos Dumnezeu – n.n.], iar raţiunile istoriei se grăbesc spre împlinirea
eshatologică a lumii: „Că vremea s-a scurtat de acum (...)”. În acest context,
timpul eshatologic este extensia speranţei umane în eliberarea de moarte şi
de stricăciune, fiind o continuitate progresivă a dorului după Dumnezeu...”
(p. 463).
Insistând asupra caracterului judecăţii exercitate de Mântuitorul Iisus
Hristos, Dreptul Judecător, atât la Judecata particulară, cât şi la Judecata
universală, Mitropolitul Irineu arată încă din „Introducere” că aceasta, în
ciuda dreptăţii ei indiscutabile, este săvârşită de Mântuitorul cu o îngăduinţă
pe care, în fapt, noi nu o merităm: „Fireşte, Mântuitorul este, prin jertfa Sa
pe Cruce şi prin Învierea Sa din morţi, Mielul lui Dumnezeu Care ridică
păcatele lumii şi dreptul Judecător, de aceea judecata Lui e mai blândă decât
am merita-o noi şi decât ar putea-o face oricine” (p. 50). În cursul tratatului,
autorul dezvoltă această idee, arătând că Dumnezeu nu distruge pe cel
păcătos nici măcar după ce acesta se desparte definitiv de El, închizându-se
în răutatea sa infernală: „Desigur, judecata lui Dumnezeu este o mare taină
pe care numai Dumnezeu o are faţă de noi. Cât priveşte pe om această taină
este că poate sta veşnic în faţa atâtor semne evidente ale existenţei lui
Dumnezeu şi ale vieţii veşnice. Astfel eternitatea iadului indică misteriosul
paradox al libertăţii celui care nu poate găsi adevărata viaţă decât în
libertatea comuniunii cu Dumnezeu, pe care din păcate nu vrea să o caute.
Din partea lui Dumnezeu vedem că El nu distruge niciodată pe cel păcătos,
deşi preştie necăinţa lui. Prin urmare în această taină, nici Dumnezeu nu uită
pe om şi nici omul nu uită pe Dumnezeu. Deci, Dumnezeu, odată ce l-a
creat pe om nu se mai desparte de creatura Sa, chiar dacă aceasta, folosind
libertatea în rău, Îl tăgăduieşte şi alege să trăiască departe de Creatorul său.
Dacă Dumnezeu ar uita pe omul păcătos şi l-ar distruge, atunci omul şi-ar
pierde adâncimea lui de taină şi Dumnezeu n-ar mai fi un Părinte iubitor al
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tuturor” (pp. 1073-1074). Altfel spus, după cum se arată încă dintru început,
„Dumnezeu fiind iubire, razele iubirii Sale divine străpung până în iad , însă
acestea, spre deosebire de împărtăşirea lor sfinţilor, sunt receptate de cei din
iad ca un chin” (p. 71).
Tratatul de eshatologie al Mitropolitului Irineu se încheie ciclic cu
subcapitolul 5.D. „Sfânta Liturghie – locul şi ambientul unirii tainice a
oamenilor cu Dumnezeu în nesfârşita dragoste divină şi în veşnicie”
(pp. 1667-1819). Dacă întregul capitol I al cărţii a fost dedicat dimensiunii
eshatologice a cultului „Bisericii slavei lui Dumnezeu”, în mod special a
Sfintelor Taine, respectiv a Sf. Taine a Botezului şi a Sf. Taine a Euharistiei,
miezul Sf. Liturghii, dar şi rugăciunilor Bisericii pentru cei vii şi adormiţi
(1.D. „Rugăciunea Bisericii pentru vii şi adormiţi ca împlinire a poruncii
iubitoare a Mântuitorului” 339-362), capitolul final al tratatului, capitolul a
V-lea „Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu şi comuniunea de iubire a Lui cu
sfinţii Săi într-un cer nou şi un pământ nou” (pp. 1487-1819) aduce în
discuţie, la finalul său, profunda dimensiune liturgică a eshatologiei
ortodoxe. Mitropolitul Olteniei oferă în acest subcapitol una dintre cele mai
profunde interpretări ale Sf. Liturghii din perspectiva Liturghiei veşnice
săvârşite în ceruri, ducând astfel mai departe reflecţiile părintelui Dumitru
Stăniloae din „Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă” (Craiova:
Ed. Mitropolia Olteniei, 1987). Astfel, îmbinând viziunea Sf. Dionisie
Areopagitul şi pe cea a Sf. Maxim Mărturisitorul, autorul arată că „Liturghia
noastră este atât liturghie cerească, cât şi liturghie cosmică, ea fiind o slujire
pe care întreaga creaţie o aduce lui Dumnezeu: îngerii ca reprezentanţi ai
lumii nevăzute şi oamenii ca reprezentanţi ai lumii văzute” (p. 1709). Altfel
spus, „... sensul iconic al creaţiei este ca o Liturghie adusă lui Dumnezeu a
cărei finalitate de lumină se continuă în veacul viitor, în Liturghia veşnică în
ceruri. Acolo, prin Sfânta Liturghie noi vom trăi continuitatea ontologică
între timp şi eternitatea în lumina unică a iubirii lui Dumnezeu, care
covârşeşte toate cele ce sunt. Sfinţii, în această transformare lăuntrică, după
ce primesc prin nevoinţă învierea, vor căuta nestricăciunea firii şi Liturghia
cerească, spre care le este tot zorul în această lume, dorind slava divină în
Hristos Domnul...” (pp. 1679-1680). Pe de o parte, „Liturghia noastră este
una cu Liturghia cerească”, având ca săvârşitor adevărat pe Însuşi
Mântuitorul Hristos, „Arhiereul cel Mare, înconjurat de îngeri şi sfinţi” (p.
1723), pe de altă parte ea este „totuşi distinctă, episcopul sau preotul nefiind
nici reprezentantul şi nici locţiitorul Mântuitorului pe pământ ci slujitorul
Liturghiei cereşti. În ceruri îngerii împreună cu episcopii, preoţii şi diaconii
coliturghisesc şi preamăresc pe Împăratul cerurilor şi Domnul Domnilor,
Mântuitorul Hristos” (p. 1701). Comuniunea de iubire dintre Dumnezeu şi
oameni specifică Împărăţiei lui Dumnezeu are astfel o substanţă liturgică.
Împărăţia lui Dumnezeu începe în Biserică, în Sfânta Liturghie şi în toate
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celelalte slujbe, unde, slujind, „în cer ni se pare a fi” şi se realizează, ea
însăşi, ca Liturghie cerească şi veşnică în cadrul căreia oamenii şi îngerii
împreună slujesc cu Hristos, Arhiereul cel veşnic.
Nu în ultimul rând, trebuie amintit faptul că tratatul de eshatologie al
Mitropolitului Olteniei are şi o dimensiune polemică, abordând din
perspectivă ortodoxă învăţătura romano-catolică despre purgatoriu (a se
vedea subcapitolul 1.E. „Doctrina catolică despre starea sufletelor după
moarte – purgatoriu”, pp. 363-402), milenarismul/hiliasmul (subcapitolul
2.D. „Starea sufletelor după moarte în raport cu evenimentul învierii
universale. Diferite concepţii cu privire la viaţa după moarte – milenarismul
sau hiliasmul 777-802), precum şi doctrina de obârşie origenistă cu privire
la restaurarea tuturor, apocatastaza (subcapitolul 2.E. „Apocatastaza,
învăţătură greşită despre sfârşitul lumii şi restaurarea finală a creaturilor”,
pp. 803-842). Cu toate acestea, autorul este mult mai preocupat, în vastul
său opus teologic, să articuleze, într-o manieră cât mai fidelă şi mai clară,
doctrina eshatologică a Bisericii, oferind cititorului dese prilejuri de
meditaţie teologică, dar şi filosofică. Rezultatul este un magistral tratat
teologic care, în mod normal, ar trebui să prilejuiască reflecţii şi discuţii
rodnice şi să suscite o aplecare mai mare asupra acestui mare capitol al
învăţăturii de credinţă ortodoxă care este eshatologia.
(Pr. Conf. Univ. Dr. PICU OCOLEANU1)
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Kallistos Ware, Mitropolit de Diokleia, Cum suntem
mântuiţi? Înţelegerea mântuirii în tradiţia ortodoxă,
traducerea din limba engleză de Ligia Monica Felecan,
Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016, 124 p.
Mântuirea constituie un subiect extrem de important pentru întreaga
teologie ortodoxă şi pentru fiecare credincios al Bisericii în parte. Aşa cum
ne învaţă Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi şi Catehismul credinţei creştinortodoxe, datoria fundamentală a fiecărui creştin este lucrarea şi dobândirea
mântuirii: „Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi
pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul
său?” (Mc. 8:36-37). Şi cu atât mai importantă este tema mântuirii în
societatea actuală, întrucât sunt întâlnite mai la tot pasul o serie de propuneri
de pervertire, deviere şi anulare a sensului autentic a ceea ce reprezintă şi
presupune de fapt mântuirea. De asemenea, sunt oferite nesfârşite surogate
ale mântuirii, iar persoana umană renunţă să se mai preocupe să descopere
ceea ce înseamnă a fi mântuit cu adevărat. Lucrarea de faţă, Cum suntem
mântuiţi? Înţelegerea mântuirii în tradiţia ortodoxă, scrisă de renumitul
teolog ortodox Mitropolitul Kallistos Ware, vine să clarifice o astfel de
problemă şi să stabilească liniile definitorii şi cadrul general al teologiei şi
spiritualităţii ortodoxe cu privire la mântuire.
După o scurtă Notă asupra ediţiei (pp. 9-12), în care sunt prezentate
principalele repere bio-bibliografice ale autorului, urmează un număr de 44
scurte capitole, care reprezintă conţinutul propriu-zis al lucrării. Punctul de
plecare al prezentei analize îl constituie întrebarea: „Eşti mântuit?”, care-i
este adresată de două ori autorului, în diferite ocazii: o dată în autobuz şi
altă dată în tren (p. 13).
Într-un context ambiguu în care sectarismul şi confesionalismul
neprincipial şi nedoctrinar se grăbesc să ofere şi să asigure pentru veşnicie
mântuirea celui care aderă la respectivul grup religios, Biserica Ortodoxă
rămâne fermă pe poziţia sa şi afirmă că mântuirea este un proces dinamic şi
continuu, o călătorie permanentă cu Hristos şi spre Hristos, în vederea unei
trăiri tot mai ample în Hristos. Mântuirea nu se reduce doar la actul
convertirii sau la momentul în care se produce hotărârea urmării lui Hristos,
ci presupune activitatea duhovnicească realizată pe întregul parcurs al
existenţei omeneşti: „Nu este un singur eveniment din trecutul persoanei, ci
un proces continuu… Sunt într-o călătorie, iar această călătorie încă nu a
ajuns la capăt. Aceasta nu înseamnă că Hristos Mântuitorul meu este departe
şi inaccesibil. Dimpotrivă, aşa cum spune Sf. Nicolae Cabasila (sec. XIV),
El nu e numai destinaţia mea finală, ci şi hanul unde mă odihnesc în fiecare
seară, El e Cel care mă aşteaptă la capătul călătoriei mele, dar, în acelaşi
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timp, este şi Cel care merge alături de mine, inseparabil la fiecare pas al
pelerinajului meu” (pp. 17-18).
Mântuirea se realizează continuu, până în ultima clipă a existenţei
pământeşti. Este o luptă continuă de dăruire lui Hristos şi de biruire a ispitei,
un proces care se desfăşoară în contextul larg al posibilităţii biruinţei şi a
căderii. În acest sens, subliniază autorul, afirmaţia „Sunt mântuit” trebuie
înlocuită cu „Sunt pe cale să fiu mântuit” (p. 15), în sensul că, pe măsură ce
ne integrăm în mântuirea realizată de Hristos, devenim şi noi mult mai
conştienţi de această realitate, conformându-ne tot mai mult voinţa noastră
cu voia lui Dumnezeu (pp. 15-16).
Mântuirea este o călătorie pe Calea-Hristos (pp. 18-19), iar abaterea
într-o parte sau alta duce la păcat. Plecând de la sensul grecescului ἁμαρτία
(eşec, eşecul de a atinge ţinta), autorul precizează că păcatul se constituie ca
un eşec existenţial, ca o deviere de la sensul pentru care omul a fost creat (p.
19). Prin păcat, omul renunţă, în acelaşi timp, atât la Dumnezeu, cât şi la
sine şi la întreaga realitate: „Păcatul nu trebuie văzut, în primul rând, în
termeni juridici, ca o încălcare a unui cod moral, ci, mai degrabă, dintr-o
perspectivă existenţială, ca un eşec de a fi tu însuţi. Păcatul este o lipsă de
umanitate adevărată” (p. 21). Astfel, prin păcat, umanitatea continuă căderea
începută de Adam şi Eva în Rai. Nu numai aceştia au greşit prin fapta
neascultării primordiale, ci cu toţii greşim, împreună cu ei, prin păcatele
fiecăruia dintre noi (pp. 28-29). În Adam toţi am păcătuit, şi de aceea
consecinţele căderii protopărinţilor s-au extins asupra întregii umanităţi. În
acest sens, toţi oamenii moştenesc boala păcatului şi înclinarea păcătoasă:
„Din cauza păcatului, la nivel moral, fiecare dintre noi avem o înclinaţie
moştenită către ceea ce este păcătos; suntem cu toţi născuţi într-o lume în
care ne e uşor să facem răul şi greu să facem binele” (p. 33).
Dar cu toate că păcatul a produs efecte grave asupra întregii
umanităţi şi a întregii creaţii, totuşi nu a deteriorat în niciun fel chipul lui
Dumnezeu din om, adică structura teologică a persoanei umane (pp. 45-46).
Acesta a rămas viu şi activ în fiinţa umană, şi de aceea omul poate să-şi
exercite voinţa atât faţă de bine, cât şi faţă de rău: „În înţelegerea ortodoxă a
căderii şi a consecinţelor acesteia, oamenii – păstrând în ei chipul lui
Dumnezeu – păstrează şi libertatea de a alege între bine şi rău. Exerciţiul
voinţei noastre libere, deşi redus şi subminat de cădere, nu a fost anulat. În
starea noastră căzută, voinţa omului e bolnavă, dar nu moartă; şi, chiar dacă
mai greu, e totuşi posibil pentru oameni să aleagă binele” (p. 51). Diavolul
doar ispiteşte, propune şi atrage, însă niciodată nu forţează în vreun fel
voinţa omului (p. 52).
Potrivit învăţăturii ortodoxe, mântuirea se realizează prin sinergie,
adică prin conlucrarea permanentă dintre voinţa omului şi harul
dumnezeiesc. Aşa cum afirmă Sf. Ap. Pavel, toţi cei care lucrăm mântuirea
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suntem „împreună-lucrători (synergoi) cu Dumnezeu” (1Cor. 3:9), sau cum
spune Sf. Grigorie Teologul, mântuirea depinde atât de Dumnezeu, cât şi de
noi, de măsura implicării fiecăruia dintre noi în această lucrare
dumnezeiască (p. 53).
Dumnezeu nu ne mântuieşte cu forţa, ci numai dacă dorim şi ne
deschidem cu toată sinceritatea şi cu toată fiinţa noastră lucrării Sale
sfinţitoare. Comentând textul de la In. 15:5 – „Fără Mine nu puteţi face
nimic” – autorul afirmă că mântuirea este condiţionată, în egală măsură, atât
de prezenţa şi lucrarea dumnezeiască, cât şi de prezenţa şi lucrarea umană:
„Dar, dacă fără Hristos Mântuitorul nu putem face nimic, la fel de adevărat
este că, fără noi, nici Dumnezeu nu face nimic” (p. 55).
Dumnezeu doreşte să ne mântuiască pe toţi. El bate la uşa fiecărui
suflet, fără însă a o „sparge” sau a o forţa în vreun fel, şi permanent aşteaptă
ca aceasta să se deschidă (p. 65). El ne dăruieşte mântuirea dacă şi noi o
dorim şi-L lăsăm să lucreze în noi. Astfel, aşa cum afirmă în mod constant
autorul, mântuirea este darul lui Dumnezeu, ci nu meritul omului (pp. 57-67).
Mântuirea este posibilă prin unirea cu Hristos, prin sălăşluirea lui
Hristos în fiinţa omului. Mântuirea este Însuşi Hristos, deoarece numai El
singur este Adevăratul mântuitor (pp. 69-70), care, prin întreaga Sa
activitate răscumpărătoare desfăşurată prin Întruparea, Botezul, Schimbarea
la Faţă, Jertfa de pe Cruce, Învierea, Înălţarea la Cer şi prin toate actele şi
gesturile Sale divino-umane ne-a răscumpărat din moarte şi păcat şi ne-a
readus la viaţa cea adevărată (pp. 71-76). El, Fiul lui Dumnezeu Celui viu,
S-a făcut om ca pe om să-l îndumnezeiască. A asumat umanitatea, pentru ca
prin aceasta să ne dăruiască toate ale Sale, să se sălăşluiască în noi şi pe noi
să ne poarte în Sine, să ne sfinţească prin Duhul Sfânt şi să ne înalţe la
comuniunea cu Tatăl: „«Înomenirea» lui Dumnezeu, să spunem aşa, face
posibilă «îndumnezeirea» omului (theosis). El ia asupra Lui ceea ce e al
nostru şi, în schimb, ne dă ce e al Său, ca să devenim prin har ceea ce
Dumnezeu e prin natură, fiind făcuţi fii în Fiul” (p. 80).
În sens ortodox, îndumnezeirea nu înseamnă o transformare a
umanului în divin, ci participare, neschimbabilă fiinţial, la sfinţenia lui
Dumnezeu. Omul participă la harul lui Dumnezeu, la energiile Sale
necreate, ci nu la fiinţa Sa. Energiile dumnezeieşti reprezintă tocmai
prezenţa şi lucrarea vie a lui Dumnezeu, lucrarea Sa împărtăşibilă prin care
omul este sfinţit şi este păstrat în comuniune cu Sine (pp. 83-93).
De asemenea, în capitolele următoare, autorul face referire la o serie
de alte aspecte extrem de importante pentru tot ceea ce reprezintă şi
presupune procesul mântuirii. Dintre acestea amintim: aspectul comunional
al mântuirii (pp. 95-98), cadrul eclesial şi fundamental sacramental al
mântuirii (pp. 99-100, 107-108), implicaţiile sociale şi cosmice pe care le
presupune mântuirea (pp. 101-106, 109-114).
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Prezentată într-un stil simplu şi de sinteză, lucrarea de faţă reprezintă
o introducere esenţială în marea temă a mântuirii. Nuanţele biblice şi
patristice, precum şi claritatea limbajului şi autenticitatea doctrinară
imprimă lucrării un duh filocalic prin care cititorul este atras spre o mai
bună înţelegere a adevărului de credinţă şi o dorinţa mult mai arzătoare a
mântuirii.
(Pr. Conf. Univ. Dr. NICOLAE RĂZVAN STAN1)
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Georgios I. Mantzaridis, Tradiţie şi înnoire, ed. a 2-a,
traducere din neogreacă de diac. lect. univ. dr. Florin Toader
Tomoioagă, îngrijitor de ediţie protos. dr. Nathanael Neacşu,
Ed. Doxologia, Iaşi, 2017, 281 p.
Cunoscut cititorilor români prin cele două lucrări: Globalizare şi
Universalitate. Himeră şi adevăr (Ed. Bizantină, Bucureşti, 2002) şi Morala
creştină, vol. II (Ed. Bizantină, Bucureşti, 2006), Georgios I. Mantzaridis este
un teolog ortodox de excepţie, cu o operă importantă în care sunt
aprofundate, într-o fericită îmbinare academică şi duhovnicească, unele
dintre temele şi ideile fundamentale ale teologiei şi spiritualităţii ortodoxe.
Lucrarea de faţă este însoţită de un Prolog (pp. 7-10), semnat de
Arhim. Efrem, stareţul Mănăstirii Vatoped, în care se vorbeşte despre
tendinţa înnăscută a omului pentru cunoaştere şi despre modul autentic în
care se realizează cunoaşterea prin conlucrarea cu harul dumnezeiesc. Se
punctează tendinţele actuale imprimate de modernitate şi postmodernitate,
prin care omul este îndepărtat de adevărata cunoaştere şi, chiar, de
cunoaşterea de sine, şi se atrage atenţia asupra necesităţii căutării şi primirii
harului lui Dumnezeu.
La rândul său, autorul realizează o Introducere (pp. 11-22) în care
vorbeşte, mai întâi, despre nevoia dialogului teologiei cu lumea şi cu
curentele contemporane, despre universalitatea Ortodoxiei şi actualitatea ei
permanentă, despre simplitatea şi autenticitatea creştinismului, pentru ca
apoi, raportând întreaga realitate la activitatea mântuitoare desfăşurată de
Hristos, să prezinte importanţa păstrării şi apărării dreptei credinţe, într-o
lume care doreşte să schimbe şi să pervertească totul, şi necesitatea
constantă a propovăduirii adevărurilor creştine atât prin cuvânt, cât mai ales
prin faptă şi prin întreaga viaţă.
Corpul propriu-zis al lucrării îl constituie cele paisprezece capitole
care poartă următoarele denumiri: De la premodernitate la postmodernitate
(pp. 23-44); Simplitatea lui Dumnezeu (pp. 45-61); Duhul moralei creştine
(pp. 62-80); Restricţii şi libertate (pp. 81-94); Criză şi schimbare (pp. 95115); Coincidenţa contrariilor (pp. 116-134); Realizarea imposibilului (pp.
135-151); Fiinţialitatea urii (pp. 152-167); Schimbările în familie (pp. 168178); Poluarea mediului înconjurător (pp. 179-200); Despre camătă la
Părinţii Bisericii (pp. 201-224); Monahismul ortodox şi lumea
contemporană (pp. 225-244); Contribuţia monahismului athonit la viaţa
duhovnicească (pp. 245-255) şi Opţiunile postmodernităţii (pp. 256-273).
Potrivit ideilor şi temelor dezbătute, analizate şi prezentate, lucrarea
se constituie ca o adevărată introducere în subiectul extrem de important,
complicat şi actual al antropologiei îndumnezeirii şi a atacurilor de tot felul
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cu care persoana umană se confruntă. Modernismul şi postmodernismul,
prin tendinţele marcate de secularism şi nihilism, au promovat aşa-zisa
„eliberare” a omului de tradiţie, credinţă şi Dumnezeu, şi au susţinut autoîndumnezeirea omului doar prin raţiunea şi voinţa sa, lucru care a dus în
cele din urmă la individualism şi protestantism (p. 23). Astfel, acest tip de
om s-a axat doar pe ceea ce reprezintă viaţa pământească şi a renunţat la
transcendent şi la metafizică, la tot ceea ce presupune prezenţa şi lucrarea
lui Dumnezeu. Iar acest mod de abordare a dus în cele din urmă la
conturarea unei noi definiţii a omului doar pe baza raţiunii şi a funcţiilor
biologice (p. 36): „Omul modern nu este apt să abordeze adevăruri
metafizice. Mintea sa este orizontalizată şi redusă la nivelul secularizării,
care constituie pentru acesta singura realitate. Fenomenele şi trăirile
spirituale sunt considerate epifenomene ale materiei. Şi raţiunea a fost
considerată un derivat al corelaţiilor materiale. A fost inventat desigur şi
aşa-zisul «materialism dialectic», care constituie o contradicţie în termeni;
materia iraţională conversează! Însă toate acestea au creat un lanţ sufocant
pentru om. În esenţă i-au distrus chiar umanitatea sa. L-au coborât la nivelul
unei simple individualităţi biologice, fără conţinut spiritual” (p. 89).
Modernitatea, prin promovarea autonomiei umane, a dezrădăcinat
antropologia din tot ceea ce presupune principiu creştin şi raportare la
transcendent, ducând în cele din urmă la secularizare şi individualism, la o
dezintegrare şi fragmentare a persoanei umane. Postmodernismul, ca sinteză
a acestor curente areligioase, a făcut din om un produs ca oricare altul şi l-a
subordonat bunurilor materiale. Chiar dacă se crede stăpânul lumii şi se vrea
liber, omul postmodern este, în realitate, un rob al materialului şi
perisabilului, unul care trăieşte o criză de identitate şi se zbate într-un gol
existenţial (pp. 106-109; 247-249).
Faţă de aceste tendinţe antropologice nihiliste, Georgios I.
Mantzaridis promovează modelul antropologiei teonome. Omul nu poate fi
definit prin el însuşi, ci prin altcineva care este mai presus de sine, adică
prin Dumnezeu. Şi tot la fel, el nu se poate realiza prin sine, ci are nevoie de
Cel care l-a creat, spre care să tindă şi cu care să dorească să se asemene
(pp. 140-141). Adevărata împlinire a persoanei umane o poate conferi numai
îndumnezeirea (pp. 34-35). Prin îndumnezeire omul se plasează mai presus
de tot ceea ce este relativ şi pieritor, de orice materialitate şi ambiguitate, şi
se împărtăşeşte de veşnicia şi atotputernicia divină (p. 71), de dăruirea de
Sine a lui Dumnezeu prin energiile Sale necreate (pp. 141-143). Astfel, faţă
de autonomia „iluzorie şi distructivă” propusă de postmodernism, teologia şi
spiritualitatea ortodoxă vorbeşte despre adevărata autonomie şi despre
libertatea autentică pe care persoana umană o dobândeşte prin renunţarea la
păcat, la patimi şi la întreaga răutate şi dedicarea pentru lucrarea dobândirii
asemănării cu Dumnezeu (pp. 265-268). Prin sine însuşi, libertatea omului
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este limitată şi fragilă, însă prin Dumnezeu aceasta primeşte un contur
concret, devine libertate adevărată (pp. 63-65). Credinţa şi viaţa
duhovnicească nu îngrădesc libertatea, ci, din contră, o dezvoltă şi o
transfigurează (p. 62).
Toate crizele lumii actuale au drept cauze crizele interioare ale
fiecărei persoane în parte (p. 95). De aceea, omul contemporan, ca de altfel
orice om care se naşte în acest univers, are nevoie de o unificare lăuntrică a
propriei persoane (pp. 101, 104), de o armonizare a sa cu Dumnezeu, cu
semenii şi creaţia şi, totodată, cu sine însuşi. Este vorba despre unificarea
omului în sine însuşi, o reorganizare, readunare şi revenire din împrăştierea
păcatului, a egoismului şi a întregii răutăţi în propriul sine, prin coborârea
minţii în inimă (pp. 56-59). Numai prin curăţia şi pacea interioară se poate
ajunge la pacea şi curăţia întregii lumi (pp. 195-200): „Combaterea poluării
şi distrugerii mediului înconjurător trebuie să se bazeze pe combaterea relei
iubiri de sine şi pe cultivarea gândurilor bune. Dar acestea se leagă de
curăţirea minţii şi de restaurarea unităţii lăuntrice a omului prin întoarcerea
sa în inimă. Aceste cerinţe ne introduc în perspectiva isihasmului ortodox.
Trezvia şi restaurarea unităţii omului dezbinat constituie, după cum se ştie,
un scop esenţial al isihasmului. Fără această premisă, omul nu poate fi cu
adevărat stăpân pe sine, nu îşi poate combate egoismul şi nu Îl poate iubi cu
adevărat pe Dumnezeu. De aceea nu este deloc întâmplător, ci cât se poate
de firesc faptul că în operele şi viaţa asceţilor din pustiu constatăm o
sensibilitate ecologică desăvârşită şi, în anumite situaţii, moduri inventive
de protejare a mediului înconjurător” (p. 192).
Fiind creaţia lui Dumnezeu, omul are o constituţie teologică. Tocmai
de aceea, luptând împotriva lui Dumnezeu, ajunge să lupte împotriva sa şi a
întregii umanităţi (pp. 152-153). Calea de menţinere în fiinţă, în umanitate şi
în viaţă este cea a virtuţii şi a iubirii, a faptelor care-l fac asemenea cu
Dumnezeu (pp. 153-155). În acest sens, autorul pledează pentru o raportare
permanentă a omului faţă de prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu. Prin
energiile Sale necreate, Dumnezeu este prezent pretutindeni, însă omul
păcătos, datorită mândriei şi egoismului care au pus stăpânire pe el, nu mai
este capabil să perceapă această atotprezenţă divină şi preferă să vorbească
mai mult despre o absenţă a lui Dumnezeu (pp. 125-126, 133-134). De
aceea omul este chemat permanent la vindecare, la refacerea sinelui prin
viaţa duhovnicească, la dobândirea sensibilizării şi a conştientizării
existenţei şi a prezenţei lui Dumnezeu în lume şi în umanitate. El, făptura
paradoxală şi plină de limitări şi neputinţe, este chemat ca, prin harul lui
Dumnezeu, să facă imposibilul posibil. Credinţa şi viaţa duhovnicească
oferă această posibilitate (pp. 136-137).
Stilul inconfundabil al lui Georgios I. Mantzaridis şi cheia
duhovnicească în care acesta înţelege şi analizează modernitatea,
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postmodernitatea, secularizarea şi marile curente filosofice şi culturale, dar
şi provocările cotidiene ale umanităţii, fac din volumul respectiv un punct de
reper pentru o raportare corectă faţă de toate situaţiile problematice pe care
omul de azi le întâlneşte în viaţa de zi cu zi. Având ca fundament Tradiţia şi
ca scop înnoirea şi transfigurarea, această lucrare reuşeşte, în mod
admirabil, să puncteze actualitatea şi importanţa deosebită a principiilor
vieţii duhovniceşti pentru fiecare om în parte.
(Pr. Conf. Univ. Dr. NICOLAE RĂZVAN STAN1)
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Eugen J. Pentiuc, The Old Testament in Eastern Orthodox
Tradition. New York: Oxford Univeristy Press, 2014,
xxi+414 p.
Această lucrare descrie receptarea, interpretarea şi transmiterea
textului vechiului testament în tradiţia ortodoxă răsăriteană. Pentiuc
subliniază existenţa unei păreri comune, atât în rândul ortodocşilor cât şi a
celor non-ortodocşi, potrivit căreia în cadrul Bisericii Ortodoxe Răsăritene
se foloseşte în mod exclusiv textul Septuagintei (LXX). Această părere îşi
găseşte fundamentul mai ales în lipsa unei literaturi de specialitate ce
priveşte temă în discuţie (ix). Mai mult, o parte din non-ortodocşi sunt de
părere că în Ortodoxie accentul cade numai pe Tradiţie şi în mod special pe
interpretarea patristică. Pentiuc descrie tradiţia ortodoxă ca un univers
„bogat si preţios” dar care, cel mai adesea este ignorat de către nonortodocşi (p. 321). După părerea sa, textul Sfintei Scripturi a fost alcătuit si
păstrat într-o comunitate vie şi eclezială. De aceea tradiţia ortodoxă ne vine
în întâmpinare cu un material de o importanţă covârşitoare în ceea ce priveşte
abordarea Sfintei Scripturi. Această lucrare aduce un plus şi în cadrul istoriei
interpretării, arătând modul în care ortodoxia răsăriteană a făcut uz de-a
lungul timpului de textul ebraic al vechiului testament. Prezenta lucrare este
alcătuită din două părţi: 1. Receptarea, şi 2. Interpretarea vechiului testament
în cadrul tradiţiei ortodoxe răsăritene.
Capitolul întâi (One Bible – two Covenants) porneşte de la icoana
Hristos – Pantocrator din muntele Sinai şi doreşte să sublinieze pe această
cale relaţia dintre vechiul şi noul testament. Pentiuc descrie creştinismul ca
un mod de viaţă ce a avut la bază pe de o parte viaţa şi jertfa lui Hristos iar
pe de altă parte scrierile ce conţin cuvântul lui Dumnezeu propovăduit de
profeţi şi apostoli, respectiv scrierile vechiului şi noului testament (p. 8). În
decursul istoriei creştinismului Scriptura bibliei ebraice a fost receptată în
trei moduri: a) segmentul ortodox ce a considerat Scriptura ca fiind textul de
referinţă capabil să demonstreze mesianitatea lui Iisus din Nazaret; b) grupul
celor care au respins acest text (marcioniţi, manihei); c) cei care au
subestimat întreaga biblie ebraică (gnostici). După aceştia nu exisă nici o
legătură între textul ebraic şi evanghelie (gnostici) (p. 17).
În cadrul capitolului al II-lea Pentiuc încearcă să demonteze teza
potrivit căreia LXX ar fi textul folosit exclusiv în cadrul Bisericii
Răsăritene. În acest sens aduce în sprijin lucrările mai multor scriitori
patristici care s-au folosit de textul masoretic (MT) (pp. 82-84; 96-100). O
altă dovada este linia neîntreruptă a utilizării în cadrul liturgic a acestor texte
(p. 131). Pentiuc îşi exprimă dorinţa personală de a se face un demers
concret în descoperirea valorii teologice şi exegetice şi a altor texte precum
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MT sau Pentateuhul Samaritean (p. 100).
Capitolul trei subliniază modul de interceptare a canonului biblic în
cadrul Bisericii Ortodoxe Răsăritene. Pentiuc descrie mai întâi termenul de
origine grecească κανών apoi factorii implicaţi în procesul de canonizare
(p. 101-102). În continuare este descris procesul de tranziţie de la scrol la
codex ce a avut loc la începutul secolului al II-lea şi care a reprezentat un
pas necesar formării canonului Sfintei Scripturi (p. 105). Dificultăţile în
stabilirea canonului au apărut mai ales odată cu tensiunile dintre protestanţi
şi catolici pe tema doctrinei purgatoriului, moment în care este pusă în
discuţie canonicitatea cărţii Macabeilor (p. 126). Pentiuc scrie că părerile
referitoare la fixarea canonului biblic sunt împărţite: unii înclină spre
criteriul uzului liturgic pe când alţii optează pentru autoritatea unui sinod
ecumenic sau panortodox.
În capitolul patru este descrisă relaţia dintre Scriptură şi Tradiţie.
Dacă în cadrul catolicismului tradiţia şi scriptura reprezintă cele două surse
sau mijloace ale revelaţiei dumnezeieşti, protestantismul a respins tradiţia
în mod categoric – sola scriptura. Tradiţia ortodoxă este reprezentată prin
prisma patristică ce îşi are rădăcinile înfipte în tradiţia apostolică.
„Scriptura în Tradiţie” reprezintă pentru Pentiuc definiţia cea mai
cuprinzătoare a relaţiei dintre tradiţie şi scriptură în cadrul Bisericii
Ortodoxe Răsăritene. Scriptura reprezintă „inima care pulsează în Biserică”
iar Tradiţia este descrisă ca fiind „viaţa Sfântului Duh în cadrul Bisericii”
(p. 136). Pentiuc insistă asupra faptului că Biserica reprezintă locul cel mai
potrivit pentru interpretarea Scripturii însă în acelaşi timp subliniază că nu
se poate postula faptul că Biserica ar avea sau ar pretinde un fel de monopol
interpretativ asupra cuvântului viu cuprins în Biblie (p. 137). Tradiţia
Ortodoxă poate fi descrisă ca „legătura vie” a credincioşilor în cadrul
plinătăţii experienţei istorice şi ecleziale până în momentul în care aceste
dimensiuni, Dumnezeu şi oamenii vor forma o comuniune strâns unită (p.
143). Capitolul patru trasează liniile celei de-a doua părţi a lucrării prin
aducerea în discuţie a celor trei moduri de interpretare din cadrul Bisericii
Răsăritene: discursiv, aural şi vizual.
Capitolul cinci examinează modelul discursiv de interpretare prezent
în exegeza patristică. Pentiuc subliniază importanţa actuală a cercetătorului
biblic de a menţine o linie de mijloc între contribuţiile criticismului istoric
modern ce caută să descrie cu acuitate diferite elemente umane şi între
bogăţia universului patristic în care răsună cuvântul lui Dumnezeu (p. 169).
Scriptura a fost văzută atât de creştini cât şi de iudei mai întâi ca un
document criptic, codificat. De aceea s-a simţit nevoia de decodificare, de
interpretare. Exegeza patristică este definită în acest sens prin intermediul
mai multor modele de interpretare, şi anume: literal, alegoric, tipologic,
anagogic (Sf. Ioan Casian) (p. 178). Interpretarea hristologică rămâne după
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Pentiuc cel mai cunoscut exemplu de interpretare tipologică (p. 187).
Capitolul şase descrie prima dimensiunea caracteristică Ortodoxiei
Răsăritene în care este angajată Sfânta Scriptură, şi anume cadrul liturgic.
Exegeza liturgică cuprinde o varietate largă de genuri (lecturi biblice,
psalmodieri, imne, omilii, sinaxare). Pentiuc oferă informaţii preţioase
referitoare la ciclul liturgic ortodox, la spiritul tradiţional al omiliilor sau la
diferite interpretări imnografice. Modul de slujire ortodox este după Pentiuc
unul profund scriptural (p. 211).
Capitolul şapte trece în revistă modelul vizual de interpretare a
Sfintei Scripturi. Acesta este reflectat în iconografia bisericească. Pentiuc
descrie icoana în Ortodoxia Răsăriteană ca fiind un pod între această lume şi
împărăţia lui Dumnezeu proclamată prin Hristos (p. 272). În cadrul
dimensiunii vizuale a hermeneuticii ortodoxe, Pentiuc subliniază fuziunea
dintre text şi imagine (p. 276). Pentiuc arată că în cadrul dimensiunii aurale
există o conexiune complexă între pericopele biblice şi contextul
imnografic. Acest proces se vede în mod special în cadrul sărbătorilor în
cinstea Domnului Hristos (p. 236) sau a Maicii Domnului (p. 227). Acest
capitol se încheie cu descrierea câtorva teme vechi-testamentare preluate în
cadrul iconografiei ortodoxe (pp. 284-320).
Pentiuc a reuşit prin această lucrare să traseze liniile relaţiei dintre
Scriptură şi Tradiţie şi să pună în valoare concepţia Sfântului Grigorie de
Nyssa referitoare la locul central pe care Sfânta Scripturi îl ocupă în cadrul
Tradiţiei. Lucrare se adresează deopotrivă non-ortodocşilor cât şi
ortodocşilor după cum urmează: celor dintâi le demontează teza potrivit
căreia LXX ar fi textul folosit exclusiv în cadrul Bisericii Răsăritene iar
celor de pe urmă le atrage atenţia de a nu neglija aportul textelor ebraice
(textul masoretic, Pentateuhul Samaritean etc.) sau a noilor metode de
interpretare ale cercetătorilor moderni. Pentiuc ne invită să cercetăm pe
lângă metodele de interpretare patristice tradiţionale şi pe cele ale
cercetătorilor moderni care implică ipoteze diferite faţă de cele ale vechilor
interpreţi.
(Pr. Drd. DANIEL-ALIN IONICĂ1)
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