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PASTORALE 
 

ÎNVIEREA MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS - 
ADEVĂRUL DESĂVÂRȘIT AL CREDINȚEI  

NOASTRE CREȘTINE 
 

Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 2019 
 

† 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 
 

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, 
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, 
 
Hristos a înviat! 
 
Învierea Mântuitorului Iisus Hristos este adevărul desăvârşit al 

credinţei noastre creştine, propovăduită de Sfinţii Apostoli în toată lumea ca 
parte esenţială a tainei pascale încă de la începuturile creştinismului, cum 
precizează Sfântul Apostol Pavel: „Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi 
eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; şi 
că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui 
Chefa, apoi celor doisprezece”.1 Prin moartea şi Învierea Sa, Domnul 
Hristos ne-a eliberat de păcat prin Cruce şi ne-a chemat prin Înviere la o 
viaţă nouă: „precum El a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm 
şi noi întru înnoirea vieţii”.2 În afară de aceasta, Mântuitorul Hristos înviat 
este începutul şi izvorul învierii noastre viitoare, cum scrie Sfântul Apostol 
Pavel: „Dar acum Hristos a înviat din morţi, fiind începătură (a învierii) 
celor adormiţi. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un 

                         
1 I Cor. 15, 3-5. 
2 Rom. 6, 4. 
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om şi învierea morţilor. Căci, precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos 
toţi vor învia”.3 Dacă este adevărat că Mântuitorul Hristos ne va învia în 
ziua din urmă, este adevărat şi că deja am înviat cu El prin Taina Sfântului 
Botez. Deci, „fiind îngropaţi împreună cu El prin botez, cu El am şi înviat 
prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu, Cel Ce L-a înviat pe El din morţi”.4 
Şi pentru că suntem în comuniune de iubire cu Domnul slavei prin Botez, 
participăm de acum la viaţa Lui prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui. 
Aşadar, datorită morţii şi Învierii Mântuitorului, viaţa noastră se schimbă, 
dar nu se pierde, deoarece cu moartea, sufletul este despărţit de trup, dar în 
înviere Dumnezeu va da din nou viaţă nestricăcioasă trupului nostru, 
reunindu-l cu sufletul nostru, pentru ca să se bucure împreună de fericirea 
veşnică în ceruri. 

 
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti, 
 
Învierea Mântuitorului Iisus Hristos a operat o mare transformare în 

sufletele ucenicilor Săi. Sentimentele pe care aceştia le-au trăit sunt 
subliniate de Sfinţii Evanghelişti pornind din seara zilei Învierii, când Sfinţii 
Apostoli erau încuiaţi în casă de frica iudeilor. Teama le cuprinsese inima şi 
îi împiedica să meargă în întâmpinarea vieţii care a izvorât din mormânt. 
După cum au văzut sau au fost încunoştiinţaţi, Învăţătorul nu mai era printre 
cei morţi. Totuşi amintirea pătimirilor Sale alimenta incertitudinea în 
Învierea Sa. Cu toate acestea, Domnul îi avea la inimă urmând să le 
împlinească promisiunea pe care le-o făcuse în timpul Cinei celei de Taină: 
„Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi”.5 Această stare de teamă şi frică se 
schimbă radical odată cu venirea Domnului la ei, în încăperea în care se 
aflau închişi de frica iudeilor. El intră, deşi uşile erau încuiate, stă în 
mijlocul lor şi le zice: „Pace vouă!”.6 Din acel moment, acest salut obişnuit 
capătă o nouă semnificaţie şi produce o schimbare interioară radicală. El 
devine salutul pascal, care îi face pe ucenici să treacă de la frică la bucurie şi 
iubire. Pacea pe care o aduce Mântuitorul este darul mântuirii, promis cu 
ceva timp înainte: „Pace vă las vouă, pacea Mea dau vouă. Eu nu v-o dau 
aşa cum o dă lumea. Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă”.7 
Deci, de la Înviere El dăruieşte această pace în plinătatea şi diversitatea ei. 
De acum pacea Domnului devine izvor de bucurie pentru credincioşi şi 
certitudinea că putem trăi în iubirea lui Dumnezeu. După acest salut, 
Mântuitorul le-a arătat ucenicilor rănile de la mâini şi de la coastă, semne a 
                         
3 I Cor. 15, 20-22. 
4 I Coloseni 2, 12. 
5 Ioan 14, 18. 
6 Ioan 20, 21. 
7 Ioan 14, 27. 
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ceea ce a fost şi ceea ce niciodată nu se va mai şterge. Proba rănilor arată 
efectiv că umanitatea Sa biruitoare va rămâne până la sfârşitul veacurilor 
„rănită”. Din perspectiva acestei jertfe, gestul de iubire al Mântuitorului are 
scopul de a întări pe ucenici în noua viaţă dăruită de Înviere. El este 
Domnul, Care acum trei zile a fost pironit pe cruce şi acum este printre ai 
Săi ca Persoană reală. Ucenicii, în lumina strălucitoare a Paştelui, în 
întâlnirea cu Cel Înviat, înţeleg fără să le explice cineva sensul mântuitor al 
pătimirii şi morţii Sale. Totodată, cu această înţelegere ei trec de la tristeţe şi 
de la frică la bucuria deplină. Chiar tristeţea şi rănile devin izvor de bucurie 
şi iubire pentru Învăţătorul lor. Astfel, bucuria care se naşte în inimile 
Apostolilor izvorăşte din faptul că „Îl văd pe Domnul”.8 Mântuitorul din nou 
le spune: „Pace vouă!” arătându-le că de acum pacea este un dar pe care Cel 
Înviat îl oferă prietenilor Săi iubiţi, dar şi o obligaţie de a o transmite fraţilor 
în credinţă. Această pace, dobândită de Mântuitorul Hristos prin Sângele 
Său, este pentru întreaga Biserică cea mai mare împlinire în iubirea 
Mântuitorului. De atunci ucenicii o vor duce în toată lumea, cum le-a 
poruncit Domnul: „Aşa cum M-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi”.9 
Deci, Mântuitorul, după ce le-a dat pacea Sa, îi trimite în lume pentru a 
transforma lumea cu harul iubirii Sale. El a împlinit lucrarea Sa în lume, iar 
acum le revine Apostolilor să semene în inimile oamenilor credinţa pentru 
ca Tatăl, cunoscut şi iubit, să-i adune pe toţi fiii Săi care sunt cuprinşi în 
dragostea Sa. Domnul ştia că în sufletele ucenicilor Săi mai era încă multă 
teamă, de aceea a suflat asupra lor harul Învierii ca să-i reînnoiască în Duhul 
Sfânt. Acest suflu al iubirii este semnul noii creaţii în Duhul Domnului, 
Care purcede de la Tatăl. Apoi, cu trimiterea în misiune a Apostolilor se 
inaugurează drumul în lume al oamenilor care cred în Mântuitorul Hristos, 
ca Domn şi Dumnezeu, popor care mărturiseşte adevărul Învierii.  

 
Dreptmăritori creştini, 
 
Jertfa Mântuitorului ne învaţă că acest drum care ne duce spre 

Împărăţia cerurilor trece printr-un moment anticipat de lumină care ne ajută 
să privim spre pătimirea Lui cu ochii credinţei. Desigur, e o experienţă a 
suferinţei, dar e şi o dulce pătimire pentru că este o taină a iubirii 
extraordinare a lui Dumnezeu; este ieşirea definitivă spre lumină care ne 
deschide poarta spre biruinţa răului şi libertatea mântuirii. Pentru a rămâne 
statornici în dragostea Lui avem nevoie de credinţă şi de nevoinţă pentru că 
numai în felul acesta dobândim de la Dumnezeu convingerea că nu ne va 
uita niciodată. El este mai presus de noi şi este capabil să ne salveze cu 

                         
8 Fapt. Ap. 9, 27. 
9 Ioan 20, 21. 
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puterea Sa. În acelaşi timp, este aproape de poporul Său şi prin intermediul 
Fiului Său, Mântuitorul Iisus Hristos, a voit să-Şi stabilească locuinţa Sa 
printre noi. Deci, „dacă vom rămâne în cuvântul Său, spune Domnul, vom fi 
cu adevărat ucenicii Săi şi vom cunoaşte adevărul, iar adevărul ne va face 
liberi”.10 Ei bine, tocmai acum în Sfânta Evanghelie din noaptea Paştelui, 
Mântuitorul Hristos este proclamat ca Singurul Care poate să ne arate 
adevărul şi să ne dea adevărata libertate. Vestea acestei minuni a provocat 
rezistenţă şi nelinişte printre contemporanii Săi care doreau să-L omoare. 
Deşi Mântuitorul cunoştea intenţiile lor, totuşi i-a îndemnat să creadă şi să 
rămână în Cuvântul Său, pentru a cunoaşte adevărul care răscumpără şi 
mântuieşte. Deşi adevărul specific fiinţei umane presupune libertatea 
autentică, cu toate acestea mulţi preferă minciuna şi evitarea lui. Unii, ca 
Ponţiu Pilat, iau în derâdere obligaţia de a putea cunoaşte adevărul, negând 
necesitatea de a trăi în adevăr şi de a-l proclama. Această atitudine produce 
o schimbare gravă în sufletul omului, făcându-l întunecat, fără de lumină şi 
închis în sine însuşi. Mai există unii, tot atât de departe de credinţa în 
Mântuitorul Hristos, care interpretează adevărul după cum consideră ei. 
Acest păcat îi duce la iraţionalitate şi la fanatism, motiv pentru care se 
închid în „adevărul lor” şi încearcă să-l impună altora cu teroare. Aceştia 
sunt ca aceia care, orbiţi de răutate, văzându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos 
lovit şi sângerând, strigă înfuriaţi: „Răstigneşte-L!”.11 În realitate, aceştia 
acţionează în mod iraţional neputând niciodată să ajungă ucenici ai 
Mântuitorului Iisus Hristos. Credinţa şi raţiunea sunt necesare şi 
complementare în căutarea adevărului. Dumnezeu l-a creat pe om cu o 
vocaţie înnăscută la adevăr şi pentru aceasta l-a înzestrat cu raţiune. 
Desigur, nu iraţionalitatea, ci dorinţa de adevăr e ceea ce promovează 
credinţa creştină. Fiecare fiinţă umană trebuie să scruteze adevărul şi să 
opteze pentru el atunci când îl găseşte, chiar şi cu riscul de a înfrunta 
sacrificii. Deci, în adevărul Învierii Domnului descoperim fundamentele 
vieţii morale, obligaţiile şi drepturile faţă de căsătorie, familie şi societatea 
în care trăim. Acest patrimoniu moral este acela care ne apropie de 
Dumnezeu şi de cei din familia şi patria noastră. Desigur, Mântuitorul 
Hristos nu ne impune taina Învierii Sale, ci ne cheamă cu iubire să 
cunoaştem adevărul care ne eliberează de îndoieli şi de patimi. Credinciosul 
este chemat să trăiască acest adevăr şi să-l spună şi celor necredincioşi, chiar 
dacă ştie că aceştia refuză întoarcerea lor la adevărul Crucii şi Învierii. Din 
mărturia sfinţilor care au iubit pe Mântuitorul Hristos aflăm că întâlnirea 
personală cu Domnul, Care este Adevărul în Persoană, este cea mai mare 
bucurie şi fericirea desăvârşită. Evident, Biserica trebuie să scoată în 

                         
10 Ioan 8, 31-32. 
11 Ioan 19, 15. 
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evidenţă adevărul iubirii lui Dumnezeu, fără să ceară ceva în schimb. 
Conştientă că Mântuitorul Hristos este prezent în viaţa lumii, ea are 
obligaţia să ofere mărturie în predica sa şi în învăţătura sa.  

 
Iubiţi părinţi, fraţi şi surori, 
 
Învierea ne adevereşte că Jertfa iubirii Mântuitorului Hristos este 

ţinta care ne dăruieşte libertatea de a fi fii ai luminii chemaţi la comuniunea 
de iubire cu Preasfânta Treime. Pentru că Domnul Hristos a biruit moartea, 
în Biserică suntem totdeauna biruitori în necazuri şi integraţi în comuniunea 
de iubire cu ceilalţi fraţi şi surori de credinţă şi cu întreg cosmosul. Pentru 
aceasta Dumnezeu a biruit moartea, a sfinţit văzduhul şi a îndumnezeit pe 
oameni nu individual şi fără vreo legătură între ei, ci pe toţi laolaltă, făcând 
din ei un popor ales care să-L cunoască în adevăr şi să-I slujească în iubire. 
Nu este o întâmplare că primii creştini se numeau „sfinţi” nu pentru că toţi 
aveau nimbul sfinţeniei, ci pentru că slujeau adevărului şi practicau iubirea 
frăţească, fiind chemaţi la Sfânta Împărtăşanie cu Trupul şi Sângele 
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiind în comuniune de 
iubire cu Domnul şi cu Evanghelia Sa, ei primeau lumina dragostei şi o 
transmiteau mai departe lumii prin Biserică. Această moştenire 
duhovnicească ne arată că omul doreşte să participe la o adevărată 
comuniune de iubire cu Dumnezeu, din iubirea faţă de El, pentru ca toată 
viaţa să-i fie deplină şi sfântă. Tocmai pentru aceasta noi avem nevoie nu 
numai de pâinea materială, ci, în primul rând, de iubire şi credinţă care să ne 
ajute să trăim evlavios în momentele dificile ale vieţii. Astfel, iubirea ne 
întăreşte încrederea în Dumnezeu, Cel Care ne dă certitudinea mântuirii 
noastre, superioară celei care vine dintr-un calcul omenesc. Credinţa şi 
iubirea sunt cu adevărat daruri divine prin care ne încredinţăm în mod liber 
despre existenţa lui Dumnezeu, Care este Tată şi ne iubeşte. Pe de altă parte, 
această încredere în iubirea lui Dumnezeu ne dăruieşte speranţă şi încredere, 
tărie şi curaj în drumul vieţii noastre spre fericirea veşnică. Desigur, această 
încredere în Dumnezeu nu este lipsită de conţinut: cu ea suntem conştienţi 
că Însuşi Dumnezeu Iubire ni S-a arătat în Fiul Său înomenit. Întru El, Tatăl 
Şi-a făcut cunoscută faţa Sa şi S-a apropiat de fiecare dintre noi, locuind în 
noi prin Duhul Său Cel Preasfânt. Pe cruce, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a 
arătat în mod sublim şi luminos la ce înălţime poate ajunge această iubire, 
până la dăruirea de Sine, până la jertfa totală. El a coborât mai departe în 
taina morţii şi Învierii până în adâncul umanităţii noastre pentru a ne ridica 
în comuniune de iubire cu Tatăl şi cu toată creaţia. Desigur, această iubire a 
lui Dumnezeu nu dispare în faţa păcatelor oamenilor, în faţa răului şi a 
morţii, ci este capabilă să transforme orice formă de robie, dăruindu-ne 
posibilitatea învierii şi îndumnezeirii. De aici înţelegem că a avea credinţă şi 
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iubire înseamnă a întâlni mereu pe Dumnezeu răstignit şi înviat, Care ne 
susţine şi ne dăruieşte iubirea Sa veşnică. Iubirea Lui divină, oferită de 
Duhul Sfânt prin Sfintele Taine, ne încredinţează că Mântuitorul Hristos 
cunoaşte bine problemele noastre pe care numai El ni le poate rezolva. Deci, 
a iubi pe Dumnezeu şi a crede în El înseamnă a te abandona cu încredere 
iubirii Lui. Convingerea că numai în Dumnezeu ne putem pune nădejdea ca 
să putem trăi fără frică şi în iubirea Lui este o realitate probată de atâtea 
secole de persecuţii şi frământări sociale. Deci, Dumnezeu, în iubirea Sa 
nemărginită, Se apropie de noi şi ne atinge cu harul Duhului Sfânt, făcându-
ne capabili să-L primim în sufletele noastre. Fără de Învierea Domnului 
nostru Iisus Hristos, fără dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi fără părtăşia 
Duhului Sfânt noi nu putem face nimic şi nici nu suntem ceva în lumea 
aceasta. Numai comuniunea cu Preasfânta Treime ne dă sens şi consistenţă 
ca să ajungem la fericirea cea veşnică în viaţa viitoare. Dumnezeu Treime 
iese în întâmpinarea noastră şi ne ajută dacă-L iubim pe El şi pe aproapele 
nostru. Sufletele noastre, având astfel aceste ajutoare lăuntrice ale Duhului 
Sfânt, se îndreaptă spre Dumnezeu Iubire, deschizându-se spre comuniunea 
desăvârşită cu El.  

 
Preaiubiţi părinţi, fraţi şi surori, 
 
Astăzi, deşi avem atâta libertate, creşte mereu în jurul nostru un 

anumit deşert spiritual. Uneori avem senzaţia, izvorâtă din evenimentele pe 
care le trăim în fiecare zi, că lumea nu merge spre construirea unei comunităţi 
mai fraterne şi mai paşnice; înseşi ideile de progres şi de bunăstare îşi arată şi 
umbrele lor. În pofida măreţiei descoperirilor ştiinţei şi a succeselor tehnicii, 
astăzi omul nu pare să fi devenit mai liber, mai uman; rămân atâtea forme de 
exploatare, de manipulare, de violenţă, de samavolnicie, de nedreptate… 
Apoi, un anumit tip de cultură ne-a educat ca să ne mişcăm numai în orizontul 
lucrurilor materiale care se fac la întâmplare şi fără raţiune, să credem numai 
în ceea ce putem vedea cu ochii şi atinge cu propriile mâini. Aceste fenomene 
au crescut numărul celor care se simt dezorientaţi, străini şi, căutând să 
meargă numai pe o direcţie orizontală spre realitate, sunt disponibili să creadă 
în cu totul altceva decât în adevărul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. 
Confruntaţi cu această realitate, fiecare poate să-şi pună câteva întrebări 
fundamentale: Ce sens are faptul de a trăi? Există un viitor pentru om, pentru 
noi şi pentru noile generaţii? În ce direcţie trebuie să orientăm alegerile 
libertăţii noastre pentru un rezultat bun şi fericit al vieţii? Ce anume ne 
aşteaptă dincolo de pragul morţii? Din aceste întrebări cu neputinţă de evitat 
reiese clar că lumea planificării de astăzi, a calculului exact şi a 
experimentării matematice, într-un cuvânt cunoaşterea ce vine din ştiinţă, deşi 
este importantă pentru viaţa omului, nu este suficientă de una singură. 
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Constatăm că în jurul nostru în fiecare zi, din păcate, mulţi rămân indiferenţi 
sau refuză să primească această vestire a Învierii şi a vieţii de dincolo. La 
sfârşitul Evangheliei sale, Sfântul Marcu consemnează cuvintele 
Mântuitorului, Care spune: „Cine va crede şi va fi botezat se va mântui; iar 
cine nu va crede se va osândi”,12 adică se va pierde pe sine însuşi. Deci, 
încrederea în lucrarea Duhului Sfânt trebuie să stimuleze mereu pe om să 
meargă pe calea mântuirii şi a vieţii veşnice. Subliniem faptul că, credinţa 
adevărată şi iubirea sunt daruri ale Mântuitorului Dumnezeu, Cel răstignit şi 
înviat, fiind acte profund libere şi umane. Aceste virtuţi nu sunt contrare 
libertăţii şi raţiunii omului, ci, dimpotrivă, le implică şi le înalţă, într-o ieşire 
din sine, din propriile sentimente, din propriile planuri raţionale, pentru a se 
încredinţa întru totul lucrării harice a lui Dumnezeu, Care ne indică drumul 
pentru adevărata libertate şi adevărata iubire. Deci, a crede şi a iubi pe 
Dumnezeu înseamnă a te încredinţa în toată libertatea şi cu toată iubirea 
purtării de grijă a Lui, aşa cum s-a încredinţat Preasfânta Fecioară Maria 
planului lui Dumnezeu de mântuire a lumii.  

 
Iubiţi părinţi, fraţi şi surori, 
 
În această noapte sfântă de Înviere, Mântuitorul ne cheamă să vestim 

tuturor că este viu şi trăieşte. Dacă Învierea Sa a schimbat mersul omenirii, 
de la moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, va intra şi în viaţa noastră să ne 
lumineze şi să meargă împreună cu noi. El ne dă vestea Învierii în toate 
locurile unde trăim, unde mormântul a avut ultimul cuvânt şi unde pare că 
moartea a fost unica soluţie. Având această credinţă, vă îndemnăm să 
mergeţi la casele dumneavoastră şi la cei dragi şi să le arătaţi tuturor că 
Domnul este viu şi vrea să învieze în noi. Să nu ne arătăm trişti şi 
neîncrezători, că tocmai acolo unde am înmormântat nădejdea El vine şi ne 
dă speranţa mântuirii. Dacă am îngropat demnitatea şi iubirea în disperare şi 
tristeţe, Mântuitorul vine, ne trezeşte la viaţă şi ne oferă iubirea Sa. Trebuie 
numai să mergem la El şi să ne lăsăm surprinşi de noutatea pe care numai El 
ne-o poate da. 

Dorim ca Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă tuturor pace şi 
bucurie, sănătate şi mântuire, adresându-vă totodată salutul pascal: Hristos a 
înviat! 

Al vostru către Hristos Domnul rugător şi de tot binele doritor, 
 

† DR. IRINEU 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei 

 

                         
12 Marcu 16, 16. 
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Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 2019 
 

 
Învierea Domnului – părtășia la iubirea cea veșnică  

a lui Dumnezeu 
 
 

Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler și preaiubiților 
credincioși din cuprinsul 

Arhiepiscopiei Râmnicului, 
Har, milă și pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, 

iar de la noi părintești binecuvântări! 
 

Hristos a înviat! 
„Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă,  

pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, 
pe noi cei ce eram morţi prin greşelile noastre,  

ne-a făcut vii împreună cu Hristos - prin har sunteţi mântuiţi! - 
și împreună cu El ne-a înviat și  

împreună ne-a aşezat întru ceruri,  
în Hristos Iisus” (Efeseni II, 4-6). 

 
Preacuvioși și preacucernici părinți,  
Iubiți fii și fiice duhovnicești, 

 
Câtă nevoie avem de Înviere! Cum tresaltă sufletele noastre când 

mărturisim Învierea lui Hristos în mijlocul celor care încearcă să ne ia 
speranța cea mai de preț a credinței noastre! Lumina care izvorăște din 
mormântul gol al lui Iisus Nazarineanul ne cheamă din nou, pe fiecare în 
parte, să dăm mărturie de lucrurile bune pe care le-a făcut Domnul cu noi 
(cf. Psalmul CXXV, 3). Poate cel mai mare dar primit de noi oamenii este 
Lumina Învierii, după cum îndreptățit spune Sfântul Apostol Pavel: 
„Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca 
fii ai luminii!” (Efeseni V, 8). Luminarea noastră vine dinspre Hristos Cel 
mort și înviat și ne obligă să-i vedem și pe cei din jurul nostru care nu 
dibuiesc prin întunericul acestei lumi iubirea lui Dumnezeu față de ei. 
Chipurile noastre trebuie să se întâlnească în îmbrățișarea părintească pe 
care ne-o oferă Dumnezeu. Aceasta este taina Învierii, când iubirea este mai 
tare decât moartea și nu acceptă compromisul singurătății. În acest sens, 
Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan scrie în prima sa epistolă: „Noi știm că 
am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați” (I Ioan III, 14), 
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arătându-ne că pecetea învierii noastre întru Hristos Cel Înviat este iubirea 
aproapelui. 

Trăirea iubirii este trăirea în Hristos ca Viață și Iubire veșnică, 
pentru că viața în iubire nu poate fi decât o viață dusă în comuniunea cu 
Hristos, Biruitorul morții. 

Învierea Domnului este momentul care schimbă fundamental 
devenirea lumii și a omului. Sfârșitul vieții pământești nu mai este punctul 
terminus al nevoințelor noastre, ci pragul de intrare în Împărăția lui 
Dumnezeu și comuniunea sfinților. Acest lucru se datorează activității 
răscumpărătoare săvârșită de Fiul lui Dumnezeu Întrupat, Care prin Jertfa de 
pe Cruce S-a făcut chezășie a ridicării noastre împreună cu El, după cum 
spune Sfântul Vasile cel Mare în Liturghia sa: „Și, pogorându-Se prin Cruce 
în iad, ca să plinească toate ale Sale, a dezlegat durerile morții. Și, înviind a 
treia zi și cale făcând oricărui trup spre învierea cea din morți – că nu era cu 
putință a fi ținut sub stricăciune Începătorul vieții –, făcutu-S-a începătură 
celor adormiți, Întâi-Născut din morți, ca să fie El Însuși începătorul tuturor 
în toate”.1 

Hristos Însuși este viața lumii și învierea omului. Părtășia cu Hristos 
Domnul eliberează omul nu doar de frica morții, ci și de veșnicia ei, și 
dăruiește în modul cel mai real creștinului bucuria de a fi el însuși un 
candidat la înviere: „Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar 
dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac” 
(Ioan XI, 25-26).  

 
Dreptmăritori creștini, 
 
Înfricoșătoare pentru noi este doar moartea duhovnicească, adică 

despărțirea de Hristos, pe când moartea trupească nu poate fi înfricoșătoare, 
căci trupul nu va rămâne veșnic în mormânt, după cum ne învață Biserica 
noastră: „Dacă e sigur că atunci vom avea iarăşi trupuri şi dacă şi în alt loc 
se spune că tocmai trupurile care au murit, acelea vor şi învia — căci de 
înviere în sens propriu poate fi vorba numai la cei care au murit odată — 
atunci nimeni nu se mai poate îndoi că spre acel scop vor învia: pentru ca 
după înviere să se îmbrace din nou cu ele. Căci una depinde de cealaltă: 
dacă trupurile înviază, atunci desigur că acest lucru se întâmplă tocmai 
pentru ca să se îmbrace din nou, iar pentru că noi trebuie să avem trupuri — 
acest lucru este neapărat necesar — atunci nici într-un alt trup nu vom învia, 
decât în al nostru propriu. Şi dacă se cuvine ca trupurile să învieze, şi 
anume, ca «trupuri duhovniceşti», atunci e limpede că această înviere avea 
rostul să ferească pe om de stricăciune şi să înlăture moartea; altfel, ar părea 

                         
1 „Liturghia Sfântului Vasile cel Mare”, în Liturghier, Ed. IBMBO, București, 2012, p. 251. 
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zadarnic şi de prisos ca cineva să învieze pentru ca să moară din nou”.2 
Cuvântul Sfintei Scripturi, dar și scrierile Sfinților Părinți, ne învață că 
moartea nu a intrat în lume ca o pedeapsă a lui Dumnezeu, ci ca o 
consecință firească a neascultării, căci dacă trupul nu ar fi devenit muritor 
prin păcat, ar fi rămas pururea în durerea păcatului: „Trupul se află între 
stricăciune şi nestricăciune, dar el nu este nici stricăciune, nici nestricăciune. 
Atunci când a fost dominat prin intermediul plăcerilor de stricăciune, el, 
care era făptura nestricăciunii, a înclinat către «ţărâna pământului». Ca 
urmare, a fost dat morţii de către Dumnezeu, pentru a fi cuminţit, dar n-a 
fost părăsit, nici lăsat pradă stricăciunii. Învingând moartea prin înviere, 
iarăşi a fost redat nestricăciunii, pentru ca nu cumva stricăciunea să 
moştenească nestricăciunea”.3 

Neascultarea l-a îndepărtat pe om de izvorul vieții, adică de 
Dumnezeu. Viața care se reduce doar la un interval biologic incert  fără setea 
de desăvârșire și fără raportarea la Dumnezeu este o trăire eșuată. Nu merită 
să ne risipim darul vieții din pricina înverșunării trufașe față de voința 
Creatorului nostru. Ascultând de poruncile lui Dumnezeu, care sunt expresii 
ale bunăvoinței Lui față de noi, căpătăm vitalitate și viabilitate, mărturisind 
împreună cu psalmistul: „Iată, am dorit poruncile Tale; întru dreptatea Ta, 
viază-mă” (Psalmul CXVIII, 40). Omul este doar părtaș la viața care 
izvorăște din Dumnezeu și față de care își revendică iluzoriu autonomia, 
căci „în Dumnezeu viețuim și ne mișcăm și suntem” (Fapte XVII, 28), chiar 
dacă nouă ni se pare că suntem stăpâni pe propria viață și ne sustragem 
mândri de sub autoritatea părintească a lui Dumnezeu. Hristos Mântuitorul 
este Viață prin Sine Însuși deoarece a rămas ascultător Tatălui până la 
moarte, ascultarea Sa desăvârșită fiind leacul neascultării celei dintâi. 
Vedem, deci, că ascultarea este pârâul limpede care ne leagă de Hristos întru 
viață, precum și pe Hristos Îl leagă ființial de Tatăl: „Căci precum Tatăl are 
viaţă în Sine, aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine” (Ioan V, 26).  

Omul primește viața veșnică prin părtășie cu Hristos Cel Înviat, iar 
temelia părtășiei cu El este credința: „Dar dacă cineva, dobândind 
neclintire și siguranță, are credința ca o deprindere, acesta este viu și 
credincios cu adevărat și nu va muri în veac”.4 Sfântul Chiril al 
Alexandriei în Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan arată lămurit cum  

                         
2 ORIGEN, Despre principii, II, I, 10, în col. PSB, vol. 8, cuvânt introductiv, traducere și 
note de Pr. Prof. Teodor Bodogae, Ed. IBMBOR, București, 1982, p.170. 
3 METODIU DE OLIMP, Aglaofon sau Despre înviere, XVIII, în col .PSB, vol. 10, 
traducere, introducere, note și indici de Pr. Prof. Constantin Cornițescu, Ed. IBMBOR, 
București, 1984, p. 186. 
4 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, VII, 
în col .PSB , vol. 41, traducere, introducere  ș i note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Ed. 
IBMBOR, București, 2000 ,p. 749. 
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deși toți, răi și buni, așteaptă învierea, despre cei vinovați de păcatele 
necredinței spune că nu vor vedea viața, „căci viață numește, nu numai 
învierea, ci viața în odihnă și slavă și bucurie și toate lucrurile 
duhovnicești”.5 Doar atunci când iubești pe cineva îl și cunoști cu adevărat 
și te împărtășești de el. La fel, de viața cea veșnică te împărtășești doar 
iubind cu adevărat Viața și fiind în părtășie cu izvorul acesteia: Hristos Cel 
Înviat. Sfântul Ignatie Teoforul arată vădit acest fapt, spunând smirnenilor: 
„Unii, necunoscându-L, Îl tăgăduiesc; dar, mai bine spus, ei sunt tăgăduiți 
de El; aceia sunt mai mult avocați ai morții, decât ai adevărului”.6 Învierea 
nu înseamnă simpla revenire la biologicul ce a fost înainte de mormânt, ci 
restaurarea persoanei umane întru Domnul nostru Iisus Hristos Cel 
Răstignit și Înviat din morți, „viața noastră cea adevărată”.7 Sfinții sunt cea 
mai clară mărturie a slavei de care se vor împărtăși și trupurile noastre, nu 
doar sufletele: „Fericitul Moise, având pe chipul său slava Duhului, s-a 
arătat simbol al slavei trupurilor de la înviere. Şi dacă chipul său era (atât 
de slăvit) încât niciunul dintre oameni nu putea să-l privească, cât de 
slăvite vor fi trupurile drepţilor la înviere? Slava de la înviere este slava pe 
care sufletele sfinţilor şi ale credincioşilor s-au învrednicit s-o aibă încă de 
acum în omul lor cel lăuntric”.8 

Iar cei care nu sunt în părtășie cu Hristos Domnul „mor datorită tăgadei 
lor. Le-ar fi de folos să iubească, pentru ca să și învieze”,9 după cuvintele 
Apostolului Ioan: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu 
îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el” (Ioan XIV, 23). 

În Învierea Mântuitorului sunt cuprinși toți creștinii, iar pomenirea 
noastră a fiecăruia dintre cei ce au trebuință de marea Sa milostivire,10 
devine pomenire a numelor lor în iubirea revărsată prin Învierea Sa din 
morți: „Adu-Ți aminte, Dumnezeule, și de toți cei ce au trebuință de marea 
Ta milostivire, de cei ce ne iubesc și de cei ce ne urăsc pe noi, și de cei ce 
ne-au cerut nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânșii. Adu-Ți aminte, 
Doamne, Dumnezeul nostru, și de tot poporul Tău și peste toți revarsă mila 

                         
5 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, X, 
pp. 894-895. 
6 SFÂNTUL IGNATIE AL ANTIOHIEI, „Către Smirneni”, V, 1, în Scrierile Părinților 
Apostolici, col. PSB, vol. I, traducere, note și indici  de Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, 
București, 1979, p. 183. 
7 SFÂNTUL IGNATIE AL ANTIOHIEI, „Către Smirneni”, V, 1, în Scrierile Părinților 
Apostolici, col. PSB, vol. I, p. 183. 
8 SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL, Omilii duhovnicești, V, 10, în col. PSB, vol. 34, 
traducere, introducere și note de Pr. Prof. Dr. Constantin Cornițescu, Ed. IBMBOR, 
București, 1992, p. 120. 
9 SFÂNTUL IGNATIE AL ANTIOHIEI, „Către Smirneni”, VII, 2, în Scrierile Părinților 
Apostolici, col. PSB, vol. I, p. 184. 
10 „Liturghia Sfântului Vasile cel Mare”, p. 259. 
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Ta cea bogată, împlinind tuturor cererile cele spre mântuire. Și pe cei pe 
care nu i-am pomenit, din neștiință sau uitare sau pentru mulțimea numelor, 
Tu Însuți îi pomenește, Dumnezeule, Cel ce știi vârsta și numirea fiecăruia, 
Cel ce știi pe fiecare din pântecele maicii lui. Că Tu ești, Doamne, ajutătorul 
celor fără de ajutor, nădejdea celor fără de nădejde”.11 

 
Dreptmăritori creștini din Biserica plină de slava Învierii 

Mântuitorului Hristos, 
 
Păzirea cuvintelor Mântuitorului Hristos, adică rămânerea în 

ascultare de voia Sa, arată și iubirea pe care I-o purtăm și astfel ne va ține 
și pe noi în veșnicia iubirii Sale: „Cel Ce a înviat pe Hristos Iisus din morți 
va face vii și trupurile voastre cele muritoare, prin Duhul Său care 
locuiește în voi” (Romani VIII, 11). Împărăția lui Dumnezeu prinde 
rădăcină în sufletul credinciosului încă din lumea aceasta prin comuniunea 
de iubire, urmând ca apoi „să aducă roade și să se desăvârșească. În orice 
sfânt (creștin), care e stăpânit de Dumnezeu și care ascultă de legile Lui 
duhovnicești, sălășluiește Domnul ca într-o cetate bine rânduită. Tatăl este 
de față și Hristos stăpânește la un loc cu Tatăl în sufletul desăvârșit”.12 
Numai prin părtășia cu Hristos și împărtășirea de El ca izvor al Vieții vom 
putea și noi spune: „Unde-ți este, moarte, biruința ta? Unde-ți este, iadule, 
boldul tău?” (I Corinteni XV, 55), căci boldul morții, păcatul, nu poate fi 
biruit decât prin iubirea lucrătoare în noi înșine: „culegând roadele 
Duhului, pentru ca Domnul să umble în noi ca într-un rai duhovnicesc și să 
domnească singur peste noi, cu Hristos al Său, Care va sălășlui în noi, de-a 
dreapta Acelei puteri duhovnicești, de Care voim să ne împărtășim și Care 
va locui în noi până ce toți vrăjmașii din noi vor ajunge așternut 
picioarelor Lui, iar orice domnie, stăpânire și putere va fi îndepărtată de la 
noi. Căci acestea se pot întâmpla în fiecare din noi și ca și cel din urmă 
dușman, moartea, să fie biruită”.13 Căci doar Mântuitorul ne învie pe noi, 
chiar ajunși morți din cauza vechiului blestem. Și ne va aduce iarăși la 
ceea ce am fost la început. Deci toate le avem în El; și prin El s-au arătat și 
se vor înfăptui toate cele bune și înalte foarte”.14 
                         
11 „Liturghia Sfântului Vasile cel Mare”, p. 259. 
12 ORIGEN, „Despre rugăciune” XXV, 1, în Scrieri alese. Partea a II-a: Exegeze la Noul 
Testament. Despre rugăciune. Filocalia, col. PSB, vol. 7, traducere de Pr. Prof. Nicolae 
Neaga și Zorica Lațcu, studiu introductiv și note de Pr. Prof. Teodor Bodogae, Ed. 
IBMBOR, București, 1982, pp. 251-252. 
13 ORIGEN, „Despre rugăciune” XXV, 3, în Scrieri alese. Partea a II-a, col. PSB, vol. 7, p. 253. 
14 SFÂNTUL CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, IX, 
p. 839. 
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Viața omului este inevitabil legată de moarte. Toată strădania noastră 
pe acest pământ nu valorează nimic dacă nu trece în veșnicie. Învierea lui 
Hristos ne oferă această posibilitate: de a ne înveșnici iubirile bune ale 
vieții. Nimic nu îl bucură mai mult pe om decât permanentizarea clipei lui 
de liniște, de siguranță, de comuniune și de iubire. Ridicarea lui Hristos din 
tărâmul morții reprezintă clipa de maximă manifestare a puterii înnoitoare a 
lui Dumnezeu. Învierea lui Hristos ne întinerește și ne întărește sufletește, ne 
face să ne ridicăm mai sprinteni peste greutățile și problemele vieții, având 
mereu în minte icoana Sfintelor Pătimiri ale lui Hristos, căci Crucea este 
nedespărțită de Înviere și Învierea este nedespărțită de Cruce. 

Să nu rămânem doar la aprofundarea teoretică a acestor învățături, ci 
să le punem în practică în fiecare clipă a vieții noastre. Să arătăm prin 
viețuirea noastră că Hristos Domnul a înviat, iar noi am înviat duhovnicește 
prin El. Să devenim mărturisitori ai Învierii Domnului prin modul nostru de 
a ne purta în lume. Să viețuim în ethosul Învierii nu doar în Săptămâna 
Luminată, ci în fiecare zi a vieții noastre. 

Societatea zilelor noastre este o lume în care lipsește iubirea față de 
celălalt. Nu îl mai iubim pe aproapele nostru, fiind orbiți de propriul 
egoism. Trăim o perioadă în care lumea vede în semenul său un dușman și 
nu Îl mai percepe, așa cum ar trebui, pe Hristos Cel Înviat: „Adevărat zic 
vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi 
făcut” (Matei XXV, 45). Să ne arătăm mai mult iubirea pe care Hristos 
Domnul o revarsă asupra noastră, să Îl lăsăm pe El să lucreze în lume prin 
noi, devenind brațe iubitoare ale Domnului Cel Înviat din morți. Să ne 
arătăm iubirea noastră, începând de la cele mai mici fapte, continuând 
până ce vom rosti ca și Sfântul Apostol Pavel: „M-am răstignit împreună 
cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de 
acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi 
S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Galateni II, 20). Așa cum Hristos S-a 
jertfit pentru noi, să ne jertfim și noi pentru aproapele, ca să-l conducem 
din Înviere, în înviere. 

Iubiți părinți și dreptslăvitori creştini, vă reamintim, ca în fiecare an, 
că în Duminica a treia după Paști, numită a Mironosițelor, anul acesta în 
ziua de 12 mai, prăznuim Aducerea în Oltenia a moaștelor Sfântului Ierarh 
Calinic de la Cernica, Arhiepiscopul Râmnicului, sărbătoare ce are o 
însemnătate foarte mare pentru Arhiepiscopia noastră, și vă aşteptăm să 
veniți pentru a ne ruga împreună Sfântului Ierarh Calinic, ocrotitorul 
Arhiepiscopiei Râmnicului, cel care a și reînviat această eparhie într-o 
perioadă de mare restriște, ca acesta să mijlocească spre mântuirea sufletelor 
noastre. 

Ne rugăm ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus 
Hristos să aducă în casele și sufletele frățiilor voastre bucuria și lumina 
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adusă în lume de aceasta, binecuvântându-vă cu pace și sănătate, și 
revărsând milostivirea Sa peste toți, spre deplina împărtășire din iubirea Sa 
cea veșnică. 

 
Hristos a înviat! 

 
Al vostru al tuturor, de tot binele voitor şi către Hristos Domnul, Cel Înviat 

din morți, rugător, 
 

† VARSANUFIE 
Arhiepiscopul Râmnicului 
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Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 2019 
 

Minunea Învierii 
 

Iubiții mei fii duhovnicești, 
 
Timp de trei ani și jumătate Domnul nostru Iisus Hristos a 

propovăduit cuvântul Evangheliei Sale și a săvârșit nenumărate minuni, 
vindecând cu puterea-I dumnezeiască pe cei bolnavi, tămăduind pe cei 
leproși și înviind din morți. Când ucenicii Înaintemergătorului și 
Botezătorului Ioan au venit la Iisus Hristos, ca să-L cerceteze, El le-a zis: 
„Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce ați văzut și cele ce ați auzit: orbii văd, 
șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază și săracilor li 
se binevestește” (Luca 7, 22). Foarte multe învățături și minuni săvârșite de 
Domnul Iisus Hristos n-au putut fi menționate în scris, după cum zice 
Sfântul Ioan Evanghelistul: „Sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut 
Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar 
cuprinde cărțile ce s-ar fi scris” (Ioan 21, 25). Afirmația aceasta ne 
îndreptățește să credem că învățăturile ce nu au putut fi menționate în scris, 
însă s-au transmis din gură în gură, au fost preluate de Tradiția Bisericii, iar 
numărul vindecărilor, precum și numărul celor înviați din morți a fost mult 
mai mare. Fericitul Augustin, un părinte care a trăit în a doua jumătate a 
secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea, spunea că: „Sunt mulți 
care au fost înviați, dar nu fără rost au fost amintite în Evanghelie trei 
cazuri”.1  

Datorită păcatului adamic, „nimeni nu poate să scape de moarte, nici 
să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare” (Psalmul 48, 7). Din acest 
motiv durerea era mare pentru Iair, conducătorul sinagogii din Capernaum, a 
cărui fiică, în vârstă de doisprezece ani, era grav bolnavă și se aștepta să 
moară. Încrezător în puterea dumnezeiască a lui Iisus din Nazaret, merge la 
El și, căzându-I la picioare, Îl roagă să o vindece (Marcu 5, 22-23; Luca 8, 
41). Iisus pornește spre casa lui Iair, pentru a-i împlini rugămintea. Urmează 
vindecarea de către Iisus a unei femei ce avea de doisprezece ani scurgere 
de sânge (Marcu 5, 25-34; Luca 8, 43-48). În timp ce mulțimile prezente 
admirau minunea vindecării acestei femei bolnave, a venit cineva la Iair 
zicând: „A murit fiica ta, nu mai osteni pe Învățătorul” (Marcu 5, 35; Luca 
8, 49). Auzind aceasta Iisus i-a zis tatălui îndurerat: „Nu te teme. Crede 
numai” (Marcu 5, 36; Luca 8, 50). Intrând în casă împreună cu Iair, soția 
acestuia și câțiva dintre cei ai casei, Iisus a apucat copila de mână și a grăit: 

                         
1 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, FERICITUL AUGUSTIN, PSEUDO-CIPRIAN, 
Scrieri despre moarte și înviere, I, Ed. IBMBOR, București, 2018, p. 95. 



24 

„Talita kumi, care se tâlcuiește: Fiică, ție îți zic, scoală-te!” (Marcu 5, 41) și 
îndată copila a înviat, a început să umble și - zice Evanghelistul Marcu - toți 
s-au mirat îndată cu uimire mare” (Marcu 5, 42). Aceasta este prima minune 
a învierii. 

A doua minune a învierii unui mort a avut loc la intrarea în cetatea 
galileeană Nain. Înconjurat de mulțime, Iisus a întâlnit un convoi mortuar, 
care ducea spre cimitir pe unicul fiu al unei văduve, a cărei inimă era 
cuprinsă de mare durere. Cunoscând această durere, Iisus, îndreptându-Se 
spre cel răposat, a zis: „Tinere, ție îți zic, scoală-te!” (Luca 7, 14). La auzul 
chemării lui Iisus Hristos, „Începătorul vieții” (Fapte 3, 15), tânărul a înviat. 

A treia minune a învierii a săvârșit-o Iisus în Betania, localitate 
situată la cincisprezece stadii de Ierusalim. Aici a înviat pe Lazăr cel mort 
de patru zile (Ioan 11, 38-54). Mulți dintre iudeii care veniseră și au văzut 
minunea învierii săvârșită de Iisus Hristos au crezut în El.  

După minunea învierii lui Lazăr, Iisus Hristos a intrat triumfal în 
cetatea Ierusalimului, călare pe mânzul asinei. Impresionați de minunea 
învierii lui Lazăr, dar știind și celelalte minuni săvârșite cu puterea-I 
dumnezeiască și apreciind învățăturile propovăduite, mulțime mare de 
oameni L-a întâmpinat cu mult entuziasm. În mâini purtau ramuri de finic, 
au așternut hainele în calea Lui și cu inimile cuprinse de bucurie, strigau: 
„Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Osana întru cei de 
sus!” (Matei 21, 9). A fost ziua în care Iisus Hristos a primit slava pe care o 
merita pe deplin, ca Împărat puternic al universului. Datorită acestui fapt, 
„arhiereii și fariseii au adunat sinedriul și ziceau: Ce facem, pentru că Omul 
acesta face multe minuni. Dacă-L lăsăm așa, toți vor crede în El și vor veni 
romanii și ne vor lua țara și neamul (Ioan 11, 47- 48) și în ziua aceea au 
hotărât să-L ucidă” (Ioan 11, 53). 

 După această zi a urmat arestarea lui în Grădina Ghetsimani. Toată 
mulțimea L-a părăsit, chiar și ucenicii care i-au fost tot timpul în preajmă, 
care L-au părăsit de frica pedepsei autorităților vremii. Singur, Iisus a 
îndurat toate loviturile, batjocoririle, disprețul, pălmuirile, cununa de spini. 
A îndurat răstignirea pe cruce, cea mai dureroasă condamnare la moarte. Cu 
adâncă durere S-a rugat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
părăsit?” (Matei 27, 46). Apoi, cu o ultimă sforțare, rostește: „Săvârșitu-s-a” 
(Ioan 19, 30). Brațele Lui întinse pe Crucea plină de Sângele vărsat 
îmbrățișează întreaga omenire, pe care o iubește mai mult decât propria Lui 
viață. El Însuși a spus: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca 
sufletul lui să și-l pună pentru prietenii Săi” (Ioan 15, 13). Văzând cu ochii 
minții noastre pe Iisus însângerat așezat în mormânt, să-L preaslăvim cu 
recunoștință și evlavie, fiindcă prin sângele Său avem răscumpărarea „și 
iertarea păcatelor, după bogăția harului Său” (Efeseni 1, 7). 
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Iubiți credincioși, 
 
Așezat în mormântul pecetluit, ca un înfrânt, Fiul Omului a biruit 

puterile întunericului și, sfărâmând cătușele morții, S-a ridicat din mormânt 
în a treia zi, ca un Domn biruitor și Mântuitor spre slava veșniciei. Învierea 
Sa din morți reprezintă cea mai mare minune dintre toate minunile. Inimile 
noastre sunt cuprinse de bucurie, fiindcă Iisus Hristos a biruit iadul și 
moartea. El, Hristos-Cuvântul, a murit cu trupul pe care Și L-a asumat, nu în 
dumnezeirea Sa, în care a continuat să rămână. Zice Fericitul Augustin că, 
prin Învierea din morți, Iisus Hristos „Și-a făcut o nedreptate Lui”, o 
smerenie, să rămână model pentru neamul omenesc. Prin urmare El, Cel 
înviat cu trupul din morți, va învia și trupurile tuturor oamenilor, spre a 
moșteni viața veșnică.2 

  Minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos a fost, datorită 
importanței, în atenția celor patru evangheliști și a Sfântului Apostol Pavel, 
care au relatat în scris cele întâmplate. Sfântul Apostol Ioan ne relatează, în 
capitolul 20 al Evangheliei sale, că „în ziua cea întâi a săptămânii (adică 
Duminica), Maria Magdalena a venit dis-de-dimineață la mormânt, fiind 
încă întuneric, și a văzut piatra ridicată” (Ioan 20, 1). Cu inima plină de 
durere plângea și, aplecându-se spre mormânt, a văzut doi îngeri în veșminte 
albe „șezând unul către cap și altul către picioare, unde zăcuse trupul lui 
Iisus” (Ioan 20, 12). După câteva clipe i s-a arătat Iisus Hristos Cel înviat și 
i-a zis: „Maria..., mergi la frați și le spune: Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl 
vostru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru” (Ioan 20, 16-17). Deplin 
încredințată că Iisus a înviat cu trupul, Maria Magdalena a vestit ucenicilor 
că a văzut pe Domnul (Ioan 20, 18). 

Scrie, de asemenea, Sfântul Ioan Evanghelistul că, seara, tot în ziua 
întâi a săptămânii, Iisus s-a arătat ucenicilor care stăteau ascunși, cu ușile 
încuiate de frica iudeilor, și le-a spus: „Pace vouă! și zicând acestea, le-a 
arătat mâinile și coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând că este 
Domnul” (Ioan 20, 20). Intrând Iisus la ei, prin ușile încuiate, i-a convins că, 
într-adevăr, a înviat, de aceea s-au bucurat. Trupul Său, după Înviere, nu mai 
avea lipsă de mâncare și băutură, însă a luat înfățișare umană ca să-L 
recunoască, să-i încredințeze pe ei de Învierea Sa. A călătorit cu Luca și 
Cleopa pe drumul Damascului și, când a fost recunoscut, S-a făcut nevăzut. 
Sfântul Apostol Toma, care nu era cu ei când li S-a arătat Iisus Cel înviat, 
auzind pe ceilalți apostoli afirmând cu entuziasm „am văzut pe Domnul!” 
(Ioan 20, 25), a rămas nedumerit. Nu-i venea să creadă și, îndoit fiind, a zis: 
„Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune 
degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, 

                         
2 IBIDEM. 
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nu voi crede. Și, după opt zile, ucenicii Lui erau iarăși înăuntru, și Toma 
împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a 
zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile 
Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios, ci 
credincios. A răspuns Toma și I-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu! 
Iisus I-a zis: Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au 
crezut!” (Ioan 20, 25-29).  

Sfinții Apostoli au propovăduit lumii cu toată convingerea credința 
în Învierea Domnului. Fiind la Ierusalim la Sărbătoarea Rusaliilor, Sfântul 
Apostol Petru a cuvântat mulțimii: „Să știe toată casa lui Israel, că 
Dumnezeu pe Acest Iisus pe care voi L-ați răstignit, L-a înviat și L-a făcut 
Domn și Hristos, iar noi toți suntem martori” (Faptele Apostolilor 2, 36 și 
32). 

Sfântul Apostol Pavel, care L-a cunoscut pe Hristos pe drumul 
Damascului, a mărturisit Învierea din morți în cea de-a treia zi. El scrie 
corintenilor: „Și a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și i S-a 
arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece. S-a arătat la peste cinci sute de frați 
deodată, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au și adormit (I 
Corinteni 15, 4-6).  

 
Iubiți frați creștini, 
 
Prin minunea Învierii Sale, Iisus Hristos demonstrează lumii întregi 

că moartea nu mai poate pune capăt existenței noastre. Ea, moartea, a 
devenit numai un hotar care desparte viața pământească de viața cea 
veșnică. Biruința asupra morții demonstrează că Iisus Hristos nu este un 
Dumnezeu al morților, ci al viilor, fiindcă toți trăiesc în El (Luca 20, 38). Cu 
inimile pline de speranță, mărturisim Învierea ori de câte ori spunem, rostind 
Crezul (adică Simbolul de credință): „Aștept învierea morților și viața 
veacului ce va să fie”! 

Învierea Domnului ne aduce siguranța sau garanția învierii 
trupurilor. Această învățătură a fost arătată de Sf. Apostol Pavel: „Și de 
vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om și învierea morților. 
Căci, precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia” (I Corinteni 
15, 21-22). 

Sfântul Apostol Pavel a scris în multe locuri din epistolele sale 
despre învierea celor morți. El afirma foarte clar că: „Cel ce a înviat pe 
Domnul Iisus ne va învia și pe noi” (II Corinteni 4, 13-14). Aceasta a fost 
credința părinților, a mucenicilor și a bunilor creștini. 

Tertulian, Sfântul Ignatie Teoforul și alții au mărturisit că în vremea 
lor creștinii credeau în învierea morților. Au mai fost și unii dintre aceia 
care, îndoindu-se de realitatea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, nu 
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puteau crede că morții vor învia, dar au fost și oameni de știință care au 
crezut. Se spune că Isaac Newton († 1727) a fost întrebat de unii dintre 
studenții săi cum poate crede, sau cum poate fi convins el, care este om de 
știință, că morții vor învia. Om credincios, marele fizician și astronom, care, 
inspirat de Dumnezeu, a descoperit legea gravitației, le-a demonstrat cum 
imposibilul devine posibil. El a luat un pumn de nisip, l-a pus pe o masă în 
laboratorul său, apoi a adus pilitură de fier pe care a pus-o peste nisip și le-a 
amestecat. A întrebat apoi pe studenți dacă este posibil să se aleagă pilitura 
de fier de nisip. Toți au spus că este imposibil să fie aleasă pilitura. Cu 
ajutorul unui magnet pe care l-a purtat pe deasupra nisipului, el a extras 
pilitura de fier. Apoi a argumentat că dacă el a putut face cu ușurință aceasta 
și Dumnezeu, Care a creat omul din țărână și i-a dat suflet viu, poate aduna 
toate părticelele corpului omenesc descompus și să-l învieze.  

Creația universului și a lumii văzute a fost o minune, Învierea 
Domnului a fost o mare minune, tot minune va fi și învierea morților la a 
doua venire a lui Hristos. La sfârşitul veacurilor, îngeri vor suna din trâmbițe 
ce vor fi auzite pe suprafaţa întregului pământ, iar toți cei morţi vor ieşi din 
morminte. „Trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși, iar noi ne vom 
schimba. Căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și 
acest (trup) muritor să se îmbrace întru nemurire” (I Corinteni 15, 52-53).  

Este știut că după despărțirea sufletului de trup are loc judecata 
particulară a sufletului. Întrucât faptele bune sau rele au fost săvârșite și cu 
trupul, Dumnezeu a rânduit judecata universală, de la sfârșitul veacurilor, 
îndată după învierea generală (învierea morților), pentru ca sufletul și trupul 
să primească împreună răsplata sau pedeapsa. Sfântul Apostol Pavel scrie în 
acest sens: „Noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al 
lui Hristos, ca fiecare să primească după cele ce a făcut prin trup, ori bine, 
ori rău” (II Corinteni 5, 10). 

Trupurile înviate ale drepților se vor asemăna cu Trupul înviat pe care 
L-a avut Iisus Hristos după Înviere (Filipeni 3, 21). Trebuie să reținem că 
trupurile înviate vor fi nestricăcioase, fără defecte, nemuritoare (I Corinteni 
15, 42; 52). Vor fi şi diferenţe între aceste trupuri, şi anume, trupurile celor 
drepți vor străluci ca soarele (Matei 13, 43), iar  trupurile înviate ale celor 
păcătoși, deşi nestricăcioase, vor simţi după judecata obştească chinurile și 
durerea. Aceasta se subînţelege din cuvintele Sfântului Ioan Evanghelistul 
care zice: „Vine ceasul, când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor 
ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele 
rele spre învierea judecății” (Ioan 5, 28-29).  

 Iisus Hristos spune: „Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, 
chiar dacă va muri, va trăi; și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în 
veac” (Ioan 11, 25-26). După învierea cea de obște oamenii, deși vor avea o 
înfățișare schimbată, se vor recunoaște între ei, rudele, prietenii. 
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Iubiți fii duhovnicești, 
 
În încheierea acestui cuvânt pastoral, vă propun să cugetăm la cei 

trei morţi înviaţi la care ne-am referit mai înainte. Cei trei morți înviați 
reprezintă, după Fericitul Augustin, trei feluri de păcătoși pe care Hristos îi 
trezește și astăzi. Fiica lui Iair, moartă și înviată în casă de Iisus Hristos 
reprezintă pe acei oameni care au păcatul înlăuntrul lor, în inimă, dar nu l-au 
săvârșit cu fapta. Fericitul Augustin zice că dacă cineva a fost cuprins de 
vreo poftă, a consimțit în inimă. El a fost inspirat de Predica de pe munte a 
lui Iisus Hristos, unde se spune că „oricine se uită la femeie poftind-o, a 
săvârșit adulter cu ea în inima lui” (Matei 5, 28). În acest caz omul „nu s-a 
apropiat încă cu trupul de ea, dar a consimțit în inimă. Are un om mort 
înlăuntru, dar încă nu l-a scos afară. Și se întâmplă, după cum știm, ca 
oamenii să simtă în ei zilnic așa ceva, iar uneori aud cuvântul lui Dumnezeu 
– ca și cum Domnul le-ar spune: «Scoală-te!» –, condamnă faptul că au 
consimțit la nedreptate și se trezesc spre mântuire și dreptate. Cel mort se 
trezește în casă, inima se trezește în camera ascunsă a gândurilor. Această 
înviere a sufletului mort are loc înlăuntru, în cele ascunse ale conștiinței, ca 
între pereții casei”.3 

Fiul înviat al văduvei din Nain reprezintă pe aceia care consimt cu 
mintea păcatul și trec la fapte, adică săvârșesc păcatul. Este „ca și cum ai 
scoate mortul și astfel apare în public ceea ce zicea în secret”.4 În această 
situație, sărmanul om care a greșit nu rămâne, prin milostivirea lui 
Dumnezeu, lipsit de nădejde. Zice Fericitul Augustin că „cel care a păcătuit 
deja cu fapta, dacă este mișcat și pătruns de cuvântul adevărului, se trezește 
la cuvântul lui Hristos, ajunge din nou viu. Au putut să păcătuiască cu fapta, 
dar nu pot să piară pentru totdeauna”.5 

 Tot Fericitul Augustin spune că cei care fac „ceea ce este rău, se 
întâmplă să dezvolte un obicei rău, în așa măsură încât din pricina 
obișnuinței nu mai sunt în stare să vadă răul, ajung apărători ai faptelor rele 
și se supără atunci când li se atrage atenția, precum cei din Sodoma, care, 
odinioară, i-au spus bărbatului drept care îi apostrofa pentru răutățile lor: 
«Tu ai venit să locuiești (aici), nu să dai legi» (Facere 19, 9). În așa măsură 
se obișnuiseră cu felul lor de viață rușinos, încât deja (pentru ei) răutatea 
devenise dreptate și ajunsese să fie ocărât mai degrabă cel care voia să le 
interzică decât cel care săvârșea (faptele de rușine). Astfel de oameni, 
apăsați de un asemenea obicei rău, sunt ca și îngropați. Acea piatră mare, 

                         
3 IBIDEM, p. 100. 
4 IBIDEM, p. 106. 
5 IBIDEM, p. 100. 
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pusă la mormânt, reprezintă puterea extraordinară a obiceiului, prin care este 
apăsat sufletul, căruia nu i se îngăduie nici să se scoale, nici să respire”.6 

 
Iubiți fii sufletești, 
 
Punându-vă la inimă aceste cuvinte de folos duhovnicesc, să ne 

rugăm ca Hristos Cel Înviat, Domnul şi Stăpânul vieţii, să ne ajute să ne 
ridicăm „din moarte la viață ”, iar  întreaga noastră viețuire pe pământ să fie 
o împreună-călătorie cu El. Chiar dacă nu reușim să Îl cunoaștem pe deplin 
de la începutul drumului nostru în această lume, El ni se va descoperi, ca un 
Părinte iubitor, în Sfânta Liturghie, prin împărtășirea cu Trupul și Sângele 
Său. 

Acum, la Praznicul Învierii, vă doresc din adâncul sufletului să aveți 
parte de har, pace, binecuvântare, sănătate și nenumărate bucurii 
duhovnicești, iar după învierea cea de obște, să avem parte de Hristos Cel 
Înviat a treia zi din morți și să auzim cuvintele Sale de binecuvântare și 
moștenire a Împărăției lui Dumnezeu: „Veniți binecuvântații Tatălui Meu, 
moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii” (Matei 25, 
34). Amin! 

 
HRISTOS A ÎNVIAT! 

 
Vă îmbrățișează cu multă dragoste, al dumneavoastră Părinte duhovnicesc, 

 
 

 
† NICODIM 

 
Episcopul Severinului și Strehaiei 

                         
6 IBIDEM, pp. 100-101. 
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Pastorală la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos 2019 
 

Cine a mai pomenit vreodată ca Dumnezeu să se facă om?  
Dar ca Acesta să moară pentru noi?  

 
† SEBASTIAN 

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, 
 

Clerului şi credincioșilor din ținuturile Oltului și Romanaților 
 

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,  
Preacuvioase Maici și iubiţi credincioşi, 
 
Dezamăgiți de predica Mântuitorului Iisus Hristos, Care a clamat tot 

timpul o altă Împărăție (In. 18, 36), în pofida dorinței conaționalilor Săi de 
a-i scăpa de împărăția romană, iudeii L-au arestat, L-au bătut, L-au 
batjocorit și L-au omorât pe Domnul, răstignindu-L pe cruce. Astfel, pentru 
o clipă chiar au crezut că au scăpat lumea de un impostor și că au adus astfel 
„închinare lui Dumnezeu” (In. 16, 2). Numai că... nu a fost așa!  

Iisus Hristos nu era un pretins mesia! Nu a fost un simplu profet, ca 
mulți alții, dornici să întemeieze o religie în plus, ci chiar era Dumnezeu și, 
de aceea, a înviat! Dumnezeu fiind, moartea nu a putut să-L stăpânească. 
Domn vieții și al morții, a biruit moartea și a înviat, încercând și în felul 
acesta să-l convingă pe om de dumnezeirea Sa și să-L atragă la Sine. 

 
Fraților, 
 
Întreaga istorie a mântuirii omului stă mărturie dorinței arzătoare a 

Domnului de a fi și noi „acolo unde este El” (In. 12, 26); de a reveni și a 
rămâne în dragostea Lui. Aceasta s-a întâmplat pentru că oamenii − 
dintotdeauna, ca și astăzi – „s-au depărtat de El și de harul Lui”. Dar 
Dumnezeu, iubind atât de mult neamul omenesc, a făcut nenumărate 
încercări de a-l readuce la Sine:  

 i-a grăit prin profeți (Lc. 1, 70);  
 dar i-a vorbit și în mod direct, când S-a arătat la stejarul din 

Mamvri, în chipul celor Trei Tineri (Fc. 18), și lui Moise pe Muntele sfânt 
(Ieș. 19); 

 a făcut minuni în pustie (Num. 14, 22) și a păzit nevătămat pe 
poporul Său în atâtea rânduri, în chip miraculos. 

Cu toate acestea, însă, oamenii nu s-au lăsat înduplecați și tot s-au 
îndepărtat de El și de harul Lui, astfel încât, în cele din urmă, a hotărât să 
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facă ceva nemaiauzit și de neînchipuit pentru Dumnezeu − S-A FĂCUT 
OM!... „S-a întrupat din Fecioara Maria și S-a făcut om”, după cum 
spunem în Crez. Și, devenind om și petrecând în mijlocul nostru, Hristos 
Dumnezeu ne-a învățat și mai bine și mai pe înțeles Legea Sa, pe care Însuși 
a numit-o „Testamentul sau Legământul cel nou”, și a făcut minuni „pe care 
nimeni dintre oameni nu le-a mai făcut” (In. 15, 24).  

Dar nici așa oamenii nu s-au lăsat convinși; nici în felul acesta nu a 
reușit să-i recucerească pe cei ce „se depărtaseră de harul Lui” și, pentru 
aceea, a recurs la un alt gest – cu totul uimitor pentru un Dumnezeu și la 
care nimeni nu s-ar fi așteptat vreodată − ȘI-A DAT VIAȚA PENTRU 
NOI!...  

Unde ați mai auzit aceasta vreodată, să moară Dumnezeu pentru 
oameni? Da, a murit în locul nostru! Vrând să ne spună, parcă: dacă nu Mă 
credeți, viu fiind între voi, credeți-Mă, măcar, văzându-Mă mort! Iar aceasta 
a făcut-o Domnul, știind că moartea este dovada supremei iubiri: „Mai mare 
dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul său să și-l pună pentru 
prietenii săi” (In. 15, 13). 

Apoi, pentru că la Dumnezeu moartea nu este ceea ce cred cei mai 
mulți despre ea – câtă vreme ea este plata păcatului, iar Domnul era fără de 
păcat (Evr. 4, 15) − Hristos a înviat, arătând că nu moartea este sfârșitul 
vieții, ci, dimpotrivă, tot viața este și sfârșitul morții. Hristos a înviat, 
arătând oamenilor că El era mai mult decât înțeleseseră ei despre Dânsul și 
decât ceea ce putuseră ei să vadă la El! Că, adică, nu a fost un simplu profet 
sau un simplu om − ba încă și omorât pe cruce, laolaltă cu tâlharii de rând − 
ci era ceea ce Se dovedise a fi – DUMNEZEU!  

Acest fapt ne arată nouă, frații mei, că în Persoana Domnului Hristos 
am avut și avem Dumnezeu; pe El, Care ne-a predat Legea și învățătura 
aceasta sfântă, pe care noi o numim Creștinism. Nu vreun învățător lumesc 
și muritor ne-a predat nouă acestea, ci Însuși Dumnezeu întrupat, ceea ce și 
denotă superioritatea și sfințenia credinței noastre creștine. Dacă alte 
credințe au fost întemeiate de profeți sau oameni mai mult sau mai puțin 
inspirați, credința noastră a fost întemeiată de Dumnezeu Însuși. Niciun alt 
întemeietor de religie responsabil nu a pretins că este Dumnezeu: nici 
Mahomed, nici Confucius, nici Buda și nici ceilalți promotori de sisteme ori 
idei religioase. Numai Hristos a pretins aceasta și, pe drept, pentru că a fost 
și este Dumnezeu. 

De aceea, să arătăm credință și recunoștință Domnului nostru! Să ne 
arătăm demni de un astfel de Dumnezeu, Care a venit între noi, a trăit în 
mijlocul nostru, a murit și a înviat pentru noi! Să-L credem pe Cuvântul 
Legământului Său, al Testamentului celui nou, care ne poate da viață chiar 
și dincolo de mormânt, așa cum și Domnul Însuși S-a arătat viu dincolo de 
moarte! Să-I urmăm Lui, Care ne-a arătat calea: „Eu sunt Calea, Adevărul și 
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Viața” (In. 14, 6)! Să facem fapte bineplăcute Lui, ca astfel să ne 
învrednicim și noi harului Său și să viem în veci alături de El, în Împărăția 
Sa cea veșnică, Amin.  

 
Hristos a înviat! 

 
† SEBASTIAN, 

 
Episcopul Slatinei şi Romanaţilor 
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STUDII 
 

Omul trupesc în gândirea mistică a Sfântului Maxim 
Mărturisitorul. O analiză a vieții pătimașe 

 
 

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

 
Cuvinte cheie: Sf. Maxim Mărturisitorul, viața pătimașă,  

omul trupesc, omul spiritual 
Keywords: St. Maximus the Confessor, the sinful life,  

the flesh man, the spiritual man 
 

Patimi și afecte 
Patimile, în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, arată căderea 

fiinţei umane în materialitatea lucrurilor, robie, lipsa oricărui sens de viaţă 
în valoare, setea neîmplinită de infinit şi înrădăcinarea în răutate, 
neînţelegerea sinelui şi a aproapelui şi urâţenia întregii ființe umane. Lipsa 
de satisfacție se datorează atât patimii în sine, cât şi obiectelor care satisfac 
patimile. Obiectele pe care patimile le caută nu pot să îl satisfacă pe om 
pentru că ele sunt finite şi, ca atare, nu corespund setei nemărginite a 
patimilor. Omul pătimaş se află într-o continuă preocupare cu nimicul, căci 
caută să-şi astâmpere setea infinită cu nimicul patimilor sale, odată cu 
obiectele pe care le înghit acelea se transformă în nimic, fiind prin firea lor 
reductibile la nimic. De fapt, patima are prin fire de-a face numai cu obiecte, 
iar pe acestea le caută numai pentru că pot fi complet sub stăpânirea eu-lui, 
la discreţia lui. Dar obiectele sunt prin firea lor finite, atât ca izvoare de 
satisfacţie, cât şi ca durată, trecând uşor în neexistenţă, prin consumaţie. 
Chiar când patima are nevoie şi de persoana umană pentru a se satisface, o 
reduce şi pe aceasta tot la caracterul de obiect, sau vede şi foloseşte din ea 
numai latura de obiect, scăpându-i adâncurile indefinite ascunse în latura de 
subiect. Patima în sine se explică prin faptul că omul, având o bază 
spirituală, are o tendinţă spre infinit care se manifestă şi în patimi. În patimi 
această tendinţă este întoarsă de la autenticul infinit care este de ordin 
spiritual, spre lumea finită, care dă numai iluzia infinitului.2 În mișcarea sa, 
omul nu se mulţumește numai cu participarea la adevăratul şi singurul 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie, în coll. PG, vol. 90, col. 
233. Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitatea Ortodoxă. Ascetica şi Mistica, Ed. 
IBMBOR, București, 1992, p. 36. 
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infinit, Dumnezeu, ci vrea să devină el însuşi centrul infinitului sau se crede 
că este un asemenea centru. Lăsându-se amăgit de setea după infinit al firii 
sale, el caută să absoarbă în sine sau să-şi subordoneze tot ce intră în această 
relaţie de subordine faţă de sine, adică obiecte moarte, lucruri finite. Aceste 
lucruri îl robesc și patimile care-l poartă spre ele îi mută centrul de la 
Dumnezeu la lume. Din acest punct de vedere patima se arată a fi un nod de 
contraziceri, pe de o parte fiind expresia unui egoism, ce face toate lucrurile 
să graviteze în jurul său, iar pe de altă parte ea tinde spre o transformare a 
lumii exclusiv într-un centru de preocupări. Deci, patima este atât un produs 
al voinţei de suveranitate egocentrică, cât și o forţă care coboară pe om la 
starea unui obiect purtat încoace şi încolo fără voia lui. Pe de o parte, patima 
caută infinitul, iar pe de altă parte se alege cu nimicul.3 Datorită acestui fapt 
patima este iraţională, lucrând într-un mediu raţional. Suprema ei 
iraţionalitate se arată în faptul că, deşi omul pătimaş îşi dă seama tot mai 
mult că lucrurile finite nu pot răspunde aspiraţiei lui după infinit, iar această 
constatare îl umple de plictiseală şi descurajare, totuşi el continuă să se lase 
purtat în momentul următor de patima sa egoistă. Comportamentul omului 
este în patimă ca şi când ar absorbi infinitul, nedându-şi seama că infinitul 
nu poate fi absorbit. Cel fără margini este Dumnezeu Care nu poate fi 
cuprins fără voia Sa. Preasfânta Treime, ca Treime de Persoane, este subiect 
cu care omul, ca să rămână în veșnica fericire, trebuie să intre în comuniune. 

Desigur, patimile, prin iraţionalitatea lor, prin caracterul lor 
amăgitor, prin abaterea omului de la ţinta sa adevărată, ţin fiinţa umană într-un 
întuneric de neştiinţă de neimaginat. Nevoitorul, luptând împotriva patimilor 
se izbăvește de neştiinţă și se întoarce spre adevărata infinitate a lui 
Dumnezeu, ca ţintă a vieţii sale. Astfel se eliberează de sub robia lumii şi de 
sub tirania pe care o reprezintă patimile, ajungând la nepătimire. Sfântul 
Maxim vorbește adesea despre această iubirea egoistă de sine, zicând: 
„Iubirea trupească de sine este iubirea pătimaşă şi neraţională faţă de trup. 
Ei i se împotriveşte iubirea şi înfrânarea. Cel ce are iubirea trupească de 
sine e vădit că are toate patimile”.4 Cum constatăm, iubirea pătimașă 
produce sfâşiere şi dezordine în fiinţa umană, slăbind-o, pe de o parte, şi 
dezordine în relaţiile dintre oameni, pe de altă parte. Continuarea vieții în 
patimă slăbește sufletul și aduce mare dezordine atât sieși cât şi semenilor 
săi. De fapt, patimile sunt opusul iubirii adevărate, singura care poate să 
restabilească armonia între oameni. Sfântul Maxim înţelege dezastrul pe 
care-l produc patimile atunci când zice: „Cel ce se apleacă de bunăvoie spre 
mângâierile trupului este atras de povara lanţurilor, de griji adică, şi cade 

                         
3 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitatea Ortodoxă. Ascetica şi Mistica, p. 57. 
4 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, „Capitole despre dragoste”, în coll. Filocalia, vol. 2, 
traducere de pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 2008, p.103. 
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de la Dumnezeu, întorcând grija şi căutarea Împărăţiei lui Dumneze, spre 
ceea ce nu-i îngăduit, spre viaţa pământească adică, mintea căzând de la 
Dumnezeu în simţuri”.5 

Există și patimi ireproșabile care au existența în afectele naturale. 
Sfântul Maxim, tâlcuind întrebarea 55 din Răspunsurile către Talasie, 
spune: „«Copiii» sunt poate gândurile referitoare la afectele fireşti şi 
nevinovate şi independente de voia noastră, iar «femeile», fie cugetările, fie 
poftele şi plăcerile naturale care nu aduc nicio osândă celor ce le au, fiind 
urmarea necesară a poftirii naturale. Pentru că şi hrana cea mai simplă ne 
produce o plăcere naturală, chiar dacă nu voim, întrucât ne satisface 
trebuinţa de mai înainte. La fel băutura, prin faptul că potoleşte neplăcerea 
setei, sau somnul prin faptul că reînnoieşte puterea cheltuită prin veghere. 
De asemenea toate celelalte funcţiuni ale firii noastre, care sunt pe de-o 
parte necesare pentru susţinerea ei, iar pe de alta folositoare celor ce se 
sârguiesc pentru dobândirea virtuţii. Toate acestea, măcar că nu se numără 
împreună cu bărbaţii, ies totuşi împreună cu orice minte care fuge de 
confuzia păcatului, ca nu cumva aceasta să fie ţinută din pricina lor în 
robia patimilor condamnabile şi contrare firii, care atârnă de voia noastră 
şi nu-şi au în altceva sursa în noi decât în mişcarea afectelor conforme cu 
firea. Dar nu se numără împreună, întrucât afectele care conservă firea în 
viaţa de aici nu se pot muta împreună cu noi la viaţa nemuritoare şi 
veşnică”.6 După cum constatăm, aceste afecte sunt numite de Sfântul Maxim 
tot patimi, întrucât reprezintă şi ele o trăsătură de pasivitate a firii noastre. 
De noi ţine naşterea şi creşterea lor precum şi eliberarea noastră de ele. Însă 
afectele conforme cu firea nu atârnă câtuşi de puţin de noi. Ele ţin de fire nu 
de voinţă, nefiind condamnabile, dimpotrivă sunt necesare firii noastre, 
ajutând la conservarea ei. De bună seamă că aceste afecte n-au fost create 
odată cu firea, ci au odrăslit în fire după căderea omului din starea de 
desăvârşire, în partea mai puţin raţională a firii, accentuând trăsăturile 
iraţionale ale acesteia. Dacă omul se abate de la conduita morală, ele devin 
rele, omul legându-se prin ele exclusiv de lumea în care trăiește. Cât 
privește afectivitatea trupească legată de starea actuală a noastră, este ceva 
inferior în raport cu firea noastră, dar totuşi ceva necesar în existenţa ei 
pământească actuală, contribuind la creşterea noastră în viaţa spirituală. 
Sfântul Maxim nu este adversarul vieţii biologice, ci recomandă 
disciplinarea acesteia prin asceză și stăpânire de sine. În felul acesta afectele 
pot primi o trăsătură spirituală şi pot da un accent sporit iubirii noastre de 

                         
5 IDEM, Ambigua, în coll. PSB, vol. 80, traducere, introducere şi note de pr. prof. Dumitru 
Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 1983, p. 68. 
6 IDEM, „Răspunsuri către Talasie”, în coll. Filocalia, vol. 3, traducere de pr. prof. 
Dumitru Stăniloae, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 267.  
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Dumnezeu. Devenind transparente pentru Dumnezeu şi pentru mintea ce 
caută spre Dumnezeu, afectele se transfigurează şi se spiritualizează, prin 
trecerea energiei lor din planul fiziologic în cel spiritual.7 Sfântul Maxim dă 
în sensul acesta explicația celor doi pomi din Rai, pomului vieţii şi pomului 
cunoştinţei binelui şi răului şi adeziunii lui Adam la cel din urmă: „Pomul 
vieţii şi celălalt pom se deosebesc mult şi negrăit, prin însuşi faptul că el 
este numit pomul vieţii, iar celălalt nu al vieţii, ci numai al «cunoştinţei 
binelui şi răului». Căci pomul vieţii e desigur făcător de viaţă iar pomul 
care nu-i al vieţii, e vădit că e făcător de moarte. Pentru că pomul care nu e 
făcător de viaţă, deoarece nu a fost pom al vieţii, desigur că va fi numit 
făcător de moarte, odată ce nimic altceva nu se deosebeşte, prin opoziţie, de 
viaţă. Afară de aceasta pomul vieţii şi ca înţelepciune se deosebeşte foarte 
mult de pomul cunoştinţei binelui şi răului, care nici nu e înţelepciune. Căci 
proprii înţelepciunii sunt lipsa de raţiune şi simţirea. Deci, întrucât omul a 
venit în existenţă alcătuit din suflet mintal şi din trup înzestrat cu simţire, 
după un prim înţeles, pomul vieţii e mintea sufletului, în care îşi are scaunul 
înţelepciunea, iar pomul cunoştinţei binelui şi răului e simţirea trupului, în 
care e vădit că se află mişcarea neraţională. Omul, primind porunca 
dumnezeiască să nu se atingă prin experienţă cu fapta de această simţire, n-
a păzit-o. Amândoi pomii, adică atât mintea cât şi simţirea au, după 
Scriptură, puterea de a deosebi între cele spirituale (inteligibile) şi cele 
supuse simţurilor (sensibile), între cele vremelnice şi cele veşnice. Mai bine 
zis ea, fiind puterea de discernământ a sufletului, îl convinge ca de cele 
dintâi să se prindă cu toată sârguinţa, iar pe celelalte să le dispreţuiască. 
Iar simţirea are puterea de a deosebi între plăcerea şi durerea trupului. Mai 
bine zis, aceasta fiind o putere a trupurilor însufleţite şi sensibile, convinge 
pe om să îmbrăţişeze pe cea dintâi (adică plăcerea) şi să respingă pe cea 
de-a doua (durerea). Când deci omul nu e preocupat de-a face altă 
deosebire decât aceasta, dintre simţirea trupească de plăcere şi durere, 
calcă porunca dumnezeiască şi mănâncă din pomul cunoştinţei binelui şi 
răului. El are adică iraţionalitatea simţirii ca singurul mijloc de 
discernământ în slujba conservării trupului. Iar prin ea se prinde cu totul de 
plăcere ca de ceea ce e bun şi se fereşte de durere ca de ceea ce e rău. Când 
însă e preocupat de-a face cu mintea numai deosebirea dintre cele 
vremelnice şi cele veşnice, păzeşte porunca divină, mâncând din pomul 
vieţii. El are adică atunci înţelepciunea aflătoare în minte, ca singurul 
mijloc de discernământ în slujba susţinerii sufletului. Iar prin ea se 

                         
7 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitatea Ortodoxă. Ascetica şi Mistica..., pp. 
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străduieşte după slava celor veşnice, ca după adevăratul bine şi se reţine de 
la stricăciunea celor vremelnice, ca de la ceea ce e rău”.8 

Desigur, în afară de patimile ireproșabile există în viața omului 
patimile reproșabile, păcătoase. Sfântul Maxim, interpretând simbolul celor 
doi pomi, ne-a indicat şi cauzele primordiale ale patimilor. Patima în fiinţa 
ei este o întoarcere a aspiraţiei infinite a omului spre altă ţintă decât cea 
naturală, spre lumea care îngustează şi face pe om egoist şi nu spre 
Dumnezeu, Care-l lărgeşte şi-l face bun. Sesizarea lui Dumnezeu şi a 
binecuvântărilor Sale devine pentru fiinţa umană mai dificilă decât cea a 
lumii cu chemările, făgăduinţele şi efemerităţile ei facile. Omul şi-a pus 
toată energia şi activitatea minţii în slujba simţurilor, amestecându-se „în 
simţire”, realizând astfel o cunoaştere compusă şi pierzătoare a celor 
sensibile, producătoare de patimă. Astfel mintea şi-a uitat de rostul ei 
propriu, de a cunoaşte pe Cel înrudit cu ea, Care este şi Persoană în stare să 
umple dorul ei infinit de cunoaştere cu infinitatea Lui şi a intrat într-o slujbă 
străină, inferioară ei, care nu-i poate satisface setea de infinit.9 În acest 
context, simţirea are un îndoit conţinut şi un îndoit înţeles: unul gnoseologic 
şi altul afectiv. Calitatea aceasta a ei de a sesiza, prin lucrarea de percepţie, 
plăcerea ce o pot da lucrurile, sau de a experia în perceperea lor o senzaţie 
de plăcere, o face primejdioasă pentru om. Sau prin această calitate a ei, 
lumea devine primejdioasă, căci evident că, între plăcere şi durere, dacă este 
lăsată de capul ei, fără o conducere din partea raţiunii, simţirea va alege 
totdeauna plăcerea. Şi în plăcere stă forţa ei, care face adeseori ca raţiunea 
cu funcţiune de judecată să cedeze, iar mintea ca funcţiune de cunoaştere să 
se pună în serviciul ei. Părintele Stăniloae, sintetizând cele spuse de Sfântul 
Maxim, afirmă că trei cauze produc patimile în om: mintea slăbită în 
lucrarea ei autonomă şi proprie; lucrarea de percepţie simţuală, care a 
devenit precumpănitoare, ieşind din subordinea minţii, atrăgând-o în 
subordinea ei; alergarea exclusivă şi iraţională după plăcere şi concomitent 
cu ea, o fugă speriată de durere.10 

Patimile duc deci firea la dezordine, la slăbirea şi descompunerea 
trupului, din cauza slăbirii sufletului care-l ţinea în ordine. Iar simţirea 
slăbirii îl duce pe om tot mai departe de el însuşi şi tot mai aproape de 
moarte. Plictiseala ce urmează oricărei plăceri este ca un gol prevestitor de 
moarte. Mai mult, Dumnezeu a legat chiar de plăcere totdeauna o durere, ca 
omul, experiind aceasta, să nu mai caute plăcerea. Dar el, ajuns în durere, 
purtat de firea morţii care i se vesteşte prin ea ca o pedeapsă a plăcerilor pe 
care le va mai căuta, se aruncă în noi plăceri, ducându-şi firea spre moarte. 

                         
8 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., pp. 162-164. 
9 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitatea Ortodoxă. Ascetica şi Mistica..., pp. 66-67. 
10 IBIDEM, p. 67. 
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Conexiunea strânsă dintre plăcere şi durere se poate explica prin faptul că 
tensiunea în care sunt puşi nervii în stările de plăcere este urmată de o 
slăbire, de o epuizare. Iar o repetare a stărilor de voluptate grăbeşte moartea 
trupului. Căutând prin patimi în mod greşit o fortificare a firii trupului, omul 
slăbeşte și mai mult, ajungând mai repede la moarte. Mai gravă decât 
moartea trupească este moartea sufletească care survine datorită înaintării 
pătimaşe în plăcere şi durere. Patimile se dovedesc a fi o moarte care 
chinuie, o moarte vie. Împrăştierea minţii fărâmiţează astfel sistemul unitar 
al raţiunilor, firea omului trecând prin pasiuni alternative fără echilibru. 
Uitarea de Dumnezeu are ca urmare uitarea de sine, egoismul şi vanitatea 
distrugând relaţiile interumane prin conflicte şi invidie. Lupta se dă efectiv 
între „eu” (expresia mândriei) şi „noi” (expresia dragostei, smereniei, a 
recunoaşterii unităţii firii, a sobornicităţii subiectelor, întemeiată pe această 
unitate a firii). Evident, numai iubirea înlătură sfâşierea din firea omenească, 
subliniază Sfântul Maxim.11 

 
Iraţionalitatea și nefirescul păcatului 
Păcatul a redus pe om la existenţa minimă de bine dăruită lui de 

Dumnezeu. Acest bine este nedezvoltat şi contrar bunătăţii lui Dumnezeu, 
fiind adâncit în egoism. În această stare omul duce o existenţă chinuită de 
răul egoismului şi de iluzia că acesta este binele. Dacă aceia care înaintează 
în bunătate ajung la trăirea infinităţii şi fericirii în Dumnezeu, fără a mai 
putea cădea din ea, datorită bucuriei copleşitoare pe care o trăiesc, cei 
păcătoşi însă înaintează în împuţinarea existenţei lor şi ajung la extrema 
scăderii existenţei lor, fără să poată ieşi din ea, datorită slăbirii totale a 
puterilor lor naturale care le leagă de bine, adică de Dumnezeu. Chinul lor 
este şi mai mare deoarece ei nu pot ieşi niciodată din existenţa pe care le-a 
dat-o Dumnezeu, deşi ei o folosesc pe aceasta în mod alterat şi slăbit. 
Asemenea lor este şi diavolul, care crede că trăieşte un sens, dar foloseşte 
existenţa lui în a face rău şi a atrage şi pe alţii alături de sine sau sub 
stăpânirea lui. 

Păcatul este pentru om și o neascultare şi o trăire în spatele originii 
sale. Omul, fiind creat de Dumnezeu cu dorul de a înainta spre El, din cauza 
păcatului, se desparte de Dumnezeu, de originea sa, renunţând astfel şi la 
mişcarea firească şi, o dată cu aceasta, şi la ţinta lui finală. Apoi, 
familiarizarea cu păcatul atrage după sine căderea spre o cunoaştere 
inferioară a materiei şi a trupului separate de Dumnezeu. Simţurile, la rândul 
lor, se îndulcesc de senzaţiile procurate exclusive de materie. Adam însuşi, 
„ascultând de simţire, zice Sfântul Maxim, a luat ca sfetnic pe şarpe, mai 
mult decât pe Dumnezeu, şi a poftit pomul oprit şi şi-a schimbat viaţa după 
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asemănarea fructului, făcându-şi moartea vie în toată petrecerea de aici. 
Căci, după moarte e descompunerea materiei, iar trupul, care se susţine 
prin afluenţa de mâncăruri, se descompune în mod natural necontenit, 
evaporându-se prin curgeri. Adam, deci, necontenit îşi ţinea în vigoare 
moartea pentru sine şi pentru noi prin cele despre care credea că susţin 
viaţa”.12 Ca atare, Adam, după ce a fost creat, nu s-a mişcat în chip natural 
în jurul celui nemişcat, ca origine proprie, ci s-a mişcat, din proprie voinţă, 
contrar firii şi fără de minte în jurul celor de sub el, peste care a fost pus de 
Dumnezeu să stăpânească, folosind rău puterile naturale date lui prin creaţie, 
spre unirea celor despărţite, ca, mai vârtos, să despartă cele unite. 
Primejduindu-se, astfel, puţin a lipsit ca umanul să se strămute, iarăşi, în 
chip jalnic, în neexistenţă. De aceea, se înnoiesc firile şi în chip minunat, 
Cel cu totul nemişcat după fire, se mişcă mai presus de fire, în jurul a ceea 
ce se mişcă prin fire, şi Dumnezeu Se face om, ca să mântuiască pe omul cel 
pierdut. Unind, astfel, prin Sine Însuşi, părţile sfâşiate ale firii universale în 
totalitatea ei şi raţiunile generale manifestate în părţi, prin ceea ce se 
înfăptuieşte unirea celor despărţite, împlineşte marele sfat a lui Dumnezeu şi 
Tatăl, recapitulând toate în Sine, cele din cer şi cele de pe pământ. Căci în 
Sine au fost şi create.13 

Fiecare patimă, spune Sfântul Maxim, „dă minţii în chip nevăzut 
forma sa, iar trupul îl face ca pe o vopsea ce colorează prin cugetările 
păcatului întreg nefericitul de suflet”.14 Fiecare patimă are un nume și o 
lucrare specifică, precum și un vicleșug aparte, toate puse la cale prin ele de 
dracii necuraţi. Viclenii însoțesc permanent patimile și se ascund în ele 
nevăzut, scoțând în chip ascuns pe unele la vedere prin altele. Ei atrag 
uneori pe om în chip amăgitor, iar alteori se retrag ca să năvălească și mai 
repede asupra lui. Sfântul Cuvios dezvoltă și pricina pentru care li se 
îngăduie dracilor să tulbure sufletul cu multe patimi, fie prin ei înşişi fie prin 
alţii. Acest război ascuns și amarnic vine împotriva noastră pentru faptul că 
ne preocupăm de cele ce nu sunt de faţă de parcă ar fi prezente, întinzându-ne 
spre materii, sau fugind de ele, şi anume primul lucru pătimindu-l de dragul 
plăcerii, al doilea din pricina durerii. Uneori patimile prin stimularea celui 
rău afectează sufletul și-l îndeamnă să îmbrăţişeze pe cele din afară prin 
mijlocirea trupului, amăgindu-l să se predea cu totul simţirii pătimașe. Deci, 
diavolul, printr-o atingere din afară a trupului, modelează sufletul cel 
nevăzut după chipul celor materiale, sădind în el o formă compusă şi dându-
i înfăţişarea materiei primită prin imaginaţie. 
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Sfântul Maxim spune că : „răul nici nu era, nici nu va fi ceva ce 
subzistă prin firea proprie. Căci nu are în niciun fel fiinţă, sau fire, sau 
ipostas, sau putere, sau lucrare în cele ce sunt. Nu e nici cantitate, nici 
relaţie, nici loc, nici timp, nici poziţie, nici acţiune, nici mişcare, nici 
aptitudine, nici patimă contemplată în chip natural în vreo existenţă şi în 
niciuna din acestea nu subzistă vreo înrudire naturală. Nu e nici început, 
nici mijloc, nici sfârşit. Ci ca să-l cuprind într-o definiţie, voi spune că răul 
este abaterea lucrării puterilor sădite în fire de la scopul lor şi altceva 
nimic. Sau iarăşi, răul este mişcarea nesocotită a puterilor naturale spre 
altceva decât spre scopul lor, în urma unei judecăţi greşite”. Răul a intrat în 
primul om din cauză că Adam nu și-a dus „mişcarea lucrării puterilor 
naturale spre scop, ci s-a îmbolnăvit de necunoştinţa cauzei sale, socotind, 
prin sfatul şarpelui, că acela este Dumnezeu, pe care cuvântul poruncii 
dumnezeieşti îi poruncise să-l aibă ca pe un duşman de moarte”. Astfel, 
omul, necunoscând pe Dumnezeu, s-a făcut călcător de poruncă şi şi-a 
amestecat cu încăpăţânare în simţirea toată puterea cugetătoare. În felul 
acesta „s-a alăturat cu dobitoacele cele fără de minte şi s-a asemănat lor”,15 
lucrând, căutând şi voind aceleaşi ca şi ele în tot chipul; ba le-a şi întrecut în 
iraţionalitate, mutând raţiunea cea după fire în ceea ce e contrar firii. 
Simțirea primului om s-a alterat de grija celor văzute, strângând în jurul său 
mai tare neştiinţa de Dumnezeu. Şi cu cât îşi strângea mai mult legăturile 
neştiinţei, cu atât se lipea mai mult de experienţa gustării prin simţire a 
bunurilor materiale cunoscute. Această experiență i-a aprins patima iubirii 
trupeşti de sine, care se năştea din sine, inventându-i mai multe moduri de 
producerii a plăcerii. „Şi fiindcă orice răutate piere împreună cu 
modalităţile care o produc, subliniază Sfântul Maxim, omul aflând prin ea 
însăşi experienţa, că orice plăcere are ca urmaşă în mod sigur durerea, îşi 
avea toată pornirea spre plăcerea şi toată fuga dinspre durere. Pentru cea 
dintâi lupta cu toată puterea, pe cea de-a doua o combătea cu toată 
sârguinţa, închipuindu-şi un lucru cu neputinţă şi anume că printr-o astfel 
de dibăcie va putea să le despartă pe acestea una de alta şi iubirea 
trupească de sine va avea unită cu ea numai plăcerea, rămânând 
neîncercată de durere. Sub puterea patimii el nu ştia, precum se vede, că 
plăcerea nu poate fi niciodată fără de durere. Căci în plăcere e amestecat 
chinul durerii, chiar dacă pare ascuns celor ce o gustă, prin faptul că 
domină, iese totdeauna deasupra, acoperind simţirea a tot ceea ce stă 
alături”. Din cauza acestei coruperi a simțirii a intrat în sufletul omului o 
mulţime de patimi stricăcioase. Sfântul Cuvios spune că : „aşa a devenit 
viaţa noastră plină de suspine, cinstind pricinile care o pierd şi născocind şi 
cultivând prilejurile coruperii sale, datorită neştiinţei. Aşa s-a tăiat firea 
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cea unică în nenumărate părticele şi noi cei ce suntem de aceeaşi fire ne 
mâncăm unii pe alţii ca reptilele şi fiarele”. Întrucât omul caută plăcerea din 
pricina iubirii trupeşti şi se străduiește să fugă de durere din aceeaşi pricină, 
a născocit nenumărate patimi aducătoare de stricăciune. Astfel, zice Sfântul 
Mărturisitorul, „îngrijindu-se prin plăcere de iubirea trupească a născut 
lăcomia pântecelui, mândria, slava deşartă, îngâmfarea, iubirea de argint, 
zgârcenia, tirania, fanfaronada, aroganţa, nechibzuinţa, injuria, necurăţia, 
uşurătatea, risipa, neînfrânarea, frivolitatea, umblarea cu capul prin nori, 
moleşeala, pornirea de a maltrata, de-a lua în râs, vorbirea la nevreme, 
vorbirea urâtă şi toate câte mai sunt de felul acesta”. Privite din unghiul 
durerii omul este cuprins de mânie, pizmă, ură, duşmănie, ţinerea în minte a 
răului, calomnie, bârfeală, intrigă, întristare, deznădejde, defăimarea 
Providenţei, lâncezeală, neglijenţă, descurajare, deprimare, puţinătate la 
suflet, plânsul la nevreme, tânguire, jale, sfărâmare totală, ciudă, gelozie şi 
toate câte ţin de o dispoziţie care a fost lipsită de prilejurile plăcerii. Dar, 
când plăcerea și durerea se unesc laolaltă, zice Sfântul Maxim, păcătosul 
naște „făţărnicia, ironia, viclenia, prefăcătoria, linguşirea, dorinţa de a 
plăcea oamenilor şi toate câte sunt născociri ale acestui viclean amestec”. 
În consecință, precizează Cuviosul, răul stă în necunoaşterea cauzei celei 
bune a lucrurilor, orbind mintea omenească. Deschizând imediat simţirea, 
răul l-a înstrăinat pe om cu totul de cunoştinţa de Dumnezeu şi l-a umplut de 
cunoştinţa pătimaşă a lucrurilor ce cad sub simţuri.16 „Deci prin grija de 
trup, concluzionează Sfântul Maxim, omul săvârşind slujirea cea 
stricăcioasă, şi umplându-se împotriva sa de iubirea trupească de sine, 
avea în sine într-o lucrare neîncetată plăcerea şi durerea”. Desigur, 
revenirea firii umane din păcat la viaţa curată în Dumnezeu înseamnă 
revenirea la normalitatea ei. Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu, venind într-o 
istorie ce poartă întipărirea păcatului şi într-un timp influenţat de urmările 
acestuia, inclusiv de prezenţa morţii, învinge în Sine păcatul şi moartea, ca 
oamenii păcătoşi să dobândească, din puterea biruinţei Lui, îndumnezeirea 
desăvârşită. Pentru aceasta, Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om ca să 
mântuiască pe om, adică să-l scape de păcat şi de moarte şi acest lucru nu se 
putea realiza decât numai în comuniune intimă cu El. Din această legătură 
omul s-a detaşat definitiv de îngustimea egoistă a păcatului. 

                         
16 SFÂNTUL MAXIM susține că „împărtăşindu-se deci omul fără măsură de aceasta 
numai prin simţire, asemenea dobitoacelor necuvântătoare şi dobândind prin experienţă că 
împărtăşirea de cele sensibile susţine firea lui trupească şi văzută, a părăsit frumuseţea 
dumnezeiască menită să alcătuiască podoaba lui spirituală şi a socotit zidirea văzută, drept 
Dumnezeu, îndumnezeind-o datorită faptului că e de trebuinţă pentru susţinerea trupului; 
iar trupul propriu legat prin fire de zidirea luată drept Dumnezeu, l-a iubit cu toată 
puterea. Şi aşa prin grija exclusivă de trup, a slujit cu toată sârguinţa zidirii în loc de 
Ziditor” (Filocalia 2, p. 70). 
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Evident, în sinteza Sfântului Maxim Mărturisitorul un loc central îl 
ocupă problema urcuşului duhovnicesc pe care omul trebuie să-l parcurgă în 
drumul său spre îndumnezeire. Acest demers nu poate fi realizat decât în 
Mântuitorul Hristos şi cu ajutorul harului Duhului Sfânt. Sfântul Maxim, 
vorbind despre acest urcuş duhovnicesc, arată că cele trei Paşti pe care le-au 
sărbătorit poporul ales, unul în Egipt, care simbolizează lumea acesta, al 
doilea cel din pustiu, simbolizând alegoric starea sufletului după moarte, iar 
cel de-al treilea paşte, fiind pământul făgăduinţei, când va veni veacul viitor, 
sunt cele trei trepte în viaţa de comuniune a omului cu Dumnezeu. Paştele în 
Egipt simbolizează curăţirea de păcat, cât suntem în lumea acesta, apoi 
săvârşim paştele din pustiu, în moarte prin cunoaşterea mai clară, curată a 
raţiunilor lucrurilor în chip mintal netrupesc, iar trecerea spre celebrarea 
paştelui în pământul făgăduinţei înseamnă gustarea din însăşi Raţiunea 
supremă, împărtăşirea nemijlocită de Dumnezeu sau îndumnezeirea după 
har.17 În acest context, cele trei Paşti simbolizează cele trei trepte ale 
urcuşului nostru corespunzătoare celor trei stări ale vieţii omeneşti: pe 
pământ, după moarte şi în Împărăţia cerurilor după Judecata universală. 
Paştele în Egipt înseamnă deci manifestarea iubirii de înţelepciune 
concretizată în fapte prin purificarea de patimi, deci o nevoinţă trupească nu 
spre plăcerea, ci spre înfrânarea trupului. Sfântul Maxim o numeşte o treaptă 
făptuitoare, a faptelor manifestate la nivel trupesc pentru dobândirea 
virtuţilor şi deschidere către Dumnezeu. Este şi o treaptă a credinţei se poate 
spune, urmând unei alte analogii a Sfântului Maxim – aceea a urcuşului cu 
cele trei virtuţi teologice: credinţa, nădejdea şi dragostea. Evident, credinţa 
însufleţeşte efortul purificării de patimi prin deprinderea virtuţilor, nădejdea 
ajută la cunoaşterea lui Dumnezeu şi susţine contemplarea sau înţelegerea 
raţiunilor lucrurilor, iar iubirea are rolul principal în momentul unirii cu 
Dumnezeu. Ca atare, după Sfântul Maxim „lucrarea credinţei drepte şi a 
fricii nemincinoase de Dumnezeu pentru contemplaţie naturală fără 
greşeala în vremea urcuşului e opera nădejdii sigure şi a neînţelegerii 
neştirbite. În sfârşit, îndumnezeirea prin înălţarea la cele de sus e rodul 
iubirii desăvârşite şi a minţi cu totul imobilizate de bună voie în sens de 
depăşire faţă de lucruri”.18  

Prin urmare, în treapta curăţării de patimi prin fiecare virtute pe care 
ascetul o atinge înlătură patima opusă şi înaintează în nepătimire. Sfântul 
Maxim arată că nepătimirea nu e o stare negativă sau neutră, ci e 
deschiderea cea mai activă a sufletului faţă de Dumnezeu şi de semeni. Am 
zice că nepătimirea este, pe de o parte, iubirea dezinteresată faţă de 
Dumnezeu şi de ceilalţi oameni, iar, pe de altă parte, este eliberarea de 

                         
17 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua..., p. 313. 
18 IBIDEM, p. 214. 
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impulsurile interioare păcătoase ale omului. Cel ce a ajuns în această stare 
sufletească a părăsit chiar lucrarea naturală a simţurilor, adică cea săvârşită 
în scopul pornirilor exclusiv trupeşti. Depărtarea de lucrarea patimilor e 
văzută de Sfântul Maxim ca purificare şi mişcare a sufletului conformă cu 
cea naturală a firii pentru că omul pătimaş este neraţional şi se mişcă 
împotriva firii sale. În atare caz, nevoitorul se depărtează de lanţurile 
sensibile şi materiale ale lumii spre a se apropia şi a căuta mai mult la 
înţelesurile ei. El înaintează de asemenea spre o cunoaştere raţională, 
depăşind patima care este „o mişcare a sufletului împotriva firii fie spre o 
iubire iraţională, fie spre o judecată a vreunui lucru sau din pricina vreunui 
lucru din cele supuse simţurilor”.19 Treapta curăţirii de patimi mai este 
văzută de Sfântul Maxim şi ca o ieşire din treapta de animalitate, ieşire la 
demnitate a raţiunii pentru că patimile nu aparţin naturii umane, ci au fost 
introduse în firea noastră după căderea în păcat a lui Adam, adică nu aparţin 
ontologic naturii umane. Deci, spune Sfântul Maxim: „Afectele acestea, ca 
şi celelalte, nu au fost create la început împreună cu firea oamenilor, căci 
altfel ar intra în definiţia firii. Spun aceasta, învăţând de la marele Grigorie 
al Nisei, că ele odrăslesc în fire după ce au pătruns în partea cea mai puţin 
raţională a ei, din pricina căderii din starea de desăvârşire”.20 Mai precis, 
putem spune că patimile sunt rod al relei folosiri a voinţei libere, a liberului 
arbitru care s-a despărţit de mişcarea naturală a firii şi se mişcă independent, 
condus de simţuri care acaparează şi întunecă raţiunea.21  

Prima treaptă, pe lângă dobândirea virtuţilor şi suprimarea patimilor, 
are ca scop o golire a minţii pentru ca aceasta să poată trece în faza 
următoare la o contemplaţie în duh a raţiunilor lucrurilor. Nevoitorul trebuie 
să ştie că atunci când patimile stăpânesc mintea, o leagă de lucrurile 
materiale despărţind-o de Dumnezeu şi o fac să se ocupe cu acelea. Când 
mintea este stăpânită de iubirea de Dumnezeu, spune Sfântul Maxim, „e 
dezlegată de legăturile patimilor şi este înduplecată să dispreţuiască nu 
numai lucrurile ce cad sub simţuri, ci şi viaţa noastră vremelnică”.22 

De bună seamă că în efortul de purificarea de patimi este cuprins şi 
trupul nevoitorului. Aceasta dovedeşte că nu e vorba numai de o curăţire 
spirituală, ci şi de una trupească, materială. Omul nu este numai spirit, ci şi 
trup și, de aceea, curăţirea e legată de ambele elemente ce constituie 
persoana noastră. Dealtfel, şi patimile se referă la cele două componente ale 

                         
19 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, în coll. Filocalia, vol. 2..., p. 71. 
20 IDEM, în coll. Filocalia vol. 2..., p. 40. 
21 Mişcarea conformă firii este mişcarea după virtute, iar virtutea a fost sădită în firea 
omului de la creaţie şi-l îndreaptă pe om spre Dumnezeu, ferindu-l de patimi. Deci, virtuţile 
înseamnă o lucrare conformă cu firea, arătând pe om în mişcarea sa corectă, în sensul firesc 
şi raţional al naturii sale care-l duce spre Dumnezeu şi-l înalţă spre El. 
22 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, în coll. Filocalia, vol. 2 ..., p. 79. 
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întregului uman, fiind unele trupeşti și altele sufleteşti. După Sfântul 
Maxim, egoismul este patima care cuprinde întreaga mulţime a patimilor. 
Iată ce spune Sfântul: „Iubirea trupească de sine este iubirea pătimaşă şi 
neraţională faţă de trup. Acesteia i se potriveşte iubirea şi înfrânarea. Cel 
ce are iubirea trupească de sine e vădit că are toate patimile”.23 Condus de 
lume şi alipit de iubirea trupească de sine omul păcătos se coboară la nivelul 
animalic instinctual, împătimindu-se şi fiind incapabil de a răspunde 
vocaţiei sale de chip al lui Dumnezeu.24 Ca atare, patimile produc omului 
păcătos o tulburare în adâncul fiinţei lui şi prin aceasta o sfâşiere a ei.25  

Sfântul Maxim vorbeşte în etapa curăţirii de patimi şi de o muncă de 
transformare a patimilor în virtute. Astfel, patimile pot deveni bune în cei ce 
se străduiesc să le transforme în bune. Deci, afectele devin bune în cei ce se 
străduiesc să le desfacă cu înţelepciune de lucrurile trupeşti.26 De pildă, 
spune Sfântul Maxim: „pofta o pot preface în mişcarea unui dor spiritual 
după cele dumnezeieşti; plăcerea, în bucuria curată pentru conlucrarea de 
bună voie a minţii cu darurile dumnezeieşti; frica, în grija de a ocoli osânda 
viitoare de pe urma păcatelor; iar întristarea, în pocăinţa care aduce 

                         
23 IBIDEM, p. 88. 
24 Egoismul înseamnă o rupere de Dumnezeu şi o abatere gravă, care împiedică orice 
înaintare spre desăvârşire. Cel egoist nu se vede decât pe sine şi se micşorează atât în 
cunoaştere, cât şi în comunicare cu cel de lângă el. Această stare duce la tocirea vieţii sale 
atât trupeşti, cât şi duhovniceşti, pregătindu-i iadul care este locul unde el nu mai poate iubi 
pe nimeni. 
25 Pr. prof DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitatea Ortodoxă. Ascetica şi Mistica..., p. 80. 
Patimile, cum afirmă părintele Stăniloae, se atrag una pe alta şi asemenea virtuţii ce naşte se 
alipesc de patima semenului nou. Cel egoist sau mândru îl face pe semenul său asemenea 
lui, hrănind diabolic păcatul şi fărădelegea amândorura. 
26 Afectele nu au fost create la început împreună cu firea oamenilor, altfel ar fi intrat în 
definiţia firii. Ele au odrăslit în fire, după ce au pătruns în partea cea mai puţin raţională a 
ei, din pricina căderii din starea de desăvârşire. Prin ele, în loc de chipul dumnezeiesc şi 
fericit, îndată după călcarea poruncii s-a făcut în om străvezie şi vădită asemănarea cu 
dobitoacele necuvântătoare. Cu toate acestea, afirmă Sfântul Maxim, şi afectele devin bune 
în cei ce se străduiesc. Deci, dacă nevoitorul le desprinde cu înţelepciune de lucrurile 
trupeşti, le folosește spre câştigarea bunurilor cereşti. Aceste afecte devin bune prin 
întrebuinţare în cei ce îşi robesc orice cuget spre ascultarea Mântuitorului Hristos. Cum 
constatăm, afectele sunt considerate de Sfântul Maxim ca trăsături iraţionale pătrunse în 
firea omului după căderea în păcat şi apropiindu-l de animalitate, întrucât şi animalele 
reacţionează iraţional prin aceste afecte la ceea ce văd. Prin ele trupul e pus repede în 
mişcare spre tot ce apare omului vrednic de râvnit, precum repede se contrage din faţa celor 
primejdioase. În starea primordială omul îşi călăuzea viaţa cu totul raţional. Trupul a scăpat 
prin mişcări anarhice şi dezordonate de sub conducerea raţiunii şi a voinţei. Acum, chiar în 
starea de renaştere, aceste efecte nu mai pot fi scoase din fire. Dar ele se pot folosi spre un 
scop bun. Gândurile curate şi raţionale n-ar putea mişca uşor trupul nostru, ajuns sub puterea 
acestor factori iraţionali, dar foarte dinamici, spre ţintele fixate de ele. De aceea caută să 
câştige pentru aceste ţinte afectele, ca prin impulsul lor să mişte uşor trupul prin ele. 
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îndreptarea pe urma păcatului din timpul de aici. Şi în scurt vorbind, 
asemenea medicilor înţelepţi care vindecă prin trupul veninos al viperei o 
muşcătură înveninată sau care se va învenina, să ne folosim şi noi de aceste 
afecte spre înlăturarea răutăţii celei de faţă sau a celei ce va să fie şi spre 
dobândirea şi păzirea virtuţii, şi a cunoştinţei. Precum am spus, deci 
acestea devin bune prin întrebuinţare în cei ce-şi rodesc orice cuget spre 
ascultarea Mântuitorului Hristos”.27 

Prin purificarea minții de patimi, Sfântul Maxim îndeamnă pe 
nevoitor să se silească să depăşească materialitatea lucrurilor pământești. 
Astfel, ascetul, contemplând şi cunoscând pe Dumnezeu, ajunge la experienţe 
duhovniceşti inedite de înaltă trăire spirituală. Aceste daruri oferite de 
Mântuitorul Hristos omului pun în prim planul vieții spirituale desăvârşirea şi 
transcendenţa făpturii raţionale sub razele infinite ale dumnezeirii. 
Cunoaşterea, ca unire nemijlocită între Dumnezeu şi om cu ajutorul energiilor 
divine, este tocmai ţelul îndumnezeirii noastre. Harul experienţei lasă să se 
înţeleagă că omul nu poate cunoaşte pe Dumnezeu fără Dumnezeu. 

Dumnezeu a făcut pe om ca factor principal pentru a conduce 
creatura spre Sine Însuşi. Existenţa şi toate forţele naturale execută această 
mişcare ritmică, având un început, un mijloc şi un sfârşit. În Iisus Hristos 
firea omenească a săvârşit acest drum pornind de la cruce, prin moarte și 
prin înviere. Transpunând această lucrare pe plan personal, toate cele văzute 
şi nevăzute se cer jertfite prin cruce, înmormântate şi înviate, pentru ca la 
sfârşit să se readune şi să umple lumea de Sus.28 Mişcarea firii ca efect al 
cauzalităţii şi nu al păcatului e o dovadă că omul poate şi trebuie să 
depăşească relaţia sa naturală pentru a intra în odihna duhovnicească 
veşnică. Totodată, omul se descoperă pe sine însuşi atunci când contemplă 
creatura, „urcând pe o anumită cale şi după o anumită ordine de la cele ce 
sunt spre Dumnezeu, de la cele mai apropiate spre cele mai îndepărtate”.29 
Pentru a ajunge în comuniune cu Stăpânul, omul „trebuie să se golească pe 
sine, prin viaţă nemeşteşugită, de orice veşmânt şi acoperământ”,30 ca să se 
facă liber de împletirea pătimaşă între simţuri și cele sensibile.31  

Lumea materială a supus pe om din cauza căderii în păcat şi astfel 
omul „şi-a ales de bună voie să fie lipsit de toate şi să ajungă dedesubtul 
celor cărora le era deasupra”. Adam era deasupra nălucirilor iraţionale ale 
patimilor, deasupra raţiunilor meşteşugurilor şi deasupra raţiunilor naturale 
ale lucrurilor. Între el şi Dumnezeu nu erau aceste trei straturi, deşi nu se 
afla într-o unire deplină cu Creatorul său, ci urma să realizeze acest ideal 
                         
27 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, în coll. Filocalia, vol. 3..., p. 40. 
28 IDEM, „Capete despre cunoştinţa lui Dumnezeu”, în coll. Filocalia, vol. 2..., p. 149. 
29 IDEM, „Răspunsuri către Talasie”, în coll. Filocalia, vol. 3..., p. 52. 
30 SF. GRIGORIE DE NAZIANZ, Cuvânt la Sfintele Paşti 8, în coll. PG, vol. 36, col. 632. 
31 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua..., p. 301. 
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printr-o creştere neîncetată prin iubire. Credinciosul după Taina Sfântului 
Botez îşi uneşte existenţa primită din naşterea din trupuri cu existenţa cea 
bună primită prin naşterea din Duh. Din această existenţă el se mişcă spre 
Dumnezeu, eliberându-se de materie şi revenind la starea lui Adam dinainte 
de cădere. Evident că omul nu va ajunge la această stare, dacă nu va trece 
printre cele trei straturi prin biruirea patimilor, prin însuşirea raţiunilor 
meşteşugurilor şi prin însuşirea raţiunilor naturale ale lucrurilor. În funcţie 
de aceste experienţe există două condiţii în care omul poate efectua actul 
cunoaşterii: condiţia relaţiei, a mijlocirii dinlăuntrul celor create şi condiţia 
supra-relaţiei, a nemijlocirii care stă în afara celor existente. Pentru a-L 
cunoaşte pe Dumnezeu, omul trebuie deci să depăşească relaţia sa naturală. 
Dumnezeu este străin de orice înţeles care I-ar determina modul existenţei 
Sale şi de orice noţiune care L-ar face potrivit nouă.32 Nimic nu este propriu 
omului în lucrare de cunoaştere sau înălţare, pentru că puterea de a cunoaşte 
este un dar de sus. Această putere de cunoaştere vine de la Dumnezeu în 
urma unei vieți virtuoase. Sfântul Maxim spune că Dumnezeu: ,,este Cel 
Care a cunoscut de mai înainte toate veacurile nesfârşite care au fost, sunt 
şi vor fi şi Care are mai înainte prin fire cunoştinţa facerii tuturor, şi Care 
nu din lucruri, ci de la Sine a primit în Sine de mai înainte cunoştinţa 
lucrurilor. Căci El este cunoştinţa fiinţială a lucrurilor fiind Făcătorul lor, 
e însăşi cunoştinţa ca Cel Ce are cunoştinţa Sa prin fire, mai presus de 
orice cauză… El este Făcătorul şi al aşa-zisei cunoştinţe în orice sens şi 
chip şi nu este accesibil niciunei cunoştinţe ce poate fi cugetată sau 
rostită”.33 Evident, în actul cugetării omeneşti există o relaţie între cel ce 
cugetă ca subiect şi cel cugetat ca obiect. Dumnezeu ca fiinţă suprafiinţială 
nu poate fi obiectul cunoaşterii de după Sine, ci doar al supracunoaşterii 
divine. El nu este nici dintre cei ce cugetă, nici dintre cele cugetate. El este 
deasupra acestora.34 De asemenea, Dumnezeu nu poate fi socotit ca o 
substanţă ce se poate cugeta şi nici ca un termen al actului de cugetare care 
cere un obiect. Chiar dacă cele cugetate de el rămân în afara fiinţei Lui, 
omul se avântă totuşi în a cunoaşte cele pe care i se îngăduie să le cunoască. 
În actul cugetării mintea ia forma obiectului cugetat, ceea ce face ca 
nevoitorul să-şi fixeze mintea în Dumnezeu şi să aibă mintea lui Dumnezeu 
în sinea lui, cum zice Apostolul Pavel: ,,noi avem mintea lui Hristos”.35 
Pentru a ajunge la această gândire sublimă omul trebuie să depășească 
nenumăratele forme ale lucrurilor sensibile, ca mintea lui să ajungă la starea 
fără formă. La capătul acestui urcuş contemplativ, care pornește de la cele 

                         
32 IDEM, Capete gnostice..., pp. 126-127. 
33 IDEM, Răspunsuri către Talasie..., p. 300. 
34 IDEM, Capete gnostice..., pp. 180-181. 
35 I Corinteni 2, 16. 
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de jos pentru a ajunge la cele sus, Cuvântul înomenit, Cel mai presus de 
cugetare, însoțește mintea şi o desface de lucrurile sensibile care o alterau 
mai înainte prin formele ideilor pătimașe și trecătoare. Cel ce pătimeşte 
asemenea purificări ajunge la capătul fără de capăt să se „odihnească de 
lucrurile sale, precum Dumnezeu de ale Lui”.36 Nu este vorba în acest 
proces de o lărgire strictă a observaţiei ca produs al cugetării intelectuale, ci 
de o depăşire a condiţiei de viaţă prin cunoaşterea sublimului din lucruri sau 
raţiunea lor însăşi. 

Odată cu depăşirea de sine şi de cele exterioare, omul trăieşte în 
acelaşi timp şi o unire cu Dumnezeu.37 În această lucrare duhovnicească 
omul trăieşte o împreună-pătimire în toată fiinţa lui, o simetrie a valorilor şi 
a efectelor în mişcarea sa până la stabilirea în infinitatea lui Dumnezeu. 
Sfântul Maxim spune despre această mișcare astfel: ,,Cel ce şi-a luminat 
mintea cu contemplaţia înaltă… şi şi-a ridicat-o şi adaptat-o la raţiunea 
originară şi duhovnicească a fiecăreia şi prin ostenelile virtuţii şi a supus 
duhul cugetului trupului, umblă cu adevărat cu duhul şi cu trupul fără 
greşeală prin numirile înalte dumnezeieşti. El îşi face drumul dumnezeiesc 
şi călăuzitor spre Dumnezeu prin contemplaţia tainică «în chip înalt», prin 
numirile înalte, iar prin filozofia făptuitoare îşi face trupul «împreună-
pătimind». El se grăbeşte prin cele trupeşti spre ţinta de sus. Mai bine zis îşi 
face drumul «în întregime dumnezeieşte», pentru că făptuirea lui e 
contemplativă şi nu lipsită de har”.38 Sfântul Maxim subliniază că omul 
nevoitor nu e lipsit niciodată de protecţia lui Dumnezeu în această asceză. În 
scopul acesta el alege în mod evident înstrăinarea voinţei de trup prin 
desăvârşita tăiere a mişcărilor naturale ale trupului, numai pentru ca să se 
facă dumnezeu după har. Firește, în atare caz cunoaşterea e concomitentă şi 
proporţională cu procesul de desăvârşire al vieţii lui. Concepută ca o 
teofanie a lui Dumnezeu în sufletul omului prin golirea minţii lui de orice 
reprezentare, experienţa cunoaşterii se ridică neîncetat până la vieţuirea cu 
Puterile cereşti. Din această stare nevoitorul se ridică cu sufletul mai presus 
de materie prin făptuire, adică printr-o străvezire a simţurilor şi o dirijare a 
lor spre finalitatea raţională pentru care au foste create de Dumnezeu. 
Astfel, omul, cu mintea fără formele materiei, şi mai presus de ele, prin 
contemplaţie şi cunoaştere, ajunge să se facă prin deprinderea virtuţilor şi a 
cunoştinţei cu totul nematerial şi fără formă. El trăieşte prin această stare 
numai pentru Dumnezeu Cuvântul „Care, fiind, după fire, în sens propriu 
fără materie şi forma, S-a făcut pentru noi cu adevărat ca noi din noi în 

                         
36 Evrei 4, 10. SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capete gnostice..., p. 181. 
37 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, Bucureşti, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1978, p. 384. 
38 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua..., p. 238. 
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materie şi formă”.39 Desigur, există o legătură indisolubilă între cunoaşterea 
dumnezeiască şi desăvârşirea spirituală a omului, care prin pogorârea 
Cuvântului în Dumnezeu în om, înomenirea tainică în inima lui, corespunde 
cu eliminarea tuturor conţinuturilor pământești din mintea lui prin 
purificarea ei totală de patimi.  

În mistica Sfântului Maxim această purificare a minţii de patimi 
ocupă un loc important și extrem de necesar pentru dobândirea 
îndumnezeirii. De fapt, „mintea sau rațiunea lui Hristos” pe care o primesc 
sfinţii după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, nu vine în om de la 
Dumnezeu ca să-l lipsească de puterea lui mintală, nici ca să-i întregească 
mintea, ci ca să-l lumineze, prin calitatea ei. Dumnezeu dă putere minţii 
nevoitorului ca acesta să ajungă la aceeași gândire cu Dumnezeu și să aibă 
aceeași lucrare cu a Lui. Ca atare, subliniază Sfântul Maxim, „mintea lui 
Hristos” o are cel ce cugetă ca El şi prin toate îl cugetă numai pe El.40 În 
felul acesta mintea omului devine locaș sfânt şi biserică însuflețită a lui 
Dumnezeu. Demonii în zadar o războiesc prin gânduri și o silesc la 
consimţirea cu păcatul, căci mintea este plină de Duhul Sfânt și se 
îndeletnicește numai de cele sfinte și dumnezeiești. Dimpotrivă, când mintea 
este biruită de patimi, vrăjmașii o duc la păcatul cu cugetarea și o 
deformează dându-i un chip asemănător patimii cugetate. Păcatul zămislit și 
odată săvârşit duce mintea, ca pe o roabă la faptă, dezlipindu-o de cugetarea 
sănătoasă și duhovnicească. După aceea, diavolii, cei ce au pustiit sufletul 
prin gânduri, se depărtează împreună cu ademenirile lor, rămânând în minte 
numai idoli sau formele păcatului ca reprezentări morbide ale patimilor. Dar 
dacă mintea nevoitorului se scutură de aceste omizi ale plăcerilor, caută 
permanent spre Dumnezeu, afirmă Sfântul Maxim. Și de îndată ce 
nevoitorul se dezlipește de aceste atracții păcătoase, dorinţa lui creşte 
permanent după dragostea dumnezeiască și după setea de liniștire 
sufletească. Apoi, prin alipirea îndelungată de strălucirea divină, omul 
ajunge din ce în ce mai mult în lumină. Deci, omul, eliminând din sine 
partea pătimitoare, se întoarce în grabă spre iubirea dumnezeiască, mutându-se 
cu totul de la cele pământeşti spre cele dumnezeieşti.41 De acum, mintea lui 
se uneşte cu Dumnezeu şi petrece în El numai prin rugăciune şi dragoste, 
considerând totodată trecătoare și de ocară pe cele pătimașe. Cu ajutorul 

                         
39 IBIDEM. 
40 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, A doua sută a Capetelor teologice şi gnostice..., pp. 199-
200. 
41 Sfântul Maxim consideră că „mormântul Domnului este lumea aceasta sau inima 
fiecăruia; giulgiurile sunt raţiunile lucrurilor, împreună cu felurile virtuţilor; ştergarul 
reprezintă cunoaşterea simplă şi nediferenţiată a celor înţelegătoare şi teologia, după 
putinţă. Prin acestea ni se face cunoscut mai întâi Cuvântul, fără de care înţelegerea Lui, 
mai presus de toate, ne rămâne neînţeleasă”. 
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harului Duhului Sfânt, mintea se face de acum înţeleaptă, bună, puternică, 
iubitoare de oameni, milostivă, îndelung răbdătoare. Ea poartă în sine cu 
adevărat aproape toate însuşirile dumnezeieşti, evident, numai dacă stăruie 
în rugăciune și priveghere. Sfântul Maxim consideră că starea cea mai înaltă 
a rugăciunii este aceea în care a ajuns în afară de trup şi de lume şi a devenit 
cu totul imaterială şi fără formă în vremea rugăciunii. Deci cel ce păstrează 
curată această stare, cu adevărat se roagă neîncetat. Așadar, cel care şi-a 
dezlipit mintea de lucrurile pământeşti prin înfrânare, prin dragoste, prin 
cântarea de psalmi şi prin rugăciune se alipeşte permanent cu Dumnezeu și 
devine una cu El. Printr-o comparație sugestivă Sfântul Maxim ne arată că 
mintea curată de patimi trebuie să ajungă ca trupul lipsit de suflet prin 
moarte. „Precum trupul când moare se desparte de suflet şi de toate 
lucrurile vieţii, spune Cuviosul, la fel şi mintea ajunge la culmea rugăciunii 
când moare şi se desparte de toate cugetările lumii. Căci de nu moare de 
cele lumeşti, nu va putea să trăiască cu Dumnezeu”.42 Ca atare, nevoitorul 
trebuie să țină cont de sfatul Sfântului Cuvios, care zice: „atunci când te 
rogi să alungi din minte înţelesurile simple ale lucrurilor omeneşti şi 
imaginile tuturor lucrurilor create, ca nu cumva, preocupat cu închipuirile 
lucrurilor mărunte să cazi de la Cel neasemănat mai înalt şi mai bun decât 
toate cele ce sunt”.43 Prin urmare, mintea lucrează eficient numai când este 
cuprinsă de harul iubirii dumnezeiești care veştejeşte pofta și înaripează 
raţiunea cu rugăciunea. Numai atunci lumina minţii nu se va întuneca 
niciodată. În consecință, după Cuviosul Maxim, inima proprie este 
mormântul Domnului. Cel începător crede că în el se ascund raţiunile 
lucrurilor şi tainelor divine, dar nu-L vede pe Dumnezeu. Pentru cel care a 
avansat în contemplaţie, Dumnezeu nu mai e ascuns în lume ca într-un 
mormânt, ci iese de sub acoperământul mormântului. În treapta a doua a 
iluminării, nevoitorul vede giulgiurile Domnului, dar încă n-a ajuns să-L 
vadă pe Mântuitorul, adică raţiunile divine din lume. Hristos este în noi, dar 
ne scapă, fiind mai presus de puterea noastră de înţelegere. Ştergarul Său, 
mahrama de pe capul Domnului, ca intuiţie a înţelepciunii lui Dumnezeu din 
lume, nu e o percepere a lui Dumnezeu Însuşi; El rămâne mai presus de 
înţelegerea noastră sau cuprinderea noastră mintală. Cel care la începutul 
urcuşului duhovnicesc face din propria inimă mormântul lui Hristos şi-L 
înmormântează cu cinste, acela se şi pregăteşte să vadă şi Învierea Lui. „Cei 
ce înmormântează cu cinste pe Domnul, Îl vor vedea şi înviind cu slavă”.  

Sfântul Maxim așează la baza urcuşului duhovnicesc pe Mântuitorul 
Hristos, piatra cea din capul unghiului. Nevoitorul, în Domnul slavei, își 
împleteşte lucrarea minţii şi a trupului cu harul divin pentru ca să ajungă la 

                         
42  SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, A doua sută a Capetelor teologice şi gnostice..., p. 200. 
43 IBIDEM. 
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redescoperirea dimensiunii sale tainice originare. De la această revelație nu 
este depărtat nici trupul, deoarece el este împreună-pătimitor cu sufletul pe 
calea virtuţilor. Deci, prin faptele trupului omul pătrunde prin trup împreună 
cu mintea prin stările experiate de minte prin contemplaţie. În înţelesul mai 
larg am putea spune că mintea se îndulceşte de bucuria experienţelor în 
Dumnezeu, iar trupul se supune nevoințelor prin înfrânare. Deci, omul 
duhovnicesc săvârşeşte drumul împreunei-pătimiri în întregime în chip 
dumnezeiesc şi călăuzit de Dumnezeu. Drumul îndumnezeirii, cum 
spuneam, nu este numai al sufletului, ci şi al trupului.44 

Cât privește lumea, ca lucru sensibil şi realitatea inteligibilă, subiect 
al cunoaşteri naturale, „se află la mijloc între Dumnezeu şi oameni”.45 Deşi 
plină de figuri şi de simboluri sensibile, creația are în sine prezenţa lui 
Dumnezeu în mod continuu prin raţiunile divine existente în ea. Dumnezeu, 
prin această temelie originară, a amestecat în lume urme din măreţia Sa 
proprie ca prin ele să fie antrenată mintea omenească în chip nemărginit spre 
cele dumnezeieşti.46 Prin aceste raţiuni-logoi sau în aceste rațiuni Dumnezeu 
se face cunoscut în chip proporţional prin fiecare din cele văzute, ca prin 
nişte scrisuri.47 Creația, ca lume a lui Dumnezeu, poartă pecetea negrăită a 
Înțelepciunii. Ea este o înaintare binefăcătoare, o relație oferită. Prin 
rânduiala și ritmurile lumii, creația se descoperă drept semnul și sacramentul 
lui Dumnezeu oferit omului.48 Cu toate acestea prezenţa lui Dumnezeu în 
creaţie este enigmatică şi învăluită în simboluri ca într-un acoperământ, ceea 
ce duce la concluzia, după Sfântul Maxim, că „lumea este mormântul 
Domnului”.49 Ca atare, Dumnezeu Se descoperă omului angajat în 
experienţa contemplării, ca prezenţă tainică, pe măsură ce el creşte în 
cunoaştere şi se detaşează de cele sensibile. Nevoitorul, în acest urcuș 
duhovnicesc, trebuie să se străduiască să descopere raţiunile din lume şi să 
le scoată de acolo pentru a le aşeza în biserica sufletului său. Este adevărat 
că lucrarea de depăşire a celor sensibile este îngreunată de cele mai multe 
ori de starea păcătoasă de odinioară ce se interpune între el şi Dumnezeu. În 
acest context lumea atrage cu adevărat sufletul spre cele de jos prin 
reprezentările păcătoase ce rămân în imaginația interioară a sufletului. Este 

                         
44 Sfântul Maxim contrazice, prin această argumentare, gândirea origenistă care vedea în 
trup o închisoare a sufletului. 
45 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., p. 213. 
46 IDEM, Răspunsuri către Talasie..., p. 205. IDEM, Ambigua, în coll. PG, vol. 91, col. 
1276. 
47 IDEM, Ambigua, în coll. PG, vol. 91, col. 1285 CD. 
48 Detalii la Pr. prof. VASILE VLAD, „Despre rațiunile dumnezeiești ale creației – 
perspectivă patristică”, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, Arad, 2019, 
pp. 116-120. 
49 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capete gnostice..., pp. 145-146. 
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necesar în acest act duhovnicesc ca sufletul să se silească pentru a ajunge la 
Dumnezeu. El are nevoie să străbată în mod progresiv şi ascendent calea 
care urcă la Împărăţia Cerurilor și acolo să se unească desăvârșit cu Mirele 
Hristos, Mântuitorul Său. Dacă ne gândim la Adam, strămoșul nostru, 
acesta, în starea primordială, „nu avea nimic aşezat între sine şi Dumnezeu 
care să trebuiască a fi cunoscut şi care să împiedice înrudirea liberă ce 
avea să se producă prin iubire între sine şi Dumnezeu în urcuşul său spre 
El”.50 După cădere, lucrurile stau altfel. Omul trebuie să lupte mult cu 
patimile ca să ajungă la nepătimire, cu ajutorul Duhului Sfânt, și așa să 
dobândească odihna sufletului său. Evident, în această stare, omul are o 
nouă configuraţie existenţială ce se profilează pentru despătimirea sufletului 
său de cele trupeşti. Mintea lui nu devine fără formă decât după curățirea de 
nălucirea patimilor. Cel care ajunge la o asemenea curățenie își face mintea 
deiformă, prezenţa lui Dumnezeu devenindu-i o realitate ascendentă, harică. 
Logosul Tatălui, Care odinioară S-a imprimat în logoii creaturilor, căci 
„toate prin El s-au făcut”,51 şi, apoi, S-a întrupat în logoii Scripturii, de 
acum Se întrupează în om, ca expresie a deplinei descoperiri divine, prin 
Taina Sfântului Botez. Sfântul Maxim spune că „în aceste trei legi se află 
toată podoaba Bisericii, câtă se cuprinde în lărgimea virtuţii, în lungimea 
cunoştinţei şi în adâncimea înţelepciuni şi a cunoaşterii tainice a lui 
Dumnezeu”.52  

Din cele arătate mai sus se poate face o corelare evidentă între legea 
naturală şi virtute şi lărgimea ei, acesta fiind primul pas şi cel mai aproape 
de noi spre Dumnezeu. Acest pas este și primul rod al ieşirii omului din 
egoism și din părerea de sine. Într-adevăr, spune Sfântul Maxim, „cel ce se 
răstigneşte din iubire pentru alţii se odihneşte. El nu e chinuit de nepăsarea 
ce ar fi arătat-o faţă de suferinţa altora şi care i-ar fi putut pierde pe 
aceia”.53 Un loc important în această nevoință îl are legea scrisă care pune 
în mişcare puterea raţională a omului şi o înalţă la cunoaşterea celor înalte, 
iar înţelepciunea şi teologia mistică corespund legii harului, adâncind 
vederea omului în Dumnezeu. Este de reținut că pentru urcuşul spre 
îndumnezeire Sfântul Maxim nu foloseşte treptele duhovniceşti ca o 
alternanţă strictă de valori, ci mai degrabă ca o valență concomitentă care nu 
lasă loc confuziei și interpretării aleatorii. De aceea, afirmarea raţiunii firii 
corespunde în viaţa practică cu incoruptibilitatea ei, ceea ce presupune de 
bună seamă curăţirea de patimi. Firește, în acest context, trupul raţionalizat 

                         
50 IDEM, Ambigua, în coll. PG, vol. 91, col. 1352-1355. 
51 Ioan I, 3.  
52 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., pp. 414-415. Vezi și 
ALAIN RIOU, Le monde et l’Église selon Maxime le Confesseur..., p. 62. 
53 VASILE DE LA STAVRONICHITA, Εισοδικον, 1974. 
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sau îmbibat de raţiune este trupul prin care sufletul lucrează virtuţile.54 Mai 
amintim că, tot în acest act, nicio treaptă dobândită nu desfiinţează 
identitatea ei, dimpotrivă, urcarea până la vederea lui Dumnezeu nu este 
decât o activare a tuturor treptelor spre Dumnezeu, prin lucrarea harului 
divin. Ca atare, drumul nevoitorului, de la lucrarea poruncilor la cunoaştere, 
este o cale tainică al lui Dumnezeu în noi. Acest urcuş mistic nu-l face omul 
decât cu Mântuitorul Hristos, spre El și prin El, aşa cum spune Apostolul 
Pavel: „în El trăim, viem, ne mişcăm şi suntem”.55 

În cunoaşterea lui Dumnezeu omul îşi reface puterile naturale de 
cunoaştere şi ajunge la experienţa iubirii dumnezeieşti cu ajutorul harului 
Duhului Sfânt și printr-o nevoință continuă. Acest ideal suprem determină 
toate puterile omului spre făptuire, integrându-l în elanul unei permanente 
depășiri. Omul, în această lucrare de unire cu Dumnezeu, iese din natura sa 
limitată și intră cu ajutorul harului în lumina neapropiată în toate faptele 
sale.56 Deci, iubirea „leagă mintea nevoitorului de cele dumnezeieşti”, 
înscriindu-se în raţionalitatea firii ca înţelegere a sensului existenţei și a 
drumului ei în Dumnezeu. Prin ea Mântuitorul Hristos trăieşte în noi şi noi 
în El, aici şi în viaţa viitoare. Este adevărat că pe tot parcursul acestei 
îndumnezeiri, voinţa omului rămâne liberă, dar în iubire: ea nu se va mai 
mişca spre un alt obiect material și pământesc. Dumnezeu, odată ce S-a 
sălăşluit în om şi de îndată ce omul iubeşte pe Dumnezeu, ca pe supremul 
bun dorit, în el se odihneşte iubirea şi bucuria Duhului Sfânt. Totodată, 
nevoitorul va vedea pe Dumnezeu şi va înţelege și toată făptura, nu separată, 
ci într-o negrăită relaţie de iubire cu Creatorul ei. 

După Sfântul Maxim Mărturisitorul cunoaşterea este una, după cum 
raţiunea firii este una şi rămâne neschimbată în toate manifestările ei. Este 
de la sine înțeles că pentru a dobândi cunoaşterea adevărată omul are nevoie 
de lucrarea Duhului Sfânt în săvârșirea virtuţilor. Prin ele se întăreşte 
puterea firii sale în raţionalitatea ei. „Deci, mişcându-se sufletul astfel cu 
înţelepciune şi lucrând conform raţiunii dumnezeieşti, subliniază Sfântul 
Maxim, cele sensibile le percepe cu folos prin simţuri, însuşindu-şi 
duhovniceşte raţiunile din ele. Apoi, puterile, la rândul lor, le împreună cu 
virtuţile şi prin virtuţi cu raţiunile mai dumnezeieşti din ele. Iar raţiunilor 
mai dumnezeieşti ale virtuţilor se unesc cu înţelesul duhovnicesc ascuns al 

                         
54 SF. MAXIM MARTURISITORUL, „Tâlcuire la Tatăl nostru”, în coll. Filocalia, vol. 2..., 
p. 280. 
55 Fapte 17, 28. Niciun moment nu-l trecem singuri, spune părintele Stăniloae, ieşiţi din 
această cale şi tinzând spre o altă ţintă care ne este pusă înainte (în Spiritualitatea 
Ortodoxă. Ascetica şi Mistica..., p. 42). 
56 VLADIMIR LOSSKY, Vederea lui Dumnezeu, traducere de Maria-Cornelia Ică jr., 
studiu introductiv de diac. Ioan I. Ică jr, Sibiu, Deisis, 1995, p. 118. 
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raţiunilor mai dumnezeieşti din virtuţi”.57 Sufletul se desface astfel, de 
relaţia naturală faţă de cele prezente şi se predă întreg şi simplu lui 
Dumnezeu. De aceea „Dumnezeu îl primeşte împreună cu trupul şi-l face 
asemenea Lui, în aşa fel ca prin întreg sufletul să se poată arăta 
necircumscris întreg Cel Ce după fire nu apare din sine nicidecum, nici unei 
făpturi în niciun fel”.58 Acest înţeles mai duhovnicesc al raţiunilor în 
lucrarea virtuţilor înlătură toată înclinaţia afectivă către cele trecătoare, 
sufletul pregătindu-se în felul acesta să se predea întreg lui Dumnezeu. 
Astfel, sufletul umplut întreg de iubire este cuprins în întregime de 
Dumnezeu, fără să fie circumscris și fără să fie anulat de El. 

După Sfântul Maxim putem distinge, într-un fel, o ierarhizare a 
raţiunilor lucrurilor contemplate şi o oglindire a acelor superioare în cele 
inferioare. Mai întâi, lumea sensibilă aflată pentru început ca domeniu de 
cunoaştere al rațiunii naşte „lumea cea cugetată a virtuţilor”. De aici 
puterile sufletului sunt orientate spre unitatea Duhului, care conduc de la 
percepere, la înţelegerea virtuţilor. Ele mai sunt numite şi icoane ale 
puterilor sufleteşti, „prin care, ca prin nişte litere, cei ce privesc întins spre 
adevăr citesc pe Dumnezeu-Cuvântul”.59 Sufletul, în această stare, 
alcătuieşte în sine o lume gândită care uneşte toate puterile sale şi înaintează 
în virtute şi totodată în cunoaştere. Cu precădere sunt evidențiate de Sfântul 
Maxim trei puteri ale sufletului: puterea raţiunii, din care se naşte credinţa 
cunoscătoare şi nădejdea; puterea poftitoare, prin care ia fiinţă iubirea de 
Dumnezeu şi puterea iubirii prin care se dobândește pacea dumnezeiască, 
îndemnând mişcarea rațională a sufletului spre dorirea lui Dumnezeu.60 Pe 
aceste puteri mintea le are în sine conlucrând cu ele şi încredinţându-se lor 
ca unor înțelepți în lupta pentru desfiinţarea păcatului şi în susţinerea 
făptuirii virtuţilor. Evident, cunoştinţa le însoţeşte pe acestea atât cât ele 
slujesc în adevăr şi în dreptate, descoperind minţii contemplative Raţiunea 
cea una. Deci, „Dumnezeu stă la mijlocul acestor lumi, pe cea inteligibilă 
făcându-o să licărească tainic în cea sensibilă prin chipuri, iar pe cea 
sensibilă învăţându-ne să o înţelegem ca aflându-se în cea inteligibilă prin 
raţiune”.61 De aici înțelegem că mintea contemplativă ca organ de 
cunoaştere este ca un cer pentru că „adevărata cunoştinţă se face, asemenea 
cerului, scaun al lui Dumnezeu, mintea primind pe Dumnezeu să Se 
întroneze în ea prin mișcarea nestrămutată a dorinţei ei ferme şi înalte spre 
bine”.62 Tot mintea este chemată să înţeleagă şi înălţimea cuvintelor 
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dumnezeieşti din Sfânta Scriptură, în Duhul Sfânt, pentru că „cel ce vrea să 
călătorească drept şi fără greşeală spre Dumnezeu are nevoie în chip 
necesar de amândouă, de cunoştinţa Scripturii în Duh şi de contemplaţia 
naturală a lucrurilor după duh, ca cel ce doreşte să devină iubitor 
desăvârşit al desăvârşitei înţelepciuni să poată dovedi că amândouă legile, 
cea naturală şi cea scrisă, sunt de cinste egale şi învaţă aceleaşi lucruri şi 
niciuna nu are mai mult sau mai puţin decât cealaltă”.63 

În sprijinul acestei înţelegeri, Sfântul Maxim aduce ca mărturie 
episodul Schimbării la Faţă a Domnului. Înălţimea spirituală a acestei 
teofanii este subliniată atât prin schimbarea la față a Domnului nostru Iisus 
Hristos, cât şi prin prezenţa celor două personaje, pe muntele Taborului: 
Moise și Ilie. Moise reprezintă făptuirea sufletul, fiind modelul celor ce au 
depăşit „apele mării, adică patimile ce se opun virtuţilor, prin lipsire şi prin 
covârşire, cu ajutorul raţiuni celei atotputernice care le loveşte din inimă şi 
nu le îngăduie să le unească între ele în cei ce înaintează cu sârguinţă spre 
Dumnezeu”.64 Ilie este viaţa contemplativă şi cunoscătoare, ca cel ce a fost 
răpit la cer, străbătând materia în carul dumnezeiesc al virtuţilor, „urmând 
calea trecerii curate a minţii spre cele inteligibile”.65 El a judecat lucru mult 
mai de preţ să nu vadă şi să nu cunoască nimic din ceea ce împiedică pe om 
să cunoască pe Dumnezeu. Şi astfel, „încă fiind în trup, a fost ajutat să fie în 
unire cu Dumnezeu, cel fără de trup”.66 Tot la Schimbarea la Faţă, cei trei 
Apostoli, Petru, Ioan şi Iacov, „au trăit prin schimbarea lucrărilor 
simţurilor, pe care o pricinuia în el Duhul, înlăturarea acoperămintelor 
patimilor de pe puterea înţelegătoare”. Acești fericiți martori ai Schimbării 
la Față au fost aduși să cunoască raţiunile duhovniceşti ale tainelor arătate 
lor, dincolo de cele trupești și materiale.67 Transfigurarea nu le mai dădea 
posibilitatea să se îndulcească exclusiv de lucrurile materiale, chiar dacă ei 
au propus Mântuitorului să facă acolo trei colibe, ci mintea lor a fost mutată 
de la cele de jos la cele de sus, unde tainele duhovniceşti sunt „luminoase, 
clare, limpezi şi înţelese fără de nici un subînţeles enigmatic sau îmbibate 
de vreo umbră simbolică”. Ca atare, Fiul lui Dumnezeu înomenit le-a 
descoperit acestora raţiunea aflătoare în manifestările Sale, „întrucât ei au 
ajuns la cunoştinţa netedă şi dreaptă de Dumnezeu şi s-au eliberat de 
împătimirea faţă de lume şi de trup”.68 Prin urmare, Apostolii sunt ridicaţi 
de la chipul uman al Mântuitorului Hristos, la cunoaşterea Cuvântului 
dumnezeiesc neacoperit de lipsa de frumuseţe a chipului uman. În atare caz, 
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marea taină a transfigurării o reprezintă ,,descoperirea demnităţii celui ce 
poartă puterea raţiunii creatoare”, ceea ce înseamnă că nu trebuie să 
îndrăznească cineva să se atingă de cele necuprinse cu nevrednicie. Mai 
mult, pe Tabor, ei au mai înţeles că veşmintele înălbite ale Domnului Iisus 
Hristos sunt un simbol al Sfintelor Scripturi, devenite transparente şi 
limpezi. Aceasta dovedește că raţiunea cuprinsă în ele este însăşi Raţiunea 
divină sau Logosul divin, izvorul cuvintelor care acoperă şi descoperă în 
acelaşi timp tainele divine. De fapt, în cuvintele Scripturii, noi știm că 
Raţiunea se descoperă acoperit, ceea ce face să producă o simultaneitate 
între apofatismul şi catafatismul cunoaşterii lui Dumnezeu. Evident, 
Dumnezeu, descoperindu-se, nu se descoperă în esenţa Sa, ci într-un mod 
acoperit şi, acoperit fiind, se descoperă oamenilor prin cuvânt şi prin lucruri, 
pentru ca „văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă… dar fericiţi sunt 
ochii voştri că văd şi urechile voastre că aud”.69  

Cunoaşterea Scripturilor sfinte în Duhul Sfânt şi contemplaţia 
naturală a lucrurilor sunt la Sfântul Maxim „de cinste egală şi învaţă şi 
aceleaşi lucruri şi niciuna nu are mai mult sau mai puţin decât cealaltă”.70 
Această similitudine nu înseamnă că nu există deosebiri între ele, Sfântul 
Maxim având în vedere că omul cunoaşte pe Dumnezeu pe cale naturală tot 
cu ajutorul Duhului Sfânt. Firește, ambele revelaţii, naturală și 
supranaturală, sunt într-o legătură perfectă, Dumnezeu când grăieşte Se 
indică pe Sine ca Cel Ce a creat toate şi îndeamnă pe om să contemple şi 
înţelepciunea Sa minunată din descoperirea sa divină. Această „combinare 
bine-credincioasă a diferitelor chipuri, spune Sfântul Mărturisitor, ne ridică 
la o idee unică a adevărului ce ni se oferă spre a fi cercetată”.71 Fără 
îndoială că toate acestea sunt expresia unui unic Cuvânt prezent în tot ceea 
ce ridică pe om la ideea unitară a Adevărului ca logos şi ca raţiune. Aceasta 
denotă că formele creaţiei însumează nu numai cuvinte, ci şi sensuri, 
Logosul divin exprimându-se prin ele ca Raţiune unică ce străbate prin toate 
și este în toate fără să se asimileze lor.72 Având în vedere această experiență 
duhovnicească, Sfântul Maxim îndeamnă pe nevoitor „să treacă peste toată 
puterea figurilor şi ghiciturilor care închipuiesc adevărul, să se urce în chip 
negrăit prin puterea duhului, de la literă la apariţii la Raţiunea însăşi”.73 El 
argumentează această depăşire prin faptul că „litera omoară iar Duhul face 
viu”.74 Aşadar, consideră Sfântul Cuvios, că „e nevoie de multă ştiinţă 
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duhovnicească pentru ca înlăturând mai întâi cu grijă valurile literelor care 
acoperă Cuvântul, să putem privi cu mintea dezvăluită pe Cuvântul Însuşi, 
stând de Sine şi arătând în Sine pe Tatăl, atât cât e cu putinţă oamenilor, 
căci Cuvântul scapă minţii care crede că prin văluri a prins pe Cuvântul 
netrupesc, aşa cum egipteanca n-a apucat pe Iosif, ci veşmintele lui, sau aşa 
cum cei de demult, rămânând numai la podoaba celor văzute, n-au băgat de 
seamă că slujesc făpturii şi nu Făcătorului”.75 În consens cu cele prezentate 
de Sfântul Cuvios Maxim, Înomenirea Cuvântului reprezintă deci prezenţa 
printre noi și în noi a „trupului Raţiunii acoperit de veşminte”. Venirea 
Domnului în trup aduce cu sine și credinţa cea adevărată precum şi 
cunoaşterea cea desăvârşită despre Preasfânta Treime. 

Omul credincios depăşeşte de acum veşmintele Raţiunii, adică 
cuvintele Scripturii şi făpturile ce se văd, pătrunzând tainic spre înţelesurile 
divine ale slavei celei veșnice. Numai în Dumnezeu cele create şi revelate 
îşi dobândesc sensul şi subzistenţa prin comuniunea plină de iubire cu 
persoanele Treimii. Pe această cale, nevoitorul nu va fi oprit niciodată de 
cineva sau de ceva de la „fericita atingere a raţiunii”, ci va vedea şi va 
adora pe Domnul slavei, Cel înviat din morţi. Mântuitorul va veni la el și va 
intra în intimitatea omului prin uşile încuiate, stingând cu totul lucrarea 
simţirii din el. Sfântul Maxim spune că: „Toate ca o haină se vor învechi”,76 
pentru stricăciunea ce domneşte peste cele văzute – „Şi pe care ca pe un 
veşmânt le vei întoarce şi se vor schimba”,77 pentru harul aşteptat al 
nestricăciunii”.78 Această schimbare face ca pe de o parte omul să intre cu 
ajutorul harului divin într-o moarte mistică a minţii, iar pe de altă parte 
lucrarea naturală a simţurilor lui să fie pătrunsă de lucrarea Duhului mai 
presus de ea, ca şi creaţia şi Scriptura. În felul acesta viaţa duhovnicească, 
după Sfântul Maxim, este ca o experienţă a trăirii Învierii Domnului în 
adâncul nevoitorului. De fapt, pe tot parcursul vieții duhovnicești, 
Mântuitorul Se răstigneşte şi învie de multe ori în cel ce doreşte să se ridice 
în viaţa fericită și în comuniunea de iubire cu Dumnezeu. Tocmai pentru 
aceasta vorbim de faptul că cel ajuns pe treptele cele mai înalte se 
antrenează mereu să reziste atacurilor gândurilor vrăjmaşe şi de aici 
înaintează mai sus în trăirea prezenţei tot mai înalte a lui Dumnezeu. Firește, 
de fiecare dată el moare lumii pământeşti, se mistuie duhovniceşte din iubire 
faţă de Creatorul Său ca să trăiască prin El și mai intens și mai adevărat. 
Lumea este răstignită pentru el, cum spune Sfântul Apostol Pavel, „Mie 
lumea s-a răstignit”, în sensul că viața divină dezvoltă în nevoitor adevărata 
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cugetare a nimicniciei lucrurilor trecătoare. Această cugetare detaşează 
efectiv sufletul de relaţia cu lumea şi-i dă puterea s-o răstignească și să se 
răstignească și el ca să poată să învieze cu Mântuitorul Hristos întru slavă. 
De fiecare dată și cu fiecare treaptă, toată activitatea naturală a minţii 
încetează şi aşteaptă ca să vină în ea lucrarea lui Dumnezeu. Cuviosul 
Maxim afirmă că „împreună cu mişcarea aceasta este înlăturată lucrarea şi 
mişcarea naturală dirijată spre cele create. Cuvântul singur răsare ca 
ridicat din morţi, circumscriind toate cele ce au provenit din El, căci după 
har nu după fire se efectuează ispășirea celor ce se mântuiesc”. Cu adevărat 
„Cel ce a cunoscut înţelesul tainic al învierii, a cunoscut motivul pentru 
care Dumnezeu a întemeiat toate de mai înainte”.79  

Tot referitor la cruce și înviere, Sfântul Maxim mai consideră că 
etapele urcuşului duhovnicesc sunt precum treptele învierii. Astfel, 
„învierea, adică prima Duminică, dăruieşte în chip ascuns, prin taina ei, 
celor ce prăznuiesc taina ei în chip duhovnicesc, o viaţă curată de orice 
nălucire legată de materie. Astfel, Duminica nouă face pe aceştia părtaşi la 
toată gustarea bunătăţilor dumnezeieşti, pe care a început să le ofere 
Duminica dinainte de ea”.80 Semnificaţia profundă a Învierii Domnului este 
orientată clar spre participarea celor credincioşi la viaţa duhovnicească, 
făcută accesibilă numai în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel înviat și 
preamărit. Ea este în acelaşi timp și o anticipare a vieții veacului viitor, când 
toți ne vom uni cu trupurile noastre și cei vrednici în ceruri vor fi, „pururea 
cu Domnul”. Așadar, aici, pe pământ, orice Duminică e un progres în 
participarea în virtute și viață mistică la viaţa veşnică, o înaintare mistică în 
ea, un progres al stăpânirii Domnului Hristos în Trupul Său tainic şi al 
prezenţei Lui în Sfintele Taine şi în lume. Cei cuprinşi în lucrarea acestui 
laborator al nemuririi și de zidire nouă participă, prin harul Învierii, la viaţa 
nestricăcioasă a veacului viitor, efect ce rămâne pururi în ei. Cu alte cuvinte 
Mântuitorul Iisus Hristos, Cel răstignit și înviat, Se extinde în credincioşi 
Săi dându-le un chip vizibil ce iradiază ca strălucire şi ca viaţă adevărată. El 
îi conduce, în calitatea Sa de Păstor, spre Împărăția cerurilor, antrenându-i 
permanent pe treptele ulterioare ale urcuşului duhovnicesc și arătându-le 
„cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Sale”.81 Prin urmare, cum 
spune Sfântul Maxim, „prima Duminică este chipul Învierii, cu voia, în 
virtute, iar cea de a doua e chipul deprinderii, cu voia, în cunoştinţa 
desăvârşirii”.82 Sau iarăși: „prima Duminică este simbolul viitoarei învieri 
şi incoruptibilităţii naturale, iar a doua, chipul viitoarei îndumnezeiri după 
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har”.83 După cum vedem, Sfântul Maxim consideră prima Duminică ca mod 
al învierii viitoarei, unde firea va fi incoruptibilă, iar a doua înviere chipul 
viitoarei ei îndumnezeiri după har. Evident, prin Învierea Domnului Hristos 
toţi vor învia şi vor intra în starea de incoruptibilitate, dar nu toţi vor fi 
îndumnezeiţi după har. Și cei din iad vor învia şi vor fi trupeşte 
nestricăcioşi, dar această stare nu le va permite să înainteze de la starea lor 
de minimă şi total neputincioasă existenţă. Pe când cei „curaţi cu inima”, 
aceia vor fi înviaţi spre fericire, primind totodată o stare şi mai înaltă, care le 
permite să înainteze și mai mult în iubirea Preasfintei Treimi. Deci, cel ajuns 
în astfel de trăiri constată că „gustarea bunătăţilor este mai cinstită decât 
deprinderea curăţită de patimi, iar deprinderea desăvârşirii prin 
cunoaşterea adevărată este mai cinstită decât deprinderea în virtute prin 
voinţa sănătoasă. Iarăși, prefacerea în Dumnezeu după har prin 
îndumnezeire este mai de cinste decât nestricăciunea naturală. Astfel, prima 
Duminică poartă chipul celor din urmă, pe când a doua e simbolul celor 
dintâi. De aceea cu dreptate învăţătorul a spus, înălţat în Duh, că Duminica 
cea nouă e mai înaltă decât cea înaltă”.84 

Tot în consensul treptelor duhovnicești Sfântul Cuvios Maxim mai 
vede și semnificația celor trei Paşti de care ne vorbeşte Vechiul Testament. 
Un Paști e săvârşit în Egipt, altul, în pustie şi celălalt în pământul 
făgăduinţei.85 Comentariul referitor la aceste trei momente este semnificativ 
și de mare importanță pentru viața mistică. Sfântului Maxim spune că: 
„Egiptul, după unul din sensurile alegorice, înseamnă lumea aceasta; 
pustia, după unul din înţelesurile ei, indică în chip alegoric starea sufletului 
după moarte; iar pământul făgăduinţei preînchipuie veacul viitor”. Iar ca o 
concluzie a celor interpretate de Cuviosul rezultă că: „trei sunt locurile şi 
stările în care petrecem noi oamenii: lumea aceasta în care ne naştem, 
primind existenţa, locul de după moarte, unde petrecem trecând de aici; şi 
veacul viitor, în care vom locui cu sufletele şi cu trupurile”.86 Fără îndoială 
că această interpretare alegorică corespunde la Sfântului Maxim stărilor 
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sufletești și trupești ale omului angajat pe calea desăvârșirii, când „săvârşim 
Paştele în Egipt, curăţindu-ne de petele păcatului, după ce vom sfârşi viaţa 
aceasta prin moarte, când vom săvârşi, ca în pustie, alt Paşti, cunoscând 
mai clar raţiunile lucrurilor, în chip mintal şi netrupesc, fără simboluri şi 
ghicituri şi fără varietatea sensibilă, și în veacul viitor al făgăduinţelor 
dumnezeieşti când vom serba Paştele cel adevărat, mâncând în mod 
nemijlocit Raţiunea culminantă a Înţelepciunii. În final, ultimul Paște ne va 
îndumnezei după har, nemaiavând de făcut nicio altă trecere spre alt Paşti”. 
Față de cele arătate, fericitul Maxim mai adaugă încă: „dacă sporim și 
cultivăm bărbăteşte filosofia făptuitoare, săvârşim bine Paştele în Egipt, 
aflându-ne cu egiptenii dar nefiind egipteni, ca unii ce suntem în trup dar 
nu ne oştim după trup. Suntem în pustie, adică în starea curată de patimi şi 
de toată nălucirea materială, dacă ne exercităm cu bună credincioşie în 
contemplaţia naturală în Duh, prefăcând puterile sufletului în arme 
puternice, la dispoziţia lui Dumnezeu, pe de o parte spre surparea 
întăriturilor şi a toată înălţarea ce se ridică împotriva cunoştinţei de 
Dumnezeu,87 iar pe de alta, spre contemplarea raţiunilor duhovniceşti din 
lucruri. În starea aceasta facem drumul spre făgăduinţele dumnezeieşti în 
chip cunoscător, oarecum goi cu trupul şi liberi de nălucirea înşelătoare 
cea după simţuri. Apoi, dacă închipuim, prin negrăite mişcări ale minţii, 
cunoaşterea tainică a lui Dumnezeu, neignorând pe cât e cu putinţă 
oamenilor, ce este lărgimea şi lungimea şi adâncimea şi covârşitoarea 
mărime cea pentru noi a înţelepciunii lui Dumnezeu, suntem în pământul 
făgăduinţei. Deci prin deosebirea între cele trei chipuri socotesc că 
învăţătorul ne dă să înţelegem filosofia activă, naturală şi teologică, prin 
care fiecare mănâncă Paştele inteligibil potrivit cu puterea aflătoare în 
el”.88 Cum constatăm, Sfântul Maxim vede în această prezentare cele trei 
trepte principale ale urcuşului duhovnicesc, prin mâncarea celor trei Paşti: 
din Egipt, din pustie şi din pământul făgăduinţei. Aceste trei locuri 
simbolizează mai întâi cele trei stări în care se desfăşoară viaţa omului 
credincios: pe pământ, după moarte, în starea dinainte de judecata din urmă, 
şi în Împărăţia cerurilor, după judecata din urmă. Mâncarea Paştelui pe 
pământ înseamnă curăţirea de petele păcatului, adică trecerea de la ele la 
curăţie. „După moarte”, în starea dinainte de Judecata universală, omul își 
curăţește raţiunea de lucrurile simbolice ale patimilor ca să ajungă la 
cunoaşterea lor în mod clar, prin mintea eliberată de simţuri. În „Împărăţia 
cerurilor” nevoitorul ajunge la mişcarea nemijlocită în jurul Raţiunii 
supreme şi la asimilarea neconfundată a Ei, etapă ce echivalează cu 
îndumnezeirea sa. Deci aceste trei locuri şi mâncarea acestor trei Paşti sunt 

                         
87 II Corinteni 10, 4-5. 
88 În SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua..., pp. 313-314. 
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preînchipuite de cele trei faze principale ale urcuşului duhovnicesc ce are 
loc în viaţa pământească a credinciosului angajat pe calea mântuirii și 
comuniunii veșnice cu Preasfânta Treime în iubire. Faza întâi, în care 
mâncăm Paştele în Egipt, e cea în care ne manifestăm iubirea de 
înţelepciune prin fapte, de purificare de patimi, deci ne nevoim încă în trup, 
dar nu trupeşte, nu spre plăcerea, ci spre înfrânarea lui. În faza a doua, am 
ajuns la starea de nepătimire, etapă în care nu ne mai supără închipuirile 
sensibile și nu mai avem de luptat cu ele, ci ne putem dedica netulburaţi 
contemplării curate a raţiunilor lucrurilor. În această stare suntem în pustie, 
ne bucurăm, eliberaţi de ispita lucrurilor și de bunătăţile dumnezeieşti 
făgăduite. Treapta a treia prezintă pe nevoitor ajuns la cunoaşterea tainică şi 
simplă a lui Dumnezeu şi la înţelegerea a ceea ce este lungimea, lărgimea, 
adâncimea şi mărimea înţelepciunii lui Dumnezeu, cum precizează Sfântul 
Apostol Pavel.89 Întrucât ultimele două din cele trei etape ale urcuşului 
duhovnicesc de pe pământ sunt numai închipuiri ale etapelor analoge 
reprezentate de cele două faze ale vieţii de după moarte, viaţa viitoare are şi 
rolul de a duce la desăvârşire fiinţa umană și de a o întregi, unind sufletul cu 
trupul transfigurat prin înviere. Ca atare, cele trei trepte sunt legate cu trei 
împărtăşiri de Mielul jertfit, sau de răstignirea cu Mântuitorul Iisus Hristos 
și de învierea împreună cu El întru slavă.90 

 
Robia morții și desființarea acesteia în Mântuitorul Hristos, Cel 

răstignit și înviat 
Cei ce şi-au păstrat starea de la început, consideră Sfântul Maxim, 

vor păstra nepierdută şi stabilă întemeierea lor în toate bunătăţile. Iar cei ce 
au alunecat, prin înclinările spre cele rele, din acea strălucire de la început 
sunt aruncaţi spre păstrare, precum s-a scris, în lanţurile tartarului întunecat, 
spre judecata zilei celei mari.91 Adam trăia în Rai în cele mai înalte bucurii 
duhovniceşti şi în slava lui Dumnezeu. Şi ar fi rămas în bunătăţile de la 
început ale firii dacă nu s-ar fi întors spre cădere şi neascultare, părăsind în 
mod neînţelept porunca ce i s-a dat de sus. La început el era bun, dar, 
nefiind statornic în contemplarea binelui, a căzut din slava şi din cinstea 
împărătească. Satana nu s-a oprit din răutatea și pizmuirea omului, ci a 
continuat să-l ispitească și să-i intre în suflet, ajungând chiar în forul lui 
interior de cugetare și simțire. La început, virtuţile omului erau atât ale firii, 
cât şi dăruite de Dumnezeu. Prin intermediul lor Adam putea să săvârșească 
fapte bune deopotrivă: prin firea lui și prin darul lui Dumnezeu. Aceasta 

                         
89 Efeseni 5, 18. 
90 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, în SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua..., 
p. 314. 
91 Iuda 6. 
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dovedește că în firea strămoșului nostru exista putinţa să rămânem în 
bucuria comună cu Dumnezeu, deci care ţine şi de firea noastră, dar şi de 
relaţia cu Dumnezeu prin har. Tocmai pentru aceasta în bucuria iubirii cu 
Dumnezeu și cu aproapele nu se poate face separaţie între ceea ce ţine de 
firea făpturii noastre şi de relaţia cu Dumnezeu. Evident, în general ţine de 
firea făpturii conştiente să nu fie singură, dar mai ales să nu fie în afara 
comuniunii cu Dumnezeu. Când omul se bucură de comuniunea cu 
Dumnezeu și cu aproapele, nu poate face separaţie între ceea ce ţine de firea 
sa şi ceea ce are de la Dumnezeu sau de la aproapele. Cel păcătos însă nu 
mai folosește puterile firii sale și nici darul lui Dumnezeu pentru a face 
binele, ci sub influența celui rău devine efectiv posedat de acesta. În viciu 
Satana pune atâta stăpânire pe om, încât nu se mai poate face distincţie între 
eul omului şi cel al Satanei sau, mai precis, eul Satanei fiind mai tare ca al 
omului stăpânit de el, lucrează mai degrabă el prin om. La Cina cea de 
Taină, de exemplu, Mântuitorul Hristos Se adresează mai degrabă Satanei 
decât lui Iuda, după ce despre fapta lui Iuda vorbise cu multă acoperire şi 
cruţare. Noi înșine în relaţiile dintre oameni vedem cât e de greu să desparţi 
una de alta. Dacă ne întoarcem la Iuda, chinul lui provenea mai mult din 
stăpânirea pe care Satana o avea asupra lui, decât din răutatea lui personală. 
Vina lui e că s-a lăsat treptat cucerit de acela și a lucrat sub călăuzirea lui 
directă. Așa se face că omul păcătos și îndrăcit ar vrea să scape de diavolul, 
dar nu mai poate. Păcătosul vrea ce vrea Satana și invers. Este o mare 
complexitate în relaţia între cel păcătos și cel necurat, între eul uman şi cel 
satanic, omul lăsându-se stăpânit treptat de cel rău și lucrând după îndemnul 
lui.92  

                         
92 Să reluăm din nou cele spuse de Sfântul Ioan Evanghelistul, referitor la Iuda, care 
ajunsese să fie stăpânit de diavolul. Cel rău pătrunsese atât de mult în inima lui Iuda 
vânzătorul că Domnul Iisus Hristos s-a adresat, cum spuneam, mai mult Satanei decât celui 
care ajunsese stăpânit în mod real şi cu adevărat, prin neatenţie, de acela: „Ceea ce faci, fă 
mai curând!” Era asemenea cum am zice: „Fapta ta, pe care o ştiu numai Eu, şi care-ţi este 
dragă pururea să o faci, Satano, fă-o mai repede”, sesizează Sfântul Chiril al Alexandriei. 
„Ai ucis Prooroci (căci ai condus pe iudei în necredinţă) şi ai pregătit să omoare cu pietre 
pe cei ce propovăduiau cuvântul mântuitor lui Israel, continuă Sfântul Ierarh, n-ai cruţat pe 
nimeni din cei trimişi de Dumnezeu. Ai arătat faţă de ei o cruzime mai presus de cuvânt şi 
un exces al mâniei”. Venirea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră n-a intimidat pe Satan, 
dimpotrivă, l-a pornit cu și mai mare mânie împotriva omului, cum precizează Sfântul 
Chiril: „Vin acum Eu, ajutând celor ce rătăcesc să nu mai rătăcească, mânând pe cei din 
întuneric la lumină, dăruind celor ce sau rostogolit în cursă şi sub stăpânirea cruzimii tale 
să ajungă în afara laţurilor. Vin, având să desfiinţez tirania stăpânirii păcatului, care-ţi 
aparţine, şi să arăt fiecărui om cine este Dumnezeu după fire”. Ca Dumnezeu, Mântuitorul 
cunoaște cugetul sălbatic al diavolului și ura pe care o are împotriva neamului omenesc. 
Pentru aceasta, adresându-i-se lui Iuda vizează pe diavolul care-l stăpânea, într-un fel Iuda 
devenind omul diavol prin faptele sale. Deci, zice Domnul satanei, „ceea ce ai obiceiul să 
îndrăzneşti împreună cu cei ce voiesc să facă acestea, fă şi acum. Căci nu încetezi să 
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Sfântul Maxim dezvoltă asupra relației dintre păcat și demon într-un 
fel apropiat Sfântului Chiril al Alexandriei. Păcătosul nu se mai simte astfel 
liber, sau stăpân pe sine, cum se simțea în comuniunea cu Dumnezeu, care îi 
producea bucurie inimii. Evident, numai în Dumnezeu omul este liber, căci 
iubirea e trăită în mod liber, pentru că în ea trăiește iubirea lui Dumnezeu și 
iubirea celuilalt. Dumnezeu nu impune iubirea cu sila, nu mărginește 
puterile interioare ale omului și nu-i însingurează sufletul. Dimpotrivă, în 
iubire omul se dăruiește liber lui Dumnezeu şi trăiește dăruirea liberă de sine 
a altuia. În comuniunea de iubire a lui Dumnezeu cu omul, Mântuitorul e 
Stăpânul cu adevărat iubit şi iubitor, e Tatăl cel darnic de la care 
credinciosul primește mult mai mult decât oferă el în iubire. Iubirea 
Mântuitorului Hristos ne eliberează de tirania Satanei, care ne amăgeşte cu 
scurte plăceri egoiste, fără consistență și fără rațiune. Astfel, prin învățătura 
și viața divină a Fiului lui Dumnezeu înomenit lumea a luat cunoștință din 
experiență că Dumnezeu este Tată şi El este Fiul Lui, pe Care Îl iubește. 
Desigur, Dumnezeu Care a trimis la noi pe Fiul Său să Se facă om din 
Preacurata Fecioară Maria și să fie asemenea nouă, ne arate că Dumnezeu 
este iubire dovedită cu fapta și cu cuvântul. Această dragoste fără de 
margini El ne-a arătat-o eliberându-ne de tirania diavolului, prin cruce și 
înviere. Fără îndoială, inversul iubirii este răutatea, o relaţie negativă a 
omului cu cel rău, sau lipsită de iubire între o persoana umană şi Dumnezeu 
Cel în comuniune interpersonală, şi deci şi între persoanele umane. Această 
stare de păcat este o atitudine contrară iubirii Preasfintei Treimi și neamului 
omenesc, care duce la osândă și moarte veșnică în iad. 

Din cele prezentate mai sus înțelegem că mintea este destinată vieţii 
veşnice, iar mânia şi pofta, ca sediu al afectelor. Sfântul Maxim afirmă că 
toate acestea vor înceta la sfârşitul vieţii pământeşti. Pe mai departe, mintea, 
departe de a fi ceva deosebit de suflet, este sufletul propriu-zis, pe când 
mânia şi pofta sunt puteri care o însoţesc în viaţa pământească ce se naşte 
din asocierea sufletului cu trupul. Ca funcţiuni proprii grijii de trup şi 
înrâurite de legătura minţii cu trupul, ele reprezintă o energie a sufletului, 
orientată spre trup şi colorată de convieţuirea cu el. Sufletul are energia 
dorinţei şi a bărbăţiei în sine şi le va avea şi după sfârşitul acestei vieţi. 
Desigur, pofta şi mânia, aşa cum le cunoaştem pe pământ, vor înceta odată 
cu elementul lor trupesc şi iraţional, în timp ce, dacă energia din ele este 

                                                               
lucrezi cu asprime şi să-ţi arăţi toată ura până ce nu-Mi va veni patima pe care ai plănuit-o 
de la început”. (SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, 
Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, în coll. PSB, vol. 41, traducere de pr. prof. 
Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 2000, p. 563). 
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spiritualizată, se va orienta exclusiv spre Dumnezeu.93 După Sfântul Maxim, 
viaţa în duh înseamnă cunoaşterea lui Dumnezeu sălăşluit în noi înşine, în 
intimitatea centrală a noastră. Viaţa duhovnicească este unirea sufletului 
nostru în Duhul dumnezeiesc. Prin această deschidere, sufletul îşi 
actualizează totodată legătura lui cu infinitul, potenţa lui de a comunica cu 
infinitul, de a primi infinitul în sine, de a se uni cu infinitul. Duhul Sfânt, 
coborând în noi şi conlucrând la dobândirea virtuţilor, ca deschidere spre 
Dumnezeu şi semeni, aprinde sufletul pentru dragostea lui Dumnezeu.94 
Patimile sunt o pierdere a sufletului și o rătăcire a minţii de la rostul ei 
firesc.95 Odată intrate în suflet produc împătimirea cea rea, pierzătoare de 
suflet.96 Împătimirea îşi continuă pe mai departe îndrăzneala în gustarea 
plăcerii şi în revolta faţă de durere, manifestându-se, între voluptăţile plăcerii 
şi chinurile durerii. Astfel, viaţa păcătoasă a împătimitului stă între aşteptarea 
şi căutarea de plăceri şi frica de durerile prezente şi viitoare. Deci, omul 
păcătos, căutând plăcerea şi evitând durerea, se zbate între grija permanentă şi 
îngrijorarea ce usucă sufletul său.97 Păcatul îl duce astfel la pervertirea 
capacităţii naturale a omului, păcătosul intrând într-o beznă a simțurilor. 
Această starea contrară naturii sale umane este caracterizată de dialectica 
plăcere-durere care definește viaţa omului căzut. Această experiență tragică 
este prezentată de Sfântul Maxim astfel: „Păcatul, amăgind la început pe 
Adam, l-a înduplecat să calce porunca dumnezeiască. Prin aceasta dând 
fiinţă plăcerii, iar prin plăcere sălăşluindu-se pe sine în însuşi adâncul firii, a 
osândit la moarte întreaga fire, împingând prin om toată firea celor create 
spre destrămare prin moarte. Căci aceasta a plănuit-o diavolul cel viclean, 
semănătorul păcatului şi tatăl răutăţii, care prin mândrie s-a înstrăinat pe 
sine de slava dumnezeiască, iar din invidie faţă de noi şi faţă de Dumnezeu, 
l-a scos pe Adam din Rai: să nimicească lucrurile lui Dumnezeu şi să 
împrăştie cele ce au fost aduse la existenţă. Fiindcă ne pizmuieşte păcatul 
nu numai pe noi, pentru slava ce-o primim de la Dumnezeu din pricina 

                         
93 După cum constatăm, mintea cunoaşte o poziţie întreită: minte, raţiune şi duh. 
Mântuitorul Iisus Hristos se aşază la botezul credinciosului în altarul inimii, după Sfântul 
Marcu Ascetul, iar după Diadoh al Foticeii harul „se ascunde în adâncul minţii”. 
94 Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitatea Ortodoxă. Ascetica şi Mistica..., pp. 74-75. 
95 Sfântul Maxim găseşte între afecte şi patimi deosebirea că cele dintâi nu depind de noi, 
iar cele din urmă depind de noi, cel puţin până devin puternice. 
96 Asceza îşi propune să elimine împătimirea şi nu fiinţa împătimită, care, deşi trăieşte într-o 
lume pătimaşă, poate să se întoarcă la frumuseţea şi firescul creaţiei, undeva între sensibil şi 
inteligibil. 
97 Spre deosebire de grija pătimaşă, care adună în sine împătimirea, plăcerea şi durerea, 
există grija cea bună, care se preocupă de mântuirea sufletului. Grija cea bună leapădă cele 
rele din sufletul său. Doar o vieţuire responsabilă poate evita împătimirea şi descoperi 
nepătimirea prin despătimire, ceea ce duce la disponibilitatea pentru Dumnezeu. 
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virtuţii, ci şi pe Dumnezeu pentru puterea prealăudată ce o are în ochii 
noştri din pricina mântuirii”.98  

Toată firea noastră, cum se poate observa, este stăpânită de moarte 
din pricina căderii în păcat. Motivul stăpânirii este firește plăcerea, care, 
luându-şi începutul dintr-o neascultare, se menţine de-a lungul întregului 
lanţ de naşteri naturale. Consecința păcatului ce vine prin plăcere este 
moartea ca osândă peste fire. Însă Fiul lui Dumnezeu, făcându-Se om şi 
neprimind ca anticipaţie a naşterii Sale după trup, plăcerea necuvenită, 
pentru care a fost adusă peste fire osânda cuvenită a morţii, dar primind cu 
voia după fire moartea în trăsătura pătimitoare a firii, adică suferind-o, a 
răsturnat deodată întrebuinţarea morţii, nemaiavând aceea în El rostul de 
osândă a firii, ci a păcatului. Sfântul Maxim spune că nu era cu putinţă ca în 
Cel Ce nu şi-a luat naşterea din plăcere să fie moartea osândă a firii. Drept 
aceea Mântuitorul Hristos a desființat în trupul Său păcatul protopărintelui, 
din pricina căruia stăpânea peste toată firea frica morţii. Dacă în Adam 
moartea a fost osândă a firii, întrucât ea şi-a luat ca obârşie a naşterii ei 
plăcerea, pe drept cuvânt moartea în Domnul slavei a devenit osândă a 
păcatului, firea recăpătând din nou în El o obârşie liberă de plăcere. În felul 
acesta, precum în Adam păcatul din plăcere a osândit firea la stricăciune prin 
moarte şi cât a stăpânit el a fost vremea în care firea era osândită la moarte 
prin păcat, tot aşa în Domnul Iisus Hristos a fost cu dreptate ca firea să 
osândească păcatul prin moarte şi să fie vremea în care să înceapă a fi osândit 
păcatul la moarte, pentru dreptatea dobândită de fire, care a lepădat în Hristos 
cu totul naşterea din plăcere, prin care se întinsese peste toţi cu necesitate 
osânda morţii ca o datorie. În consecință aceeaşi moarte, în Adam, este o 
osândă a firii de pe urma păcatului, iar în Mântuitorul Hristos o osândă a 
păcatului de pe urma dreptăţii. Astfel, cel ce suferă moartea ca o osândă a firii 
de pe urma păcatului său, o suferă după dreptate, iar cel ce nu o suferă de pe 
urma păcatului său, primeşte de bunăvoie moartea adusă în lume de păcat spre 
desfiinţarea păcatului. Din acest motiv, Mântuitorul Hristos a dăruit-o firii 
mai degrabă din iconomie ca un har spre osândirea păcatului. 

Precum din pricina lui Adam, care a înfiinţat prin neascultare legea 
naşterii din plăcere şi drept urmare a acesteia moartea ca osândă a firii, toţi 
cei ce aveau existenţă din Adam, după legea naşterii din plăcere, aveau în 
chip necesar şi fără să vrea, îngreunată virtual cu naşterea şi moartea ca 
osândă a firii şi deci atunci era vremea în care firea era osândită prin păcat. 
Întrucât legea naşterii prin plăcere stăpânea peste fire, prin Mântuitorul Iisus 
Hristos, care a smuls din fire cu totul legea naşterii prin plăcere şi prin 
urmare rostul morţii ca osândă a firii, primind-o de bună voie numai ca 
osândă a păcatului, toţi cei ce s-au renăscut cu voia din El prin baia 

                         
98 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., p. 341. 
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renaşterii în duh, au lepădat prin har naşterea de mai înainte prin plăcere din 
Adam. De acum, cei îmbrăcați în Mântuitorul Hristos păzesc prin osteneală 
harul nepăcătuirii de la botez şi puterea nemicşorată şi neîntinată a înfierii 
tainice în duh. Toți acești pecetluiți de Duhul Sfânt, prin legea poruncilor 
evanghelice, au în ei, ce-i drept, moartea ce se lucrează prin osânda 
păcatului, dar mai presus de ea, au puterea învierii din Cel Ce a înviat din 
morți pentru mântuirea noastră.99 Desigur, moartea lui Adam ca şi moartea 
Mântuitorului Hristos, e nu numai un eveniment final care încheie viaţa 
pământească a omului, ci o putere activă care omoară pe încetul, cea dintâi 
firea, cea de-a doua păcatul. Fiecare din aceste morţi e dată ca putere, cea 
din Adam în naşterea din plăcere, cea din Domnul nostru Iisus Hristos în 
înfierea după har. Ambele morți trec din potenţă în realitate actuală, 
lucrându-se, cea dintâi, prin continuarea vieţuirii în plăcere, respectiv, cea 
de-a doua, prin împlinirea poruncilor. Mai bine zis moartea cea dintâi, a firii, 
suferă o schimbare a întrebuinţării, a rostului ei.100 Nevoitorii au apucat, 
așadar, vremea în care se osândeşte prin har păcatul în trup. Osândirea aceasta 
are loc în general după fire, pentru marea taină a Înomenirii, chiar din vremea 
Întrupării, în special, după plecarea prin har, din vremea când primeşte fiecare 
prin botez harul înfierii. Prin acest har, lucrat în chip voluntar prin împlinirea 
poruncilor, având la început numai naşterea în duh, fiecare suportă prin multe 
pătimiri, moartea spre osânda păcatului. 

Desigur, omul păcătos, consideră Sfântul Maxim, şi-a format o 
voinţă păcătoasă, care i-a determinat predispoziţia spre lucrările rele.101 
Cufundat în această stare, el este cuprins de iubirea de sine care dă naştere 
unor mulțimi de patimi, care împart natura umană în mii de fragmente. 
Această stare duce la concluzia că există o anumită relaţie între alipirea 
                         
99 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Răspunsuri către Talasie..., pp. 341-344.  
100 IBIDEM, pp. 497-498. 
101 Omul păcătos își întărește o voinţă păcătoasă, care imprimă o anumită predispoziţie 
lucrărilor voinţei şi aspiraţiilor sale. Şi astfel se ajunge la următoarea consecinţă: angrenată 
în dialectica plăcerii şi a durerii, iubirea de sine dă naştere unei întregi serii de patimi şi, 
prin aceasta, ea dezbină natura umană cea una în mii de fragmente. Prin urmare, putem 
trage concluzia că, după Sfântul Maxim, există o anumită relaţie între alipirea pătimaşă la 
lumea simţurilor, în diversitatea patimilor şi păcatelor introduse în viaţa umană. Mai mult, 
numeroasele şi variatele patimi şi păcate au efecte grave asupra unităţii naturii umane. Nu o 
pot distruge în întregime, căci principiul naturii umane este intenţia şi scopul preexistent al 
lui Dumnezeu pentru om, dar distrug manifestările externe ale acestei unităţi. Omul păcătos 
se leagă de o atenţie falsă asupra caracterului multiplu al lumii din jurul său, mai ales aşa 
cum se manifestă în individualităţile altor fiinţe umane. Apoi, tocmai opiniile şi 
imaginaţiile diverse, ca şi variatele metode de stabilire a satisfacţiei pătimaşe, inspirate de 
diavol şi rezultând din această falsă atenţie, sunt cele care fărâmiţează natura umană unică 
în fragmente. Acest rezultat se vădeşte în raport cu o voință păcătoasă individuală. Desigur, 
rădăcina acestei dezbinări şi împărţiri a naturii umane se găseşte în iubirea de sine, care, la 
rândul ei, este rădăcina tuturor patimilor. 
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pătimaşă la lumea simţurilor, în diversitatea patimilor, şi a păcatelor 
introdusă în viaţa umană prin păcat. Mai mult, numeroasele şi variatele 
patimi şi păcate au efecte grave asupra unităţii naturii umane. Este adevărat 
că patimile, deși sunt nocive, totuși nu pot distruge în întregime firea umană, 
dar distrug manifestările externe ale acestei unităţi. Acest efect este legat de 
atenţia falsă asupra caracterului multiplu al lumii din jurul nostru, mai ales 
aşa cum se manifestă în individualităţile altor fiinţe umane. Apoi, satisfacţia 
pătimaşă, inspirată de diavolul, fărămițând natura umană unică în multe 
părți, face să se dezvolte în om o dezbinare constantă a patimilor în om și 
între oameni.102 

Patimile produc dezbinări nu numai în persoana individuală, în 
raport cu principiul şi scopul naturii umane, ci şi între oamenii, care din 
providenţa lui Dumnezeu sunt chemaţi să se unească în jurul acestui 
principiu şi scop uman comun. De aceea, spune Sfântul Maxim, „scopul 
Providenţei dumnezeieşti este să unească pe cei pe care i-a dezbinat 
răutatea în tot felul, prin dreaptă credinţă şi dragoste duhovnicească. Căci 
pentru aceasta a pătimit Mântuitorul, ca pe copiii lui Dumnezeu cei 
împrăştiaţi să-i adune spre a fi una.103 Prin urmare cel ce nu rabdă 
lucrurile supărătoare nu suferă pe cele întristătoare şi nu le îndură pe cele 
dureroase, umblă în afară de dragostea dumnezeiască şi de scopul 
Providenţei”.104 De bună seamă că aceasta se arată prin faptul că patimile 
dezbină pe fraţi, despărţindu-i de finalitatea dumnezeiască şi de unitatea 
umanităţii. Această despărţire păcătoasă pricinuiește o dublă dezbinare: de 
Dumnezeu şi de scopul dumnezeiesc al omului, de principiul naturii umane, 
pe de o parte, şi de aproapele, pe de altă parte. 
 
Abstract: The Flesh Man in the Mystical Thinking of St. Maximus the 
Confessor. An analysis of the Sinful Life 
In this article, we introduce the reader in the mystical thinking of St. 
Maximus the Confessor. The human being is surrounded by its passions and 
affections. In its entity, the sin is irrational and the procees of deification has 
the main goal to connect the human with God, the Creator. For this, Saint 
Maximus concentrated its ideas of the activity of purification the mind. 
Everything is made possible by the death and resurrection of Jesus Christ, 
Son of God. Within the Church, the Christian people have the opportunity to 
become spiritual man, in contrast with the flesh man. 
 

                         
102 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, „Capitole despre dragoste”, în coll. Filocalia, vol. 
2, traducere de pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 2008, p. 127. 
103 Ioan 11, 52. 
104 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Capitole despre dragoste..., p. 127. 
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Prolog. Pentru conștiința și pentru credința Bisericii, Sfântul Cosma 

a fost și rămâne un exemplu excepțional de zel ierapostolic, de duhovnicie 
ortodoxă și de sfințenie a vieții, într-una dintre cele mai critice perioade prin 
care a trecut poporul grec. Activitatea sa constituie un moment important în 
istoria neamului său, în anii stăpânirii turcești, fiindcă Sfântul Cosma a fost 
dascălul popular prin excelență al anilor sclaviei și unul dintre puținii ce au 
pregătit mai înainte şi au asigurat succesul luptei de eliberare de la anul 
1821. 

Activitatea sa multilaterală și diversă, precum și moartea sa 
martirică, prin spânzurare,3 l-au înălțat între cei mai importanți martiri ai 
Ortodoxiei și ai poporului grec. Atât prin învățăturile sale, cât și prin 
lucrarea sa spirituală în general, a contribuit la trezirea conştiinţei poporului 
și la îmbunătățirea nivelului general al moralității lui. Pe bună dreptate, 
Sfântul Cosma a fost caracterizat ca fiind un părinte al unității naționale și o 
întruchipare a tradiției grec-ortodoxe autentice. 

Într-o epocă de criză a instituțiilor și a valorilor, promovarea unor 
asemenea chipuri sfințite ajută la întărirea spirituală și la renașterea 
poporului, la recunoașterea tradiției ortodoxe și mai ales la legătura noii 
generații cu valorile ortodoxiei luptătoare, al cărei autentic trăitor a fost 
Sfântul Cosma Etolianul. 

 
I. Viața și activitatea Sfântului ieromartir și întocmai cu 

Apostolii Cosma Etolianul 
1. Elemente biografice. Sfântul Cosma s-a născut în anul 1714 în 

satul Mega Dendron (Copacul Mare) din Etolia.4 Tatăl său era epirot și se 

                         
1 Traducere din limba greacă de Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin I. Băjău. 
2 Universitatea din Tessalonic, Facultatea de Teologie Ortodoxă. Profesorul Mihail G. 
Tritos este cunoscut prin preocupările sale de durată pentru cunoașterea personalității, a 
operei și a profețiilor Sfântului Cosma Etolianul. 
3 Ce s-a petrecut în 24 august 1779 la Kolikondasi, în martiricul Epir de Nord. Această 
provincie se află în nord-vestul Greciei, la graniţa dintre Grecia şi Albania. 
4 NICODIM AGHIORITUL, Noul Martirologiu, Atena 1961, p. 201. Vezi IOANNIS V. 
MENOUNOU, Cosma Etolianul. Învățături (și biografia), Atena 1979 (prescurtat trad. 
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ocupa cu meseria de țesător. Numele lui lumesc era Costas (Constantin). Nu 
se cunoaște prenumele său, dar se păstrează supranumele de Esohoritul, 
probabil de la toponimul bizantin Sohoro, ce se găsește aproape de Mega 
Dendron.5 

Primele litere le-a învățat în Sigdița Parnasidei, de la ierodidascalul 
Gherasim Lutsika. În continuare, pe la anul 1734, a învățat pe lângă 
ierodidascalul Anania Dervisano, în Lambotina, lângă Navpaktos, la școala 
la care a fost pentru prima dată el însuși ajutător de dascăl.6 Între anii 1737-
1738 îl găsim în școala numită a Vranghianilor Agrafon, unde urmează 
cursurile superioare de matematică, filosofie, greacă veche, teologie, fizică, 
elemente de medicină și alte cunoștințe enciclopedice. 

Mai târziu, pe temelia duhovnicească serioasă pe care o aşezase la 
Școala Vranghianilor, se înscrie la vestita Școală Athoniada a Sfântului 
Munte, unde urmăreşte pe înțelepții dascăli Neofit Kavsokalivitul, 
Panagiotis Palamas, Nicolaos Tzartzoulis și Evghenios Voulgaris. Aproape 
de acești dascăli dobândeşte o mare cultură și îşi cristalizează concepția 
educativă personală.7 La Sfântul Munte, Sfântul Cosma rămâne un deceniu 
întreg, de la anul 1750 și până la anul 1760. Referitor la cultura pe care o 
dobândeşte acolo, el însuși scrie: „Eu, creștinilor, mi-am cheltuit viața 
studiind timp de 40-50 de ani, am citit și despre preoți și despre 
necredincioşi, și despre atei și despre eretici, am cercetat adâncurile 
înțelepciunii”.8 

La anul 1759 este tuns în monahism la Mănăstirea Filotei de la 
Sfântul Munte Athos și în continuare este hirotonit preot.9 Misionar fiind, nu 
rămâne între cele patru ziduri al mănăstirii, ci simte intens nevoia să se lupte 
în lume, pentru frații săi. Această datorie o exprima el însuși astfel: „Auzind 
și eu, fraților, acel preadulce cuvânt al lui Hristos: Să purtăm de grijă și 
pentru frații noștri, m-a ros acest cuvânt în inimă atâția ani, ca un vierme ce 
se hrănește cu lemnul, ce să fac și eu cugetând la nepriceperea mea… Am 
lăsat așadar câștigul meu, binele meu, și am ieșit să merg din loc în loc și să 
învăț pe frații mei”.10 Altă dată zice: „Să mă piardă Hristos pe mine, o oaie, 
                                                               
cit.), p. 18; PAN. HRISTOPOULOU, Moaștele și mănăstirea Sfântului Cosma Etolianul, 
Atena, 1987, p. 3. 
5 PAN. HRISTOPOULOU, op. cit., p. 3. 
6 SAPFEIROS HRISTODOULIDOU, Slujba și viața celui între sfinți părintelui nostru 
Cosma ieromartirul și întocmai cu apostolii, Patra 1869, p. 16. Vezi SOFRONIOS 
PAPAKIRIAKOU, Simbolul în viața lui Cosma Etolianul ieromartir și întocmai cu 
apostolii,  Atena 1953, p. 21. 
7 IOANNIS PALLI, Sfântul Cosma ca ierapostol și pedagog al neamului, în rev. Kinonia, 
24 (1981), p. 165. 
8 SFÂNTUL COSMA, Învățătura I, 1, p. 142. 
9 P.V. PASHOU, Cosma Etolianul, Ed. Akritas, Atena 1985, p. 16. 
10 SFÂNTUL COSMA, Învățătura I, 2, trad. cit., p. 148. 
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și să câștige pe celelalte. Poate milostenia lui Dumnezeu și rugăciunile 
voastre mă vor mântui și pe mine”. 

La sfârșitul anului 1760, părăsește Mănăstirea Filotei și merge la 
Constantinopol, unde trăia fratele mai mare al lui, Hrisantos, mai târziu 
conducător al Academiei Patriarhale. În Constantinopol, ia permisiunea și 
binecuvântarea de la Patriarhul Ecumenic Serafim al II-lea de la Delvinos, 
în Epirul de Nord și îşi începe lucrarea sa predicatorială, pe care o va 
continua până la moartea martirică.11 

Lucrarea Sfântului Cosma ca predicator (ierokirikos) porneşte de la 
Constantinopol.12 În continuare, vizitează Tracia, Sfântul Munte, Grecia 
Continentală, Ahaia, Tessalia, Macedonia, Epirul, Insulele Mării Egee și pe 
cele ale Mării Ionice.13 Mai exact, potrivit cu informațiile date de Sfântul 
Nicodim Aghioritul, în prima sa călătorie în Epirul grecesc ajunge până la 
Mesolonghi, fiindcă mai înainte vizitase Agrinio și Navpaktos. La sfârșitul 
anului 1774, vizitează Constantinopolul, pentru a lua o nouă permisiune de 
la Patriarhul Sofronie al II-lea, ca să înceapă o altă călătorie. De această 
dată, vizitează insulele Mării Egee și mai ales Cicladele. 

În anul 1775 se întoarce la Sfântul Munte, pentru a-și reface puterile, 
pentru studiu și pentru reculegere duhovnicească.  

Cea de a treia și ultimă călătorie a sa se desfășoară în Epirul grecesc 
și în insulele Mării Ionice. O importanţă aparte acordă Epirului, datorită 
islamizării ce se observa în zonă.14 

K.S. Konstas, care a studiat opera Sfântului Cosma,15 oferă 
următoarele diagrame detaliate ale călătoriilor acestuia: prima călătorie (anii 
1760-1763);16 a doua călătorie (anii 1763-1773);17 călătoria a treia (anii 
1775-1779).18 
                         
11 FANI MIHALOPOULOU, Cosma Etolianul, Atena 1940, p. 22. 
12 PAN. HRISTOPOULOU, op. cit., p. 4. 
13 SOFRONIOS PAPAKIRIAKOU, Cosma Etolianul, ieromartir și întocmai cu apostolii. 
Învățăturile și martiriul, Atena 1953, p. 6. 
14 SFÂNTUL COSMA, Învățătura I, 1, p. 24. 
15 K. KOSTA, Sfântul Cosma Etolianul, Atena 1976, pp. 62-64. 
16 Cu permisiunea (aprobarea) Patriarhului Serafim al II-lea, Sfântul Cosma vizitează: 
suburbiile Constantinopolului, Tracia, Macedonia, Tessalia, Etolia, Mănăstirea Poussos, 
Agrinio, Navpakos, Mesolonghi, Akarnania, Valtos, Agrafa, Epirul. 
17 Cu permisiunea Patriarhului Sofronie al II-lea, Sfântul Cosma vizitează: Tracia, 
Macedonia răsăriteană, Sfântul Munte, Skopelon, Skiatos, Trikeri, Magnisian, Agian, 
Retzani, Koukourada, satele de la poalele Kissavoului, Larisa, Trikkala, Velestinos, 
Tirnavon, Tsaritsani, Elassona, Olimpul, Kozani, Siatista, satele Pindului, Grevena, Vitolia, 
Pindul, Malakasi, Metsovo, Konitsa, Zagonia, Vavousa, Zitsa, Sirrako, Katarrita, Souli, 
Louron, Arta, Aspropotamon, Agrafa, Valton, Akarnania, Venetikon, Kravvara, Salona, 
Mesollogion, Sfântul Munte, Navpaktos, Galaxeidion, Ahaia, Vostitsa (Egion). 
18 Acum Sfântul Cosma vizitează: Paros, Naxos, Mikonos, Sefiros, Milos, Creta, Rodos, 
Astipalea, Sfântul Munte, Kalambaka, Halkidiki, Tessalonic, Verroia, Siatista, Pindon, 
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Ecoul predicii sale în popor era foarte puternic. Așa cum spunea 
primul său biograf, Sapfiros Hristodoulidou, „oriunde ar fi mers de trei ori 
fericitul Părinte, se crea o mare adunare a creștinilor, ce ascultau cu 
smerenie și evlavie harul și dulceața cuvintelor sale, urmând îndreptarea și 
folosul lor sufletesc”.19 În fiecare loc în care a mers, personalitatea sa și 
cuvântul său puternic de părinte duhovnicesc au produs un cutremur în 
conștiințe și au condus la pocăință. Cu împreuna-lucrare a harului divin, a 
dat multe și mari roade. „Pe cei sălbatici i-a liniștit, pe tâlhari i-a îmblânzit, 
pe cei cruzi și nemiloși i-a arătat milostivi și pe cei lipsiți de evlavie i-a 
făcut evlavioși, pe cei indiferenți față de cele dumnezeiești i-a făcut 
sârguitori, i-a făcut să alerge la slujbele sfinte și pur și simplu pe toți 
păcătoșii i-a adus la pocăință mare și la îndreptare”.20 

Pe Sfântul Cosma l-au urmat în călătoriile sale aproximativ 40 de 
preoți. Când trebuia să viziteze vreun loc, dădea poruncă la creștinii din 
regiunea aceea să se spovedească și să postească. În continuare, îi punea pe 
preoți să citească Taina Maslului, să-i ungă pe creștini și la urmă îi învăța. În 
locul unde învăța, ridicau o Cruce mare de lemn. El însuși se urca pe un 
scaun, pe care tradiția spune că l-a dăruit (semăna cu un tron) Kurt Pașa și 
de pe acela învăța. După ce termina de învățat, Crucea rămânea acolo, ca 
amintire a predicii sale, pe când scaunul îl desfăcea și îl lua cu el, oriunde 
mergea.21 

 
2. Martiriul Sfântului Cosma. Cu tot răspunsul pozitiv al lumii la 

predica sa, nu lipseau nici aceia pe care predica înflăcărată a ierapostolului îi 
deranja. Erau cei bogați și conducătorii nedrepți, care oprimau poporul și 
mai ales evreii timpului său (pe care îi deranja elementul anti-evreiesc al 
predicii lui și mutarea târgurilor de Duminică în zi de sâmbătă).22 El însuși 
spunea următoarele: „Să-L rugați pe Hristos să mă păzească de cursele 
diavolului și desigur de ale evreilor, care cheltuiesc mii de pungi ca să mă 

                                                               
Grammon, Grevena, Anaselitsa, Seltsa, Kastoria, Koritsa, Moshopoli, Delvino, Sirakates, 
Drimades, Tepeleni, Himaran, Arghirocaston, Droviani, Divri, Vissani, Senitsa, Konispoli, 
Mouzina, Presivitsa, Limbohovo, Delvinakio, Mesopotamo, Kalama, Paramithia, Margariti, 
Parga, Souli, Derviziana, Arta, Loura, Levkada, Valton, Akarnania, Etolia…, Preveza, 
Kefalonia, Zakintos, Kerkira, Agious Saranda, Himarra, Nivitza, Agios Vasileios…, 
Drimades, Vechea Arta, Veration, Kastoria, Monastirion, Grevena, Mbozovon, Krania, 
Zitsa, Paramithia, Tepeleni, Ioanina, Variades, Papadates, Ahrida…, Macedonia de Sud, 
Tessalia, Metsovo, Zagoria, Souli și alte multe localități, ultima fiind Kolikondasi, ultima 
oprire a vieții sale. 
19 SAPFEIROS HRISTODOULIDOU, Slujba..., p. 18. 
20 IBIDEM, p. 19. 
21 AUGUSTINOS N. KANTIOTΟU, Cosma Etolianul, Atena 1981, p. 74. 
22 G. D. METALLINOU, Cosma Etolianul, ΠΛΒ 35 (1991), p. 247. 
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omoare”.23 La 2 martie 1779 a scris fratelui său Hrisant: „10.000 de creștini 
mă iubesc și unul mă urăște. Mii de turci mă iubesc şi unul nu atât. Mii de 
evrei vor moartea mea și unul nu”.24 În cele din urmă, evreii și-au atins țelul: 
moartea Sfântului Cosma. L-au mituit pe Kurt Pașa de la Berati și acesta a 
dat poruncă să-l ucidă. Hogea pe care Sfântul Cosma l-a vizitat, ca să ia 
permisiunea de a predica în regiunea lui, l-a predat unui grup de soldați 
turci, care l-au spânzurat de un copac, în afara satului Kolikondasi, lângă 
fluviul Apso. 

 
3. Sfântul Cosma și Ali Pașa. Acest conducător turc al regiunii, 

chiar dacă era de altă religie, nutrea un mare respect față de persoana 
Marelui Învățător și Luminător al neamului, Sfântul Cosma. Când acesta din 
urmă, în lucrarea misionară desfășurată în călătoriile sale, a ajuns în 
localitatea Tepeleni, un grup de albanezi-turci, deranjați de prezența lui, s-au 
năpustit asupra sfântului cu intenții sălbatice. Sfântul Cosma a cerut azil în 
casa lui Ali Paşa, unde l-a primit cu multă bunăvoință mama aceluia, 
Hamko, care i-a oferit o masă cu pâine, pe care a pregătit-o chiar ea şi cu 
miel fript. Hamko a folosit ocazia și l-a întrebat pe Sfântul Cosma dacă 
trebuie să trimită pe fiul ei la Kurt Pașa (un alt conducător turc local, mai 
mare), care îl ceruse insistent. Sfântul Cosma i-a răspuns afirmativ. Mai 
târziu, aproape de Leklis, Sfântul Cosma s-a întâlnit cu Ali Paşa, căruia i-a 
grăit următoarele cuvinte profetice: „Vei ajunge om mare. Vei stăpâni toată 
Albania, vei supune Preveza, Parga, Souli, Delvino, Gardiki și însăşi 
fortăreaţa lui Kurt Pașa. Vei lăsa un nume mare în lume. Și în Oraș 
(Constantinopol) vei merge, însă cu barba roșie. Aceasta este voința Proniei 
divine. Nu uita însă ca, pe toată durata stăpânirii tale, să-i iubești și să-i 
aperi pe creștini, dacă vrei să rămână puterea urmașilor tăi!”.25 

Această profeție se referă la viitoarea mare ascensiune a lui Ali Pașa, 
la cuceririle sale, dar și la moartea sa tragică prin decapitare, care s-a 
petrecut la 24 ianuarie 1822. Când în anul 1810, Ali Pașa a inclus în 
pașalâcul său localitatea Berati și regiunea din jur, a chemat pe mitropolitul 
Belgradului Ioasaf al II-lea să facă mutarea moaștelor Sfântului Cosma și să 
ridice o mănăstire cu numele lui, „fiindcă l-a cunoscut ca pe un adevărat om 
al lui Dumnezeu prin profeții și prin altele”.26 

Biserica Sfântului Cosma a fost ridicată între august 1813 și iunie 
1814. Pe exterior, pe conca Sfântului Altar citim: „S-a înălțat din temelie 
această sfântă şi dumnezeiască biserică cu purtarea de grijă și sfatul Marelui 
                         
23 SFÂNTUL COSMA, Învățătura V, p. 289. 
24 TEOFIL N. SIMOPOULOU, Cosma Etolianul (1714-1779), Atena 1979, p. 195. 
25 LAMBROS K. KATAFIGIOTIS, Clerici martiri ai neamului și Părintele Cosma, 
Karditsa 1940, p. 123; K. KONSTA, Cosma Etolianul, Atena 1976, pp. 158-169. 
26 SAPFEIROS HRISTODOULIDOU, Slujba..., p. cit. 
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Vizir Ali Pașa din Tepeleni”.27 Prin porunca lui Ali Pașa, Gheorghios 
Tourtouris și Mantos Oikonomou au confecționat o raclă pentru moaștele 
Sfântului, din argintul pe care l-au luat din trezoreria lui Ali.28 

Socotim potrivit să ne referim şi la o întâmplare, care arată respectul 
pe care Ali Pașa îl avea pentru Sfântul Cosma. Când monahii au adus capul 
Sfântului în divanul său, acela s-a ridicat, a deschis cutia și l-a sărutat cu 
mare respect. Atunci Sehis Hatzi Seli a socotit toate acestea ca fiind un 
păcat și a strigat la Ali Pașa: „Ai păcătuit!”. Dar Ali Pașa, cu calmitate, i-a 
răspuns din nou: „Ești nebun, sărmane Seli. Dacă ai fi știut, nu ai fi spus așa. 
Acest călugăr a fost un om adevărat. A venit la casa mea în Tepeleni și mi-a 
urat și mi-a spus toate cele pe care le-am făcut, ca și cum le-ar fi avut scrise 
într-o carte. O, cât îmi lipsește ca să-l întreb, sărmane, și dacă l-aș avea viu 
să-l fi întrebat, aș fi dat 10.000 de pungi (cu bani). Dar nu-l am”.29 

Interesantă este și informația păstrată de Anghelos Papakostas, 
referitor la purtarea de grijă ce venea de la Ali Pașa, pentru toți cei ce 
invocau numele Sfântului Cosma. Egumenul unei mănăstiri i-a spus odată 
lui Ali Pașa: „Sunt nepotul Sfântului Cosma”. Și i-a arătat câteva bucăți de 
rasă pe care le avea de la el. Și Ali Pașa, în loc să-l ucidă, l-a lăsat liber, i-a 
dat butoaie de ulei, pentru mănăstirea lui și albanezi înarmați, pentru a-l 
însoți.30 

Impresionantă pentru marea cinste pe care Ali Pașa o avea față de 
Sfântul Cosma este strălucita primire pregătită de el însuși capului Sfântului, 
când acesta, din porunca sa, a fost mutat. Biograful francez al lui Ali Pașa, 
Jeraume de la Lance descrie acea slujbă măreață.31 

                         
27 MIHAIL G. TRITOS, Biserica în Iliricul Răsăritean și în Albania, Tessalonic 1999, p. 123. 
28 SOFRONIOS PAPAKIRIAKOU, Simbolul…, p. 66. 
29 FANI MIHALOPOULOU, op. cit., p. 123; ANGHELOS N. PAPAKOSTAS, Opera 
misionară a lui Cosma Etolianul în Epirul de Nord, Atena 1949, p. 6. 
30 ANGHELOS N. PAPAKOSTAS, Cosma Etolianul la Zagori, Atena 1962, pp. 7-8. 
31 „Am întâlnit pe drum moaștele Sfântului Cosma și am urmat și noi mulțimea pe drumul 
către Serai. La piață, negustorii au ieșit la ușile magazinelor lor și și-au făcut crucea cu 
evlavie. Mulțime multă era înșirată de aici şi până acolo, de-a lungul procesiunii. Un corp 
de cavalerie, ce îl păzea pe Ali Pașa, îi urma pe călugări. Psalmodiile monahilor se uneau cu 
rugăciunile mulțimii, care striga cu glas mare: Doamne miluiește!... Partea din față a 
procesiunii a intrat în sala centrală, plină și aceasta de mulțime. Călugării greci au trecut de 
rândurile duble de gărzi ale lui Ali Pașa, de care încăperea gemea... O sută cincizeci de 
copii creștini, care trăiau în serai, îmbrăcați în alb și curați, s-au revărsat spre palat, purtând 
în mâini cățui (de tămâiat) argintate... Dintr-o dată, l-am văzut pe Ali Pașa înaintând... Și 
când călugării, care au ridicat racla cu moaște, au urcat încet-încet pe scara de piatră, toată 
mulțimea a îngenunchiat. Ali Pașa a dat cel dintâi exemplul... Vocea preotului s-a auzit 
atunci discretă și demnă: „De foamete, de foamete și război scapă-ne, Doamne!”. Ali Pașa... 
a sărutat cu evlavie portița de sticlă a raclei de argint...” - JERAUME DE LA LANCE, 
Viața lui Ali Pașa, Paris 1822, p. 183; Ziarul „Ethnos”, nr. 4850/19.10.1927, pp. 115-118. 
Şi DIM. S. SALAMANKA, Cunoscutul monah Cosma, Atena 1952, pp. 115-118. 
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4. Înscrierea Sfântului ieromartir Cosma în calendarul ortodox. 

Sfântul Cosma, aproape din prima clipă a martiriului său, a fost recunoscut 
ca sfânt, în conștiința și în credința bisericii. Expresia acestei conștiințe o 
constituie lăcaşurile afierosite numelui său, minunatele picturi și icoane 
portabile, ce se găsesc în diverse biserici și mănăstiri ale Greciei, slujbele de 
laudă ale lui Sapfeiros Hristodoulidou și Gherasim Mikragiannaniti, ce au 
fost alcătuite spre cinstirea ieromartirului, precum și manifestările latreutice 
din ziua sărbătorii sale, în diverse locuri din Grecia. 

De la început, Sfântul Cosma este cinstit ca sfânt, fără să fi existat un 
act de canonizare al Bisericii. Lipsa acestuia l-a făcut pe fericitul Ierotei, 
Mitropolit al Etoliei și Aharnaniei, ce provenea din zona din care Sfântul 
Cosma își avea originile, să întreprindă cele necesare pentru reglementarea 
situației. Prin documentul său, la lucrările Sfântului Sinod al Biserici 
Ortodoxe a Greciei, a cerut Patriarhiei Ecumenice așezarea Sfântului Cosma 
în calendarul ortodox. Patriarhia Ecumenică, prin actul patriarhal și sinodal 
cu numărul 260/20.IV.1961, l-a așezat pe ieromartirul Cosma Etolianul între 
sfinții Bisericii Ortodoxe. 

 
II.Sfântul Cosma și idealurile sale educaționale 
1.Situaţia educaţiei în vremea Sfântului Cosma. În anii vieţii lui, 

educația nu se afla în starea jalnică a primelor două secole de după invazia 
(turcă), fiindcă în orașe activau destule școli grecești. Dar la sat, situația era 
diferită. Mai ales în zonele izolate din Epir, din Tessalia și din Macedonia 
Apuseană, erau multe și serioase probleme. Cei islamizați, jafurile, dările 
grele și sălbatice au adus o continuă scurgere a puterilor sufletești și 
materiale ale neamului. Lipsa de educație și sărăcia morală au menținut un 
nivel foarte scăzut de educație a poporului.32 Acolo neamul „era înecat într-un 
analfabetism absolut”.33 

Sfântul Cosma, într-o frază a celei de a treia Învățături a sa, descrie 
documentat tragismul situației: „Nu vedeți cum s-a sălbăticit neamul nostru 
din cauza ignoranței și am devenit precum fiarele?”34 De aceea, înţelegând 
că lipsa unei educații organizate a contribuit la scăderea generală a nivelului 
cultural și moral, dădea întâietate temei educației. Pe învățare și pe progres 
sprijinea el eliberarea neamului. Înainte de Riga, Korai și Kapodistria, 
Sfântul Cosma a înţeles această nevoie.35 

                         
32 GHEORGHIOS D. METALLINOU, Sfântul Cosma Etolianul, apostolul unității 
neamului, Atena 1980, p. 10. 
33 KONSTANTINOS KOUMA, Istorii ale faptelor omenești, vol. XII, Viena 1831, p. 555. 
34 SFÂNTUL COSMA, Învățătura V, p. 266-267. 
35 K. KONSTA, Cosma Etolianul, Atena 1976, p. 124. 
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Dintre toate epistolele sale, doar trei nu sunt dedicate educației. 
Celelalte se ocupă în special cu înființarea și funcționarea școlilor și cu 
întărirea limbii grecești. Lucrarea Sfântului Cosma la această temă este 
eroică și uriașă. Niciunul niciodată nu a putut, încă și având putere, să 
întemeieze atâtea școli, câte a întemeiat Sfântul Cosma, cu mijloace practic 
inexistente.36 Cu zidul acestor școli a oprit islamizarea neamului și 
pierderea identității lui grecești. 

El însuși, înainte să înceapă re-evanghelizarea neamului, cu mult zel 
și patos, s-a luptat pentru educația sa personală. În două locuri din 
Învățăturile sale vorbește despre educația sa: „Eu, creștinilor, mi-am cheltuit 
viața studiind timp de 40-50 de ani, am citit și despre preoți și despre 
necredincioşi, și despre atei și despre eretici, am cercetat adâncurile 
înțelepciunii”.37 

Dorinţa Sfântului Cosma de a oferi educație la absolut toții copiii 
este un lucru de pionierat. Bunul educației este universal. Cheltuielile se 
plăteau cu bani, adunați fie prin strângerea de fonduri, fie din folosirea 
terenurilor donate bisericii, fie din veniturile proprietăților bisericești. 
Oriunde mergea, întreba: 

„Bine, copiii mei, mi-ați dăruit copiii voștri, dar să vedem, aveți și o 
școală, unde să citească, să învețe literele copiii voștri? 

- Nu avem, sfinte al lui Dumnezeu! 
- Mi-ați dat asemenea copii fără carte? Ei sunt darul vostru! Copii ca 

nişte purcei să am nu voi primi, fiindcă sunt mândru. Dacă vreți, dăruiți-mi 
și o școală, aici, în satul vostru, să învețe copiii voștri literele, să știe unde să 
meargă și atunci îi voi binecuvânta să trăiască și să propășească”.38 

În alt loc al Învățăturilor sale zice: „Să faceți un comitet, să puneți 
epitropi să conducă școala, să pună învățător, care să învețe pe toți copiii, 
bogați și săraci, fără să plătească”.39 

                         
36 P.V. PASHOU, op. cit., p. 116; ATHANASIOS P. KANELLOPOULOU, Meditații 
despre elenism și Ortodoxie, Atena 1972, p. 17. 
37 SFÂNTUL COSMA, Învățătura I, 1, p. 142. În alt loc scrie: „Între nesfârșitele daruri pe 
care mi le-a dăruit Domnul meu, m-a învrednicit pe mine păcătosul și am învățat 5-6 litere 
grecești și m-am făcut și călugăr” - IBIDEM, p. 117. 
38 IDEM, Învățătura I, 2, p. 142. 
39 Prezintă interes şi o epistolă a Sfântului Cosma către locuitorii din Senitsa, sat mare al 
localității Delvinos, prin care îi sfătuiește pe locuitori să întemeieze școli, unde copiii să 
studieze gratis: „Preabuni și iubiți frați, locuitori ai Senitsei, vă îmbrățișez și rog pe 
Dumnezeu pentru sănătatea voastră sufletească și trupească. Fraților întru Hristos, eu, ca 
rob nevrednic al Dumnezeului nostru, învățând după putere pe creștini cu voia arhiereilor, 
am venit și aici, în localitatea voastră. Și văzând că nu aveți școală, să citească copiii voștri 
fără plată, i-am îndemnat pe creștini și am dat după putere și voință școala voastră. Trebuie 
ca și cu generozitatea voastră a tuturor să ajutați totdeauna școala voastră, din ceea ce vă 
aparține vouă, sau din ceea ce aparține localității, sau din folosirea terenurilor bisericii, 
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Cum observa biograful Sfântului Cosma, Sapfeiros Hristodoulidou, 
„a făcut școli peste tot prin intermediul învățăturii sale, atât grecești, cât și la 
sate, ca să meargă copiii la acestea, și să învețe gratis sfintele cărți și prin 
aceasta să se întărească în credință și evlavie, să fie conduși spre o viață 
virtuoasă și cultură”.40 

Numărul școlilor pe care Sfântul Cosma le-a întemeiat este de-a 
dreptul uimitor. Un calcul ni-l oferă el însuși, într-o scrisoare către fratele 
său Hrisant, scrisă cu puțin timp înainte de martiriul său, unde semnalează 
faptul că a fost primit în 30 de provincii, unde a deschis zece școli grecești și 
alte 200 de școli populare.41 

 
2. Concepția Sfântului Cosma despre educație. Pentru Sfântul 

Cosma, Hristos și Biserica trebuie să ocupe locul central în școală. Cerința 
sa educativă este clară: educația trebuie să conducă la Biserică, la 
Dumnezeu, la îndumnezeire, care constituie scopul moral al existenței 
umane. 

„De la școală învățăm, după putere, ce este Dumnezeu, ce este 
Sfânta Treime, ce sunt îngerii, arhanghelii, ce sunt demonii, ce este raiul, ce 
este iadul, ce este păcatul, ce este virtutea. De la școală învățăm ce este 
Sfânta Împărtășanie, ce este Botezul, ce este Maslul, ce este cinstita Nuntă, 
ce este sufletul, ce este trupul, toate de la școală le învățăm, căci fără școală 
umblăm în întuneric”.42 

Educația nereligioasă și anticreștină, pe care mulți, cu o 
superficialitate a pseudo-progresului o impun astăzi, a găsit la Sfântul 
Cosma o puternică opoziție. Într-o profeție a sa a zis că „răul vă va veni de 
la cei învățați”,43 înțelegând spiritul iluminismului european, falsificat, cum 
a ajuns și în Grecia după eliberarea de sub ocupaţia turcească. 

Acest mare apostol al neamului său robit a privit neglijența pentru 
întemeierea de școli ca fiind păcatul cel mai greu. De aceea, spunea el, 
drumul spre rai, pe lângă altele, trece pe la școală. Într-o Învățătură a sa 
scrie: „Mai bine să ai în satul tău o școală (grecească), decât izvoare și 
                                                               
pentru ca să primiți plata voastră de la Dumnezeu și cinste de la oameni. Sunt și eu dator să-L 
rog pe Domnul să binecuvânteze localitatea voastră, și școala voastră, și pe copiii voștri și 
să vă învrednicească să trăiți și aici bine și plăcut lui Dumnezeu și să vă ducă și în rai, să vă 
bucurați și să slăviți PreaSfânta Treime. Amin. Am pus și epitrop cu știrea tuturor, pe 
Lekkan din Cipru și administrator și ajutor al lui pe toată localitatea, desigur împreună cu 
părintele Nikan și cu Gkunos Dimos, Spiros Ndene și Spiros Athanasiou, ca să guverneze 
școala, după cum Domnul luminii îi luminează. Să aveți sănătate în Domnul. Cosma 
ieromonahul rugător pentru voi. 28 iulie 1769” – IBIDEM. 
40 SAPFEIROS HRISTODOULIDOU, Slujba..., p. 20. 
41 P.V. PASHOU, op. cit., p. 128. 
42 SFÂNTUL COSMA, Învățătura I, 1, p. 142. 
43 P.V. PASHOU, op. cit., p. 115. 
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râuri. Fiindcă izvorul adapă trupul, pe când școala adapă sufletul. Școala 
deschide bisericile, școala deschide mănăstirile… Dacă nu ar fi fost școli, 
unde aș fi învățat eu să vă învăț?”.44 

La dilema: copil sărac și educat, sau bogat și analfabet, Sfântul 
Cosma alege fără comentariu pe cea dintâi variantă. Existența școlilor este 
voința lui Dumnezeu. De aceea îi sfătuiește pe părinți: 

„Să faceți în satul vostru o școală, să găsiți un învățător și să-l plătiți 
să vă învețe copiii, fiindcă păcătuiți mult dacă-i lăsați fără carte și orbi. Și 
să nu vă îngrijiți numai să îi lăsați bogați și înstăriți, iar după moartea 
voastră să mănânce și să bea averile și să vă vorbească pe la spate. Mai 
bine să-i lăsați săraci și învățați, decât bogați și analfabeți. Așa Îi place lui 
Dumnezeu și așa să faceți, ca să vă învredniciți să mergeți împreună cu 
copiii voștri în rai, în sălașul îngerilor și să vă bucurați și să vă veseliți 
împreună pururea”.45 

A treia însușire caracteristică a educației Sfântului Cosma este 
capacitatea ei de a modela oamenii și a-i inspira. Acest mare pedagog a 
crezut cu tărie că fără educație, omul se sălbăticește. Numai educația 
cizelează asprimea instinctelor umane, îl ridică pe om deasupra celor 
materiale și a animalelor și cultivă lumea sa interioară. 

Sfântul Cosma zicea cu plângere amară ascultătorilor predicilor sale: 
„Nu vedeți cum s-a sălbăticit neamul nostru din cauza lipsei de învățătură și 
am ajuns ca niște fiare? De aceea, vă sfătuiesc să faceți în tot chipul să aveți 
școli în satele voastre, ca să înțelegeți Sfânta Scriptură, să nu umblați în 
întuneric”.46 

În altă învățătură a sa îl numește om doar pe cel care a învățat 
literele: „Dacă îl înveți carte pe copilul tău, frate, atunci se numește el om. 
Dar dacă nu-l înveți carte, este ca un purcel”.47 

Distinct a fost interesul său pentru educația clerului. Sfântul Cosma 
a dorit un cler cultivat, căci știa că preoții erau avanpostul neamului și 
trebuia ca ei să ridice pe umerii lor greutatea mare a păstrării conștiinței 
naționale a fraților. „De aceea, îndeamnă el, vă sfătuiesc, sfințiți preoți, 
acum cât mai aveți timp, să stați și să citiți, ca să înțelegeți în detaliu ce 
spune Sfânta Evanghelie. Atât cât se poate, orice preot sau laic ce vrea să 
învețe carte în limba greacă, să se scoale sus şi să-mi spună, ca să-l 
binecuvântez, și eu să pun pe toți creștinii să-l ierte”.48 

Adresându-se unui viitor cleric, îi zice: „Vorbesc numai despre tine, 
fiul meu, care vrei să devii preot. Trebuie mai întâi să fii curat ca un înger, 
                         
44 SFÂNTUL COSMA, Învățătura I, 1, p. 142. 
45 IDEM, Învățătura I, 2, p. 173. 
46 IDEM, Învățătura V, pp. 266-267. 
47 IDEM, Învățătura II, 2, p. 210. 
48 IDEM, Învățătura V, p. 281. 
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să înveți carte grecească, să știi să tâlcuiești Evanghelia și Sfânta 
Scriptură”.49 

Sensibilitatea profundă a Sfântului Cosma se exprimă prin îndemnul 
său pentru studiul limbii grecești și pentru întărirea slabelor grupuri etnice și 
lingvistice, specific naționale, în special a celor din nordul țării (sale), așa 
cum el însuși spunea: „Biserica noastră este de limbă greacă, și dacă nu vei 
învăța limba greacă, frate, nu vei putea să înțelegi pe cele pe care le 
mărturisește Biserica noastră”...50 

Dragostea Sfântului Cosma pentru limba greacă a fost legată direct 
de Evanghelie și de Biserică, fiindcă Biserica „este în limba greacă”.51 
Limba greacă era pentru Sfântul Cosma: Evanghelie, imnografie, cult, 
termeni teologici, care nu pot fi înlocuiți și nu se pot reda, când sunt 
traduși.52 

 
III.Sfântul Cosma ca profet 
1. Despre profeția după Hristos. Sfântul Cosma nu a fost numai un 

reformator religios, național și social al vremurilor de robie prin care a 
trecut neamul său, ci și un mare profet după Hristos, ce impresionează prin 
mulțimea, diversitatea și exactitatea formulărilor profețiilor lui, dintre care 
cele mai multe s-au împlinit. La majoritatea creștinilor domină concepția că 
după Hristos nu mai există profeții. Însă nu este adevărat, fiindcă harisma 
profeției a existat mereu în viața Bisericii. În catalogul harismelor Bisericii 
primare, profeții ocupă a doua poziție, după Apostoli. 

Profeția este prevestirea cu exactitate a evenimentelor viitoare și 
explicarea voinței lui Dumnezeu pe drumul devenirii istorice. După unii, 
este rezultatul inimitabil și cu totul unic al lucrării dumnezeiești asupra 
purtătorului ei de cuvânt. Pentru Fericitul Augustin, „profetul lui Dumnezeu 
nu este nimic altceva decât vestitorul cuvintelor lui Dumnezeu”.53 
„Niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinți ai lui 
Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt” (II Petru I, 21). Profetul, 
primitor al dumnezeieștilor vestiri, are capacitățile lui conștiente și 
lucrătoare, căci niciodată profeția nu anulează personalitatea, caracterul și 
pecetea personală a purtătorului ei de cuvânt. 

Expresia „niciun profet după Hristos” are sensul că după Sfântul 
Ioan Botezătorul se încheie cercul profețiilor mesianice, fiindcă „Lumina 
(Mesia) a venit în lume” (Ioan III, 19). Profeția însă, ca harismă a Duhului 
Sfânt, există permanent în viața Bisericii, fiindcă Duhul Sfânt, Cel ce o 
                         
49 IBIDEM, trad. cit., p. 279. 
50 IDEM, Învăţătura ΙΙ, 2, p. 209. 
51 IBIDEM, trad. cit., p. 209. 
52 IOANNIS PALLI, op. cit., p. 175. 
53 Întrebări la Heptateuh, 17, PL 34, 601. 
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produce, este mereu prezent, ca Unul ce este nezidit, împreună creator și 
stăpânitor.54 

Prin Sfântul Cosma, luminătorul neamului său, profeția după Hristos 
ajunge la apogeul ei. Pe acesta, biograful și imnograful ce a întocmit slujba 
sa, Sapfeiros Hristodoulidou,55 îl arată ca fiind „mare povăţuitor și învăţător, 
ce a strălucit cu făptuirea şi cu vederea, iar prin felurite învăţături a antrenat 
mulţimile spre cunoştinţa de cele dumnezeiești”.56 

Cel curățit de patimi și întunecarea minții de zi cu zi a devenit vasul 
primitor al iluminării venite de la Duhul Sfânt, fapt care l-a făcut să vadă ca 
prezente, evenimentele viitorului. El însuși a avut conștiința absolută a 
acestui dar, cu care l-a înzestrat harul lui Dumnezeu. În Epistola din 2 
martie 1779, către fratele său Hrisant, conducător de școală în Naxos, în 
care rezumă și recapitulează activitatea sa de până atunci, scrie despre 
semnele minunate, pe care Duhul Sfânt le-a făcut întru el: „Cele despre 
mine se văd multe și par de necrezut pentru mulți și nici eu nu pot să le 
înțeleg… Am străbătut până la 30 de eparhii, am făcut 10 şcoli elineşti, 200 
de şcoli populare primare, cu împreuna lucrare a Domnului”.57 

Profețiile Sfântului Cosma sunt multe și diverse. Ele se referă la 
eliberarea poporului înrobit, la viitorul persoanelor și al orașelor, la viitorul 
umanității și la uimitoarele descoperiri ale științei. Se referă la anumite 
acorduri istorice și sociale și la diferite locuri și vremuri. Sfântul Cosma nu 
a rostit profețiile separat, ci le-a așezat în cadrul învățăturii sale generale 
către popor. Mai ales, le-a folosit ca să întărească predica sa despre sfârșitul 
vremurilor și venirea lui Hristos.58 

Ca și învățăturile, nici profețiile nu au fost puse în scris de către el 
însuși, ci de către înflăcărații lui ucenici, care le puneau pe hârtie la scurt 
timp după predica sa, fie din memorie, fie după dictarea lui.59 

                         
54 Canonul Cincizecimii. 
55 Sapfeiros Hristodoulidou sau Zafeirios Grammeniatis s-a născut în satul Grammeno, de 
lângă Ioanina, la sfârșitul secolului al XVIII-lea. A învățat la Ioanina aproape de marele 
dascăl Cosma Balan. Până la anul 1814 a predat la Școala Balaneană, ca dascăl-ajutător al 
lui Konstantinos Kaminaridou. Mai apoi a predat la Berati și mai târziu la școala grecească 
de la Metsovo, între 1826-1833. Până la 1835 a predat la Belgrad. În 1840 îl întâlnim la 
Școala Zosimeană. Din 1850 și până la moartea sa, în 1856, s-a aflat la Smirna, aproape de 
fiul său Paisie, Mitropolitul Smirnei și apoi de Filipopolis. A alcătuit slujba Sfântului 
Cosma, la sfatul și cererea Mitropolitului Meletie de Veratia - Vezi MIHAIL G. TRITOS, 
Exarhatul patriarhal de la Metsovo (1659-1924), Ioanina 1990, pp. 117-118. 
56 SAPFEIROS HRISTODOULIDOU, Slujba..., p. 3. 
57 FANI MIHALOPOULOU, op. cit., p. 109. 
58 STERGIOS N. SAKKOU, Caracterul biblic al profețiilor Sfântului Cosma Etolianul, 
Tessalonic 1988, p. 421. 
59 IOANNIS V. MENOUNOU, Învățăturile lui Cosma Etolianul, Atena 1979, p. 104. 
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Larga circulație a manuscriselor cu învățăturile și profețiile Sfântului 
Cosma presupune existenţa cu siguranță a unei lucrări de copiere, prin 
multiplicarea textului original. Aceste copii au circulat între populațiile 
ortodoxe aflate sub stăpânirea turcească și venețiană și au fost citite în 
biserici, în fața turmei ortodoxe, de către reprezentanții ei.60 

Limba profețiilor este una simplă, a cuvântului profetic, limba 
„populară” (dimotiki) a epocii când au fost rostite, cum se constată și din 
lexic, cât și din structura cuvântării lor.61 Autorul a folosit o astfel de limbă 
pentru a putea comunica uşor cu păturile populare. Limba sa nu este 
artistică, ci firească și neforțată. Cum observă un istoric contemporan, 
„Sfântul Cosma… cunoaște limba greacă în toată evoluția ei în timp. De 
aceea, folosește cu ușurință diferite forme lingvistice, adaptate situației. Este 
suficient să compare cineva limba predicilor sale cu cea a corespondenței 
sale”.62 

Fiindcă dușmanii credinței și ai neamului au urmărit cu atenţie 
cuprinsul învățăturilor și al profețiilor sale, Sfântul Cosma însuși, ca să nu-i 
pună pe ascultătorii predicilor lui într-o situație dificilă, a folosit o 
exprimare alegorică, cu fraze având înțeles simbolic și dublu sens, pentru 
„ca văzând, să nu vadă și auzind, să nu înțeleagă” (Luca VIII, 10). 

Pentru grecii aflați în robie, profețiile Sfântului Cosma erau lectura 
lor cea mai iubită. Acestea le întraripau tăria sufletească, întărindu-le 
încrederea lor și le hrăneau dulcea speranță a învierii naționale. Cu profețiile 
sale, Sfântul Cosma a reușit să comunice cu sufletul poporului, să înteţească 
flacăra ce ardea în acel neam și să-i dea putere, curaj, credință și nădejde.63 
Schimbarea deznădejdii neamului său în nădejde și a indiferenței în lucrare, 
se datorează în primul rând inițiativei însuflețite a Sfântului Cosma. 

Permanenta raportare a sa la „împlinirea dorinţei”, care pentru el 
însuși era o certitudine de nezdruncinat, a constituit pentru luptătorii greci 
de la anul 1821 încurajarea cea mai firească în lupta lor și pentru masele 
populare, venirea sigură a zilei celei mari a eliberării (din robia turcească), 
pe care au garantat-o sfințenia și credibilitatea acestei personalități luminate, 
ce a însuflețit masele la luptă. 

Profețiile Sfântului Cosma s-au aflat în diferite sinaxare, cărți vechi, 
periodice și codici. În războiul greco-italian din 1940-1941, dascălul popular 
Nikolaos I. Tsakalozos a descoperit în satul Progonates, la periferia 
localităţii Korovelesios, un manuscris în albaneză al celor 72 de profeții ale 
                         
60 ARTEMIS XANTHOPOULOU-KIRIAKOU, Sfântul Cosma Etolianul și venețienii, 
Tessalonic 1984, p. 59. 
61 IOANNIS V. MENOUNOU, op. cit., p. 104. 
62 G. METALLINOU, Cosma Etolianul, ΠΛΒ 35 (1989), p. 247. 
63 MIHAIL STAFILA, Profețiile și minunile Sfântului Cosma, în periodicul Olimpul 
(Larisa), mai-iunie 1973, p. 22. 
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Sfântului Cosma, ce a fost publicat mai târziu de către scriitorul K.S. 
Konsta.64 Cu publicarea profețiilor Sfântului Cosma s-au ocupat încă şi G.K. 
Kalivopoulos,65 Mihail Stafilas,66 Dimitrios Salamankas,67 Markos Golias,68 
Arhim. Haralambos Vasilopoulos69 și Arhim. Teofil N. Simopoulos.70 

În continuare, publicăm cele mai importante profeții71 ale Sfântului 
Cosma, care deja s-au împlinit. Din rațiuni metodologice, le împărțim în 
cinci grupe. 

 
2. Profeții referitoare la eliberarea neamului înrobit 
1. „Dorința se va împlini la a treia generație. O vor vedea nepoții 

voștri”. Profeția aceasta a fost rostită în martirica localitate Heimarra din 
provincia Epirului de Nord. Dacă fiecare generație este delimitată la 25 de 
ani, atunci anii eliberării poporului din robie sunt la a treia generație de la 
cea care trăia în vremea când Sfântul Cosma a profețit aceasta. 

2. „Când va veni împlinirea dorinței?”, l-a întrebat pe Sfântul Cosma 
conducătorul (regele) Epirului. „Când se vor întâlni (amesteca) aceștia”, a 
răspuns Sfântul, arătând spre doi arbuști (puieți). Cei doi s-au întâlnit în anul 
1912. Trunchiurile lor se păstrează încă în satul Vasiliko Pogoni, patria 
veșnicului de pomenire Patriarh Ecumenic Atenagora I. Lângă trunchiuri a 
fost zidită o biserică, întru cinstirea Sfântului Cosma. 

3. „Vor fi încă multe chinuri. Țineți minte cuvintele mele, rugați-vă, 
lucrați și rămâneți tari. Până când nu se va închide această rană a platanului, 
satul vostru va fi robit și nefericit”. Și aceste cuvinte au fost spuse în 
localitatea Tsaraplana (Basiliko). Rana platanului s-a închis în anul 1912, 
când Epirul a fost eliberat. 

4. „Dorința se va împlini când vor veni două sărbători pascale (zilele 
pascale, pascalii) împreună”. Această profeție impresionantă a fost rostită în 
Tsaraplana (Basiliko) Pogoniou. S-a împlinit în anul 1912, când provincia 
Epirului a fost eliberat de sub jugul turcesc. În acel an, Bunavestire și 
Paștele au căzut în aceeași zi. 

                         
64 K.S. KONSTA, 72 de profeții ale Sfântului Cosma (după un manuscris albanez), în ΗΕ 
(Enciclopedia morală) 5 (1956), pp. 678-682. 
65 AUGUSTIN KANDIOTOU, Cosma Etolianul, Atena 1991, pp. 336-352. 
66 IBIDEM, pp. 22-25. 
67 DIMITRIOS SALAMANKA, op. cit., pp. 128-131. 
68 GKIOLIA MARKOU, Cosma Etolianul și epoca sa, Atena 1972, pp. 429-435. 
69 HARALAMBOS VASILOPULOU, Sfântul Cosma Etolianul, Atena 1991, pp. 99-108. 
70 TEOFIL N. SIMOPOULOU, Cosma Etolianul, Atena 1979, pp. 204-209. 
71 Profețiile ce se publică și explică în prezenta lucrare au fost luate din manuscrisul 
needitat, pe care l-am studiat în arhiva Angelei Hatzimihali şi din colecția teologului și 
filologului Nicolaos Sotiropoulos, care s-a publicat în cartea Mitropolitului Florinei, 
AUGUSTIN N. KANDIOTOU, op. cit., pp. 336-352. 



81 

5. „Vor veni căciulile (bonetele) roșii și apoi englezii pentru 54 de 
ani și apoi va deveni pământ grecesc”. Profeţia a fost rostită în insula 
Kefalonia și se referă la eliberarea Heptanisos-ului (grupul de Șapte insule 
din partea de vest a Greciei). Este vorba despre o profeție uimitoare, ce s-a 
împlinit pe de-a-ntregul. După venețieni, au venit în Heptanisos francezii 
(numiți bonetele roșii, după culoarea acoperămintelor capului, în vremurile 
napoleoniene) și în continuare englezii, a căror ședere a fost timp de 54 de 
ani, cât a profețit Sfântul Cosma. În anul 1864, Heptanisos a fost predat de 
Anglia Greciei. 

6. „Aceasta (regiune) într-o zi va deveni greacă și fericit va fi cel ce 
va trăi în acea împărăție”. Este vorba despre o profeție prin excelență, pe 
care Sfântul Cosma o va rosti în aproape toate părțile Greciei, aflate sub 
jugul turcesc, care apoi au fost eliberate. 

7. „Când va cădea creanga (care susține Crucea), se va petrece un 
rău mare, ce va veni din partea în care este îndreptată creanga și când va 
cădea copacul, va fi un rău încă și mai mare”. Această profeție a fost rostită 
în satul Tsiraki, în apropiere de oraşul Grevena. Potrivit tradiției profetice, 
în anul 1940, creanga a căzut cu Crucea în direcția Albaniei, de unde au 
venit italienii. Copacul întreg a căzut în anul 1947, când regiunea a fost 
complet distrusă, pe durata războiului civil. Crucea aceea se păstrează astăzi 
în biserica satului. 

8. „Răul va veni până la Cruce și nu va putea merge mai departe. Nu 
vă temeți! Nu fugiți de la casele voastre”. Profeția a fost rostită în satul 
Polineri, din apropiere de oraşul Grevena. S-a împlinit în anul 1940, când 
grupuri de alpiniști italieni (vânători de munte) au ajuns până la locul numit 
„Crucea”, unde li s-a oferit șansa să plece cu mijloacele de transport trase de 
cai, venind de la Larisa, care i-au întrerupt din înaintare. 

 
3. Profeții referitoare la viitorul persoanelor și al orașelor 
1. „Copilul acesta va câștiga, va conduce Grecia și va fi mărit”. 

Profeția aceasta a fost rostită în satul vorbitor de vlahă Sirrako, din regiunea 
Epir. Se referă la Ioannis Koletis (1774-1847), un mare om politic, în 
vremea Revoluției și în primii ani după eliberare. Și-a creat propriul partid și 
a devenit prim-ministru în august 1844. A restaurat ordinea internă și s-a 
preocupat pentru redresarea economică și administrativă a Greciei. La 
alegerile din anul 1847 a obținut majoritatea, a păstrat postul de prim-
ministru, dar apoi la scurt timp a murit, din cauza unei boli renale. 

2. „Vei deveni un om mare, vei stăpâni toată Albania, vei supune 
Preveza, Parga, Souli, Delvino, Gardiki și însăşi fortăreaţa lui Kurt Pașa. 
Vei lăsa un nume mare în lume. Și în Oraș (Constantinopol) vei merge, însă 
cu barba roșie. Aceasta este voința Proniei divine. Nu uita însă ca, pe toată 
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durata stăpânirii tale, să-i iubești și să-i aperi pe creștini, dacă vrei să rămână 
puterea urmașilor tăi”. 

Această profeție a fost rostită în casa lui Ali Pașa, în localitatea 
Tepeleni, și se referă la ascensiunea lui Ali Pașa, la cuceririle lui, dar și la 
tragica sa moarte prin decapitare, care s-a petrecut în anul 1822, într-o chilie 
a mănăstirii Sfântului Pantelimon. Ali Pașa l-a prețuit într-un mod aparte pe 
Sfântul Cosma. Când un fanatic musulman l-a ironizat pentru evlavia pe 
care o nutrea pentru un „necredincios”, Ali Pașa i-a răspuns: - Adu-mi un 
musulman, care să fie precum acest creștin și îi voi săruta picioarele… 

Când în anul 1810, Ali a cuprins în pașalâcul său localitatea Berati, 
împreună cu întreaga regiune, l-a chemat pe Mitropolitul Belgradului Ioasaf 
a II-lea, cerându-i să facă mutarea moaștelor sfântului și să ridice o 
mănăstire cu numele său, „fiindcă l-a cunoscut ca pe un adevărat om al lui 
Dumnezeu prin profeții și prin altele”.72 Biserica Sfântului Cosma a fost 
ridicată între august 1813 și iunie 1814. Pe exterior, pe conca altarului citim: 
„S-a înălțat din temelie această sfântă şi dumnezeiască biserică cu purtarea 
de grijă și sfatul Marelui Vizir Ali Pașa din Tepeleni”...73 

3. „Moshopoli, Moshopoli, cel frumos și bogat, va veni vremea când 
oameni cu inimi împietrite se vor abate împotriva ta și vor aduce distrugerea 
ta deplină. Casele tale înalte și domnești, care astăzi seamănă cu palatele, 
vor deveni ruină și peste temeliile lor vor trece cu plugul. Acolo unde astăzi 
se aud cântece de petrecere, se va auzi într-o zi plângerea mamelor cu 

                         
72 PAN. HRISTOPOULOU, op. cit., p. 567. Trebuie semnalat că lângă mănăstirea Sfântului 
Cosma, în lungul locașului aflat în ruină, cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, 
în mijlocul unei camere mici se află mormântul Sfântului Cosma. Este de piatră, în formă 
de cutie, cu o cruce de piatră. Poartă inscripția: „Sfântul Cosma”. Moaștele Sfântului sunt 
așezate într-un chivot simplu de lemn și se păstrează în sala muzeului orașului Fieri. La 
mănăstire sunt aduse doar în ziua sărbătorii lui. 
73 PAN. HRISTOPOULOU, op. cit., p. 572; MIHAIL G. TRITOS, Mănăstirea Sfântului 
Cosma în Epirul de Nord, în ziarul „Vocea Ortodoxiei” (Arghirokastro), nr. 92/29 
Octombrie 1993, p. 7. Hristos Mitros, din orașul Fieri, lângă Kollikondasi, descoperă 
următoarele: „Când în anul 1968, prin legea statului albanez s-a interzis orice manifestare 
religioasă, a venit ordinul de la Tirana să fie demolate bisericile și să dispară crucile de pe 
mormintele creștinilor. Comandantul poliției din Fieri a luat cu el un colaborator potrivit și 
au mers la Mănăstire ca să o distrugă. Cunoscând evlavia grecilor pentru Sfântul Cosma, a 
dat porunca să înceapă lucrarea de nimicire de la mormântul Sfântului. Când lucrătorii au 
dat prima lovitură în sfântul mormânt, atunci un vuiet puternic a spart liniștea satului și o 
flacără puternică s-a înălțat din lăuntrul mormântului sfântului. Speriați, cei prezenți au 
luat-o la fugă și nu au mai revenit, cu toate amenințările de la Tirana și cu toată declarația 
liniștitoare a regimului că se află în interior o bombă uitată din al II-lea război mondial. 
Astfel, mormântul Sfântului nu a mai fost profanat şi moaștele sale ce izvorăsc har i-au 
rămas acolo, ca un balsam pentru rănile creștinilor și ca o nădejde că „se va împlini dorința” 
- Arhimandrit TIMOTEI ILIAKI, Canon de rugăciune – Sinaxar – Răspunsuri la 
Învățăturile și profețiile Sfântului Cosma Etolianul, Nea Filadelfia 1997, p. 61. 
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prunci, căci orașul acesta se va distruge. Să fie însă binecuvântați munții din 
jur, care vor salva multe suflete”.74 

Este impresionantă această profeție, care s-a împlinit deplin. Sfântul 
Cosma a vizitat localitatea Moshopolis în anii săi de strălucire. Cu privirea 
sa de Dumnezeu luminată a văzut că vecinii de altă religie priveau cu 
invidie progresul orașului și îi voiau distrugerea. De fapt, oraşul Moshopolis 
a fost distrus de două ori: în anul 1769 și în anul 1916. Astăzi, Moshopolis 
este umbra măreției de odinioară. Orașul care altădată avea 75.000 de 
locuitori, are azi doar 1000 (700 de vlahi greci și 300 de albanezi). Ruinele 
vechiului palat și bisericile salvate astăzi arată fiecărui vizitator strălucirea 
mare a acestui oraș istoric. 

 
4. Profeții despre realizările științei 
1. „Va veni vremea când locul acesta va fi încins cu un fir”. A rostit 

profeția în Assos-ul Kefaloniei (insulă în vestul Greciei) și se referă la 
telefon. 

2. „Va veni vremea când oamenii vor vorbi dintr-o parte îndepărtată 
în alta, ca și cum ar fi în camere alăturate, de exemplu din Constantinopol în 
Rusia”. Este continuarea profeției precedente și se referă la telefonie. 

3. „Veți vedea căruțe fără cai alergând mai repede decât iepurele”. A 
fost rostită această profeție în anul 1777, în satul Vouliarates, din Epirul de 
Nord. Se referă la automobile, la căile ferate și la blindate. 

4. „Veți vedea oameni zburând în cer ca niște păsări, aruncând 
flăcări în lume. Câți vor trăi atunci vor alerga la morminte și vor striga: 
Ieșiți voi, cei morți, ca să intrăm noi, cei vii”. Profeția aceasta se referă la 
avioanele aviației militare și la bombardamentele pe care acestea le fac în 
timpul folosirii lor ca mijloace de luptă. 

5. „În Mbekirme veți vedea 40 de cai legați la un singur țăruș”. 
Profeția a fost rostită în anul 1777 în satul Vouliarates din Epirul de Nord. 
Mbekirme a fost un fel de han în centrul satului Georgoutsates, pe drumul 
public ce unește satele de la Dropoleos cu oraşul Ioanina. Împlinirea acestei 
profeții s-a petrecut la anul 1913, când lângă hanul din Mbekirme s-a 
instalat tabăra armatei grecești. Atunci la un țăruș au legat o frânghie și de-o 
parte și de alta a ei animalele de campanie, catâri și cai, ca să nu se împrăștie 
pe câmp. 

În alte manuscrise, profeția aceasta nu se referă la localitatea 
Mbekirme, ci în general și nediferit se referă la 40 de cai legați la un singur 
țăruș... 

6. „Va veni vremea când va face rotiri diavolul cu dovleacul lui”. Se 
referă la sateliții ce se rotesc la o durată și provoacă uimirea oamenilor. Prin 

                         
74 TEOFRAST GEORGIADOU, Moshopolis, Atena 1975, p. 17. 



84 

cuvântul „diavol”, Sfântul Cosma înțelege utilizarea greșită a tehnologiei, 
care adesea din binecuvântare se schimbă în blestem pentru umanitate. 

7. „Va veni vremea când vor conduce lumea lucrurile necuvântătoare 
și cele neînsuflețite”. Înțelege mașinăriile de tot felul, precum și 
computerele. 

8. „Va veni vremea când diavolul va intra în interiorul unei cutii și 
va vorbi. Și coarnele lui vor fi în țigle”.75 Se referă la lucrarea „corozivă” pe 
care o realizează programele rele de televiziune. Prin cuvintele „coarne” 
înțelegea antenele de televiziune. 

 
5. Profeții despre viitorul omenirii 
1. „Răul va veni de la cei învățați”. Profeția semnifică spiritul 

iluminismului european, ce a divinizat știința și a relativizat religia. 
2. „Va veni vremea când nu va mai exista această armonie de astăzi 

dintre popor și cler”.76 
Independent de această profeție, Sfântul Cosma a vorbit cu un foarte 

mare respect despre vrednicia preoției. Într-una dintre Învățăturile sale 
dispunea între altele: „Să luați seama, fraților, cei din lume, să nu-i acuzați 
pe preoții voștri, să nu-i jigniți și să nu-i neglijați, căci puneți flăcări și veţi 
arde. Căci preoții sunt mai presus încă și decât împăraţii, mai presus chiar 
decât îngerii. Fraților, părerea mea astfel îmi spune să fac: dacă răspund 
unui preot și unui împărat, mi se pare binecuvântat pentru ca pe preot să-l 
pun mai presus decât pe împărat. Și dacă întâlnesc un preot și un înger, cu 
prioritate voi saluta pe preot, decât pe înger… Eu, fraților, nu am nicio 
acuzație să aduc preoților, căci sunt preoți și au pe Hristos care îi învață și 
orice greșesc preoții, are Hristos toiag de fier pentru ei”.77 

3. „Clericii vor deveni cei mai răi și mai necredincioși dintre toți”. 
Aceste două profeții se referă la cei nevrednici de misiunea clericală, la cei 
care prin comportamentul inacceptabil pentru slujirea lor, smintesc sufletele 
credincioșilor. 

4. „Oamenii vor rămâne săraci, fiindcă nu vor avea dragoste de 
copaci”. Sfântul Cosma a profețit despre catastrofa de mediu, care constituie 
una dintre cele mai presante și urgente probleme cu care se confruntă astăzi 

                         
75 TEOFIL N. SIMOPOULOU, Cosma Etolianul (1714-1779), Atena 1979, p. 203 și P.V. 
PASHOU, op. cit., p. 191. 
76 În colecția lui G. Kalivopoulos, profeția aceasta se referă la următoarele: „Ascultați, frații 
mei creștini! Va veni vremea când nu se va mai observa această armonia, care este astăzi 
între popor și cler. Când va merge preotul la casa laicului, de îndată ce va pleca, o vor 
tămâia cu tămâie. Dacă va sta pe un covor, după plecarea lui îl vor scutura. Dacă se vor 
întâlni oamenii cu un cleric, se vor întoarce din drum” - G.K. KALIVOPOULOU, Profețiile 
Sfântului Cosma, în periodicul Epirul de Nord, vol. 18, p. 12. 
77 SFÂNTUL COSMA, Învățătura II, 2, p. 215-216. 
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umanitatea. Catastrofa ecologică a adus deja lumea pe marginea prăpastiei, a 
autodistrugerii apocaliptice, fie prin poluarea sau modificarea uscatului, a 
bazinelor marine și a ecosistemelor lor, fie prin poluarea atmosferică, fie 
prin epuizarea bogățiilor minerale, sau prin poluarea și amenințarea 
radioactivă. Această profeție își găsește împlinirea deplină în ultimii ani, în 
care oamenii, pentru diverse scopuri (concentrări urbane, pășuni, întinderi 
cultivate) au defrișat fără măsură pădurile și au distrus bogăția vegetației. 
Trebuie semnalat faptul că Sfântul Cosma, la sfârșitul Învățăturilor sale, a 
atras atenția privind cultivarea pământului și mai ales privind plantarea de 
copaci. Mulți bătrâni susțineau că au învățat să altoiască pomii de la bunicii 
lor, pe care i-a învățat însuşi Sfântul Cosma. În multe sate, a plantat chiar el 
platani împrejurul bisericilor.78 

5. „Va veni vremea când va ieși diavolul cel blestemat din vasul 
său”. Se referă la declinul moravurilor, la lupta neascunsă împotriva religiei 
și criza în general a valorilor spirituale. 

6. „Va veni vremea când creștinii se vor ridica unul împotriva 
altuia”. Se referă la războaiele civile și mai ales la războaiele religioase, care 
se disting prin patima înfricoșătoare și prin elementul intens al fanatismului. 
Din păcate, ura religioasă a fost proverbială în istorie. 

7. „Vor ieși din școli lucruri pe care mintea voastră nu și le poate 
închipui”. Este adevărat că în ultimii ani circulă cărți cu teze anticreștine, 
este ignorată tradiția ortodoxă și este îndepărtată moștenirea noastră 
culturală. Se produce înstrăinarea de ideile tradiționale culturale în spațiile 
educaționale, cu scopul principal de subordonare a elementelor creștine. 

8. „Cauza războiului general va fi din Dalmația (Saraievo)”. Profeția 
s-a adeverit în mod impresionant la declanșarea primului război mondial 
(1914-1918), prin uciderea moștenitorului tronului Austro-Ungariei, 
arhiducele Franz Ferdinand și a soției lui. Crima s-a săvârșit la 28 iulie 
1914, în Saraievo, de către doi bosniaci, care au venit în capitala bosniacă 
din Serbia. 

9. „Multe se vor întâmpla. Orașele vor ajunge ca barăcile”. 
10. „Stâncile și râpele vor fi pline de lume”. Aceste ultime două 

profeții se referă la nemiloasele bombardamente ale orașelor și satelor, care 
s-au făcut și se fac pe parcursul operațiunilor de război.  

 
6. Diverse profeții 
1. „O, munți binecuvântați, câte sufletele de mame și de prunci veți 

salva, cînd vor veni vremurile grele!”. 
2. „Norocoși sunteți, cei care vă aflați aici sus, în munții înalți, căci 

ei vă vor păzi de multe necazuri”. Profețiile au fost rostite în oraşul Metsovo 

                         
78 K. FALTAITS, Sfântul Cosma în gura poporului epirot, Atena 1929. 
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și s-au adeverit atât la revoluția de la anul 1854, în vremea căreia Metsovo a 
suferit o înfricoșătoare distrugere, cât și în 17 Octombrie 1943, când 
germanii au intrat în localitate. În aceste două situații, femeile și copiii s-au 
ascuns în munții din jur, ca să scape.79 

3. „Cei bogați vor ajunge săraci și săracii vor muri”. 
4. „Un pumn de aur, un pumn de făină”. 
5. „Mulți vor pieri de foame”. 
6. „Dacă vor găsi pe drum argint, nu se vor apleca să-l ia. Dar pentru 

un spic, se vor omorî cine să-l ia primul”. 
7. „Este trist pentru mine să vă spun, astăzi-mâine așteptăm seceta, 

foamete mare, când vom da mii de galbeni și nu vom găsi puțină pâine”. 
Aceste ultime cinci profeții se referă la anii înfricoșători ai ocupației 

germane asupra Greciei, a căror principală caracteristică a fost o foamete 
mare și grozavă. În special lipsa grâului, a făinii și a pâinii a provocat 
moartea prin înfometare a multora. 

8. „Va veni vremea când oamenii se vor mânca între ei. Eu 
recomand armonia și pacea”. Profeția aceasta și-a găsit împlinirea în anii 
grei ai războiului civil, în timpul căruia s-a vărsat sânge nevinovat frățesc. 
Din păcate, istoria noastră învață că neînțelegerile și convulsiile reciproce se 
găsesc în dependență, când vremurile sunt grele și integritatea teritorială a 
țării este în pericol. 

9. „Și scaunul (banca) de unde vă vorbesc simbolizează mormântul 
meu”. Este un cuvânt profetic ciudat, căci identifică scaunul (banca) predicii 
cu mormântul. Și această profeție s-a îndeplinit la literă. Scaunul i-a fost 
dăruit Sfântului de către Kurt Pașa de la Berati, care în anul 1779 a 
colaborat pentru uciderea sa. După moartea sa martirică, toți au înțeles că 
scaunul simboliza mormântul său. 

Harisma profetică constituie doar o latură a personalității 
multilaterale a Sfântului Cosma, care a reprezentat fizionomia cea mai 
originală și activă din martirologiul neogrec,80 predicator fierbinte al 
iluminismului duhovnicesc, al solidarității sociale, al dreptății și libertății. 

 
IV. Concepțiile sociale ale Sfântului Cosma 
Părintele Cosma nu era doar ascetul cu preocupări înalte, ci și 

purtătorul autentic al duhului ortodox pe tărâm social, în vremurile recente. 
Într-o perioadă dificilă pentru neamul său, se manifesta ca un deschizător de 
                         
79 Cunoscutul scriitor și pictor din Metsovo, Giorgos Plataris, în scrisoarea sa din 
20.10.1993 mi-a făcut cunoscut faptul că vrednicul de pomenire arhimandritul Modestos 
Pertsalis (1889-1954) i-a spus că Sfântul Cosma la Metsovo a rostit și următoarele profeții: 
„Se vor năpusti mulți asupra voastră, pe lângă că vă veți mânca între voi”. „Munți 
binecuvântați! Câtă lume veți scăpa!”. 
80 R. BOUSQUET, Cosma l′ Etolien, L′Echo d′ Orient, vol. IX, Paris 1906, p. 126. 
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drumuri, la orizontul înnoitorilor sociali ai elenismului.81 Învățăturile sale se 
referă la dreptatea socială, la egalitatea celor două sexe, la desființarea 
luxului, a oligarhiei, la inițierea unor lucrări de utilitate socială. Părintele 
Cosma a luptat cu fenomenul crud al jafului, a vorbit despre valoarea 
muncii, despre ținerea Duminicii ca zi nelucrătoare, despre sfințenia Nunții, 
despre importanța vieții conjugale și a înfrânării. A luptat cu toate puterile 
lui pentru ușurarea tragediilor umane. A recomandat evitarea „răpirii și 
nedreptății” și a sfătuit să se dea „înapoi ceea ce este nedrept”, la oricine i 
s-a făcut nedreptatea. În paralel, a sfătuit pe creștini să activeze colectiv 
pentru țelurile folositoare neamului și să cinstească pe întâi-stătători și pe 
cei mai în vârstă. În general, predica sa a fost o predică a iubirii, a omeniei, 
a dreptății și a armoniei. O predică a unității sociale, care s-a sprijinit pe 
respectul reciproc al stăpânitorilor și al celor stăpâniți.82 

 
1. Semenul (aproapele) nostru. Fundamentul concepției sociale a 

Sfântului Cosma este iubirea de aproapele, care este deplină și autentică, 
atunci când ajunge la dimensiunea ei cea mai extinsă, adică la iubirea de 
Dumnezeu. Pentru Sfântul Cosma, cel ce Îl iubește pe Dumnezeu, iubește și 
pe aproapele său. Și cel ce nu îl iubește de aproapele său, nu poate să-L 
iubească pe Dumnezeu. 

Iubirea pentru semenul nostru, care presupune dimensiunea ei 
maximă, are toate caracteristicile iubirii divine. Adică este deplină, durabilă 
în timp, nu ascunde vreun interes personal, este sinceră și mai ales generală, 
fiindcă se extinde la toți oamenii. Din contră, iubirea fără Dumnezeu este 
îngreunată de amestecul cu cele pământești, este oferită fragmentar, este 
mărginită și cu limite. Este iubirea-idol, ce nu poate învinge gravitația 
pământească. Fiindcă umanismul, care este indiferent față de legătura 
omului cu Dumnezeu, nu poate fundamenta valoarea omului și nici să ne 
spună pentru care motiv trebuie să îl iubim.83 „Preabunul și Preamilostivul 
Dumnezeu, frații mei, scrie Sfântul Cosma, are nume multe și felurite. Este 
numit și foc și viață și înviere. Însă principalul nume al Dumnezeului nostru 
este iubire… Trebuie ca și noi, frații mei, dacă vrem să petrecem și aici 
bine, şi să mergem în Rai și să Îl numim pe Dumnezeul nostru Tată, trebuie 
să avem două iubiri, iubirea de Dumnezeu și de fraţii noştri. E firesc să 
avem aceste două iubiri şi e nefiresc să nu le avem pe amândouă. Și așa cum 
o rândunică are nevoie de ambele aripi ca să se ridice în văzduh, la fel și noi, 

                         
81 DIMITRIS GR. TSAKONA, Sociologia lui Cosma Etolianul, în HE (Enciclopedia 
Morală), nr. 8 (1959), p. 2. 
82 GHEORGHIOS D. METALLINOU, Cosma Etolianul, ΠΛΒ 35 (1991), p. 248. 
83 MEGA L. FARANDOU, Dogmatică și Morală, Atena 1973, p. 179. 
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frații mei, avem nevoie de aceste două iubiri, căci fără amândouă nu putem 
să ne mântuim”.84 

Într-o altă învățătură a sa subliniază: „Fraților, mii de mii de fapte 
bune de am face, posturi, rugăciuni, milostenii, sângele dacă ni l-am vărsa 
din iubirea pentru Hristos, dacă însă nu avem aceste două iubiri, ci avem ură 
și dușmănie pentru frații noștri, toate acele fapte bune pe care le-am săvârșit, 
de la diavol sunt și în iad vom merge”.85 

În mod special, Sfântul Cosma insistă asupra iubirii vrăjmașilor, 
iubire care este dovada superiorității duhovnicești, a eroismului sufletesc și 
cea care deschide calea sfințeniei. „De aceea și noi binecredincioșii creștini 
să-l iubim pe vrăjmașul nostru, să-l iertăm, să-l hrănim, să-l adăpăm, să-l 
vorbim de bine, să-L rugăm și pe Dumnezeu din suflet pentru vrăjmașul 
nostru”.86 

Înainte să se refere la tema bogăției și a poziției creștinilor față de 
aceasta, vorbește despre lipsa de avere a monahului (despre votul sărăciei), 
pe care el însuși îl ținuse în grad absolut. De aceea era și liber de interesul 
său. „Am slăvit și slăvesc de mii de ori pe Hristosul meu, care m-a păzit de 
această patimă a iubirii de arginți. Și acum, cu harul Domnului nostru Iisus 
Hristos, Cel ce s-a răstignit și Cel ce este Dumnezeu, nu am nici măcar 
pungă, nici valiză de lemn, nici casă, nici altă rasă decât cea de pe mine. 
Mai mult chiar, Îl rog pe Domnul ca până la sfârșitul vieții mele să mă 
învrednicească să nu dobândesc pungă, căci când am început să capăt bani, 
de îndată am pierdut pe frații mei și nu pot sluji la doi domni: să am în 
același timp și pe Dumnezeu și pe diavol”.87 

 
2. Problema bogăției și a proprietăţii. În ce privește această mare 

temă a bogăției și în general a proprietății, Părintele Cosma exprimă în 
Învățăturile sale duhul Sfinților Părinți din perspectiva ortodoxă a concepției 
despre bunuri. Această bogăție prin ea însăşi este bună, indiferent. 
Responsabilitatea morală se focalizează pe modul de dobândire și de 
utilizare a ei. Bunurile materiale, create de Dumnezeu, sunt oferite 
oamenilor pentru utilizare și pentru mulțumirea lor. Însă când ele sunt legate 
de nedreptate și de lăcomie, nu își găsesc justificarea în creștinism.88 Sfântul 
Cosma a subliniat pericolul pe care îl aduce alipirea de bunurile materiale, 
pentru fundamentul spiritual al omului. Pericolul este ca omul să piardă din 

                         
84 SFÂNTUL COSMA, Învățătura I, 1, p. 121. 
85 IBIDEM, trad. cit., p. 123. 
86 IDEM, Învățătura III, p. 225. 
87 IDEM, Învățătura I, 1, p. 118. 
88 GHEORGHIOS MANTZARIDOU, Morala creștină, Tessalonic 1981, p. 266. 
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vedere ţelul existenței sale și să transforme pretențiile sale convenționale și 
materiale în scopuri ale existenței și ale vieții.89 

„Dumnezeu ne-a dăruit bogăția? Avem nevoie să mâncăm și să bem 
cât ne este necesar, să avem hainele suficiente și celelalte să le dăm, ca să 
fim slăviți între cei săraci, prin sufletul nostru. Și nu ne-a dat Dumnezeu 
bogăția ca să ne îmbuibăm, să purtăm haine scumpe și să avem palate înalte, 
în care mâine să danseze șoarecii, în timp ce săracii mor de foame. Aceasta 
ne este datoria, fraților, așa să ştiţi. De azi înainte așa să faceți, dacă vreți să 
vă mântuiți”.90 

Altă dată, în învățăturile sale devine aspru cu cei care închid 
bogățiile în cuferele lor ferecate. Pentru Sfântul celor robiți, criteriul spre 
care trebuie să năzuiască bogatul este iubirea de semeni. Bogăția numai 
atunci capătă sens și scop, când este urmărită în relație cu aproapele, care în 
orice situație este văzut ca un frate. Astfel viața creștină, ca o viață a 
libertății, dobândește eliberarea de bogăție. Posedarea bogăției împiedică 
intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, în timp ce conștiința bogăției împărăției 
lui Dumnezeu conduce la eliberarea de greutatea bogăției materiale.91 În 
general, atât dobândirea, cât și folosirea bunurilor trebuie să se facă potrivit 
cu voința lui Dumnezeu, cu cinste, adică cu dreptate. 

Sfântul Cosma spunea: „Să mâncăm și să bem cât ne este necesar, să 
avem hainele folositoare, iar restul timpului să-l folosim pentru sufletul 
nostru, ca să-l facem mireasă a lui Hristos. Atunci ne vom chema oameni, 
îngeri pe pământ… Și dacă cerem cum să mâncăm, cum să bem, cum să 
facem păcate, cum să împodobim acest trup murdar, pe care mâine îl vor 
mânca viermii și nu cele pentru sufletul nostru, care este nemuritor, atunci 
nu trebuie să ne chemăm oameni, ci câini, măgari, porci”.92 

 
3. Munca. Predica despre muncă este un capitol de bază al 

Învățăturilor sale. Sfântul Cosma a încurajat munca personală și 
responsabilă a omului, privind-o ca fiind singurul mod drept și recunoscut 
de Dumnezeu de a dobândi cele necesare pentru viață. De fapt, munca este 
prima poruncă dată de Dumnezeu omului, după creația în rai, ca omul să-l 
lucreze și să-l păzească. Este deci o binecuvântare, căci îi oferă omului 
posibilitatea de a deveni creator, împreună-creator cu Dumnezeu. Lucrarea 
este temelia iconomiei, cea care pune rânduială în realitatea socială, dar şi o 

                         
89 VAS. GIOUTSI, Creștinul și problema proprietății, ΧΦΕ, Problematizări, 6, Tessalonic 
1981, p. 142. 
90 SFÂNTUL COSMA, Învățătura II, 1, p. 190. 
91 GHEORGHIOS MANTZARIDOU, op. cit., p. 266. 
92 SFÂNTUL COSMA, Învățătura I, 1, pp-129-130. 
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necesitate biologică și o valoare morală.93 Nimeni nu va primi darul fericirii 
cerești, dacă nu a trecut de truda și oboseala de pe pământ.94 

„Întru aceasta, fraților, spune Sfântul Cosma, să vă bucurați și să vă 
veseliți de mii de ori, cei care trăiți și vă câștigați pâinea cu truda voastră, 
cu sudoare, căci acea pâine este binecuvântată. Și, dacă vreți, dați o bucată 
din acea pâine și celui sărac, cu care cumpărați Raiul”.95 De multe ori și-a 
exprimat opoziția față de aceia care au trăit în nedreptate și supunând la 
greutăți pe alții. În chip aparte, s-a arătat plin de asprime față de cămătărie, 
din care trăiau mulți atunci, fără să muncească și să trudească. „Tot astfel să 
plângeți și să vă tânguiți cu lacrimi negre toți cei care trăiți din răpiri, 
nedreptăți și daţi bani cu camătă. Veți mânca acele nedreptăți ca să trăiți și 
pentru acele nedreptăți vă va da morţii Dumnezeu și vă va așeza în iad”.96 

Regula generală a Învățăturilor Părintelui Cosma este că, dacă 
bunurile necesare vieții nu sunt dobândite conform voinței lui Dumnezeu, 
atunci nu este cu putință ca oamenii să se găsească în dreptatea creștină. În 
această situație, Cosma vorbește despre „lăcomie”; „nedreptate”; „răpire”. 
De aceea, sfătuiește pe ascultătorii săi să fugă de „răpire și nedreptate” și să 
dea înapoi celui nedreptățit, dacă aceluia i s-a făcut nedreptatea.97 

„Oricine vrea să dea ce este nedrept înapoi, să se ridice ca să îmi 
spună, să pun pe toți creștinii să îl ierte. Un singur ban necinstit dacă pui în 
100 de pungi, toate se vor murdări. Tot la fel, dacă iei o oaie furată şi o 
duci între alte 100 sau 1000 de oi, cea furată le va murdări pe toate, căci 
aceasta este afurisită”.98 

Sfântul Cosma, acest iubitor de muncă, dascăl al „neamului aflat în 
robie”, care a vorbit cu atâta căldură despre bucuria muncii, nu putea să nu 
vorbească și despre odihna oamenilor, care își dobândeau pâinea cu 
sudoarea lor vrednică. De aceea, a fost cel dintâi care a insistat cu patos 
pentru consfințirea odihnei în ziua de Duminică. De altfel, acesta a fost 
motivul principal al morții sale martirice, fiindcă a pricinuit evreilor mare 
pagubă, mutând târgurile din ziua de Duminică în cea de sâmbătă, ziua 
nelucrătoare a evreilor.99 

Odihna duminicală a însemnat pentru Sfântul Cosma o întărire a 
trupului, dar și a atmosferei de bucurie familiară și mai ales participarea la 
cultul divin și la Taina euharistică. „Trebuie ca și noi, fraților, să ne 

                         
93 VASILIOS T. GIOULTSI, Duhovnicia și viața socială, Tessalonic 1978, p. 72. 
94 DIONISIOS L. PSARIANOU, IPS Servion și Kozanis, Chestiuni sociale și politice, 
Kozani 1980, p. 19. 
95 SFÂNTUL COSMA, Învățătura I, 1, p. 137. 
96 IBIDEM. 
97 G. METALLINOU, Cosma Etolianul, p. 248. 
98 SFÂNTUL COSMA, Învățătura III, p. 227. 
99 K. KOSTA, Sfântul Cosma Etolianul, Atena 1976, p. 82. 
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bucurăm și să ne veselim totdeauna, dar mai ales în zi de Duminică, atunci 
când este Învierea lui Hristos… Trebuie ca și noi să lucrăm cele 6 zile 
pentru acele lucruri deșarte, pământești și false și Duminica să le sfârșim, să 
mergem la biserică și să purtăm grijă de păcatele noastre, de moarte, de iad, 
de Rai, să ne îngrijim de sufletul nostru, care este mai de preț decât întreaga 
lume și nu să ne îmbuibăm cu mâncare și cu băutură, să nu dormim mult, 
nici să facem păcate, nici să lucrăm Duminica. Câștigul dobândit Duminica 
este blestemat și aduce flăcări și blesteme în casele voastre și nu rugăciuni 
și binecuvântări… De aceea, fraților, ca să nu pățiți vreun rău, nici sufletesc, 
nici trupesc, eu vă sfătuiesc să păziți Duminica întocmai ca pe o ofrandă 
adusă lui Dumnezeu”.100 

 
4. Egalitatea celor două sexe. Sfântul Cosma Etolianul a fost un 

deschizător de drumuri și în ce privește tema egalității celor două sexe. În 
întunericul stăpânirii turcești, cu simplitate și curaj, el și-a înălțat glasul, ca 
să apere drepturile femeii.101 A înfierat ca fiind inacceptabilă opinia că 
femeia este om de categoria a doua și constituie proprietatea bărbatului, 
care poate să fie folosită în mod samavolnic de către acesta. Vorbind despre 
egalitate, nu a înțeles prin aceasta o egalizare, ce nu se justifică prin 
însușirile specifice ale sexelor și care aduce reproșuri privind unitatea lor, ci 
este vorba despre egalitatea de cinstire caracteristică, din care decurge 
posibilitatea cooperării și a completării reciproce.102 

 
5. Îndatoririle stăpânilor și ale supușilor. Sfântul Cosma a vorbit 

despre respectul reciproc dintre stăpânitori și cei ce le sunt supuși. Pentru a 
se realiza disciplina socială și statală, i-a sfătuit pe robi să respecte și să 
cinstească pe întâi-stătători și pe cei vârstnici. Însă când cerințele celor ce 
aveau puterea veneau în contradicție cu ascultarea de către ei a voinței lui 

                         
100 SFÂNTUL COSMA, Învățătura III, p. 237. 
101 HRISTODOULOU PARASKEVAIDIS, Mitropolitul Dimitriadei, Feminismul și 
Biserica, Atena 1986, p. 16. 
102 „Când Dumnezeu l-a făcut pe bărbat, spune Sfântul Cosma, nu era pe lume femeia. A 
luat Dumnezeu Cel Preabun o coastă din bărbat și a făcut o femeie precum femeile de astăzi 
și i-a dat-o spre însoțire. Dumnezeu a făcut-o pe femeie egală cu bărbatul, nu inferioară… 
Trebuie ca și tu, bărbate frate, să nu te folosești de femeia ta ca de o sclavă, căci și ea este 
creația lui Dumnezeu, ca și tine. Căci Dumnezeu s-a răstignit pentru ea, ca și pentru tine. 
Căci și aceea Îl numește pe Dumnezeu Tată ca și tine. Aveți tot un botez, o credință. Din 
Preacuratele Taine din care te împărtășești tu și ea se împărtășește. Dumnezeu nu a făcut 
femeia inferioară ție. De aceea, a creat-o din partea de mijloc a bărbatului, ca să fie bărbatul 
ca un sultan și femeia ca un vizir. Bărbatul este precum capul și femeia ca trupul. De aceea, 
nu a creat-o pe femeie din cap, ca ea să nu-și disprețuiască bărbatul. Nici din tălpi nu a 
creat-o, pentru ca bărbatul să nu o nesocotească” - SFÂNTUL COSMA, Învățătura I, 1, pp. 
131, 133-134. 
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Dumnezeu, atunci era de folos ca să se supună lui Dumnezeu, iar nu 
oamenilor. „Să-i cinstiți și pe întâi-stătătorii țării voastre și pe cei ce sunt 
mai în vârstă, încă să vă respectați și unii pe ceilalți şi să vă mângâiaţi ca 
între frați și să nu disprețuiți pe niciunul, nici chiar pe cel mai mic, căci 
Dumnezeu ne are pe toți asemenea”.103 

Altă dată, în învățăturile sale îi sfătuiește pe întâi-stătători să fie 
drepți și să nu facă diferențieri, care aduc dezbinare și sparg unitatea socială 
și de neam. Exercitarea puterii, pentru Părintele Cosma, are sensul lucrării 
unei slujiri, pe care iubirea de oameni a lui Dumnezeu a prevăzut-o. Fără 
acest sentiment, este foarte ușor să se ajungă la folosirea absolutistă a 
puterii. În paralel, cere poporului să se roage pentru întâi-stătători, în fața 
cărora trebuie să stea cu legitimitate, iar nu cu servilism. 

Pe întâi-stătători îi îndeamnă: „Să-i iubiți pe toți creștinii precum îi 
iubiți pe copiii voștri și să le luaţi dările după puterea fiecăruia și să nu fiți 
părtinitori și să luaţi de la prietenii voștri mai puțin, căci puneți foc în sân și 
ardeți. Tot la fel și voi, cei din lume, cei de jos, să-i iubiți și să-i cinstiți pe 
întâi-stătătorii voștri și să vă rugați lui Dumnezeu pentru sufletul și pentru 
viața lor. Nu vedeți la câte ispite sunt supuși și rabdă pentru voi, cei de jos? 
Căci orice nevoie a țării este, cereţi de la întâi-stătători și voi puteți domni 
astfel liniștiți”.104 

 
6. Căsătoria, divorțul și creșterea copiilor. Învățăturile Sfântului 

Cosma prezintă interes pentru temele căsătoriei, divorțului și creșterii 
copiilor, cărora le dedică o mare parte a scrierilor sale. 

Sfântul Cosma asociază căsătoria cu planul creator al lui Dumnezeu 
și o recunoaște ca fiind „o taină mare”. Adeseori repetă, popularizând 
vechea învățătură a unirii bărbatului cu femeia prin taina unirii lui Hristos cu 
Biserica. La scopurile căsătoriei, Sfântul Cosma alătură pe cel al nașterii de 
prunci, care este consecința firească a comuniunii de iubire a persoanelor, ce 
se unesc prin nuntă. 

„Domnul nostru S-a născut dintr-o fecioară logodită, ca să 
binecuvânteze nunta. Și să ne bucurăm, fraților și să ne veselim, fiindcă ne-a 
dat Domnul nunta binecuvântată. Și a poruncit Domnul să ia bărbatul o 
femeie. Tot astfel și femeia să ia un bărbat. Și fiindcă se logodesc, să se 
mărturisească cei doi cu credință curată, cu frică, cu teamă și cu evlavie și 
după ce s-au împărtășit, să fie încununați în biserică. Și să treacă trei zile și 
apoi să se întâlnească… Atunci, fraților, acel cuplu va face copii 
binecuvântați, atunci pe cei doi îi va binecuvânta Dumnezeu și îi va lăsa 

                         
103 IDEM, Învățătura I, 2, p. 172. 
104 IDEM, Învăţătura V, p. 181-182.  
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aici, în această viață deșartă, să petreacă bine și în pace și să meargă în 
Rai…” ...105 

La tema creșterii (educației) copiilor, Sfântul Cosma insistă asupra 
responsabilității principale a părinților. Aceasta trebuie să se facă prin 
mustrarea de fiecare zi și prin trăirea adevărurilor credinței. Formarea 
caracterului copilului nu se face cu cuvinte, ci cu viața, cu exemplul și cu 
mentalitatea părinților. De aceea, părinții trebuie să trăiască în mod 
creștinesc. Aceasta este cea mai bună educație. „Tu, femeie, ai o obligație 
mai mare decât bărbatul să-ți educi copiii și să-i dojenești, ca să facă lucruri 
bune. Când copilul tău se scoală repede din somn și de îndată îți cere pâine, 
tu să nu-i dai, ci ia-l și mergi la icoana lui Hristos și zi-i: Eu copile, pâine nu 
am, Hristos are. Vino și fă-ți crucea și să ne închinăm și să-L rugăm să ne 
dea. Și astfel se obișnuiește copilul de mic la cele bune. Și să-l iei la biserică 
și să-l încurajezi să facă corect crucea lui, cu trei degete, la frunte, la buric, 
la umărul drept și la cel stâng. Şi să-l pui să sărute sfintele icoane și mereu 
să-l înveți cele creștinești, căci vei da răspuns pentru aceasta”.106 

Altă dată utilizează exemplul mărului, ca să arate că de părinți 
depinde ce om va deveni copilul: „Un pom, atunci când îl tai, repede i se 
usucă ramurile. Dar dacă îi uzi rădăcina, ramurile rămân umede. Asemenea 
sunt și părinții, precum pomul și când sunt udați tatăl și mama, care sunt 
rădăcina copiilor, cu posturi, rugăciuni, milostenii, cu fapte bune, Dumnezeu 
îi păzește pe copiii lor. Când părinții se usucă prin păcate, Dumnezeu îi dă 
morţii pe copiii voștri și vă duce în iad împreună cu ei. Sunt ca un măr ce 
face mere acre. Noi acum ce trebuie să acuzăm, pomul fructifer, sau 
fructele? Pomul. Deci faceți bine voi părinții, ca unii ce sunteţi merii, ca și 
merele să devină dulci”.107 

Impresionant este interesul Sfântului Cosma pentru copiii săraci și 
nefericiți. Îi îndeamnă pe creștini să-i iubească pe aceștia ca și pe proprii lor 
copii, să-i îmbrace și, în general, să-i îngrijească, întocmai ca pe ai lor. „Să-i 
iubești pe copiii săraci mai mult decât pe ai tăi. Căutând cum să dai 
copilului tău să mănânce și să bea bine, să aibă îmbrăcăminte frumoasă și de 
acel sărac să nu-ți pese, vezi ca nu cumva copilul tău să nu moară și să-ți 
ardă inima”.108 

Sfântul Cosma recomandă înfierea, ca pe expresia iubirii creștine 
față de copiii săraci și orfani. „Ia un copil sărac și fă-l fiul tău duhovnicesc, 
ca să se bucure și să se veselească și el cu tine. Pentru copilul pe care ți-l 
naște soția ta, Dumnezeu nu-ți este dator, căci îl faci din patimă trupească. 

                         
105 IDEM, Învățătura II, 2, pp. 217-218. 
106 IDEM, Învățătura I, 2, p. 170. 
107 IDEM, Învățătura II, 1, p. 188-189. 
108 IBIDEM, trad. cit., p. 187. 
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Dar pentru acel copil sărac ai de mii de ori plată de la Dumnezeu în sufletul 
tău și cinstire de la oameni, căci îl faci prin dorința ta fiul tău 
duhovnicesc”.109 

Predica Sfântului Cosma a avut un ecou teribil în popor. Cum 
observa biograful și creatorul slujbei sale, Sapfeiros Hristodoulidou, „pe cei 
sălbatici i-a liniștit, pe tâlhari i-a îmblânzit,110 pe cei cruzi și nemiloși i-a 
arătat milostivi și pe cei lipsiți de evlavie i-a făcut evlavioși, pe cei 
indiferenți față de cele dumnezeiești i-a făcut sârguitori, i-a făcut să alerge la 
slujbele sfinte și pur și simplu pe toți păcătoșii i-a adus la pocăință mare și la 
îndreptare”.111 

 
7. Judecăți generale privind concepțiile sociale ale Sfântului 

Cosma. Învățăturile Sfântului Cosma pot foarte bine să constituie baza unei 
sociologii ortodoxe, fiindcă exprimă concepția autentică patristică a 
Bisericii. Ortodoxia creează „omul cel nou în Hristos”, cu o existență 
renăscută. Sfântul Cosma, prin învățăturile și pilda sa, ne arată calea 
adevăratei socializări, care se sprijină pe încreștinarea și îmbisericirea lumii. 
Este vorba despre o viziune nu doar metafizică, ci și raportată la lume în 
profunzimea ei, fiindcă viața veșnică trece prin încreștinarea structurilor și a 
instituțiilor prezente. 

 
V. Mănăstirea Sfântului Cosma în Kolikondasi din Epirul de 

Nord 
Se găsește la nord de Apollonia, pe malul răsăritean al râului Apsos, 

aproape de satul Kolikondasi. Este la jumătate de oră de orașul Fieri. A fost 
zidită între lunile august 1813 și iunie 1814 de Ali Pașa din Tepeleni 
(†1822), când acesta a inclus în pașalâcul său localitatea Berati și regiunea. 
Ali Pașa, intrând în Berati, și-a adus aminte de Sfântul Cosma și a chemat pe 
mitropolitul Ioasaf II al Belgradului, căruia i-a poruncit să facă mutarea 
moaștelor sfântului și să zidească o mănăstire cu numele acestui cinstit 
sfânt, fiindcă l-a cunoscut ca fiind un adevărat om al lui Dumnezeu.112 
Biserica s-a ridicat cu generosul ajutor al tuturor creștinilor din părțile 

                         
109 IBIDEM, trad. cit., p. 184-185. 
110 În munții sălbatici ai Vovousei, la hotarul prefecturilor Ioanina și Grevena, a întâlnit pe 
vestitul Totska (în vremea stăpânirii turcești, grec înarmat care era împuternicit de turci cu 
asigurarea ordinii într-o regiune), căruia i-a cerut să limiteze jafurile. A fost o influență atât 
de puternică a Sfântului Cosma asupra aceluia, încât l-a determinat să zidească un paraclis 
cu hramul Sfintei Parascheva în Allohori și să dăruiască 40 de colimvitre la satele din jur, 
ca să se boteze copiii - Vezi FANI MIHALOPOULOU, op. cit., p. 104; STERGIOS N. 
SAKKOU, Apostolul neamului înrobit, Tessalonic 1996, pp. 50-52. 
111 SAPFEIROS HRISTODOULIDOU, op. cit., p. cit. 
112 PAN. HRISTOPOULOU, op. cit., p. 567. 
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acelea, sub supravegherea mitropolitului Ioasaf II. La intrarea în biserică 
citim: „În anul de la Hristos 1814, luna mai 25 s-a zidit biserica aceasta 
Sfântului Cosma de către Prea Sfântul Mitropolit al Belgradului Ioasaf”. 

Biserica mănăstirii este în formă de cruce bizantină. Turla este 
octogonală, cu acoperiș ceramic și patru ferestre. Biserica nu are picturi 
murale. Probabil că s-au distrus din cauza umezelii. Prezintă interes icoana 
Sfântului Cosma, care se găsește lângă cea a Maicii Domnului, la locul 
firesc al sfântului în biserică. Sfântul binecuvântează, ținând în cealaltă 
mână cârja. În jur sunt zugrăvite scene din viața și martiriul său. Din păcate, 
mănăstirea a fost prădată de multe dintre icoanele originale. 

Mormântul Sfântului Cosma se găsește în lungul bisericii năruite, cu 
hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, în mijlocul unei camere 
mici, de curând acoperită. Este o piatră în formă de chivot, cu o cruce de 
piatră. Poartă inscripția: „Sfântul Cosma”. Moaștele Sfântului Cosma, care 
fac minuni cu toți cei care vin cu evlavie și credință să se închine acestora, 
se păstrează într-o raclă de lemn în muzeul orașului Fieri și sunt mutate la 
mănăstire doar în ziua sărbătorii lui.113 

În anul 1935, din cauza inundațiilor provocate de râul Apsos, s-a 
distrus partea de apus a mănăstirii, dar și vechea biserică cu hramul 
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” și alte clădiri (din biserică se mai 
păstrează doar zidul de nord, cu inscripția amintită). Datorită inundațiilor, 
satul Kolikondasi s-a mutat pe dealurile de la răsărit, pe vârful cărora se 
găsește mănăstirea bizantină a PreaSfintei Andronitsas sau Ardevousis, unde 
au fost închiși monahii Sfântului Cosma, când acela a fost prins.114 

 
Epilog. Sfântul Cosma a fost o personalitate multilaterală și 

complexă, cea mai impunătoare a timpului său și care a făcut să renască 
poporul. A fost unul dintre organele cele mai alese ale Dumnezeieștii Pronii, 
pentru împuținarea răului și renașterea spirituală a neamului său. 

„Călătoriile sale, care au fost niște uragane, ce au surprins ignoranța, 
barbaria, răutatea, luxul și ura, și care au împrăștiat și au trezit conștiința 
națională a unui popor ce uitase țelul său, au deschis drumul și au pregătit, 
mai bine decât tot ce a existat, lucrarea lui Riga, a Eteriei și a Marii 
Revoluții. Serviciile aduse de el sunt incalculabile pentru renașterea 
națională și spirituală a Greciei”. 

Pe bună dreptate, imnograful sfânt glăsuiește: „Cum te vom chema, 
de trei ori fericite? Mucenic? Căci pentru Hristos ți-ai vărsat sângele. 
Propovăduitor? Căci încordare Împărăției lui Hristos tuturor ai 
propovăduit. Apostol? Căci cuvântul Evangheliei l-ai lămurit apostolește 

                         
113 MIHAI G. TRITOS, Profeții împlinite ale Sfântului Cosma Etolianul, Ioanina, 1994, p. 23. 
114 PAN. HRISTOPOULOU, op. cit., p. 570. 
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credincioșilor. Monah? Căci viața, ca pe o oglindă curată a nevoințelor ne-
ai lăsat. Preot? Căci slujind, pe tine ca pe o jertfă curată te-ai adus 
Domnului tău. Pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre, ale celor 
ce săvârșim pomenirea ta” (Slujba Sfântului Cosma). 

Pentru noi, creștinii, nu există o altă cale decât cea pe care ne-a 
arătat-o fața luminoasă a marelui apostol al neamului, Cosma Etolianul. Este 
calea încercată a tradiție ortodoxe, care nu constituie o știință sterilă a 
viitorului, nici o luptă de întoarcere la forme învechite ale vieții, ci o formă 
concentrată a vieții trăite, o existență puternică și o prezență vie, care 
zămislește și hrănește parcursul poporului. 

Avem datoria să păstrăm această tradiție, dacă dorim să conservăm 
conștiința și identitatea noastră națională și să nu devenim un popor fără 
culoare, cosmopolit, fără idealuri, ce nu va avea nimic distinct față de 
celelalte popoare. 

    
Abstract: Cosma the Etolian. The Holy of Balkans. The Prophet  
Saint Cosma the Etolian is considered one of the most important saints 
nowadays because his multilateral activity and the impact he had on Greek 
nation. He had a lot of gifts from God and he spread it through social, 
scientific and prophetic words and actions. He was one the most respectable 
man of that time and a real model of faith and courage and he was rewarded 
by God having a martyrical death. He can be considered one the Greek 
pioneers in the fight for their auto-determination from the Muslims authority 
and he previewed this moment in his writings. He remains in popular 
memory because of the unity between prayer and social implication and 
between silent life and the courage of saying the truth. 
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Identitatea isihastă a monahismului românesc reflectată în 
scrierile Sfinţilor Gheorghe şi Calinic de la Cernica 

 
 

Pr. Conf. Univ. Dr. NICUŞOR BELDIMAN1 
 

Cuvinte cheie: isihasm, Sf. Gheorghe, Sf. Calinic, Cernica 
Keywords: hesychasm, St. George, St. Calinic, Cernica 

 
Preliminarii 
Alături de părintele profesor Dumitru Stăniloae, care a apreciat în 

mod deosebit identitatea isihastă a monahismului românesc, mai mulţi 
cercetători au pus în lumină importanţa acestei frumoase continuităţi 
hristologico-mistice.2 Între aceştia, îl amintim pe mitropolitul Antonie 
Plămădeală care, în lucrarea Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, 
face legătura dintre monahismul paisian şi tradiţia ascetică impusă de 
Sfântul Ierarh Calinic, evidenţiind evoluţia curentului paisian şi adaptarea 
lui la realitatea şi nevoile Bisericii din această perioadă: „Iată pe scurt o 
prezentare a ceea ce am putea numi felul românesc de a înţelege şi practica 
isihasmul după moartea lui Paisie Velicicovschi. După moartea acestuia, 
curentul rugăciunii la români s-a ramificat în două direcţii: una s-a fixat în 
Moldova, în munţii din nord, în jurul mănăstirilor Neamţ, Secu, Sihăstria 
(încă populate de sihaştrii, numele românesc al eremiţilor); alta, iniţiată de 
stareţul Gheorghe, originar din Transilvania, ucenic al lui Paisie, s-a stabilit 
în Muntenia, în sudul ţării, în jurul mănăstirilor Căldăruşani şi Cernica. De 
aici, Sfântul Calinic de la Cernica a răspândit curentul rugăciunii prin alte 
locuri, precum Schitul Frăsinei din Vâlcea, unde tradiţia rămasă de la el este 
încă păstrată. Ambele ramuri româneşti au recunoscut importanţa lui Paisie, 
fiindcă acesta a fost mare şi ţinut în mare evlavie în timpul vieţii sale. La 
Neamţ erau în jurul lui mai mult de 1.000 de călugări. Dar atât urmaşii de la 
Neamţ, cât şi cei din Muntenia i-au «corectat» puţin principiile. Au 
«reabilitat» calea activă în viaţa de obşte, mutând accentul pe asceză, pe 
ascultare, pe muncă, pe administraţie şi buna gospodărire, lăsând pentru cei 
ce pot rugăciunea neîncetată. Au corectat deci exclusivismul paisian 

                         
1 Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. 
2 Diac. IONIŢĂ APOSTOLACHE, Sfântul Calinic de la Cernica, anamneză vie a trăirii în 
Hristos, în ,,Ziarul Lumina”, 13 octombrie 2013, p. 4; IDEM, Cuvinte, oameni şi locuri din 
istorie Bisericii Oltene. Însemnări şi pilde de mărturisire creştină din paginile Ziarului 
Lumina, Ed. Trinitas a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2016, p. 256-263. 
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contemplativ, readucând viaţa monahală pe un făgaş mai realist, mai 
firesc”.3  

Aşadar, mitropolitul Antonie vede în ethosul monahismului 
românesc o întrepătrundere fericită între asceză şi activitatea practică, legată 
îndeosebi de munca existenţială. În felul acesta, deşi vieţuirea mistică a fost 
la mare cinste în viaţa călugărilor români,4 totuşi se poate vorbi mai degrabă 
despre o „viaţă activă”, aceasta fiind „o cale normală, realistă, conştientă că 
angajarea pe ea presupune toată viaţa şi că puterile omului sunt limitate şi 
nu trebuie suprasolicitate din primul moment”.5  

Evidenţierea riguroasă a unei opoziţii „între un paisianism slav 
unilateral contemplativ şi cernicanism românesc echilibrat practic înseamnă 
în ultimă instanţă a institui o separaţie artificială între două dimensiuni 
constitutive ale spiritualităţi ortodoxe: rugăciunea lui Iisus (molitva 
Iisusova) şi viaţa de obşte (obştejitie), a căror echilibrare reprezintă însăşi 
esenţa paisianismului ca fenomen spiritual”.6 Ceea ce individualizează 
viziunea stareţului Gheorghe şi, ulterior, a Sfântului Calinic este accentuarea 
valorii practice a invocării numelui lui Iisus, de unde decurge 
„universalismul revendicat în cultivarea ei practică”, care are la bază nu un 
maximalism contemplativ, ci universalitatea patimilor şi a luptei împotriva 
lor.7 Observăm, aşadar, „o viziune profund practică (pragmatică chiar), 
riguros ascetică şi extrem de realistă şi sobră, profund străină de 
harismatismele, sentimentalismele şi spiritualismele facile care bântuiau cu 
intensitate în Estul Europei, în secolul XVIII, sub forma pietismelor 
protestante ori hasidismelor iudaice”.8 

Referitor la diferenţa dintre cele două tradiţii, părintele Stăniloae 
arătă că spiritualitatea sădită de stareţul Gheorghe a rămas prin ascetismul ei 
„mai aproape de spiritualitatea athonită de totdeauna, pe când spiritualitatea 
paisiană s-a depărtat într-o oarecare măsură de aceea, în schimb a rămas mai 

                         
3 Mitrop. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, 
Bucureşti, 2010, p. 269. 
4 Diac. IONIȚĂ APOSTOLACHE, Sfântul Calinic de la Cernica, anamneză vie…, p. 4. 
5 IBIDEM, p. 270. 
6 Diac. IOAN I. ICĂ jr, Argument, în Sfinţii Stareţi Gheorghe şi Calinic de la Cernica. 
Viaţa, povăţuirile, testamentele, Ediţia a II-a, Ed. Deisis, Sibiu, 2018, p. 26. 
7 Dr. DRAGOŞ BOICU, Nevoinţa Sfântului Ierarh Calinic – paradigmă a vieţuirii 
monahale din ctitoriile sale, https://www.academia.edu/37444833/Nevoin%C5%A3a_ 
Sf%C3%A2ntului_Ierarh_Calinic_paradigm%C4%83_a_vie%C5%A3uirii_monahale_din_
ctitoriile_sale_The_Ascetism_of_Saint_Calinic_-_a_paradigm_of_monastic_life_in_his_ 
establishments, p. 2. 
8 Diac. IOAN I. ICĂ jr, Argument..., p. 29. 
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aproape de spiritualitatea sinaită”,9 deşi „cele două spiritualităţi sunt în fond 
identice prin ţinta finală ce o urmăresc. Ele se deosebesc mai mult prin 
metodă sau prin punctul de plecare. De altfel în tot trecutul Ortodoxiei se 
observă nu numai deosebiri personale de temperament şi preocupări între 
sfânt şi sfânt, ci şi deosebiri între diferitele curente spirituale, fără ca aceasta 
să facă pe unul mai puţin ortodox decât altul, ci toate redând, în forme 
diferite, care se completează simfonic, acelaşi fond al spiritualităţii 
evanghelice şi toate ducând pe căi puţin diferite la aceeaşi ţintă, a 
desăvârşirii omului prin curăţirea de patimi şi prin unirea cu Dumnezeu”.10 
Deosebirea dintre cele două curente consta în accentul pus pe „cercetarea 
nelipsită a slujbelor de obşte din biserică, aşadar pe încadrarea disciplinată 
în rândurile obştei, socotind ca virtutea «cea mai cuprinzătoare întru care 
reazim toată începătura spăseniei monahilor»: supunerea. […] Cu alte 
cuvinte, stareţul Gheorghe socotea că la începutul vieţii duhovniceşti 
accentul principal trebuie să se pună pe asceză şi ascultare, sau, după el, 
preocuparea de căpetenie, cel puţin a începătorilor, trebuie să fie lupta 
directă cu patimile, câtă vreme Paisie punea accentul principal, chiar de la 
început, pe contemplaţie, pe unirea cu Dumnezeu şi pe vederea lui în 
lumină”.11 

 
1. Sfântul Gheorghe de la Cernica a trăit cel mai intens 

programul de mântuire, de intrare în Împărăţia Cerurilor  
Fiind înzestrat de Dumnezeu cu o viziune clară asupra înaltei trăiri 

religioase, câştigându-şi ascultarea şi smerita cugetare călugărească prin 
rugăciune neîntreruptă şi osteneli îndelungate, devenind stareţ şi organizator 
al vieţii de obşte la mănăstirile Cernica şi Căldăruşani, Sfântul cuvios 
Gheorghe a luminat şi luminează ca un astru pe cerul vieţii monahale 
reorganizate de el şi de ucenicii săi. Experienţa sa atonită şi anii de ucenicie 
petrecuţi alături de Sfântul Paisie Velicicovschi în chinoviile Dragomirna, 
Secu şi Neamţ au făcut dintr-însul păstor destoinic şi învăţător desăvârşit al 
cetelor de monahi din lavrele Cernica şi Căldăruşani pe care i-a condus până 
la moarte sub acelaşi toiag. Mitropolitul Efrem Enăchescu îl aşază în rândul 
ucenicilor munteni ai Sfântului Paisie de la Neamţ, alături de „Rafael de la 
Hurezi, Grigorie din Bucureşti, care apoi se aşază la Căldăruşani; Chiriac 
Râmniceanul care se aşază la Călui… în fine, Iezerul, Poiana Mărului, 
Vărzăreşti, Ghighiu, Dulhăuţi, Ciolanul, Cheia etc. suferiră binefăcătoarea 
înrâurire paisiană”, în felul acesta, „Paisie reuşi în mod minunat să 
                         
9 Pr. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Sfântul Calinic, stareţul Gheorghe şi 
spiritualitatea ortodoxă integrală, în Sfinţii Stareţi Gheorghe şi Calinic de la Cernica. 
Viaţa, povăţuirile..., p. 289. 
10 IBIDEM. 
11 IBIDEM, p. 288. 



100 

regenereze viaţa monahală din ţările româneşti prin cei o mie de monahi 
care trăiau în mănăstirile Neamţul şi Secul sub conducerea şi sub 
îndrumarea sa după rânduiala Sfântului Munte, ce încă se păstrează în unele 
mănăstiri româneşti. După Sfântul Nicodim de la Tismana, Fericitul Paisie 
este deci cu drept cuvânt socotit ca al doilea Părinte al monahismului român, 
şi curentul paisian, ca pe deplin triumfător atât în organizarea ierarhiei 
noastre, cât şi în literatura bisericească a românilor”.12 

În noua obşte în care a fost rânduit ca stareţ, Sfântul Gheorghe a 
născut fii duhovniceşti, „dornici să slujească lui Dumnezeu şi neamului din 
care făceau parte”. Toţi aceştia, „călăuzindu-se după regulile practice ale 
vieţii monahale «roagă-te şi munceşte»... prin hărnicia şi dragostea lor faţă 
de tot ceea ce este sfânt şi folositor, au reuşit să transforme pustietatea şi 
ruina în care ajunsese aşezarea monahală de la Cernica într-o grădină 
înfloritoare, atrăgând asupra ei din ce în ce mai mult luarea-aminte şi 
evlavia bine-credincioşilor creştini din împrejurimi şi îndeosebi din 
Bucureşti. Viaţa trăită în curăţie, în ascultare, în sărăcie, în rugăciune şi în 
smerenie, după modelul celei isihaste de la Muntele Athos, era preocuparea 
sfântă şi neîntreruptă a ostenitorilor conduşi de Cuviosul Gheorghe”.13 

 
Testamentul Sfântului Stareţ Gheorghe de la Cernica 
Pentru ca osteneala sa de reorganizator al monahismului să nu se 

stingă, Stareţul Gheorghe a avut înţelepciunea să lase urmaşilor o diată, 
scrisă cu mulţi ani înaintea morţii. În acest testament sunt cuprinse 
principiile şi normele după care el a reuşit să întărească cele două obşti. 
Călugărul Rafail de la Căldăruşani mărturisea în anul 1851 că „s-au prescris 
această diată de mine sub iscălitură întocmai, ca să se afle şi la sfânta 
mănăstire Căldăruşani, unde mai sunt în viaţă din ucenicii răposatului 
Gheorghe stareţul, Cernicanul”.14 Acest testament a rămas peste veacuri 
canon de aleasă vieţuire monahicească pentru călugării de la Cernica şi 
Căldăruşani. Poveţele îmbracă o formă cât se poate de realistă, bine 
cântărită şi adaptată la concretul ascezei celor ce vieţuiesc în obşte. Prin 
aceste îndemnuri, Sfântul Gheorghe doreşte să realizeze, nu numai pentru 
sine, cât mai ales pentru cei care i-au urmat în scaunul stăreţiei de la 
Cernica, „un echilibru între stăruinţa de înfăptuire a frăţietăţii între toţi 
membrii obştii şi stăruinţa de reală desăvârşire”.15  

                         
12 Privire generală asupra monahismului creştin, Ediţia a II-a, Ed. Mitropolia Olteniei, 
Craiova, 2007, p. 143. 
13 Arhim. dr. CHESARIE GHEORGHESCU, Cuviosul Stareţ Gheorghe de la Cernica, în 
vol. Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşti, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 503. 
14 D. FURTUNĂ, Ucenicii Sfântului Paisie în mănăstirile Cernica şi Căldăruşani, 
Bucureşti, f.a., p. 55. 
15 Pr. prof. dr. DUMITRU STANILOAE, Filocalia, vol. VIII, p. 549. 



101 

În intenţia sa, diata aceasta trebuia să rămână un îndreptar al vieţii 
călugăreşti. Cu ajutorul ei, monahii vor omorî „toate patimile cele alcătuite 
prin limbă, prin inimă şi prin simţuri, făcându-se vrednici de-a pururea 
împărtăşirii Dumnezeieştilor Taine”. Cu această imagine în minte, vom 
încerca să punctăm câteva aspecte din testamentul Sfântului Gheorghe, o 
adevărată „teologie spirituală care pune Sfânta Treime la baza unităţii 
întreite a sufletului şi a comuniunii, care face din Sfânta Treime izvorul 
puterii de reunificare a sufletului întreit şi a comuniunii celei strânse între 
persoanele care nu se confundă şi nu se stânjenesc în dezvoltarea lor. 
Armonia treimică e văzută cu baza strădaniilor pentru refacerea armoniei 
sufleteşti şi sociale”.16  

În acest context, „sfântul vede urcuşul duhovnicesc al nevoitorului 
aşezat pe mai multe trepte duhovniceşti, distincte ca importanţă şi anvergură 
mistică. Întru toate însă distingem evidenţa mistică a lepădării de patimi 
(despătimirea) în perspectiva dobândirii unei comuniuni depline cu Hristos 
în Împărăţia Sa cea Cerească”.17 Având în vedere faptul că întreaga viaţă a 
monahului trebuie să se desfăşoare sub pecetea ascultării, poveţele stareţului 
sunt presărate cu mângâierea cea tainică a comuniunii hristice, „căci este 
scris că cu blagoslovenie veţi gusta din pâinea vieţii cea plină de har”. 
Ucenicii sunt sfătuiţi ca „prin chibzuinţă nesmintită să caute în partea 
dreaptă a sânului său duhovnicesc, ceea ce înseamnă scăparea minţii din 
robia cugetelor, că poate veţi afla şi o răclişoară scumpă, închipuind curăţia 
inimii cea nefurată de gând. Şi, deschizându-o pe ea, arăta-se-va şi alta de 
lut zugrăvită, adică biruinţa asupra deznădejdii, cu multe feluri de trude prin 
acest trup de pământ. Sfărâmându-o şi pe aceea, va da dintr-însa trei 
pietricele de mult preţ care se tâlcuiesc câştigul celor trei părţi ale pocăitului 
suflet, prin care şi pe Sfânta Troiţă o proslăvesc, slujindu-i eu de la naşterea 
mea. Şi, iată, întru numele Tatălui, pildă m-am făcut între voi prin rodul 
dragostei, iubindu-vă pe toţi deopotrivă; întru numele Fiului m-am supus de 
bună voie sub picioarele tuturor, ca să pot vâna prin răbdare şi sufletele 
voastre; întru numele Duhului Sfânt n-am lăsat simţirile a zbura peste 
hotarele firii, întrucât şi de voi mi s-a făcut milă încălzindu-vă pe lângă 
bucuria inimii şi îndreptându-vă către limanul spăseniei”.18  

 
Iubirea trinitară – paradigmă pentru viaţa de obşte 
Elementul misticii trinitare „pătrunde ca un fir aurit întreaga gândire 

şi trăire a Sfântului Gheorghe. El vede întreaga noastră existenţă ca pe o 

                         
16 IBIDEM, p. 569. 
17 Diac. IONIŢĂ APOSTOLACHE, Sfântul Gheorghe de la Cernica, un cunoscut isihast 
român, în ,,Ziarul Lumina”, 25 august 2013, p. 3.  
18 Sfinţii Stareţi Gheorghe şi Calinic de la Cernica. Viaţa, povăţuirile, testamentele..., p. 117. 
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piatră triunghiulară, sprijinită mistic pe Dumnezeu cel în Treime lăudat: 
Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh”.19 În acest sens, mărturiseşte: „Şi, iată, întru 
numele Tatălui, pildă m-am făcut între voi prin rodul dragostei, iubindu-vă 
pe toţi deopotrivă. Întru numele Fiului m-am supus de bună voie sub 
picioarele tuturor, ca să pot vâna prin răbdare sufletele voastre; întru numele 
Duhului Sfânt n-am lăsat simţurile a zbura peste hotarele firii, întrucât şi de 
voi mi s-a făcut milă, încălzindu-vă lângă bucuria inimii şi îndreptându-vă 
spre limanul mântuirii”.20 În altă parte, scoate în evidenţă bogăţia de daruri 
care izvorăşte din jertfa nevoinţelor călugăreşti: „Iar întru nevoinţele frăţimii 
voastre se va proslăvi iubitorul de oameni Dumnezeu şi veţi moşteni pacea 
care întoarce iarăşi la podoaba cea după fire pe cei ce se află cu mintea 
întreagă. Prin ele vă faceţi şi multora oglindă spre îndreptare şi vă veţi 
bucura întru lumina celor vii”.21 Sfântul Cuvios Gheorghe aşază, deasupra 
tuturor încercărilor, „dragostea cea hotărâtă din lege”. „Deci această treaptă 
a scării” - spune el - „să o socotiţi a fi porunca cea mai cuprinzătoare. Căci 
întru ea se reazemă toată începătura mântuirii monahilor: cinstiţi supunerea 
unul către altul întocmai ca suflarea. Însă nu dintr-un interes neblagoslovit 
de Dumnezeu, ci numai spre folosul aproapelui, ca să împliniţi dragostea 
cea hotărâtă de lege”.22 

 
Moştenirea netrecătoare primită de la Sfântul Gheorghe de la 

Cernica 
Întreaga zestre lăsată de Sfântul Stareţ Gheorghe fiilor duhovniceşti 

din Cernica şi Căldăruşani reprezintă închegarea unei tradiţii, profund 
mistică şi întru totul hristocentrică, alimentată din ethosul paisian şi atonit. 
Exemplul propriu constituie cheia acestei moşteniri, el fiind de părere că 
chipul omului desăvârşit este unul după icoana Preasfintei Treimi. Părintele 
Stăniloae evidenţiază caracterul personal şi intim al învăţăturilor Sfântului 
Gheorghe de la Cernica, fiind de părere că după trecerea la cele veşnice „le 
lasă călugărilor din obştea sa moştenire pilda sa întipărită în cea mai intimă 
parte a fiinţei sale, pe care ei nu o pot descoperi decât prin propria lor 
înţelepciune. Această moştenire este curăţia inimii. Dar ea are la bază 
biruinţa asupra deznădăjduirii, dobândită cu multe trude ale trupului. După 
el, toate nevoinţele duc la câştigarea nădejdii şi din fermitatea nădejdii 
creşte curăţia inimii, care-şi pune toată nădejdea, ridicată din deznădejdea 
tuturor nădejdilor dezamăgite în cele vremelnice, în Dumnezeu, piatra 
ultimă şi de nesfărâmat a vieţii noastre. Iar mai adânc decât aceasta se află 

                         
19 Diac. IONIŢĂ APOSTOLACHE, Sfântul Gheorghe de la Cernica…, p. 4. 
20 Sfinţii Stareţi Gheorghe şi Calinic de la Cernica. Viaţa, povăţuirile, testamentele..., p. 117. 
21 IBIDEM, p. 118. 
22 IBIDEM. 
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cele trei pietricele de mult preţ, sau cele trei puteri ale sufletului, curăţite cu 
puterea dragostei venită din Sfânta Treime: cugetarea, pofta şi mânia. Ele s-au 
curăţit slujind numai Sfintei Treimi. Propriu-zis, piatra de la temelia fiinţei 
noastre, umplută de nădejde şi de curăţie, are trei laturi: Tatăl, Fiul şi Sfântul 
Duh. Din puterea Tatălui, stareţul Gheorghe a putut iubi pe toţi din obşte în 
mod egal, cum şi Tatăl îi iubeşte pe toţi, fiind tuturor Tată; din puterea 
Fiului a răbdat toate de la toţi, ca pe toţi să-i câştige; din puterea Sfântului 
Duh a rămas apropiat de toţi, în comuniune cu ei, ca să-i conducă pe toţi 
împreună spre mântuire”.23 

 
2. Sfântul Calinic de la Cernica – pildă de viaţă smerită 

închinată slujirii semenilor 
Cea mai mare parte a vieţii a trăit ca monah la mănăstirea Cernica, 

de lângă Bucureşti, iar de la vârsta de 63 de ani a fost rânduit ca episcop al 
Râmnicului, în Oltenia. A trăit o viaţă ascetică, în duhul marilor nevoitori 
români, viaţă ascetică pe care a menţinut-o şi în timpul păstoririi de la 
Râmnic. Viaţa sa duhovnicească trebuie privită în descendenţa spirituală a 
Cuviosului Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani, ucenic al Cuviosului 
Paisie Velicicovschi, de la care a primit principiile vieţuirii isihaste. Pentru 
viaţa lui îmbunătăţită, pentru realizările lui, pentru dăruirea faţă de Biserică, 
Sf. Calinic a fost canonizat oficial în 1955 în cadrul unor solemnităţi la care 
au luat parte, în plin regim comunist, reprezentanţii tuturor patriarhiilor 
ortodoxe. Primirea îngerescului chip de către tânărul Constantin implică 
„descendenţa unui tip anume de îndrumare spirituală plămădit pe teritoriul 
ţării noastre începând cu venerabilul stareţ Vasile de la Poiana Mărului, care 
a fost continuată de Sfântul Paisie de la Neamţ şi mai apoi de către Sfântul 
Gheorghe de la Cernica, fiecare cu elementele lui particulare şi cu o 
influenţă athonită aparte”.24 Dacă în privinţa învăţăturii Sfinţilor Vasile şi 
Paisie – cel dintâi rus, iar cel de-al doilea ucrainean – persistă încă ideea 
unei influenţe slave, predispusă spre componenta contemplativă, începând 
cu stareţul Gheorghe se formează aşa-numita spiritualitate cernicană care 
menţine echilibrul între viaţa „mistică” şi îndeplinirea poruncilor 
evanghelice, asociind astfel rugăciunea lui Iisus unei asceze severe.25 

În ceea ce priveşte nevoinţa monahală a Sfântului Ierarh Calinic 
există mai multe izvoare interne şi externe, care stau într-o perfectă 
concordanţă. Cele peste patru decenii de vieţuire în duhul moştenit de la 
Cuviosul Stareţ Gheorghe şi-au pus adânc amprenta asupra sa şi asupra 

                         
23 Pr. prof. dr. DUMITRU STANILOAE, Filocalia, vol. VIII, p. 549. 
24 Dr. DRAGOŞ BOICU, Nevoinţa Sfântului Ierarh Calinic ..., p. 1. 
25 Ierom. IUVENALIE IONAŞCU, Stareţul Gheorghe de la Cernica şi mişcarea paisiană, 
Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999, p. 146. 
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învăţăturii sale, aşa cum reiese din sursele interne, adică din scrierile 
Sfântului Calinic.26 

Sfântul Calinic, de când a intrat în mănăstire ca frate începător, înainte 
de a împlini 20 de ani, şi până când a trecut la Domnul, ca Episcop al 
Râmnicului, „a făcut cunoscută în întreaga lume mănăstirea Cernica, vatra 
duhovnicească a sufletului său, unde s-a retras pentru rugăciune şi meditaţie 
în ultimele luni ale vieţii. Dintr-o mănăstire smerită, care nu avea cu ce-şi 
hrăni călugării (deşi erau doar câţiva vieţuitori bătrâni şi neputincioşi), fără 
posibilitatea de a-şi repara zidurile bătrâne ori de a zidi altele noi, a cunoscut 
în vremea stăreţiei Sfântului Calinic, care s-a ocupat întru stăruitoare lucrare 
pentru înfrumuseţarea ei la fel de mulţi ani cât a fost vieţuirea pe pământ a 
Domnului Slavei, adică 33 de ani, o perioadă de înflorire duhovnicească şi 
materială”.27 

Înainte de a teoretiza şi fixa rânduielile vieţuirii îngereşti, Sfântul 
Calinic pune el însuşi în aplicare principiile spiritualităţii cernicane şi le va 
practica până la sfârşitul vieţii, păzind cu sfinţenie cele trei voturi monahale. 
Această concordanţă dintre teorie şi făptuire este ilustrată exemplar în cele 
două biografii redactate de către monahul Casian în 1870 şi de către 
arhimandritul Anastasie în 1890.28 În aceste scrieri descoperim mărturii 
preţioase „despre înfrânarea, reţinerea şi asceza pe care le practica ilustrul 
ierarh încă de când era un simplu monah sub ascultarea duhovnicului 
Pimen”,29 devenind sub călăuzirea lui „cel mai strălucit reprezentant din 
„şirul curaţilor călugări fără de arginţi, al ctitorilor de cărţi şi clădiri de 
închinare, al sufletelor de arhierei care o clipă nu şi-au închipuit că fapta ori 
gândul lor scapă de sub ochiul privighetor al lui Dumnezeu”. „În el se 
împletiseră neîncetat rugăciunea şi trăirea duhovnicească cu activitatea 
practică, zămislind unul din cele mai luminoase chipuri de ierarhi români”.30  

Sfântul Calinic de la Cernica este dovada cea mai elocventă a 
faptului că sfinţenia, scopul vieţii fiecărui creştin, este un deziderat 
realizabil în orice timp şi în orice loc. Deşi a trăit într-o perioadă grea, 
marcată de profunde transformări sociale, el nu a găsit în greutăţile vremii 
pretexte pentru a se sustrage de la îndeplinirea misiunii sale. Atât ca frate 
sau simplu monah, ca preot, duhovnic şi mai apoi stareţ, sau chiar ca 
arhiereu, Sfântul Calinic a rămas acelaşi suflet curat, cu dragoste de 
Dumnezeu şi de semeni, acelaşi duhovnic blând cu ceilalţi, dar aspru cu 

                         
26 Dr. DRAGOŞ BOICU, Nevoinţa Sfântului Ierarh Calinic ..., p. 2. 
27 † Ep. TIMOTEI PRAHOVEANUL, Frânturi din viaţa sfântului mult iubit al ostrovului 
Cernicăi, în ,,Ziarul Lumina”, 12 aprilie 2018, p. 2.  
28 IBIDEM. 
29 Dr. DRAGOŞ BOICU, Nevoinţa Sfântului Ierarh Calinic ..., p. 3. 
30 Pr. STAN DIMANCEA, O sută de ani de la adormirea în Domnul a Sfântului Ierarh 
Calinic Cernicanul, în Revista „Glasul Bisericii”, nr. 3-4/1968, p. 292. 
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sine, acelaşi om al acţiunii, dar, mai ales, acelaşi trăitor al rugăciunii 
neîncetate. Aşa cum remarca Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Sfântul 
Calinic „a fost un om al rugăciunii stăruitoare şi fierbinte, dar şi al faptelor 
bune izvorâte din iubire milostivă şi smerită. A devenit sfânt prin asceză 
însoţită de bucurie duhovnicească, prin viaţa contemplative împletită cu 
slujirea semenilor”.31 

Biografia alcătuită de Casian monahul „redă schematic nevoinţa 
Sfântului Calinic,  pentru a ne convinge că a fost întâi de toate un bun 
practicant şi chiar un împlinitor prea zelos al idealului ascetic, distingându-
se printr-o linişte deosebită, «încât nici ucenicii nu-l auzeau ce face în 
chilie», cunoscându-se doar că peste zi «săvârşea două mii de închinăciuni 
şi 300 de metanii la pământ». Autorul reţine faptul că smerenia şi răbdarea 
«ce o avea biruia pe toţi; că la orice alt cuvânt nu auzeai de la el fără numai: 
Iartă-mă că am greşit!». Dorinţa sa de a-şi mortifica trupul a dus şi la 
privegheri îndelungi, dar şi la extrema postului total vreme de aproape cinci 
săptămâni, bineînţeles, cu binecuvântarea duhovnicului, indicându-se un 
detaliu de o importanţă maximă: acest  post de durată este posibil, «că la 
Dumnezeu toate sunt cu putinţă, fără numai omul să fie cu dreaptă socoteală 
şi sfat duhovnicesc, că atunci vine şi darul lui Dumnezeu şi pe cele slabe le 
face puternice»”.32  

 
Preocuparea pentru milostenie era aşa de puternică la Sfântul 

Calinic, încât suferea cumplit când nu avea cu ce să ajute pe cei în nevoi. 
Milostenia şi neagonisirea practicate pe durata celor peste 30 de ani de 
stăreţie la mănăstirea Cernica au fost împlinite şi după alegerea sa ca 
episcop la Râmnic,33 atunci când „nu şi-a schimbat întru nimic paza 
datoriilor sale monahale; ci mai mult se nevoia întru toate faptele cele bune, 
chiar hainele ce le purta ca episcop nu erau mai luxoase ca cele ce le purta 
când era stareţ în mănăstirea Cernica”.34 Aceasta este şi tema testamentului 
pe care l-a alcătuit cu câteva luni înainte de trecerea la cele veşnice, lăsând 
mănăstirii o diată, adică un cuvânt pe care îl adresa din inimă celor care aveau 
să se ocupe de ultimele zile ale petrecerii sale printre fraţii cernicani, spunând 
că el, care a îmbrăcat sfântul şi îngerescul monahicesc chip în Mănăstirea 
Cernica la anul al nouăsprezecelea al vieţii, adică la 12 noiembrie 1808, s-a 
făgăduit la Dumnezeu ca să aibă vieţuirea cea de bunăvoie dintru acea vreme 

                         
31 † DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Binecuvântare”, în NATALIA 
MANOILESCU DINU, Viaţa şi şi activitatea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Ed. 
Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2015, p. 8. 
32 Dr. DRAGOŞ BOICU, Nevoinţa Sfântului Ierarh Calinic ..., p. 3. 
33 IBIDEM, p. 3. 
34 Arhim. ANASTASIE BALDOVIN, Viaţa Sfântului Calinic de la Cernica, în Sfinţii 
Stareţi Gheorghe şi Calinic de la Cernica. Viaţa, povăţuirile, testamentele..., p. 229. 
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până la apropierea de mormânt în acest loc. Amintea că nu a adunat aur şi 
argint, nici alt fel de lucruri, ci numai cele singure de nevoie 
trupului: „Nimeni să nu se ostenească după moartea mea, cercând sau 
iscodind orice fel de adunare a chiliei mele, că eu nici de îngropare, nici de 
pomenire nu las ceva. Ci cu sărăcia cea călugărească, mai mult la sfârşit ca să 
se arate că lui Dumnezeu cred. Că mai primit îi va fi lui Dumnezeu că după 
moartea mea nu va mai rămâne nici un ban, decât de s-ar împărţi cea mai 
multă strânsoare după mine. Şi dacă n-ar voi nimeni cel atât de sărac să mă 
dea obişnuitei îngropări, apoi mă rog acelor care îşi aduc aminte de moartea 
lor, să îmi târască păcătosul meu trup la oricare biserică săracă şi acolo lângă 
trupuri să îl îngroape. Iar dacă voirea stăpânitorilor ar porunci să mă îngroape 
după obicei, apoi mă rog iubitorilor de Hristos îngropători fiind în eparhie, să 
mă îngroape în Episcopie, lângă biserica cea din nou făcută, iar fiindu-mi 
săvârşirea afară de eparhie, să mă îngroape în Sfânta Mănăstire Cernica lângă 
biserica cea nouă de noi zidită unde ne-am călugărit şi mult ne-am ostenit din 
tinereţe la bătrâneţe. Deci dacă cel ce va voi ca fără bani să-mi pomenească 
păcătosul suflet la rugăciunile sale pentru Dumnezeu, unul ca cela şi singur să 
fie pomenit în Împărăţia Cerului. Iar cel ce va avea trebuinţă de plată pentru 
pomenire, mă rog să nu mă pomenească pe mine, cel atât de sărac, cel ce 
nimic nu mi-am lăsat de pomenire. Iar Milostivul Dumnezeu să fie milostiv 
tuturor şi mie păcătosul, în veci. Amin”.35  

Pentru a-i îndruma  pe vieţuitorii din mănăstire în duhul stareţului 
Gheorghe, „au fost alcătuite o serie de rânduieli, cele mai relevante pentru 
această temă fiind în special cele 37 de canoane – păstrate sub numele 
marelui ierarh şi întărite prin semnătura lui pe când încă se găsea la Cernica 
în jurul anului   1846 –, Povăţuirea către monahii de la Cernica – alcătuită 
în 1851 – şi Testamentul scris în anul 1867. Aceste documente reflectă 
îndeaproape felul de vieţuire monahală însuşit şi recomandat de către 
Sfântul Calinic, care devine dreptar, măsură şi pildă pentru monahii din cele 
două vetre monahale care s-au aflat sub influenţa sa. Dar conţinutul lor 
indică o dependenţă directă de Diata Stareţului Gheorghe şi emană duhul 
spiritualităţii cernicane, aşa cum s-a dezvoltat ea ca versiune mai pragmatică 
a paisianismului”.36 Sfaturile cuprinse aici pun în lumină caracteristica 
spiritualităţii cernicane: „Aceasta este dator fiecare dintre noi: să păzească 
mai întâi pravila Sfintei Biserici, cele Şapte Laude fără lipsă, ascultarea, 
masa de obşte, buna orânduială, smerenia, tăierea-voii, tăcerea buzelor; 
rugăciunea lui Iisus neîncetat în gură, în minte, în inimă, să o avem ca să ne 
folosim de şederea în mănăstire în chip călugăresc; să avem umbletul 

                         
35 Testamentul episcopului Calinic (16 mai 1867), în Sfinţii Stareţi Gheorghe şi Calinic de 
la Cernica. Viaţa, povăţuirile, testamentele..., p. 265-266.  
36 Dr. DRAGOŞ BOICU, Nevoinţa Sfântului Ierarh Calinic..., p. 5. 
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liniştit, portul smerit, hainele de lână, de pânză, negre, iar nu altă vopsea sau 
altă materie; blanele de oaie, de capră; mâncarea, peşte, lapte, brânză, ouă, 
când va fi slobod; iar carne nu, nici în mănăstire, nici afară să nu se 
mănânce”.37 

Aceste îndemnuri sintetizează tradiţia cernicană reflectată în cele 37 
de canoane care au în vedere probleme cu caracter moral şi disciplinar, 
cuprinzând o paletă largă de situaţii care contravin respectării celor trei 
voturi monahale (ascultarea, fecioria, sărăcia de bunăvoie) şi regulii de 
vieţuire cu specific athonit. Din punct de vedere tematic canoanele pot fi 
grupate în rânduieli care privesc: 

1. Participarea monahilor la sfintele slujbe în biserică;  
2. Postul şi înfrânarea;  
3. Ascultarea monahală; 
4. Bunăcuviinţa;  
5. Felurite ispite ale monahilor;  
6. Chivernisirea bunurilor obşteşti ale mănăstirii;  
7. Masa de obşte;  
8. Evitarea şi osândirea furtului.  
De aici, observăm că în viziunea Sfântul Calinic, slujbele Bisericii 

reprezintă o formă de asceză pentru călugări, după cum şi Testamentul 
Cuviosului Gheorghe acorda o mare atenţie organizării tipicului anual al 
privegherilor de noapte, care se adaugă celor Şapte Laude zilnice. Slujbele 
formează centrul vieţii duhovniceşti şi au o importanţă fundamental pentru 
comunitate, spre depăşirea oricărui individualism. Însăşi rugăciunea inimii 
se împlineşte prin slujbele Bisericii, prin dimensiunea liturgică pe care 
acestea i-o conferă. La rândul lor, Laudele sunt ferite de rostirea mecanică, 
datorită deprinderii de a fi cu luare-aminte asupra conţinutului celor spuse, 
deprindere cultivată de rugăciunea inimii.38 

 
Exponent al spiritualităţii filocalice 
Sfântul Ierarh Calinic învăţa că „înfrânarea, ascultarea şi smerenia 

nu sunt numai nişte valori ale desăvârşirii individuale, ci valori creatoare de 
bună comuniune şi frăţietate”.39 În acest sens, pr. profesor Stăniloae este de 
părere că nevoitorii „trebuie să fie şi în privinţa aceasta soli cu fapta ai 
Împărăţiei lui Dumnezeu, Împărăţie a comuniunii desăvârşite. Şi mai ales în 
aceasta se verifică forţa reală a amintitelor valori. Dacă sihaştri individuali 
sau sihăstriile, ca mici grupuri, promovează mai mult concentrarea minţii în 

                         
37 Pravila şi povăţuirile stareţului Calinic, în Sfinţii Stareţi Gheorghe şi Calinic de la 
Cernica. Viaţa, povăţuirile, testamentele..., p. 242-243. 
38 Dr. DRAGOŞ BOICU, Nevoinţa Sfântului Ierarh Calinic..., p. 5-6. 
39 Pr. prof. dr. DUMITRU STANILOAE, Filocalia, vol. VIII, p. 548 
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unirea cu Dumnezeu, prin Cernica spiritualitatea filocalică îşi actualizează 
forţa ei de coeziune frăţească între oamenii duhovniceşti”.40 Este uimitor 
cum încăpeau şi se armonizau în viaţa Sfântului Calinic contemplaţia 
luminii dumnezeieşti şi privirea atentă la amănuntele vieţii concrete, trezvia 
care urmăreşte gândurile cele mai subţiri ale minţii şi atenţia care combină şi 
realizează planuri prudente şi precise de zidire, organizare şi gospodărire. 
Unitatea se realiza poate, prin faptul că cele de jos le vedea în lumina şi sub 
imboldul celor de sus. În armonia frumoasă a raţiunilor divine, Sfântul 
Calinic contempla schema ordonată a planurilor pe care avea să le realizeze 
jos, iar în cele de jos surprindea razele luminii de sus. Dacă ziua sculpta 
cruciuliţe sau întocmea planuri de biserici, avântul acesta făţuitor şi 
chipurile în care înfăptuia aceste lucruri, le primea ca dintr-un izvor nesecat, 
din citirile şi rugăciunea de noapte. Căci Sfântul Calinic a iubit cărţile şi a 
fost un om al rugăciunii.41 

 
Concluzii 
Din cele expuse până aici, putem observa că Sfinţii Stareţi Gheorghe 

şi Calinic de la Cernica nu au pretins nimic din ceea ce ei înşişi nu au probat 
în viaţa lor, iar autoritatea lor duhovnicească reiese din împletirea 
armonioasă a celor mai alese virtuţi ale sfinţilor de odinioară: asceză, 
caritate şi activitate practică, toate reunite într-o profundă trăire mistică, 
viaţă de rugăciune şi contemplaţie. Prin vieţuirea şi scrierile lor strălucesc ca 
două stele luminoase pe bolta Ortodoxiei şi către ei binecredincioşii creştini 
de pretutindeni vor îndrepta rugăciuni, proslăvind pe Dumnezeu. Sfinţii 
Gheorghe şi Calinic de la Cernica au fost rugători osârdnici şi ascultători 
supuşi, întocmai ca îngerii, ai voii lui Dumnezeu. În curăţia lor strălucea 
ochiul lui Dumnezeu, în facerea lor de bine scânteiau cuvintele Domnului de 
dragoste faţă de om, în mila lor faţă de oameni bătea inima lui Dumnezeu; 
în grija lor pentru organizarea Bisericii, pentru luminarea religioasă şi 
morală a credincioşilor, se oglindea chipul ales al unui credincios împreună-
lucrător al lui Dumnezeu. 

 
Abstract: The Hesychastic Romanian Monasticism Reflected in the 
Writings of Saints George and Calinic from Cernica 
In this article, we want to emphaise the important role that saints George 
and Calinic from Cernica Monastery had in maintaining the hesychasm 
practice in Romanian Orthodoxy. Even if they can be considered as the core 

                         
40 IBIDEM. 
41 Pr. prof. dr. DUMITRU STANILOAE, Sfântul Calinic, stareţul Gheorghe ..., în Sfinţii 
Stareţi Gheorghe şi Calinic de la Cernica. Viaţa, povăţuirile..., p. 298. 
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of a new hesychasm practice, which is focused not on contemplation, but on 
monastery life and its usual activities, they remained in social mentality as 
saints because of their life of love, pray and communion. Through their 
pastoral activity, they demonstrated that the hearth pray is the energy source 
of the life and the most simple way to create a strong relation with God to 
earn the eternal life. 
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Thalassius a fost născut în Caesareea Capadociei, a crescut şi a fost 

educat în această cetate aşa cum scrie arhiepiscopul Firmius înaintaşul său 
în scaunul de Caesareea Capadociei.3 De tânăr a îmbrăţişat cariera militară 
şi a ajuns la demnitatea de comes rei private sau comes rei privatarum4 aşa 
cum reiese dintr-o lege din 22 feb. 430 din timpul împăratului bizantin 
Theodosie a II-lea.5 

După ce a ocupat această demnitate nouă ani de zile, autorităţile din 
Constantinopol l-au promovat în anul 439 la demnitatea de Praefectus 
Preatorio per Illyricum aşa cum reiese dintr-o Novelă din 13 aug. 439 a 
împăraţilor Theodosie II (408-450) şi Valentinian III (425-455) din Codex 

                         
1 Au fost şi alte personalităţi cu acest nume: Thalassius 1,  Praefect al Pretoriului de Orient  
(351-353); Thalassius 2 - fiul lui Thalassius 1, a fost Proximus libellorum (358-361); 
Thalassius 3-Proconsul Africae (?377-378); Thalassius 4 - filozof şi candidat pentru senat, 
asistentul lui Libanius  (390); Thalassius, ginerele lui Ausonius, Vicarius Macedoniae (376- 
377) şi Proconsul Africae (377-378); Thalassius 2-Consularis Syriae (476-491/488-49); 
Thalassius 3-Praefectianus al Răsăritului  sec.V/VI; La Sinodul IV de la Chalcedon a fost şi 
(nr.177 şi 215) un Thalassius de Parium;  Thalassius în timpul Sf.Maxim Mărturisitorul etc.  
2 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
3 BASTIEN KINDT, BERNARD COULIE, Saint Asterius of Amaseea, Firmus of Caesarea 
Bishop of Caesarea, Turnhou-Brepols, 2001, Firmius, Ep. 16. Alte comentarii în această 
privinţă la PAULINE ALLEN, BRONWEN NEIL, Crisis Management in Late Antiquity 
(410-590 CE): A Survey of the Evidence from episcopal letters, Leiden-Brill, 2013, p. 80 şi 
u.; HENRY CHADWICK, The Church in Ancient Society: From Galilee to Gregory the 
Great, Oxford, 2001, p. 541, 547.  
4 Comes rei private sau comes rerum privatarum era o demnitate bizantină care se ocupa cu 
administrarea pământurilor şi veniturilor imperiale, acest demnitar bizantin  a preluat puţin 
înainte de 379 aceste prerogative care au fost derogate de la demintatea de comes sacrarum 
largitionum cf. OT. SEECK, RE 4, 1901, p. 671-674; A. MASI, La giurisdizione del comes 
sacrarum largitionum e del comes rei private sui rispettivi funczionari palatini, Studii 
economico giuridici, 45, (1965-1969), p.253-261 cf. şi The Oxford Dictionary of Byzantium 
by ALEXANDER B.KAZHDAN et comp.vol.I, Oxford-New-York, 1991, p. 486.  
5 Cod.Theod. X, 10, 34a Dat. VIII kal. mar. Constantinopoli Theodosio a. XIII et qui fuerit 
nuntiatus. (430 febr. 22). 
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Theodosianus.6 Demnitatea aceasta de Prefect al Pretoriului pentru Illyricum 
era în acel moment istoric o demnitate de stringenţă şi importanţă maximă 
pentru că în acele vremuri provinciile Illyricului erau cele mai ameninţate de 
invaziile hunilor care au şi determinat mutarea capitalei Prefecturii de la 
Sirmium la Thesalonic în timpul prefectului Apreemius urmaşul lui 
Thalassius la conducerea acestei prefecturi.7 Thalassius a deţinut demnitatea 
de Praefectus Pretorio per Illyricum o perioadă scurtă de timp, din 11 aug. 
439 până în toamna aceluiaşi an, mai exact până la 7 sept. 439. În Codex 
Justinianus,  Thalassius apare într-o lege a lui Theodosie II şi Valentinian III 
din 7 sept. 439, cu privire la privilegiile şi imunităţile acordate de autoritatea 
imperială pentru ordinal avocaţilor Prefecturii Illyricului, ca şi aceştia să se 
bucure de aceleaşi privilegii şi imunităţi ca şi ordinul avocaţilor Prefecturii 
Pretoriului Orientului: Άνήρ τήν ΰπαρχον χειρίσας άρχήν τϖν έν Ίλλυρικοΐς 
έϑνϖν τε καί πόλεων.8 Thalassius a fost ultimul Prefect al Pretoriului pentru 
Illyricum care a rezidat o scurtă vreme în capitala de la Sirmium, pe Dunăre, 
capitală care a trebuit să fie mutată mai jos la Thessalonic. De menţionat că 
în cadrul invaziilor hunice a fost luat prizonier chiar episcopul de Margus nu 
departe de Sirmium şi dus în nordul Dunării. Thalassius este important şi 
pentru teritoriile dunărene pentru că în calitatea sa de Prefect al Pretoriului 
pentru Illyricum avea prerogative administrative şi militare şi în teritoriile 
dunărene, nord-dunărene şi în Dacia ripensis. 

Thalassius era prezent în Constantinopol în 439 când se zvonea că va 
fi ales Praefectus Praetorio pentru Orient, când patriarhul 
Constantinopolului Proclus (434-447)9 l-a ales şi l-a hirotonit arhiepiscop 

                         
6 Novella 13 Impp. Theodosius et Valentinianus aa. Thalassio praefecto praetorio illyrici. 
Dat. III. id. aug. Constantinopoli, d.n. Theodosio a. XVII. et Festo vc. conss. Demnitar 
investit ca Prefect al Pretoriului pentru Illyricum şi pe care autorităţile imperiale îl numesc 
sugestiv şi foarte apreciativ: „Thalassi parens karissime atque amantissime ..., 2. Inlustris 
itaque et magnifica auctoritas tua constitutione ...”. 
7 cf. Novella XI din 14 aprilie 535 în FHDR II, p. 376-379 unde se arată despre Apreemius 
- Praefecus Praetorio per Illyricum. şi criza illyriană din timpul său.Apreemius apare şi în 
Cod.Jus.Novella XI, 1.În Novella 11.1 se arată foarte sugestiv despre această situaţie critică 
a Illyricului şi a teritoriilor dunărene: „postea autem Attilantistemporibus eiusdem locis 
devastates Apraeemius praefectus praetorio de Sirmitana civitate im Thessalonica 
profugurus venerat”. Attila a cucerit Sirmium în 441; MARCELLINUS COMES, Cronica, 
an 441, în FHDR, II, p. 361 consemna şi el că, în anul 441, regii huni au distrus mai multe 
cetăţi din Illyricum, între care Sirmium, Naissus, Margus şi Singidunum (cf. şi Priscus din 
Panion, Ambasadele, în FHDR II, p. 287, a se vedea şi comentariile istorice la E.A. 
THOMSON, A History of Attila and the Hunns, Oxford, 1948, p. 81, nr. 4).  
8 Cod. Just. II, t. I-XIV, p. 288 Lege dat în ziua de 7 ale idelor lui septembrie sub al 17-lea 
consulat al împăratului Theodosius şi primul consulat al lui Festus.Anul 439.cf. şi Socrate 
VII, 48, 4 an. 439. 
9 Despre patriarhul Proclus în CE: 2016b-2019b; MIGNE, J. P., ed. S.P.N. PROCLI, PG 65, 
Paris, 1864; THEOPHANES, The Chronicle of Theophanes, ed. H. TURTLEDOVE, 
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pentru scaunul de Caesareea Capadociei în locul rămas vacant în urma 
morţii arhiepiscopului Firmius înaintaşul său în această demnitate.10  

Foarte interesant de urmărit detaliile pe care le oferă istoricul 
bizantin Socrate Scolasticul cu privire la această alegere a lui Thalassius în 
demnitatea de arhiepiscop de Caesareea Capadociei. El scrie că după 
moartea arhiepiscopului Firmius în timpul celui de-al 17 consulat al 
împăratului Theodosie II, populaţia cetăţii Caesareea Capadociei, îngrijorată 
în urma morţii arhiepiscopului lor, Firmius, au trimis la patriarhul 
Constantinopolului reprezentanţii lor pentru consultaţii pentru alegerea unui 
nou episcop pentru cetatea lor. În timpul acestor consultări, în zi de 
duminică, după Sf. Liturghie s-a întâmplat ca senatorii din Constantinopol 
să-i facă o vizită patriarhului, printre ei se afla şi Thalassius care la vremea 
aceea guverna peste cetăţile din Illyricum, după mărturia istoricului, el se 
afla în Constantinopol şi aştepta să fie ales în demnitatea de Praefectus 
Praetorio per Orientem şi atunci, patriarhul Proclus a avut o inspiraţie, a 
mers către Thalassius şi la desemnat ca arhiepiscop de Caesareea 
Capadociei ceea ce s-a şi întâmplat ulterior prin punerea mâinilor adică prin 
hirotonirea lui. Evenimentul acesta istoricul Socrate îl desemnează ca ceva 
unic pentru ierarhii de mai înainte, ca un laic, demnitar politic să fie ales 
direct în această demnitate de arhiepiscop al unei provincii bizantine foarte 
importante ca Caesareea Capadociei.11 Alţi autori bizantini, precum 
Theophanes, scriu că această alegere s-a făcut la cererea deputaţilor-
reprezentanţi din Caesareea Capadociei, deşi Thalassius se pregătea să fie 
ales Prefect al Pretoriului pentru Orient.12 Istoricul bisericesc Evagrie în 

                                                               
Philadelphia, 1982; BAUER, F. X. Proklos von Konstantinopel. Munich, 1919; MARX B., 
Procliana, Münster, 1940; LEROY, F., L'Homilétique de Proclus de Constantinople, Studi 
e Testi 247, Vatican City, 1967.  
10 SOCRATE, VII, 48, 4-5 an. 439; În PLRE I, p. 339. Firmius sau Firminus ar fi cel căruia 
Sf. Ioan Gură de Aur i s-ar fi adresat în tinereţea lui în 404 din Cucusos prin epistola 80. A 
se vedea epistolele lui Firmius şi comentariile la ele la BERNARD COULIE, BASTIEN 
KINDT, Asterius, of Amasea Saint, Firmus, of Caesarea Bishop of Caesarea, Turnhout, 
Brepols, 2001; PAULINE ALLEN, BRONWEN NEIL, Crisis Management in Late 
Antiquity (410-590 CE): A Survey of the Evidence from episcopal letters, Leiden-Brill, 
2013; asupra epistolelor lui Firmius a se vedea şi HENRY CHADWICK, The Church in 
Ancient Society: From Galilee to Gregory the Great, Oxford, 2001 care consideră că 
epistolele lui Firmius sunt bogate în clişee literare şi în evenimente istorice (cf. p. 543). De 
asemenea, se aminteşte că Thalassius a făcut mult bine cetăţii şi provinciei sale Caesareea 
Capadociei aşa cum aminteşte şi Firmius în Ep. 17 către Sotericus (cf. p. 559).  
11 SOCRATE, VII (48, 4-5 an. 439; G. DAGRON, Naissance d’une capitale, 
Constantinople et ses institutions de 330 à 451 par GILBERT DAGRON, Paris, 1974, p. 73) 
arată că numirea patriarhului a devansat un pic numirea împăratului şi prin aceasta 
evenimentul a căpătat un pic o notă de delegare a puterii. 
12 THEOPHANES,  sub annus 430; M.L.TILLEMONT, "Mém. eccl." XIV, 704;  AA.  SS.  
Act.  639 cu alte comentarii. 
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istoria sa nu aminteşte de momentul alegerii lui Thlassius ca arhiepiscop de 
Caesareea Capadociei şi în cartea sa aminteşte doar de participarea lui 
Thalassius la Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon alături de Juvenal al 
Ierusalimului şi de Eusebiu de Ancyra.13 

El a luat parte şi la Sinodul de la Calcedon din 451 (cf. ACO II, 1, 1, 
p.56). După mărturia papei Leon cel Mare mai era încă în viaţă în 453 
(cf. Leon Ep. 118). Se pare că a murit în 458 (cf. ACO II, 5, p. 76). Lui i-a 
fost adresată o epistolă (Ep. 16) de către arhiepiscopul Firmus al Caesareeei 
Capadociei prin care îi mulţumea pentru serviciile aduse şi îl ruga din nou să 
contribuie şi mai mult la ridicarea rangului guvernatorului cetăţii şi să 
mărească statutul provinciei. O epistolă (nr. 17) similară a fost adresată de 
Firmius lui Sotericus 2, unde îl aminteşte şi pe Thalassius. Firmius a murit 
în 439. 

Thalassius a fost prezent şi la Sinodul Tâlhăresc (Latrocinium) de la 
Efes din anul 449. La acest sinod Juvenal de Ierusalim ocupa locul trei după 
Dioscor de Alexandria şi legatul papal, el fiind nominalizat la acest sinod de 
împăratul Theodosie II împreună cu Thalassius de Caesareea Capadociei 
care era unul dintre preferaţii autorităţii imperiale şi datorită activităţilor sale 
militar-administrative din timpul guvernării împăratului Theodosie II. Din 
păcate, se pare că şi Thalassius a luat parte, oarecum prin oarecare 
pasivitate, la manifestările violente care au avut loc la acest sinod.14 
Împăratul Theodosie II care a fost convins de necesitatea ţinerii unui sinod, 
i-a cerut lui Dioscor să-şi exercite autoritatea supremă asupra acestui sinod 
şi de asemenea i-a cerut şi lui Juvenal de Ierusalim şi lui Thalassius de 
Caesareea Capadociei să fie copreşedinţi împreună cu Dioscor.15 

Thalassius de Caesareea Capadociei alături de Juvenal al 
Ierusalimului a fost nominalizat într-o epistolă a împăratului Theodosie II să 
îndrăznească să împărtăşească alături de Dioscor al Alexandriei zelul pentru 
ortodoxie şi la cel de-al doilea sinod de la Efes.16 

Sinodul local din Constantinopol din 8-22 noiembrie 448. Acest 
sinod a fost prezidat de Flavian, patriarh de Constantinopol şi la el au fost 
                         
13 EVAGRIUS, II, 6, p. 445.  
14 PH. LABBE, Concil. IV, 109; A se vedea şi LEO MAGNUS. Ep. ad Maximum, 119; 
Alte comentarii în Extracts from the Acts.  Session I. NPNF (V2-14) by Schaff Philip. 
15 Acta Conciliorum Oecumenicorum (ACO), WALTER DE GRUYTER & Co., 1933, II, I, 
p. 45: 10. Alte comentarii la T.A. LACEY'S , Appellatio Flaviani  (SPCK, 1903), p. 2-18. 
Dioscorus: ACO II.I. 68–9, § 24; Helpidius şi Eulogius: ACO II.I.72, şi 49 (şi cf. 189 
pentru implicarea lui  Helpidius); Theodoret: ACO II.I.74 şi 52; Flavian: ACO II.I.73  şi 51; 
La C. MICHAEL WHITBY, C JOSEPH STREETER, Christian Persecution, Martyrdom, 
and Orthodoxy, Oxford, 2006, p. 277, cu alte comentarii asupra sinodului tâlhăresc de la 
Efes (latrocinium) şi implicării autorităţilor imperiale şi a lui Thalassius. 
16 ACO II, I, 1, p. 74: 20-21; EVAGRIUS, Istoria Ecclesiastică, ed. M. WIHTBY, 
Liverpool University Press, 2000, p. 69. 
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prezenţi 32 de episcopi. În cadrul acestui sinod condamnarea lui Eutihie a 
fost semnată de 30 de episcopi şi 23 arhimandriţi. Pentru prima oară a fost 
adoptată hotărârea că: „Hristos Domnul a avut două naturi după unire”. În 
urma acestei hotărâri au avut loc multe tulburări şi au fost multe tensiuni în 
Constantinopol. Eutihie s-a ridicat împotriva hotărârilor acestui sinod şi s-a 
adresat împăratului apoi a scris patriarhului şi în acelaşi timp a făcut apel şi 
la Juvenal, episcop de Ierusalim şi la Thalassius, episcop de Caesareea 
Capadociei de a fi copreşedinţi împreună cu Dioscor la acest sinod. Pentru 
aceasta a fost trimis şi un mandat imperial către patriarhul Dioscor, cerându-
i să-i permită arhimandritului Barsumas din Siria care era de partea 
alexandrinilor să participe la acest sinod.17 

La Sinodul din 449 Thalassius a condus şedinţa din 8 aprilie ca 
urmare a hotărârii împăratului Theodosie II din 13 aprilie 449, la acest sinod 
Thalassius apare pe locul doi (nr. 7) după episcopul locului Ştefan.18 

La Efes însuşi Thalassius însărcinat al autorităţilor imperiale a 
trebuit să realizeze o presiune asupra sinodalilor, aşa cum declară chiar 
episcopul de Efes, Ştefan: „Toţi oamenii lui erau acolo şi mie nu mi s-a 
permis să părăsesc cancelaria bisericii până când nu voi semna hotărârile 
lui Dioscor, Juvenal şi Thalassius ca şi ceilalţi episcopi care au primit 
epistolele în cauză”.19 

În ceea ce priveşte participarea lui Thalassius la cel de-al doilea 
Sinod de la Efes acesta a făcut următoarea declaraţie: „Eu am fost 
nominalizat la conducerea sinodului (sacra) dar nu am ştiut de ce, ceea ce 
ştiu este faptul că nu am putut să previn evenimentele şi că nu am avut 
suficientă autoritate asupra celor întâmplate şi nu sunt responsabil de cele 
ce s-au întâmplat”.20 
                         
17 V.C. SAMUEL, The Council of Chalcedon Re-Examined: A Historical and Theological 
Survey (The Christian Literature Society, Madras, 1977), pp. 17-19; METROPOLITAN 
BISHOY, A Documentary on the Nestorian Assyrian Church of the East: Its History, 
Present Condition, and Doctrines, (The Diocese of Damiette, Kafr El Sheikh, and Barary, 
the Monastery of Saint Demiana, Cairo, 2004), p. 80. FR. TADROS Y. MALATY, A 
panoramic view of Patristic in the first six centuries, St George’s Coptic Orthodox Church 
Sporting, Alexandria, Egypt Preparatory Edition, 2005, p. 215). 
18 ACO, I, 558-559; cf. şi The Acts of the Council of Chalcedon, translated with 
introduction and notes by RICHARDT PRICE and MICHAEL GADDIS, vol I, Liverpool 
Press, 2005, p. 29 nr. 102 şi p. 249, nr. 283. 
19 ACO I, 56-60; The Acts of the Council of Chalcedon Translated with introduction and 
notes by Richard Price and Michael Gaddis, vol I, Liverpool Press, 2005, p. 141, nr. 56, p. 
142 nr. 60, 82 unde se arată că alexandrinii i-au ameninţat chiar şi scribul-notar propriu care 
îl însoţea la sinod cf.p. 77. 
20 ACO II, I, 76, 85, 97, şi 61, 106, 191; trimişii autorităţilor imperiale au încercat să evite 
subterfugiile unora dintre ei, accentuând în pledoaria lor către episcopi că accentual trebuie 
să cadă pe problemele de credinţă (vezi:‘When the faith is being decided, this is no excuse’ 
şi 192). Unii autori arată că la cel de-al doilea Sinod de la Efes Thalassius a fost mult mai 
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În cadrul Sinodului de la Calcedon din 451 în actele sinodului se 
arată că în octombrie mulţi dintre episcopi au semnat Tomosul papei Leon şi 
au fost de acord să susţină acest tomos. Atunci când Dioscor le-a cerut 
părerea cu privire la actele sinodului de la Efes, ei au mărturisit că fiecare 
episcop a fost însoţit de către un cleric care deţineau aceste acte ale 
sinodului de la Efes, aşa cum mărturiseau clericii care îi însoţeau pe Juvenal 
al Ierusalimului, cât şi pe Thalassius de Caesareea Capadociei şi pe Eleusis 
de Corinth (?).21 

Datorită neînţelegerilor, la sfârşitul primei şedinţe a Sinodului IV 
Ecumenic de la Calcedon trimişii imperiali l-au depus pe Dioscor, Juvenal, 
pe Thalassius de Caesareea, Eusebius de Berytus şi pe Vasile de Seleucia, 
arătând că aceştia au fost văzuţi ca fiind autorii neînţelegerilor.22 

În cadrul şedinţelor Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon, 
Thalassius a fost prezent şi a aderat la Tomosul lui Leon şi a fost de partea 
lui Anatolius de Constantinopol alături de alţi ierarhi precum: Maximus de 
Antiohia şi Ştefan de Efes la care s-au adăugat episcopii din Thracia, Asia 
Mică şi Siria. Illyrienii în frunte cu Anastasius de Thessalonic erau şi ei de 
faţă alături de fostul lor Prefect al Illyricului care acum era copreşedintele 
Sinodului de la Calcedon.23 

În cadrul discuţiilor sinodale Thalassius a fost însărcinat de Dioscor 
să ofere sinodalilor anumite explicitări asupra unor probleme, de vreme ce el 
împreună cu Juvenal de Ierusalim realizau copreşedinţia sinodului cu toate 
acestea, uneori, Thalassius se plângea că nu are destulă autoritate pentru 
aceasta.24 Thalassius alături de Juvenal al Ierusalimului au contribuit însă 
decisiv la precizările şi deciziile Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon.25 

În cadrul discuţiilor Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon în 
Sesiunea VII (VIII în versiunea greacă) a actelor sinodului, Thalassius este 
citat al nouălea după patriarhul Anatolie al Constantinopolului şi Thalassius 

                                                               
maleabil decât la primul cf. MICHAEL WHITBY, C JOSEPH STREETER, Christian 
Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy, Oxford, 2006, p. 288 nr. 69; The Acts of the 
Council of Chalcedon, translated with introduction and notes by RICHARD PRICE and 
MICHAEL GADDIS, vol I, Liverpool Press, 2005, p. 29, nr. 83. 
21 GREGORIUS B. BEHNAM, Pope Dioscorus of Alexandria, Defender of the Faith, 
Cairo 1968, p. 140-142. 
22 I, 1068; The Acts of the Council of Chalcedon Translated with introduction and notes by 
Richard Price and Michael Gaddis, vol I, Liverpool Press, 2005, p. 31 nr. 114. 
23 P. FLETCHER, STANLEY, The Christology of Nestorius and the chalcedonian 
settlement, Durham theses, Durham University, 1972, p. 124. 
24 ACO II.I.1, pp. 82:27-85:5; EVAGRIUS, ed cit., p. 102 şi 104. 
25 ACO II.I.2, pp. 126:12-130:11, citat de Evagrius în istoria sa şi în cap II. 4, pp.  47:18-
50:19; cf. EVAGRIUS. ed cit., p. 123-124. Evagrie era pregătit să repete documentul cu 
privire la condamnarea lui Dioscor dar credea că nu mai are importanţă în acel moment 
istoric.  
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a mărturisit următoarele: „Noi aprobăm de asemenea hotărârea care este în 
acord cu voia Dumnezeului preaiubit şi cu preasfinţiţii episcopi Maximus şi 
Juvenal”.26 

În cadrul discuţiilor sinodale şi al adoptării unor canoane Thalassius 
a avut anumite reţineri, astfel în privinţa adoptării canonului 28 în Sesiunea 
16, canonul a fost citit şi apoi 192 de episcopi, inclusiv episcopii de 
Antiohia, Ierusalim şi Heracleea au semnat, cu o săptămână înainte 350 de 
episcopi semnaseră hotărârea de credinţă. Thalassius nu a fost de acord 
decât mai târziu cu canonul 28 şi a rezultat o dezbatere aprinsă pe marginea 
acestui canon mai ales din partea lui Lucentius reprezentantul scaunului 
Apostolic roman la acest sinod ecumenic.27 

În cadrul discuţiilor sinodale se arată că exista un notar-scrib, 
principal (primicerius notariorum) pe lângă acesta fiecare episcop-
participant avea propriul său scrib. Potrivit documentelor, Thalassius avea 
un scrib-notar foarte bun care înregistra şi nota totul pentru ca evenimentele 
să nu fie uitate în comparaţie cu cel al lui Dioscor care nu putea să 
înregistreze bine evenimentele sinodale.28 

În cadrul hotărârilor finale ale Sinodului de la Calcedon, Thalassius 
a devenit apărătorul hotărârilor de credinţă, deşi la început a avut reţineri în 
ceea ce priveşte adoptarea imediată a canonului 28 şi în cadrul declaraţiilor 
finale el apare sub acest înscris: „Thalassius preacucernicul arhiepiscop de 
Cesareea Capadociei a spus: Flavian de binecuvântată amintire a cuvântat 
                         
26 RICHARD PRICE and MICHAEL GADDIS, The Acts of the Council of Chalcedon. 
Liverpool University Press, 2005, vol. II, pp. 247-249. 
27 PH. LABBE and COSSART, Concilia, Tom. IV., col. 794 şi u.; În privinţa canonului 28 
şi a dezbaterilor care au urmat col. 810; Spre deosebire de Thalassius care a avut rezerve 
temporare asupra canonului 28, episcopii illyrieni au fost de partea Romei şi s-au opus 
promovării canonului 28 şi nici unul dintre ei nu a semnat promovarea acestui canon. (nr. 
XVI, 9). cf. şi The Acts of the Council of Chalcedon, ed.cit. p. 134, nr. 65. Comentarii şi la 
HEFELE, Hist.Council. III, 428; Alte comentarii asupra disputelor sinodale în Extracts 
from the Acts. Session XVI. NPNF, (V2-14), by PHILIP SCHAFF. Întreaga problematică 
asupra Sinodului IV Ecumenic şi a disputelor legate de canonul 28 a se vedea şi 
următoarele lucrări: P. L’HUILLIER, The Church of the Ancient Councils: the Disciplinary 
Work of the First Four Ecumenical Councils (Crestwood, 1996), pp. 181–328; H. 
CHADWICK, The Church in Ancient Society: from Galilee to Gregory the Great (Oxford, 
2001), pp. 557–611; V.C. SAMUEL, The Council of Chalcedon Re-examined (Madras, 
1977), pp. 44–88. O lucrare importantă în această privinţă la A. GRILLMEIER and TH. 
HAINTHALER, Jesus der Christus im Glauben der Kirche, vol. I and II.1–4 (Freiburg im 
Breisgau, 1979–2002). De asemenea la P. GRAY, The Defence of Chalcedon in the East 
(Leiden, 1979), pp. 7-20. 
28 ACO II, I.87-8, şi 121-30; Alte comentarii la MICHAEL WHITBY, C JOSEPH 
STREETER, Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy, Oxford, 2006, p. 309; 
Asupra scribului lui Thalassius şi în The Acts of the Council of Chalcedon Translated with 
introduction and notes by RICHARD PRICE and MICHAEL GADDIS, vol I, Liverpool 
Press, 2005, p. 77. 
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în acord cu Chiril de binecuvântată amintire”.29  Apoi au urmat declaraţiile 
şi celorlalţi participanţi. De remarcat faptul că toţi cei de faţă care au 
participat la Sinodul tâlhăresc şi-au cerut iertare cu privire la cele întâmplate 
în afară de grupul illyrienilor. Dintre răsăriteni Thalassius de Caesareea şi 
Eusebiu de Ancyra, au refuzat să semneze la început recunoaşterea can. 28 
de la Calcedon deşi ambii fuseseră aleşi şi hirotoniţi episcopi în diocezele 
lor de către Proclos al Constantinopolului, şi ei nu au justificat reţinerea lor 
decât prin prisma independenţei eparhiilor lor şi prin drepturile exarhilor 
lor.30 Ei s-au întreţinut direct cu Anatolie şi au arătat că problemele ridicate 
de legaţi pe un plan canonic cu trimitere şi la can. 28 fac referire la 
hotărârile de la Niceea şi că pot fi rezolvate prin acord personal între 
episcopi şi arhiereul de Constantinopol.31 

Tot în timpul evenimentelor de la Calcedon, Thalassius şi alţi ierarhi 
participanţi prin ordin imperial la Sinodul de la Efes din 449 şi-au cerut 
iertare faţă de evenimentele nefericite petrecute la acest sinod, astfel 
Thalassius, Eusthatius şi Eusebius au spus (nr. 184): „Noi toţi am greşit şi 
cerem iertare”. Astfel au cerut iertare şi cei din Asia, Thracia, Pont mai apoi 
şi cei din Illyricum care şi ei au exclamat: „noi toţi am căzut şi cerem 
iertare” aproape toţi cei participaseră la evenimentele triste de la Efes.32 

La sfârşitul evenimentelor sinodale, mai precis la 23 oct. 451 s-a 
hotărât şi jurisdicţia Patriarhiei de Ierusalim, spre dezamăgirea celor din 
Antiohia şi Alexandria, jurisdicţie care a fost ratificată la 26 oct. 451 de 
majoritatea sinodalilor printre care şi Thalassius de Caesareea Capadociei.33 
În lucrările finale ale Sinodului de la Calcedon, Thalassius a fost mult mai 
implicat decât în cele de le Efes şi a ştiut şi prin experienţa lui politică şi 
militară să urmeze poziţia dominantă a ortodocșilor şi în acelaşi timp să 
                         
29 ACO I, 276; PH. LABBE and COSSART, Concilia, Tom. IV., col. 93 şi u., col. 323 în 
legătură cu Thalassius şi declaraţiile lui. Alte comentarii în acest sens în Extracts from the 
Acts.  Session I. NPNF (V2-14), by SCHAFF PHILIP. 
30 ACO II, I, 3, pp. 97-99; G. DAGRON, Naissance d une capitale, Constantinople et ses 
institutions de 330 à 451 par GILBERT DAGRON, Paris, 1974, p. 479 accentuează şi el 
acest concept al independenţei eparhiale şi dreptul de apărare a jurisdcţiei diocezelor. 
31 ACO II, I, 3, pp. 97-100; G. DAGRON, Naissance d’une capitale, p. 480 unde se arată că 
într-un fel can.28 a pus bazele patriarhatelor orientale dar a modificat şi jurisdicţia altor 
arhiepiscopii şi a adus atingere în orient şi Caesareei Capadociei şi Antiohiei ceea ce arată 
justificarea reţinerii incipiente a lui Thalassius. 
32 The Acts of the Council of Chalcedon Translated with introduction and notes by 
RICHARD PRICE and MICHAEL GADDIS, vol I, Liverpool Press, 2005, p. 161, nr. 184 
unde se arată că a intervenit şi Veronicianus magistrianus şi secretarul acelei secţiuni a 
sinodului. Asupra acestei canosa a episcopilor care s-au pocăit la Calcedon pentru 
evenimentele de la Efes a se vedea şi RICHARD BAXTER, Church-history of the 
government of bishops and their councils, Oxford, 2004, (EEBO-TCP Phase), p. 260, nr. 63 
cu accent şi pe pocăinţa illyrienilor. 
33 ACO II, I.109-10 şi 11–18; II, I.364-6 şi 3-17. 
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tempereze atitudinea egiptenilor (egiptenii ,,cereau foc” chiar de la primele 
şedinţe) care erau cât pe aci să genereze alte conflicte fizice asemenea celor 
de la Sinodul tâlhăresc.34 

De remarcat faptul că la Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon au 
participat şi militari şi senatori ca observatori; autorităţile acestea politice 
stăteau în mijlocul sălii unde aveau discuţiile iar la stânga lor stăteau 
episcopii bisericii: Anatolius de Constantinopol, Maximus de Antiohia, 
Thalassius de Caesareea Capadociei, Ştefan de Efes, şi alţi episcopi din 
Orient, Pont, Asia, Thracia. La dreapta senatorilor şi ofiţerilor stăteau 
Dioscor de Alexandria, Juvenal de Ierusalim, Quintilius reprezentantul lui 
Anastasius de Thessalonic, Petru de Corint şi alţi episcopi din Egipt  din 
Illyricum şi din Palestina.35 La un moment dat senatorii prezenţi chiar l-au 
interpelat pe Thalassius, întrebându-l de ce tomosul papei Leon nu a fost 
citit în faţa sinodalilor la care Thalassius a răspuns că nu era în autoritatea 
lui să dispună citirea epistolei în cauză şi atunci senatorii au răspuns: „atunci 
haide să purcedem la citirea ei!” Autorităţile au poruncit atunci lui 
Constantin, secretarul consistoriului să o citească.36 De asemenea în acelaşi 
context al discuţiilor când a fost deschisă o altă problemă de discutat la 
sinod, Thalassius s-a ridicat şi a spus în faţa autorităţilor religioase şi 
senatoriale punctul de vedere al autorităţilor imperiale: „Preapiosul împărat 
şi de Hristos iubitor în dorinţa sa de a păstra nealterată credinţa creştină 
care s-a păstrat până acum, a poruncit ca nimic altceva să nu fie discutat şi 
hotărât la sfântul sinod până când problemele de credinţă nu vor fi aşezate. 
Aşa că trebuie să lăsăm toate celelalte deoparte deoarece cele ale credinţei 
au prioritate”.37 

                         
34 ACO II, I.76, şi 64 asupra poziţiei belicoase a egiptenilor încă de la primele şedinţe. De 
asemenea a se vedea ACO II, I.157, şi 626–7 asupra modului cum Thalassius a ştiut de 
această dată să urmeze curentul dominant, ortodox din cadrul disputelor Sinodului IV 
Ecumenic de la Calcedon.   
35 The Acts of the Council of Chalcedon Translated with introduction and notes by 
RICHARD PRICE and MICHAEL GADDIS, vol I, Liverpool Press, 2005, p. 128-129. 
Printre demnitari se afla şi magister militum Anatolius; Alte analize asupra participării 
autorităţilor politice la HAGIT AMIRAY, Authority and Performance Sociological 
Perspectives on the Council of Chalcedon (AD 451), Göttingen, 2015, p. 108. Unde se arată 
că împăratul Marcian a fost prezent doar la sesiunea a şasea a Sinodului de la Calcedon, cf. 
p. 107, nr. 16. 
36 Epistola Papei Leon către Sinod, Ep. 33: versiunea latină ACO 2.4 pp. 15-16; versiunea 
greacă ACO 2.1. pp. 43–44. Alte comentarii în acest sens în The Acts of the Council of 
Chalcedon Translated with introduction and notes by RICHARD PRICE and MICHAEL 
GADDIS, vol I, Liverpool Press, 2005, p. 149-150. 
37 ACO II, 2, p. 44. A se vedea şi The Acts of the Council of Chalcedon Translated with 
introduction and notes by RICHARD PRICE and MICHAEL GADDIS, vol I, Liverpool 
Press, 2005, p. 151. 
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De remarcat faptul că pentru a evita evenimente nedorite ca cele de 
la Efes din 449, autorităţile imperiale, de această dată au trimis la Calcedon 
o pleiadă întreagă de demnitari politici şi militari ca şi soldaţi înarmaţi al 
căror nume este cunoscut din izvoarele istorice. 

 
Abstract: Thalassius Senator in Konstantinople, Praefectus Praetorio per 
Illyricum, Archbishop of Caesareea of Kapadokia and Fighter at the 4th 
Ecumenical Synod in Chalcedon 
Thalassius was born in Caesareea of Kapadokia, was raised and educated in 
this city, as his precursor of the chair of Caesareea Capadociei, the 
archbishop Firmius writes. As a young man he embraced the military career 
and reached the title of comes rei private or comes rei privatarum as it 
shows in a law from 22nd of Frebruary 430, in the time of byzantine 
emperor Theodossius the second. After occupying this military position for 
9 years, the authorities of Constantinople promoted him in 439 to  the title 
of Praefectus Praetorio per Illyricum. Thalassius was in Constantinople in 
439 when there were rumours that he would be chosen as Praefectus Praetorio 
of The East, when the patriarch of Constantinople, Proclus (434-447), elected 
and ordained him archbishop of the chair of Caesareea of Kapadokia in the 
vacant position of his precursor, archbishop Firmius. Thalassius was present 
at the Latrocinium council of Ephesus in 449. He also took part in the 
Council of Chalcedon in 451.The testimony of Pope Leon the Great he was 
still alive in 453 and is supposed to have died in 458. During the sessions of 
the fourth ecumenical synod, Council of Chalcedon,Thalassius was present 
and joined to the „Tomos” of Leon and kept the side of Anatolius of 
Constantinople besides other hierarchs such as: Maximus of Antioch, 
Stephen of Ephesus and other bishops from Thracia, Asia Minor and Syria. 
The illyrians, leaded by Anastasius of Thessalonic were also present. During 
the discussions of the 4th Ecumenical Synod in Chalchedon in the VII 
session (VIII in the greek version) of the acts of the council, Thalassius is 
cited on the 9th place, after the Anatolian patriarch of Constantinople. 
During the final decisions of the council, Thalassius became the defender of 
the decisions of orthodox faith, although at first he had restorts regarding the 
immediate enactment of the 28th canon.Thalassius alongside Juvenal of 
Jerusalem followed the orthodox current and contributed decisively to the 
decisions of the fourth Ecumenical Synod in Chalcedon. 
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Un document inedit din Arhiva Mitropoliei Olteniei: 
jurământul de credinţă faţă de ţară, rege, Constituţie şi legi 

depus de slujitorii bisericeşti din dreapta Oltului  
în perioada 1944-1945 

 
 

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

Cuvinte cheie: jurământ de credinţă, preoţi, Oltenia, ţară, rege, Constituţie 
Keywords: oath of faith, priests, Oltenia, country, king, Constitution 

 

În Arhiva Mitropoliei Olteniei, la numărul de inventar 1.332 (pachet 
334), pe anul 1946, se găseşte un interesant dosar ce conţine date despre un 
jurământ special depus de preoţii şi cântăreţii bisericeşti din dreapta Oltului 
în ultimele luni ale celui de-Al Doilea Război mondial (sfârşitul anului 1944 
– primele luni ale anului 1945). Poate că acest jurământ nu ar fi avut vreo 
importanţă aparte dacă nu ar fi fost depus în împrejurări cu totul şi cu totul 
deosebite pentru ţara noastră, dar şi pentru Biserica Ortodoxă Română.  

Înainte de toate trebuie să consemnăm faptul că la 23 august 1944, 
România întorcea armele împotriva Germaniei hitleriste şi urma să lupte 
alături de armatele aliate pentru eliberarea Europei de sub opresiunea 
nazistă. Odată cu arestarea mareşalului Ion Antonescu, România va 
cunoaşte o perioadă de mari frământări şi pe scena politică. Timp de şase 
luni şi jumătate ţara a fost condusă de două guverne, unul prezidat de 
generalul Constantin Sănătescu, iar celălalt de generalul Nicolae Rădescu. 
Ambii generali au făcut eforturi pentru restabilirea vieţii democratice, 
normale a românilor. În acest context, merită subliniat că a fost repusă în 
vigoare Constituţia din 29 martie 1923, urmărindu-se garantarea drepturilor 
şi libertăţilor naţiunii, pe principiile tradiţionale ale parlamentarismului şi 
ale democraţiei liberale. Din nefericire, autoritatea generalului Rădescu (ca 
prim-ministru sau preşedinte al Consiliului de miniştri), o personalitate 
marcantă a acelor timpuri, cunoscut şi apreciat pentru atitudinea sa 
anticomunistă, avea să fie afectată de evenimentele din 24 februarie 1945, 
când, la o demonstraţie ţinută în Piaţa Palatului, au fost împuşcaţi mai mulţi 
oameni. Partidul Comunist a cerut arestarea lui Rădescu, provocând un haos 
politic în ţară.2  

La 6 martie 1945, în urma presiunilor făcute de Uniunea Sovietică 
asupra regelui Mihai, în funcţia de prim-ministru a fost numit doctorul Petru 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 MIRCEA IONNIŢIU, Amintiri şi reflecţiuni, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 95. 



121 

Groza (recunoscut în funcţie de S.U.A. şi Marea Britanie la 5 februarie 
1946).3 Ce a urmat mai departe este foarte bine cunoscut. România a devenit 
un stat comunist, condus după model sovietic. S-a adoptat o nouă lege 
electorală, a fost dizolvat Parlamentul, iar la alegerile din noiembrie 1946, 
Partidul Comunist obţinea, „cu ajutorul” armatei sovietice 90% din voturi. 
La 30 decembrie 1947, regele Mihai I semna actul de abdicare, 
proclamându-se în aceeaşi zi Republica Populară.  

Toate aceste schimbări sau transformări negative pe care urma să le 
suporte ţara într-un răstimp atât de scurt par să fi fost „presimţite”, încă de la 
sfârşitul anului 1944, printre alţii, şi de către preoţii din Oltenia. Numai aşa 
se poate explica de ce la 30 decembrie 1944, protopopul judeţului Dolj, 
iconomul stavrofor Aurel Bazilescu, prin adresa Nr. 6.100, înştiinţa 
Mitropolia Olteniei că „Diversele categorii de funcţionari au depus în 
ultimul timp un nou jurământ de credinţă Regelui şi Ţării, Constituţiei şi 
legilor. Cântăreţii bisericeşti, la chemarea autorităţilor civile au şi depus 
astfel de jurăminte în faţa preoţilor. Vă rugăm să binevoiţi a dispune asupra 
acestor chestiuni: dacă preoţii şi cântăreţii depun acest jurământ, în faţa cui, 
şi ce se face cu cele două formulare de jurământ”.4  

Urmând exemplul unor categorii de funcţionari, slujitorii bisericeşti 
simţeau nevoia să-şi manifeste ataşamentul faţă de rege, dar şi faţă de 
Constituţie şi de legi, ca expresie a dragostei faţă de Patrie, o patrie pe care 
o simţeau însă în pericol, grav ameninţată de vrăjmaşi iviţi atât din lăuntrul 
ei, cât şi din afară. Protoiereul Aurel Bazilescu (născut la 13 august 1907, în 
comuna Tălpaşu, judeţul Dolj, licenţiat în Teologie, hirotonit preot la 18 mai 
1934, pe seama catedralei „Sfântul Dumitru” din Craiova şi transferat în 
1941, la Biserica „Sfinţii Arhangheli” din acelaşi oraş)5 înştiinţa, în ultimele 
zile ale anului 1944, pe mitropolitul Nifon Criveanu despre frământările 
multor funcţionari, neliniştiţi de gândul că o nouă orânduire s-ar putea 
instala în ţară. Fără îndoială că era vorba (şi) despre înalţi funcţionari publici 
(autorităţi civile), din moment ce la solicitarea lor cântăreţii bisericeşti 
depuseseră un jurământ de credinţă faţă de rege, constituţie şi legi, în faţa 
preoţilor. Se încerca transmiterea unui mesaj către trupele de ocupaţie 
(sovietice) şi către Partidul Comunist Român care se pregătea să preia 
puterea; românii îşi iubeau ţara, regele şi legile democratice. Preoţii şi 
cântăreţii bisericeşti nu făceau nici ei excepţie; protoiereul Bazilescu întreba 

                         
3 GHEORGHE SBÂRNĂ, FLORIAN TUCĂ şi CEZAR DOBRE, Milenii de statalitate, 
creştinism şi cultură în spaţiul românesc, vol. III (de la Marea Unire din Decembrie 1918 
până în anul 2002), Bucureşti, 2003, p. 138.  
4 Arhiva Mitropoliei Olteniei, Numărul de inventar 1.332, pachet 334/1946, Dosar 
Jurământ Preoţi. 
5 Sfânta Mitropolie a Olteniei Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia. 
Anuarul Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1941, p. 158. 
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în faţa cui urma să fie depus jurământul şi unde urmau să ajungă 
formularele.    

Răspunsul formulat de la Centrul mitropolitan era următorul: „S-a 
dat ordin circular, trimiţându-se şi formular de jurământ, cu altă lucrare”.6 
Aşadar, era bine cunoscută problema aceasta şi de către mitropolitul Nifon 
Criveanu. Mai mult decât atât, fuseseră trimise deja formularele speciale de 
jurământ, odată cu un ordin circular. Prin răspunsul acesta scurt, 
mitropolitul Nifon îl asigura pe protopopul Bazilescu de faptul că şi el avea 
aceleaşi sentimente de ataşament faţă de valorile şi legile democratice ale 
ţării şi faţă de rege.  

Că lucrurile au stat aşa ne încredinţează un alt document care se 
găseşte în acelaşi dosar din Arhiva Mitropoliei Olteniei (menţionat în 
rândurile de mai sus). Astfel, la începutul anului 1945 (19 februarie), mai 
mulţi preoţi din judeţul Mehedinţi depuneau un jurământ „special” înaintea 
unui delegat al Mitropoliei Olteniei, preotul iconom Ion Băleanu, 
întâistătător al Centrului Parohial „Tâmna”, judeţul Mehedinţi.  

După o lună şi jumătate de la adresa protopopului de Dolj, Aurel 
Bazilescu, trimisă mitropolitului Nifon al Olteniei, în tot cuprinsul eparhiei 
fuseseră trimişi reprezentaţi ai centrului eparhial, de regulă întâistătătorii 
centrelor parohiale, înaintea cărora preoţii de prin satele şi oraşele provinciei 
urmau să jure credinţă faţă de rege şi interesele ţării. Şi slujitorii Bisericii 
simţeau că se apropie momentul instaurării dictaturii comuniste şi încercau, 
pe cât le era în putinţă, să lupte împotriva întunericului care ameninţa să 
cuprindă un popor întreg.    

Textul jurământului a fost tipărit, ce mai probabil, în peste o mie de 
exemplare, chiar în tipografia Mitropoliei Olteniei, aceste tipizate fiind 
trimise ulterior, prin intermediul protoieriilor, la toate centrele parohiale. 
Iată conţinutul acestui jurământ-manifest de credinţă şi susţinere 
necondiţionată faţă de Patrie şi de conducătorii ei legitimi: „Jur de a fi 
credincios Regelui şi intereselor Ţării mele, de a observa în totul Constituţia 
şi legile Ţării, de a executa cu onoare şi conştiinţă funcţiunile ce-mi sunt 
încredinţate şi de a nu face nimic de natură a periclita ordinea în Stat. Aşa 
să-mi ajute Dumnezeu”.7 Aşa după cum se poate observa, textul este unul 
scurt, de numai câteva rânduri. Chiar şi aşa, mesajul pe care îl transmite 
această veritabilă mărturisire de credinţă este fără echivoc. Slujitorii 
Bisericii din Oltenia, fie ei preoţi sau cântăreţi bisericeşti înţelegeau situaţia 
dificilă în care se afla România şi jurau credinţă conducătorului ei legitim, 
Regele Mihai I, şi intereselor ţării. 

                         
6 Arhiva Mitropoliei Olteniei, Numărul de inventar 1.332, pachet 334/1946, Dosar 
Jurământ Preoţi. 
7 IBIDEM. 
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Despre situaţia în care s-a aflat în acei ani regele Mihai I cunoaştem 
astăzi poate la fel de multe date ca şi înaintaşii noştri din urmă cu şapte 
decenii. Jurământul de credinţă faţă de rege, depus de slujitorii Bisericii, dar 
şi de alte categorii de funcţionari, încerca să compenseze lipsa sprijinului 
extern, cunoscut fiind faptul că Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii 
lăsaseră România în zona de influenţă a Uniunii Sovietice. Aceasta din urma 
încerca prin toate mijloacele pe care le avea la dispoziţie să transforme rapid 
ţara într-un stat comunist, regele şi Constituţia din 1923, fiind singurele 
obstacole care-i mai stăteau în cale. 

Nu întâmplător sunt menţionate în acest jurământ şi „interesele 
ţării”. Ştim astăzi că Transilvania a fost folosită, în acea perioadă, ca mijloc 
de şantaj de către ruşi. În negocierile politice din timpul crizei din februarie 
1945, regele a fost ameninţat că România va pierde acest străvechi teritoriu 
al său (revenit la Patria-mamă la 1 decembrie 1918) dacă nu îl va demite pe 
prim-ministrul anticomunist Nicolae Rădescu şi nu-l va numi în locul său pe 
Petru Groza, o unealtă a Moscovei.8 

Tot în acest jurământ sunt amintite Constituţia şi legile ţării. Pentru 
că noul regim comunist, sprijinit de Moscova şi de trupele sale prezente pe 
teritoriul ţării noastre încălca atât prevederile Constituţiei, cât şi legile 
democratice, în semn de protest faţă de aceste abuzuri regele a intrat în 
aşa-numita „grevă regală”, refuzând să semneze decretele guvernului Petru 
Groza (care şi-a urmat însă nestingherit activitatea neconstituţională).9 

Jurământul preoţilor olteni se încheia cu menţionarea datoriei de 
onoare „de a nu face nimic de natură a periclita ordinea în Stat”. Dar ordinea 
aceasta avea să fie alterată în cel mai grav mod posibil în anii care vor urma. 
Alegerile generale din noiembrie 1946, au fost fraudate de blocul comunist, 
care „le-a câştigat” detaşat, iar anul 1947, a marcat interzicerea şi 
decapitarea Partidului Naţional Ţărănesc, prin „înscenarea de la Tămădău”, 
autodizolvarea Partidului Naţional Liberal şi, în final, înlăturarea regelui 
(abolirea monarhiei, la 30 decembrie 1947) şi proclamarea republicii 
populare.10 

Documentele din Arhiva Mitropoliei Olteniei pe care le-am analizat 
în paginile de mai sus cuprind şi câteva nume ale unor preoţi ori cântăreţi 
bisericeşti care au semnat jurământul de credinţă. Este vorba de preoţii 
Victor Rusu de la parohia Cremenea, Grigore Romanescu de la parohia 
Tâmna şi Emilian Raicu de la parohia Lacu, dar şi cântăreţii bisericeşti C. 
                         
8 Pentru mai multe date despre această perioadă, a se vedea lucrarea Sir Ivor Porter, Mihai I 
al României. Regele şi Ţara, Ed. ALLFA, Bucureşti, 2007. 
9 Vezi ELEODOR FOCŞENEANU, Istoria constituţională a României (1859-2003), ediţia 
a III-a, Bucureşti, 2008. 
10 MIRCEA CIOBANU, Convorbiri cu Mihai I al României, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
2008, p. 98. 
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M. Căprărescu de la parohia Ruptura, Ştefan C. Mateescu de la parohia 
Cremenea şi Ion D. Balulescu de la parohia Tâmna (toate din judeţul 
Mehedinţi). Fără îndoială că nu doar ei vor fi semnat acest jurământ. 
Numărul slujitorilor bisericeşti va fi fost mult mai mare, însă multe din 
formularele în cauză nu au mai ajuns la centrul eparhial de la Craiova, din 
mai multe motive. În primul rând, aceste jurăminte au fost semnate în 
februarie 1945, iar la 6 martie, acelaşi an, în România era instaurat deja 
primul guvern comunist, astfel că multe documente nu au mai fost trimise 
de centrele parohiale la protoierii, ori de protoierii la centrul mitropolitan de 
la Craiova, fiind cel mai probabil distruse la puţin timp după ce au fost 
semnate de preoţi şi cântăreţi. În ţară se schimbase deja orânduirea, iar lupta 
pentru apărarea valorilor morale, şi nu numai, urma să fie dusă prin alte 
mijloace şi metode. Era prioritar acum protejarea preoţilor şi cântăreţilor 
bisericeşti (care juraseră, practic, să apere ţara de comunism) de eventuale 
represalii ale noilor autorităţi instalate în România de tancurile sovietice. N-ar 
fi exclus ca la unele centre parohiale să nu fi ajuns deloc formularele în 
cauză sau să fi ajuns după 6 martie 1945. Nu trebuie să uităm nici faptul că 
la 20 aprilie 1945, Mitropolia Olteniei a fost desfiinţată, astfel că protoieriile 
nu au mai putut trimite la Craiova niciun document, la aceeaşi dată fiind 
reînfiinţată Episcopia Râmnicului, cu jurisdicţie asupra întregii Oltenii. La 
fel de adevărat, se poate presupune că unele din aceste documente au fost 
ridicate mai târziu de Securitate şi folosite ca probe în procesele în care au 
fost târâţi mulţi preoţi în perioada 1948-1964. De altfel, cea mai frecventă 
acuzaţie adusă slujitorilor Bisericii din Oltenia (şi nu numai) de către noul 
regim comunist a fost aceea de „uneltire contra ordinii sociale”11; în 
jurământul semnat la începutul anului 1945, preoţii declarau că vor fi 
credincioşi regelui, că vor respecta Constituţia şi legile democratice şi că vor 
apăra ordinea în stat. Comuniştii doreau să schimbe şi pe rege, şi Constituţia 
şi legile democratice, doreau, într-un cuvânt, să instaureze o nouă ordine în 
Stat, fapt care s-a şi întâmplat. Prin urmare, preoţii erau socotiţi duşmani ai 
noii orânduiri, ca dovadă putând fi adus jurământul semnat la începutul 
anului 1945. Toate argumentele prezentate mai sus ar putea justifica de ce 

                         
11 Pentru mai multe informaţii, a se vedea lucrările: PAUL CARAVIA, VIRGILIU 
CONSTANTINESCU, FLORI STĂNESCU, Biserica întemniţată. România 1944-1989, 
Institutul Naţional pentru  Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 1998; DORIN OANCEA, 
Biserica Ortodoxă Română în raport cu regimul comunist din România, în „Revista 
Teologică”, anul VII (79), 1997, nr. 4; VALERIU GABRIEL BASSA, Profesori de 
teologie, preoţi şi studenţi teologi ortodocşi în închisorile comuniste, în „Revista 
Teologică”, anul XI (83), 2001, nr. 3; HANNAH ARENDT, Originile totalitarismului, 
Bucureşti, 1994; VASILE MANEA, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, Bucureşti, 
2000; Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, Bucureşti, 
2007, ş.a. 
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nu s-au păstrat în Arhiva Mitropoliei Olteniei mai multe exemplare din 
jurămintele de credinţă semnate de slujitorii Bisericii din dreapta Oltului la 
începutul anului 1945.  

Aşadar, o primă concluzie pe care o putem desprinde este că în 
ultimele luni ale celui de-Al Doilea Război mondial mulţi români au simţit 
pericolul care ameninţa ţara şi după înfrângerea Germaniei hitleriste. Odată 
cu sosirea trupelor sovietice de ocupaţie, era tot mai evident că se va pune la 
cale un plan de transformare a României într-un stat comunist, după modelul 
sovietic. Pentru realizarea acestui plan trebuia înlăturat regele Mihai I, 
abrogate Constituţia din 1923 şi legile democratice şi instaurată o nouă 
ordine în stat. Printre intelectualii vremii care au conştientizat acest pericol 
s-au numărat şi preoţii olteni, păstoriţi de un vrednic ierarh, mitropolitul 
Nifon Criveanu. La iniţiativa sa, dar şi a unor protopopi, precum Aurel 
Bazilescu, protoiereu al judeţului Dolj, a fost redactat un jurământ de 
credinţă pe care preoţii şi cântăreţii din dreapta Oltului l-au semnat la 
începutul anului 1945, un jurământ cu valoare de mărturisire. Clericii olteni 
jurau credinţă ţării şi regelui, Constituţiei şi legilor democratice, iar apărarea 
ordinii în stat era socotită o datorie de onoare.  

Nu este de mirare nici faptul că odată cu instaurarea guvernului 
comunist condus de Petru Groza (la începutul  lunii martie 1945), noile 
autorităţi din ţara noastră au luat măsuri imediate împotriva mitropolitului 
Nifon Criveanu, dar şi a multor slujitori ai altarelor din Oltenia. Ştiau de 
ataşamentul acestora faţă de rege şi faţă de valori care nu se regăseau în 
noua ideologie comunistă. Ştiau, probabil, şi de jurământul de credinţă 
semnat de preoţi şi de cântăreţi, la iniţiativa mitropolitului Nifon. Pentru 
aceste motive, la 20 aprilie 1945 (la doar o lună şi jumătate de la venirea la 
putere a primului guvern comunist din ţara noastră!), Mitropolia Olteniei a 
fost desfiinţată printr-o lege „specială” a noului guvern (ordonanţă de 
urgenţă), Sfântul Sinod fiind obligat să accepte hotărârea autorităţilor. Nifon 
Criveanu era obligat să se pensioneze deşi avea doar 56 de ani. Deşi a 
demonstrat că era nevinovat şi chiar a obţinut repunerea temporară în 
funcţie, a fost definitiv înlăturat din scaun pe motiv că îndrăznise să critice 
„prea tare” Uniunea Sovietică şi noua orânduire pe care aceasta o impunea 
forţat în România. Lăsat iniţial să slujească pe la mănăstirile din Oltenia 
unde încă mai funcţionau colaboratori de-ai săi, mitropolitului Nifon i s-a 
stabilit în cele din urmă domiciliul forţat la Bucureşti.12 
                         
12 Sfânta Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, Viaţa bisericească în Oltenia. 
Anuarul Mitropoliei Olteniei pe anul 1940, p. 116-130; NICULAE ŞERBĂNESCU, 
Ierarhii plaiurilor oltene în prima sută de ani de autocefalie, în „Mitropolia Olteniei”, anul 
XXXVIII, 1985, nr. 5-6, p. 340-402; SCARLAT PORCESCU, Episcopia Huşilor. Pagini 
de istorie, Roman, 1990, p. 111-113; MIRCEA PĂCURARIU, Dicţionarul teologilor 
români, ediţia a II-a, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 146. 



126 

Documentele prezentate mai sus ne ajută să înţelegem şi mai bine 
raporturile care au existat între slujitorii Bisericii noastre strămoşeşti şi 
Partidul Comunist Român, încă dinainte de venirea acestuia la putere. Prin 
arhivele eparhiilor din ţară se găsesc încă mărturii care nu au fost puse în 
valoare, documente care grăiesc despre strădaniile preoţilor de a ţine sau de 
a reaşeza România pe calea progresului, departe de totalitarism sau de orice 
altă manifestare a întunericului, de a o modela şi în conformitate cu valorile 
propovăduite şi lăsate nouă chiar de Mântuitorul Iisus Hristos.  

  
Abstract: An Original Document from the Archives of the Metropolitan 
Church of Oltenia: the Oath of Faith to the Country, the King, the 
Constitution and the Laws, Deposited by the Church Priests on the Right 
Side of Olt, between 1944 and 1945 
In the last months of the Second World War, many Romanians felt the 
danger that threatened Romania after the defeat of Germany. With the 
arrival of the Soviet occupation troops, it was increasingly obvious that a 
plan to transform the country into a communist state, following the Soviet 
model, would be under way. To accomplish this plan, King Mihai I had to 
be removed, the Constitution of 1923 and the democratic laws abolished and 
established a new order in the state. Among the intellectuals of the time 
aware of this danger were the priests from Oltenia, pastored by a worthy 
hierarch, Metropolitan Nifon Criveanu. At his initiative, as well as some 
archpriests, such as Aurel Bazilescu, archpriest of Dolj County, an oath of 
faith was signed by priests and singers at the beginning of 1945, an oath 
with confessional value. The clerics have sworn faith to the country and to 
the king, to the Constitution and the democratic laws, vowing to defend with 
honor the order in the state. For this reason, immediately after the 
establishment of the Communist government led by Petru Groza (in early 
March 1945), the new authorities took action against Metropolitan Nifon 
Criveanu and other ecclesiastical ministers from Oltenia. They knew of their 
attachment to the king and to values that were not in the new communist 
ideology. 
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teologia Sfintelor Evanghelii 

 
 

Diac. Lect. Univ. Dr. MIHAI CIUREA1 
 

Cuvinte cheie: Profeţii mici, Evanghelie, Mesia, mântuire, credinţă 
Keywords: Minor Prophets, Gospel, Messiah, Salvation, Faith  

 
Introducere 
Cei doisprezece „Profeţi mici” ai Vechiului Testament s-au remarcat 

în istoria poporului ales prin faptul că au păstrat vie nădejdea mântuirii lui 
Israel, vorbind adesea despre credinţă, dar şi despre judecata dreaptă a lui 
Yahweh asupra poporului Său.2 Acesta este, cel mai probabil, motivul 
pentru care autorii sfinţi ai Noului Testament citează în mod frecvent 
„scrierile celor doisprezece profeţi” (sau uneori doar fac aluzie la ele).3 
Astfel, în Sfânta Evanghelie după Marcu există două citate şi mai multe 
aluzii, care se bazează în general pe textul Septuagintei, având ca temă 
preponderentă evenimentele eshatologice şi descrierea Judecăţii finale. 
Sfânta Evanghelie după Matei conţine zece astfel de citate, preluate din: 
Osea, Iona, Miheia, Zaharia şi Maleahi (mai multe decât din orice altă 
colecţie profetică). Sfântul Matei le interpretează, de obicei, într-un sens 
(direct sau indirect) mesianic. În unele cazuri, împlinirea lor este tipologică. 
De asemenea, sunt folosite şi pentru a fundamenta învăţătura Mântuitorului 
Iisus Hristos despre curăţie şi neprihănire, ipocrizie şi, totodată, pentru a 
descrie timpul sfârşitului. Există trei citate relativ scurte şi în Sfânta 
Evanghelie după Luca (şi alte patru citate mai extinse în cartea Faptele 
Apostolilor, ce nu fac obiectul acestui studiu), care servesc la legitimarea 
misiunii către neamuri. Contextul acestora în Septuaginta a influenţat cu 
siguranţă folosirea şi semnificaţia lor în opera lucană. Există două citate şi o 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 „Şi oasele celor doisprezece proorocii să odrăslească din locul lor! Şi a mângâiat pe Iacov 
şi i-a mântuit pe ei cu credinţa nădejdii.” (Ecclesiasticul 49, 11-12). 
3 Este foarte interesant faptul că, în perioada Noului Testament, se credea că aceste scrieri 
formează un corpus unitar, o singură colecţie sau carte (cf. Fapte 7, 42; Iosif Flavius, 
Contra lui Apion 1. 39-41). Conform ediţiei critice Greek New Testament, există 30 de 
citate explicite ale Profeţilor mici în tot Noul Testament, preluate din 22 de texte diferite, 
respectiv: Osea (6), Zaharia (5), Avacum (3), Ioil (2), Amos (2), Miheia (2); Iona (1) şi 
Agheu (1). Acestea apar în toate cele trei Sfinte Evanghelii sinoptice (Matei – Marcu – 
Luca), în Sfânta Evanghelie după Ioan, în Faptele Apostolilor, precum şi în opera Sfântului 
Apostol Pavel. În plus, există aluzii în Epistolele soborniceşti ale Sfinţilor Iacov, Petru şi 
Iuda, precum şi în cartea Apocalipsei.  
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serie de aluzii şi în scrierea Sfântului Ioan Teologul, care susţin mai ales 
învăţătura hristologică a „Evangheliei duhovniceşti” (cf. Clement 
Alexandrinul). Autorul respectă în mare măsură tradiţia creştină timpurie şi 
interpretează Profeţii mici în special în scopul susţinerii principiului că 
Scripturile vechi mărturisesc despre Iisus Hristos Domnul.  

Toate citatele din scrierile Profeţilor mici, precum şi cele câteva 
aluzii prezente în Corpus Paulinum sunt preluate în special din Avacum, 
Maleahi, Osea şi Ioil. Apostolul Neamurilor aplică metodele de interpretare 
ebraice (însuşite „la picioarele lui Gamaliel”) la învăţătura creştină, 
susţinând atât opera de evanghelizare a neamurilor şi stăruinţa în credinţă, 
cât şi interesul său pentru a Doua Venire a lui Mesia. Deşi Epistolele 
soborniceşti ale Sfinţilor Iacov, Petru şi Iuda nu conţin citări exacte din 
cărţile Profeţilor mici, ci doar unele aluzii, totuşi acestea amintesc de Osea, 
Amos, Maleahi şi chiar de Zaharia. Prin intermediul acestora, autorii 
argumentează noul mod de vieţuire, în Hristos Domnul, precum şi întărirea 
identităţii creştine într-o societate preponderent ostilă. În fine, cartea 
Apocalipsei conţine, de asemenea, mai multe astfel de aluzii, preluate în 
special din Zaharia, Ioil şi Osea. Acestea se referă la schimbarea iminentă a 
situaţiei de persecuţie (judecarea păcătoşilor şi mântuirea celor credincioşi), 
în înălţătoarea hristologie ioaneică, precum şi la vocaţia adevăraţilor 
creştini. 

Judecând după cantitatea de citate şi aluzii la nivelul textului Noului 
Testament, putem conchide că autorii sfinţi menţionaţi mai sus pun un 
accent deosebit pe profeţiile lui Osea, Ioil şi Zaharia şi selectează câteva 
pasaje punctuale din Amos, Miheia, Avacum şi Maleahi. În cazul profetului 
Iona, acesta este văzut mai mult din perspectiva biografiei sale, ca „tip al lui 
Hristos”, în vreme ce profeţii Avdie, Naum, Sofonie şi Agheu sunt aproape 
complet ignoraţi. Viziunea preponderentă a autorilor neotestamentari relativ 
la teologia profetică veterotestamentară se concentrează asupra modului 
eshatologic al lecturii operelor acestora, dar şi asupra unui sens special 
mesianic, specific „noului popor al lui Dumnezeu” (id est creştinii). 
Subiacent acestor două teme majore apare, aşa cum menţionam iniţial, şi o 
meditaţie ce se concentrează asupra virtuţilor creştine ale credinţei şi 
nădejdii, ca un preambul firesc al dobândirii iubirii agapice.  

 
Profeţii mici în Sfânta Evanghelie după Marcu 
Legătura strânsă dintre Sfântul Evanghelist Marcu şi cartea 

profetului Isaia (numit în mod sugestiv „Evanghelistul Vechiului 
Testament”) a fost pusă adesea în evidenţă. Însă în opera marcană putem 
sesiza şi folosirea unora dintre Profeţii mici ai Vechiului Testament. Chiar 
dacă Sfântul Marcu nu îi citează şi nu se referă niciodată la Osea, Amos, 
Avdie, Miheia, Naum, Avacum, Agheu şi Sofonie, el acordă totuşi o 
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oarecare importanţă scrierii profetului Zaharia (citat explicit în Marcu 14, 27 
din Zaharia 13, 7).4 O frază din profetul Maleahi (3, 1) apare, de asemenea, 
în citatul compozit (Ieşire 23, 20/ Isaia 40, 3) de la începutul Evangheliei 
după Marcu (1, 2), deşi îi este atribuit numai lui Isaia.5 Metafora „secerii”, 
în contextul eshatologic al recoltării, din Marcu 4, 29,6 ar putea fi o aluzie la 
Ioil 4, 13,7 în vreme ce asprimea Judecăţii finale, descrise în Marcu 13, 19,8 
prezintă unele asemănări cu textul din Ioil 2, 2.9 În fine, există o serie de 
paralele între stilul descrierii furtunii de pe mare, din Marcu 4, 35-41,10 şi 
istoria profetului Iona.11 

                         
4 Pe lângă citatul explicit din Marcu 14, 27 (cf. Zaharia 13, 7), pe care îl vom analiza în cele 
ce urmează în detaliu, în textul Evangheliei după Marcu putem sesiza şi alte trei aluzii la 
cartea profetului Zaharia, după cum urmează: (1) Marcu 11, 2 („Şi le-a zis: Mergeţi în satul 
care este înaintea voastră şi, intrând în el, îndată veţi afla un mânz legat, pe care n-a şezut 
până acum nici un om. Dezlegaţi-l şi aduceţi-l”) şi Zaharia 9, 9-10 („Bucură-te foarte, fiica 
Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi 
biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei. El va nimici carele din Efraim, caii din 
Ierusalim şi arcul de război va fi frânt. El va vesti pacea popoarelor şi împărăţia Lui se va 
întinde de la o mare până la cealaltă mare şi de la Eufrat până la marginile pământului”); (2) 
Marcu 13, 27 („Şi atunci El va trimite pe îngeri şi va aduna pe aleşii Săi din cele patru 
vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului”) şi Zaharia 2, 10 („Sculaţi, 
sculaţi şi fugiţi din ţara de la miazănoapte, zice Domnul, că v-am împrăştiat în cele patru 
vânturi ale cerului”); (3) Marcu 14, 24 („Şi a zis lor: Acesta este Sângele Meu, al Legii 
celei noi, care pentru mulţi se varsă”) şi Zaharia 9, 11 („Iar pentru tine, pentru sângele 
legământului tău, voi da drumul robilor tăi din fântâna fără apă”). 
5 Maleahi (3, 22-23 : „Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise, slujitorul Meu, căruia i-am 
dat în muntele Horeb porunci şi rânduieli pentru tot Israelul: Iată că Eu vă trimit pe Ilie 
Proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare”) este, de asemenea, 
prezent în discursul despre întoarcerea lui Ilie din Marcu 9, 11-13 („Şi L-au întrebat pe El, 
zicând: Pentru ce zic fariseii şi cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie? Iar El le-a 
răspuns: Ilie, venind întâi, va aşeza iarăşi toate. Şi cum este scris despre Fiul Omului că va 
să pătimească multe şi să fie defăimat? Dar vă zic vouă că Ilie a şi venit şi i-au făcut toate 
câte au voit, precum s-a scris despre el”). 
6 „Iar când rodul se coace, îndată trimite secera, că a sosit secerişul”. 
7 „Aduceţi seceri, căci holda este coaptă, veniţi, coborâţi-vă, căci teascul este plin, albiile 
dau peste margini; fărădelegile lor n-au seamăn”. 
8 „ Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum, de la începutul făpturii, 
pe care a zidit-o Dumnezeu, şi nici nu va mai fi”. 
9 „O zi de întuneric şi de beznă, zi cu nori şi cu negură deasă. Precum zorile se revarsă pe 
deasupra munţilor, tot aşa dă năvală un popor numeros şi puternic, cum n-a mai fost 
niciodată şi cum nu va mai fi după el până în anii vremurilor celor mai îndepărtate”. 
10 „Iar fără pildă nu le grăia; şi ucenicilor Săi le lămurea toate, deosebi. Şi în ziua aceea, 
când s-a înserat, a zis către ei: Să trecem pe ţărmul celălalt. Şi lăsând ei mulţimea, L-au luat 
cu ei în corabie, aşa cum era, căci erau cu El şi alte corăbii. Şi s-a pornit o furtună mare de 
vânt şi valurile se prăvăleau peste corabie, încât corabia era aproape să se umple. Iar Iisus 
era la partea dindărăt a corabiei, dormind pe căpătâi. L-au deşteptat şi I-au zis: Învăţătorule, 
nu-Ţi este grijă că pierim? Şi El, sculându-Se, a certat vântul şi a poruncit mării: Taci! 
Încetează! Şi vântul s-a potolit şi s-a făcut linişte mare. Şi le-a zis lor: Pentru ce sunteţi aşa 
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După instituirea Sfintei Euharistii la Cina cea de Taină (cf. Marcu 
14, 22-25) şi „după ce au cântat cântări de laudă,12 au ieşit la Muntele 
Măslinilor” (v. 26) Mântuitorul Iisus Hristos împreună cu ucenicii Săi. Aici 
Domnul profeţeşte că toţi Apostolii se vor sminti din pricina Sa, „pentru că 
scris este: Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile. Dar după învierea Mea, voi 
merge mai înainte de voi în Galileea (gr. pataxo ton poimena, kai ta probata 
diaskorpisthesontai. Alla meta to egerthenai me proaxo hymas eis ten 
Galilaian)” (vv. 27-28). De multe ori ucenicii au fost admonestaţi pentru 
lipsa lor de credinţă sau de perspicacitate, însă acum, Mântuitorul prezice o 
trădare colectivă. Dar inclusiv această trădare face parte din planul 
dumnezeiesc: „pentru că (aşa) e scris”. Această formulă introductivă 
semnalează cititorilor Evangheliei cuvintele lui Dumnezeu, spuse prin 
intermediul profetului Zaharia (13, 7), care determină cursul 
evenimentelor: „Sabie, deşteaptă-te împotriva păstorului Meu, împotriva 
tovarăşului Meu, zice Domnul Savaot. Loviţi păstorii şi risipiţi oile (gr. 
pataxate tous poimenas kai ekspasate ta probata), şi Îmi voi întoarce mâna 
Mea împotriva celor mici”. După cum se observă, în Septuaginta, risipirea 
oilor nu se datorează lovirii păstorilor. Sfântul Marcu a schimbat verbul la 
imperativ aorist (persoana a II-a plural: pataxate, aşa cum apare el în 
Zaharia 13, 7) cu acelaşi verb la indicativ viitor (persoana I singular: pataxo; 
cf. Marcu 14, 27b), pentru a lăsa cuvintele citate să nu pară drept poruncile 
lui Dumnezeu, ci mai degrabă ca intenţie a Sa. Întreaga profeţie a lui 
Zaharia are legătură cu Ziua Judecăţii şi pare să fi fost aplicată la „ultimele 
zile”, când vor fi judecate atât neamurile cât şi poporul lui Israel. Marcu 
plasează profeţia în acelaşi context eshatologic şi o interpretează în v. 28.13 
Legătura strânsă dintre citarea profetică (cf. v. 27 b) şi începutul v. 28 este 
evidentă, nu numai graţie conjuncţiei adversative alla = „dar/ însă”, ci şi a 
întregului verset, unde devine clar faptul că imaginea păstorilor ostracizaţi 
din Zaharia şi a turmelor acestora devine o metaforă pentru Iisus Hristos şi 
Sfinţii Săi Apostoli. Acesta este cel mai probabil motivul pentru care textul 
profetic este rescris. Pentru a face comparaţia posibilă, evanghelistul 
schimbă, de asemenea, substantivul tous poimenas (aşa cum apare în 
Septuaginta, la plural), cu singularul ton poimena = „păstorul”. Verbul 

                                                               
de fricoşi? Cum de nu aveţi credinţă? Şi s-au înfricoşat cu frică mare şi ziceau unul către 
altul: Cine este oare, Acesta, că şi vântul şi marea I se supun?”. 
11 Cf. CILLIERS BREYTENBACH, The Minor Prophets in Mark’s Gospel, în The Minor 
Prophets in the New Testament, Edited by Maarten J.J. Menken and Steve Moyise, T&T 
Clark, London – New York, 2009, p. 27-28. 
12 Este vorba despre Psalmii 115-118 (după TM), care erau cântaţi la sfârşitul cinei Pascale 
iudaice. 
13 STEPHEN L. COOK, The Metamorphosis of a Shepherd: The Tradition History of 
Zechariah 11: 17 + 13: 7-9, în Revista „Catholic Biblical Quarterly”, nr. 55/1993, p. 463-466. 
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grecesc patasso înseamnă „a aplica o lovitură cuiva”, „a lovi”, „a bate”, dar 
poate exprima şi ideea unei „lovituri cauzatoare de moarte”. Din v. 28 este 
evident că cel lovit cu putere este Însuşi Iisus Hristos, deoarece tot El „se va 
ridica” (i.e. „va învia”). Dacă infinitivul substantivizat to egerthenai se 
referă, în mod clar, la Învierea Mântuitorului din morţi, atunci înseamnă că 
şi secvenţa pataxo ton poimena vorbeşte despre moartea Domnului. Bunul 
Păstor va primi o „lovitură mortală” din partea celor necredincioşi. Şi în 
privinţa celei de-a doua părţi a metaforei („oile se vor risipi”), Sfântul 
Marcu operează o mică schimbare, adaptând verbul la timpul lui pataxo: 
introduce un indicativ viitor pasiv de persoana a III-a plural (gr. 
diaskorpisthesontai = „vor fi împrăştiaţi/ dispersaţi”), în locul imperativului 
aorist de persoana a II-a ekspasate (din Zaharia 13, 7; cf. gr. ekspao = „a ieşi 
afară”, „a se deplasa”). Împrăştierea oilor va avea loc în viitor. După 
Răstignirea şi moartea Mântuitorului, discipolii vor fi împrăştiaţi ca nişte oi 
fără de păstor. Aceasta face parte din evenimentele eshatologice care duc la 
mari prigoane asupra ucenicilor şi, într-un final, la distrugerea Templului 
din Ierusalim (cf. Marcu 13). Însă în tot acest proces apare şi un element 
pozitiv, o nădejde: după Înviere, Mântuitorul îşi va relua rolul de Păstor şi 
va conduce turma în „Galileea neamurilor” (cf. verbului proago = „a 
conduce înainte/ pe un drum”). Textul implică, de asemenea, ideea că odată 
cu Învierea Domnului risipirea ucenicilor va lua sfârşit.14  

După ce introduce pentru prima dată în literatura universală genul 
evanghelic, Sfântul Marcu argumentează misiunea şi predica Sfântului Ioan 
Botezătorul prin intermediul unui citat preluat (aparent) din cartea profetului 
Isaia, neamintind nimic despre profetul Maleahi (1, 2-5): „Precum este scris 
la Isaia profetul: Iată Eu îl trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale, care va 
pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, 
drepte faceţi cărările Lui. Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul 
pocăinţei întru iertarea păcatelor. Şi ieşeau la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei 
din Ierusalim şi se botezau de către el, în râul Iordan, mărturisindu-şi 
păcatele”.15 Această referinţă veterotestamentară are de fapt trei 
particularităţi. În primul rând, Marcu 1, 2b-c este o combinaţie între Ieşire 
23, 20 (LXX)16 şi o adaptare după Maleahi 3, 1 (TM)17 (cele două texte se 

                         
14 D.S. DU TOIT, Der abwesende Herr. Strategien im Markusevangelium zur Bewaltigung 
der Abwesenheit des Auferstandenen, Coll. WMANT 111, Neukirchen-Vluyn, 
Neukirchener Verlag, 2006, p. 139-140. 
15 Unele manuscrise, tardive, conţin lecţia-variantă: „precum este scris în profeţi”, ca o 
încercare de a o corecta pe cea iniţială, pornind tocmai de la faptul că pasajul combină trei 
profeţi: Moise, Maleahi şi Isaia.  
16 „Iată Eu îl trimit pe îngerul Meu înaintea feţei Tale, ca să te păzească în cale şi să te 
ducă la pământul acela pe care l-am pregătit pentru tine”. 
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combină cu ajutorul pronumelui relativ hos = „care”). În al doilea rând, în a 
doua parte a citării este preluat un text din Isaia 40, 3: „Un glas strigă: În 
pustiu gătiţi calea Domnului, drepte faceţi în loc neumblat cărările 
Dumnezeului nostru” (ceea ce, conform specialiştilor este specific autorului 
celei de-a doua Evanghelii canonice).18 În al treilea rând, combinaţia din 
Marcu 1, 2b-c nu este fortuită, ci aparţine unei tradiţii comune (care are 
legătură, cel mai probabil, cu aşa-numitul „document Q”) pe care o preiau, 
aproape identic, şi ceilalţi doi evanghelişti sinoptici.19 Spre deosebire de 
verbul compus exapostello = „(eu) trimit” şi de secvenţa adiţională pro 
prospou mou = „înaintea feţei Mele” din Maleahi 3, 1, în tradiţia 
evanghelică (cf. Marcu 1, 2b; Matei 11, 10b-c; Luca 7, 27b) apar verbul 
simplu apostello (cu acelaşi sens de „a trimite”) şi secvenţa cu pronumele 
personal (cu valoare posesivă) de persoana a II-a singular: pro prosopou sou 
= „înaintea feţei Tale”. Deşi acestea sunt preluate din Ieşire 23, 20a,20 totuşi 
în cea de-a doua parte a versetului evanghelic nu mai este urmat textul 
Pentateuhului, ci apare în unanimitate expresia hos kataskeuasei ten hodon 
sou = „care va (pre)găti calea Ta”. Aceasta ne aminteşte mai degrabă de „şi 
va găti calea înaintea feţei Mele” (Maleahi 3, 1b),21 decât de „ca să te 
păzească în cale” (din Ieşire 23, 20b). Adăugarea articolului hotărât (cf. gr. 
ten) înainte de substantivul hodon înseamnă că tradiţia sinoptică pune 
accentul pe calea pe care o deschide acum Mântuitorului Iisus Hristos, care 
este El Însuşi „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6). Folosirea pronumelui 
posesiv sou (la persoana a doua singular) ar putea reflecta totuşi influenţa 
textului din Ieşire 23, 20, înainte de preluarea ideii din proorocia lui 
Maleahi. Folosirea verbului compus kataskeuazo (i.e. „a pregăti pentru un 

                                                               
17 „Iată, Eu îl trimit pe îngerul Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele şi va veni îndată în 
templul Său Domnul pe Care Îl căutaţi şi Îngerul legământului pe Care voi Îl doriţi. Iată, 
vine!, zice Domnul Savaot”. 
18 Vezi: CILLIERS BREYTENBAC, Die Vorschriften des Mose im Markusevangelium. 
Erwagungen zur Komposition von Mk 7, 9-13; 10, 2-9 und 12, 18-27, în Revista 
„Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft”, nr. 97/2006, p. 23-43. 
19 „Căci el (n.n. Ioan Botezătorul) este acela despre care s-a scris: Iată Eu trimit, înaintea 
feţei Tale, pe îngerul Meu, care va pregăti calea Ta, înaintea Ta”. Textele sunt identice, cu 
excepţia faptului că Sfântul Matei înlocuieşte interjecţia idou = „iată!” cu pronumele 
personal de persoana întâi ego = „eu”. Pe de altă parte, la Sfântul Luca apare următorul 
text: „Acesta este cel despre care s-a scris: Iată trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu 
care va găti calea Ta, înaintea Ta”. Se presupune de către specialişti că Matei şi Luca l-au 
corectat pe Marcu încercând să elimine din citat ceea ce nu-i aparţine lui Isaia, profetul 
invocat expressis verbis ca autor al fragmentului. 
20 Versetul apare şi în Regula comunităţii de la Qumran (8, 14; 9, 19-20), cu un sens diferit 
în context: îndemn la retragerea credincioşilor în pustiu, pentru a se dedica studiului Legii. 
21 „Îngerul” (i.e. mesagerul, trimisul) din Maleahi 3 se referea, în contextul iniţial, la 
întoarcerea Sfântului Ilie înainte de Ziua Domnului, adică înainte de instaurarea perioadei 
mesianice. 
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numit scop”, „a furniza”, „a echipa” etc.), în loc de epiblepsomai (i.e. „a se 
uita cu atenţie la”, „a privi spre”) din Maleahi 3, 1, reflectă legătura tradiţiei 
sinoptice cu originalul ebraic (cf. vb. pnh = „a contempla”, „a se uita spre 
cineva/ ceva cu veneraţie”).22 Aşadar, tradiţia sinoptică timpurie, preluată în 
Evanghelia sa de Sfântul Marcu, a exprimat rolul de Înaintemergător (gr. 
Prodromos) al Sfântului Ioan Botezătorul, asemănător unui înger (i.e. 
„mesager”) ce pregăteşte calea, prin intermediul unui text compozit, deşi îl 
menţionează doar pe cel mai important dintre profeţii Vechiului Testament – 
Isaia (gr. kathos gegraptai en to Esaïa to prophete = „Precum/ după cum 
este scris la Isaia profetul/ proorocul”). Pentru Sfântul Marcu, „începutul 
Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu” (1, 1) este în deplină 
concordanţă cu cele profeţite de Isaia în scrierea sa.23 

 
Profeţii mici în Sfânta Evanghelie după Matei 
Sfântul Matei foloseşte adesea în Evanghelia sa cuvintele profeţilor 

Vechiului Testament pentru a demonstra că Iisus este Mesia, cel care 
împlineşte Scripturile (cf. Matei 5, 48).24 În acest scop, el recurge şi la cinci 
dintre Profeţii mici: Osea, Iona, Miheia, Zaharia şi Maleahi.25 Studiate 
împreună, aceste citări sugerează faptul că Sfântul Matei acordă o mare 
importanţă scrierilor Profeţilor mici, ele fiind folosite nu mai puţin de zece 
ori,26 pentru a vorbi despre acţiunea mântuitoare şi proniatoare a lui 
Dumnezeu şi răspunsul omului (pozitiv sau negativ) la aceasta.27 Astfel, 
regăsim aici trei citări din Osea (11.1 în Matei 2, 15 şi 6, 6 în Matei 9, 13 şi 
12, 7), o citare din Iona (1, 17 în Matei 12, 40), două citări din Miheia (5, 1 
în Matei 2, 6 şi 7, 6 în Matei 10, 35-36), trei citări din Zaharia (9, 9 în Matei 
21, 5; 13, 7 în Matei 26, 31 şi 11, 12-13 în Matei 27, 9-10) şi o citare din 
Maleahi (3, 1 în Matei 11, 10). Dintre cele zece citări, opt sunt explicite, 
                         
22 Vezi The Aramaic Bible. Targums in their Historical Context, Edited by D.R.G. Beattie 
and M.J. McNamara, Coll. JSOT SS 166, Sheffield Academic Press, 1994, p. 285. 
23 Cf. MORNA D. HOOKER, Isaiah in Mark's Gospel, în Isaiah in the New Testament, 
Edited by S. Moyise and M. J.J. Menken, T&T Clark, London and New York, 2005, p. 35-49. 
24 Vezi: M. J.J. MENKEN, Matthew's Bible: The Old Testament Text of the Evangelist, coll. 
BETL 173, Leuven University Press - Peeters, Leuven, 2004; R.H. GUNDRY, The Use of 
the Old Testament in St Matthew's Gospel with Special Reference to the Messianic Hope, 
Coll. NovTSup 18, Brill, Leiden, 1967; K. STENDHAL , The School of St. Matthew, and 
Its Use of the Old Testament, coll. ASNU 20, Gleerup, Lund, 1954, reprinted: Fortress 
Press, Philadelphia, 1968.  
25 Conform celor mai bune ediţii critice ale Noului Testament, în privinţa aluziilor, s-a 
stabilit că Sfântul Matei ar putea face referire la Ioil, Amos şi Agheu, însă niciodată la 
Avdie, Naum sau Sofonie.  
26 Comparativ cu cele 13 citări din Deuteronom, 8 din Isaia, 8 din Psalmi, 6 din Exod, 5 din 
Levitic şi 2 din Facere. 
27 FRANCIS WATSON, Paul and the Hermeneutics of Faith, T&T Clark, London and 
New York, 2004. p. 101. 



134 

adică introduse prin aşa-numitele formula (cf. Matei 2, 6. 15; 9, 13; 11, 10; 
12, 7; 21, 5; 26, 31; 27, 9-10), iar două sunt implicite, adică nu prezintă o 
formulă introductivă, dar au totuşi o lungime şi o substanţă suficiente pentru 
a fi considerate drept referinţe clare.28 

Din cele patru Sfinte Evanghelii sinoptice, numai Matei arată în mod 
explicit Betleemul ca loc de naştere al Mântuitorului Iisus Hristos,29 prin 
intermediul unui text profetic: „Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, 
în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, 
întrebând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la 
Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui. Şi auzind, regele Irod s-a 
tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. Şi adunând pe toţi arhiereii şi 
cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos? Iar 
ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul: Şi tu, 
Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile 
lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu 
Israel” (2, 1-6). Citatul din „profet” este, de fapt, o combinaţie de fragmente 
(cf. Miheia 5, 1.3; II Regi 5, 2). S-ar putea să avem de-a face cu un 
comentariu rabinic la Miheia 5, 1. Într-o manieră oarecum emfatică, o citare 
profetică este plasată pe buzele arhiereilor şi cărturarilor poporului care 
răspund la întrebările regelui Irod despre Mesia. Răspunsul lor iniţial („în 
Betleemul Iudeii”) este, aşadar, întărit de o formulare preluată din cartea 
profetului Miheia (5, 1): „Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui 
Iuda, din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar obârşia Lui este dintru 
început, din zilele veşniciei”. Aceasta contrastează cu imaginea 
conducătorului slăbit al lui Israel din Miheia 4, 9-14,30 şi vorbeşte în 

                         
28 În privinţa aluziilor prezente în Evanghelia după Matei, părerile specialiştilor oscilează 
între 15 şi 25, estimare relativ subiectivă, ce se bazează grosso modo pe folosirea limbajului 
stereotipic. Acestea se referă la profeţii Ioil şi Amos (cf. Ioil 3, 4-8 şi Amos 1, 9-10 în 
Matei 11, 21-22; Ioil 2, 2 în Matei 24, 21; Ioil 2, 10. 31; 3, 15 în Matei 24, 29 şi Amos 8, 9 
în Matei 27, 45) – vezi:  CLAY ALAN HAM, The Coming King and the Rejected 
Shepherd: Matthew's Reading of Zechariah's Messianic Hope, Sheffield Phoenix Press, 
Sheffield, 2005, p. 84-106.   
29 Şi Sfântul Ioan Teologul vorbeşte în Evanghelia sa despre Mesia ca urmaş al lui David, 
ce vine din Betleem, conform Scripturii vechi: „Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar 
alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos? N-a zis, oare, Scriptura că Hristos 
va să vină din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David?” (7, 41-42). 
30 „Şi acum pentru ce strigi aşa de tare? Oare îţi lipseşte rege şi sfătuitorul tău a pierit şi 
te-au cuprins durerile ca pe una care naşte? Sufere dureri de naştere şi zvârcoleşte-te ca o 
femeie în chinuri, fiică a Sionului, căci vei ieşi din cetate şi te vei sălăşlui în câmp şi te vei 
duce în Babilon. Acolo tu vei fi izbăvită şi acolo te va răscumpăra Domnul din mâna 
vrăjmaşilor tăi. Acum s-au adunat la tine neamuri fără de număr, care zic: Pângărită să fie, 
şi ochii noştri să privească nesăţioşi Sionul! Dar ele nu cunosc cugetele Domnului şi nu 
pricep sfatul Lui, că El le-a adunat ca snopii pe arie. Scoală-te şi calcă în picioare pe fiica 
Sionului; că voi face cornul tău de fier şi copitele tale de aramă! Tu vei zdrobi popoare 
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continuare despre un nou conducător pentru Israel, născut în orăşelul 
Betleem, care va reînvia vechea dinastie a lui David (5, 2-3) şi va restabili 
pacea şi siguranţa în Israel (5, 4-5).31 Formularea citării diferă, în textul 
mateean, atât faţă de Textul Masoretic cât şi faţă de Septuaginta. Astfel, 
Sfântul Matei înlocuieşte secvenţa „casa lui Efrata” cu „pământul lui Iuda”, 
adaugă adverbul „nicidecum” (gr. oudamos), schimbă adjectivul „mic” cu 
superlativul „cel mai mic” (gr. elachiste), înlocuieşte, de asemenea, 
termenul „miile” cu substantivul „căpeteniile” (gr. hegemosin) şi introduce 
şi un mic citat din II Regi 5, 2b: „Tu vei paşte pe poporul Meu Israel şi tu 
vei fi povăţuitorul lui Israel”. Toate aceste modificări au rolul de a accentua 
„hristologia davidică” a Evangheliei după Matei, legată în mod special de 
Betleem ca loc de naştere a viitorului Conducător (de o importanţă capitală 
atât în literatura creştină cât şi în cea iudaică).32 Termenul „Păstor” (gr. 
poimen, preluat după câte se pare din a doua carte a Regilor) se suprapune 
semantic cu substantivul „Conducător” şi ambele devin două atribute 
potrivite pentru a descrie un „Împărat” (cf. II Regi 5, 3; III Regi 22, 17). 
Aşadar, această referinţă la textul profetic al lui Miheia (5, 1), dublată de 
ideea din II Regi 5, 2, vorbeşte despre Iisus Hristos – Rege şi Conducător 
davidic, care păstoreşte poporul lui Dumnezeu şi îl mântuieşte de păcatele 
sale (cf. Matei 1, 21).33 

Pericopa biblică din Matei 2, 13-23 descrie trei evenimente 
succesive foarte importante: îngerului Domnului îl trimite pe Iosif, împreună 
cu Pruncul şi cu mama Sa, în Egipt (vv. 13-15); Irod ordonă ucidere 
pruncilor din Betleem (vv. 16-18); acelaşi înger al Domnului îi spune lui 
Iosif să se întoarcă în Ţara lui Israel (vv. 19-23). Fiecare dintre cele trei 
episoade se încheie cu câte o referire la Vechiul Testament. Citarea din 
Osea (11, 1) susţine primul episod şi face parte din aşa-numitele formula 
(zece la număr, care încep prin cuvintele: „pentru a se împlini ceea ce s-a 

                                                               
multe şi prada luată de la ele, Domnului o vei închina şi bogăţiile lor Stăpânului a tot 
pământul. Şi acum închide-te cu zid, Bet-Gader! Suntem cuprinşi de toate părţile! Ei lovesc 
cu toiagul peste obraz pe toate seminţiile lui Israel!” 
31 „Pentru aceasta îi va lăsa până în vremea când aceea ce trebuie să nască va naşte. Atunci 
rămăşiţa fraţilor săi se va întoarce la fiii lui Israel. El va fi voinic şi va paşte poporul prin 
puterea Domnului, întru slava numelui Domnului Dumnezeului Său şi toţi vor fi fără de 
grijă, iar El va fi mare, până la marginile pământului. Şi El Însuşi va fi pacea noastră! Când 
Asiria va năvăli în ţara noastră şi va pătrunde călcând în palatele noastre, noi vom ridica 
împotriva lui şapte păstori şi opt căpetenii, care vor pustii ţara Asiriei cu sabia şi ţara lui 
Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Şi ne va izbăvi de Asiria, când aceasta va năvăli în ţara 
noastră şi când va trece peste hotarele noastre”. 
32 W. D. DAVIES; DALE C. ALLISON, The Gospel according to Saint Matthew, Volume 
1, T&T Clark, London and New York, 2004, p. 243. 
33 J. P. HEIL, Ezekiel 34 and the Narrative Strategy of the Shepherd and Sheep Metaphor in 
Matthew, în Revista „Catholic Biblical Quarterly”, nr. 55/1993, p. 700. 
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spus prin profetul…”):34 „După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se 
arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în 
Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca 
să-L ucidă. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a 
plecat în Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se 
împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: Din Egipt am chemat 
pe Fiul Meu” (Matei 2, 13-15). Evanghelistul argumentează deci teologic 
porunca lui Dumnezeu adresată Familiei sfinte de a fugi în Egipt prin 
intermediul unui text profetic, care descrie relaţia dintre Yahweh şi Israel, 
printr-un limbaj patern ce aminteşte de perioada exodului: „Israel era prunc 
şi Eu l-am iubit şi din Egipt i-am chemat pe copiii săi” (Osea 11, 1; LXX).35 
Chiar dacă Israel este iubit ca un „copil” sau „fiu” şi a fost reabilitat cu 
blândeţe (cf. Isaia 11, 1-4), totuşi riscă, prin revoltă şi nesupunere, o 
„întoarcere în ţara Egiptului (cf. Osea 11, 5), reprezentată aici de 
ameninţarea iminentă a Asiriei. Formularea citării mateene diferă de cea a 
Septuagintei, din moment ce foloseşte termenul „fiu” la singular (ca în 
Textul Masoretic şi în traducerile greceşti ale lui Aquila, Simah şi 
Teodotion). Astfel, „împlinirea” textului preluat din profetul Osea devine 
mai degrabă tipologică decât mesianică. Ca urmare, Sfântul Matei realizează 
o portretizare frapantă a lui Iisus ca „adevăratul Israel”, a cărui şedere şi 
plecare din Egipt sunt echivalente unui „nou exod”, de data aceasta petrecut 
într-o deplină ascultare şi supunere (cf. Matei 4, 1-11).36 

Evanghelistul Matei se referă de două ori (9, 13; 12, 7), în mod 
explicit, la profeţia lui Osea 6, 6: „Că milă voiesc, iar nu jertfă, şi 
cunoaşterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot”. În Matei 9, 9-
13,37 Mântuitorul îl cheamă pe Levi să-I urmeze (v. 9), mănâncă alături de 
vameşi şi de păcătoşi (v. 10) şi răspunde la întrebarea fariseilor despre 
faptele Sale (v. 11) prin intermediul unui proverb, al unei citări 
veterotestamentare şi al unei proclamări despre misiune (vv. 12-13). În 

                         
34 Cf. EUGÈNE MASSEBIEAU, Examen des citations de l’ancien Testament dans 
l’évangile selon Saint Matthieu, Fischbacher, Paris, 1885, p. 93-94.  
35 TM are „fiul său”, nu „copiii săi”. Indirect, Mântuitorul Iisus Hristos este numit aici „Fiu 
al lui Dumnezeu”. 
36 E. EARL ELLIS, The Old Testament in Early Christianity: Canon and Interpretation in 
the Light of Modern Research, Baker, Grand Rapids, Michigan, 1991, p. 78.  
37 „Şi plecând Iisus de acolo, a văzut un om care şedea la vamă, cu numele Matei, şi i-a zis 
acestuia: Vino după Mine. Şi sculându-se, a mers după El. Şi pe când şedea El la masă, în 
casă, iată mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi au şezut la masă împreună cu Iisus şi cu 
ucenicii Lui. Şi văzând fariseii, au zis ucenicilor: Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu 
vameşii şi cu păcătoşii. Şi auzind El, a zis: Nu cei sănătoşi au nevoie de doctor, ci cei 
bolnavi. Dar mergând, învăţaţi ce înseamnă: Milă voiesc, iar nu jertfă; că n-am venit să 
chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă”. 
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Matei 12, 1-8,38 Iisus Hristos răspunde acuzaţiilor fariseilor despre faptele 
ucenicilor Săi (vv. 1-2) prin intermediul a două comparaţii, al unei citări şi 
al unei proclamări despre lucrarea Fiului Omului (vv. 3-8). Ambele pericope 
apar şi în celelalte două Evanghelii sinoptice (cf. Marcu 2, 13-17 şi Luca 5, 
27-32; Marcu 12, 1-8 şi Luca 6, 1-5). Cu toate acestea, nici la Marcu, nici la 
Luca nu întâlnim citarea din Osea 6, 6. Pe de altă parte, atât în Matei 9, 13, 
cât şi în 12, 7, profeţia este introdusă prin formula scurtă „ce înseamnă” (litt. 
„ce este”; cf. gr. ti estin), precedată, în prima instanţă, de îndemnul „dar 
mergând, învăţaţi” (gr. poreuthentes de mathete; vezi şi Matei 28, 19) şi, în 
cea de-a doua, de condiţia „dacă ştiaţi” (litt. „dacă aţi fi cunoscut”; cf. gr. ei 
egnokeite). Prezenţa referinţei în Matei, dar şi absenţa acesteia din cele două 
texte paralele, reflectă cel mai probabil o expresie rabinică cu privire la 
expunerea Scripturii. Astfel, ea are scopul de a le arăta fariseilor 
interpretarea corectă a cuvintelor profetului (cf. Matei 24, 32; Ioan 13, 12).39 
În Osea 6, 4-6, Domnul refuză să-i mai ajute pe Efraim şi pe Iuda din cauza 
lipsei lor de fidelitate faţă de Legământ (v. 4; cf. ebr. hsd); ca o consecinţă, 
Domnul trimite pe prooroci să-i judece (v. 5), căci El doreşte onestitatea faţă 
de sacrificiu (v. 6). Importanţa acestei idei este îndreptată acum în mod 
direct către farisei. Termenul, care apare în Biblia ebraică, denotă loialitatea 
faţă de Legământul încheiat cu Yahweh, în special la nivelul relaţiilor 
sociale (reflectat şi de grecescul eleos care îl traduce în Septuaginta).40 Mila, 
înţeleasă şi ca atitudine interioară şi universală, specifică oricărui credincios, 
dar şi ca efect exterior (milostenie, ajutorare etc.), se substituie jertfei rituale 
codificate în Legea iudaică. Legea separă, desparte; mila şi iubirea unesc. În 
Noul Testament, ideea de jertfă (gr. thysia) este pusă în legătură directă cu 
opera de Răscumpărare a Mântuitorului, „Domn al sâmbetei”, ca o 
consecinţă firească a iubirii Sale de oameni (cf. Ioan 3, 16). Astfel, este 

                         
38 „În vremea aceea, mergea Iisus, într-o zi de sâmbătă, printre semănături, iar ucenicii Lui 
au flămânzit şi au început să smulgă spice şi să mănânce. Văzând aceasta, fariseii au zis 
Lui: Iată, ucenicii Tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta. Iar El le-a zis: Au n-aţi citit 
ce-a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa Domnului şi 
a mâncat pâinile punerii înainte, care nu se cuveneau lui să le mănânce, nici celor ce erau cu 
el, ci numai preoţilor? Sau n-aţi citit în Lege că preoţii, sâmbăta, în templu, calcă sâmbăta şi 
sunt fără de vină? Ci grăiesc vouă că mai mare decât templul este aici. Dacă ştiaţi ce 
înseamnă: Milă voiesc iar nu jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi. Că Domn este şi al 
sâmbetei Fiul Omului”. 
39 DADIV HILL, The Use and Meaning of Hosea 6. 6 in Matthew's Gospel, în Revista 
„New Testament Studies”, nr. 24/1977-78, p. 111. 
40 R. TIMOTHY McLAY, The Use of the Septuagint in New Testament Research, 
Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 2003, p. 41. 
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accentuată dimensiunea hristologică a citării veterotestamentare din profetul 
Osea.41 

Capitolul 10 cuprinde cea de-a doua dintre cele cinci mari cuvântări 
ale Sfintei Evanghelii după Matei şi se referă la trimiterea în misiunea de 
probă a celor doisprezece ucenici. În cadrul acestei „misiuni”, Sfinţii 
Apostoli vor avea de-a face, în mod inevitabil, cu reticenţa celor din jur şi 
chiar cu persecuţia, manifestate în primul rând în ostilitatea autorităţilor de 
stat, dar şi în diferendele înregistrate în mediul familial. Toate aceste 
conflicte domestice sunt subliniate în vv. 35-36 (fără o formulă 
introductivă)42 cu referire la o profeţie a lui Miheia 7, 6: „Căci feciorul 
defăimă pe tatăl său şi fiica se scoală împotriva mamei sale; iar duşmanii 
omului sunt cei din casa lui”. Textul reprezintă, de fapt, concluzia unei 
secţiuni mai ample din cartea profetului Miheia (7, 1-6), care constituie o 
adevărată lamentaţie ce enumeră motivele pentru delictele vrednice de jale 
(vv. 1-4a) şi descrie pedeapsa divină (vv. 4b-6), într-o defalcare socială 
completă, în care nimeni (nici măcar prietenii sau cei mai apropiaţi membri 
ai familiei) nu poate fi de încredere (v. 7). Limbajul folosit este cel specific 
textelor iudaice târzii care descriu suferinţa ultimelor zile înainte de venirea 
lui Mesia.43 Textul are un echivalent în Luca 12, 53 (însă formularea de aici 
este mai puţin aproape de Miheia 7, 6).44  În timp ce Matei repetă aceleaşi 
trei perechi de rude enumerate în Miheia 7, 6 (cu accent pe ostilitatea celor 
din generaţia tânără faţă de cei din generaţia mai veche), Sfântul Luca 
exprimă aceeaşi ostilitate ca fiind reciprocă între generaţii. Mai mult decât 
atât, Evanghelistul Matei foloseşte fraza finală din Miheia, despre proprii 
casnici ca duşmani ai omului, pe care Luca o omite. De asemenea, în Matei, 
redarea lui Miheia 7, 6 a fost adaptată la fraza verbală precedentă („căci am 
venit să despart”; cf. gr. elthon gar dichasai), care a dus şi la repetarea de 
trei ori a prepoziţiei kata cu genitiv = „împotriva”.45 

                         
41 L. LYBAEK, Matthew's Use of Hosea 6,6 in the Context of the Sabbath Controversies, în 
The Scriptures in the Gospel, Edited by C. M. Tuckett, coll. BETL 131, Leuven University 
Press - Peeters, Leuven, 1997, p. 496-499.  
42 „Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Şi 
duşmanii omului (vor fi) casnicii lui”. 
43 Cf. SAMUEL TOBIAS LACHS, A Rabbinic Commentary on the New Testament: The 
Gospels of Matthew, Mark, and Luke, Ktav Publishing House, Hoboken, NJ, 1987, P. 186. 
44 „Dezbinaţi vor fi: tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei şi 
fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale şi nora împotriva soacrei”. Totuşi, în 
ambele texte sinoptice este accentuată relaţia antagonică dintre „noră” şi „soacră”, pentru că 
nora se muta în casa socrilor, nu ginerele. Probabil de aceea nu este pomenit deloc ginerele, 
ci nora. 
45 C.A. HAM, The Minor Prophets in Matthew’s Gospel, în The Minor Prophets in the New 
Testament, Edited by Maarten J.J. Menken and Steve Moyise, T&T Clark, London – New 
York, 2009, p. 48-49. 
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Matei 11, 2-15 ne dezvăluie cuvintele pe care Mântuitorul Iisus 
Hristos le rosteşte ca răspuns la întrebările ucenicilor Sfântului Ioan 
Botezătorul (vv. 2-6), precum şi lauda adusă de Domnul la adresa 
Înaintemergătorului Său în faţa mulţimilor (vv. 7-15), ca fiind „mai mult 
decât un prooroc” (v. 9). Această afirmaţie despre Ioan este explicată printr-
o citare din profetul Maleahi 3, 1 (combinată cu formularea din Ieşire 23, 
20, aşa cum am văzut şi mai sus, în legătură cu Marcu 1, 2 şi Luca 7, 27): 
„Că el este acela despre care s-a scris: Iată Eu trimit, înaintea feţei Tale, pe 
îngerul Meu, care va pregăti calea Ta, înaintea Ta” (Matei 11, 10). Mai 
adăugăm aici doar faptul că unii exegeţi au văzut în acest text caracteristicile 
implicite ale unui midraş, care caută să aplice citarea veterotestamentară 
unei situaţii curente.46  

În urma disputei despre originea puterii lui Iisus (cf. Matei 12, 22-37), 
urmează cererea unora dintre cărturari şi farisei pentru „un semn” care să 
adeverească această putere (vv. 38-41). Răspunsul ferm al Mântuitorului 
este că acestui neam viclean şi desfrânat care cere semn nu i se va da un 
altul „decât semnul lui Iona proorocul” (v. 39). Această cerinţă este apoi 
susţinută de un apel la experienţa lui Iona şi de două ilustraţii care servesc 
drept acuzaţii împotriva răspunsului sceptic al acestei generaţii: „Că precum 
a fost Iona în pântecele chitului trei zile şi trei nopţi, aşa va fi şi Fiul Omului 
în inima pământului trei zile şi trei nopţi. Bărbaţii din Ninive se vor scula la 
judecată cu neamul acesta şi-l vor osândi, că s-au pocăit la propovăduirea lui 
Iona; iată aici este mai mult decât Iona. Regina de la miazăzi se va scula la 
judecată cu neamul acesta şi-l va osândi, căci a venit de la marginile 
pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon, şi iată aici este mai mult 
decât Solomon” (vv. 40-42). Deşi textul are o paralelă în Luca 11, 29-32, 
din nou de aici lipseşte referinţa la profetul Iona 2, 1: „Şi Dumnezeu a dat 
poruncă unui peşte mare să înghită pe Iona. Şi a stat Iona în pântecele 
peştelui trei zile şi trei nopţi”. Istoria lui Iona este binecunoscută în 
literatura ebraică, iar tradiţiile ulterioare accentuează descrierea temporală 
(i.e. „trei zile şi trei nopţi”) ca fiind indicarea faptului că ajutorul divin 
survine nu mai târziu de a treia zi. De asemenea, şi textele creştine vorbesc 
despre Învierea lui Iisus, cea de a treia zi, potrivit Scripturilor (cf. I 
Corinteni 15, 4; Matei 16, 21; Luca 24, 21. 46; Ioan 2, 19). Având în vedere 
referinţa la Osea 6, 6 în Matei 9, 13 şi 12, 7 (prezentată mai sus), se poate ca 
şi aici Sfântul Matei să fi avut în vedere şi textul din Osea 6, 2: „Şi după 
două zile din nou ne va da viaţă, iar în ziua a treia ne va ridica iarăşi şi vom 
trăi în faţa Lui”. Totuşi, Evanghelia pune în evidenţă profeţia din Iona 2, 1, 
în legătură cu Învierea Mântuitorului Hristos. Astfel, relatarea despre Iona 

                         
46 Cf. JOHN NOLLAND, The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text, coll. 
NIGTC, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 2005, p. 456. 
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prefigurează evenimentele fundamentale ale operei de Răscumpărare: 
moartea, îngroparea, coborârea la iad şi Învierea Domnului. „Semnul lui 
Iona” reapare în Matei 16, 4,47 înainte de fericirea lui Simon, fiul lui Iona, a 
schimbării numelui său în Petru şi a prevestirii biruinţei Bisericii creştine 
asupra porţilor iadului (vv. 17-18).48 

După instrucţiunile pregătitoare adresate către doi dintre ucenici (cf. 
Matei 21, 1-3), în următoarele două versete ale aceluiaşi capitol (vv. 4-5) 
apare o citare din Zaharia 9, 9: „Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-
te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; 
smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei”. Sfântul Matei introduce profeţia 
citată prin intermediul formulării caracteristice: „Iar acestea toate s-au făcut, 
ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proorocul, care zice: Spuneţi 
fiicei Sionului: Iată Împăratul tău vine la tine blând şi călare pe asină, pe 
mânz, fiul celei de sub jug”. Prin aceasta, Evanghelistul anticipează Intrarea 
smerită a Domnului în Ierusalim, călare pe mânzul asinei (21, 6-11). Verbul 
la imperativ cu care începe descrierea profeţiei („spuneţi”; cf. gr. eipate) 
provine, cel mai probabil, din Isaia 62, 11: „Iată, Domnul vesteşte acestea 
până la marginile pământului: Ziceţi fiicei Sionului: Mântuitorul tău vine! El 
vine cu plata, şi răsplătirile merg înaintea Lui!”. Restul profeţiei provine 
din cartea profetului Zaharia 9, 9, omiţând adjectivele „drept şi biruitor”. 
Capitolul 9 din Zaharia începe cu o profeţiei despre pedeapsa îndreptată 
împotriva naţiunilor, ca duşmani tradiţionali ai lui Israel (vv. 1-8), 
continuată de un apel profetic la bucuria prilejuită de procesiunea 
victorioasă a Împăratului (vv. 9-10). În prima sa Apologie (32.6), Sfântul 
Iustin Martirul şi Filosoful face o legătură între Zaharia 9, 9 şi Facere 49, 
10-11: „Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele 
sale, până ce va veni împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele. Acela 
îşi va lega de viţă asinul Său, de coardă mânzul asinei Sale. Spăla-va în vin 
haina Sa şi în sânge de strugure veşmântul Său!”. Astfel, Sfântul Părinte 
arată că Iisus Hristos este cel „pentru care Împărăţia a fost păstrată”, iar în 
Dialogul cu iudeul Trifon (53, 2-4) vede în cei doi măgari menţionaţi în 
Matei 21, 9 două simboluri alegorice pentru evrei şi neamuri.49 

O a doua profeţie din cartea profetului Zaharia (13, 7) este 
introdusă, prin formula „(căci) scris este” (gr. gegraptai), de către Sfântul 
Matei în 26, 31, cu referire la prinderea lui Iisus şi la gestul de laşitate al 
apostolilor (în contrast cu afirmaţia lui Petru, din v. 35: „Petru i-a zis: Şi de 
                         
47 „Neam viclean şi adulter cere semn şi semn nu se va da lui, decât numai semnul lui Iona. 
Şi lăsându-i, a plecat”. 
48 Cf. ULRICH LUZ, Matthew 8-20: A Commentary, Vol.  II, Translated by James E. 
Crouch, Coll. „Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible”, Fortress 
Press, Minneapolis, 2001, p. 216-217.   
49 C.A. HAM, The Coming King and the Rejected Shepherd…, p. 39-44. 
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ar fi să mor împreună cu Tine, nu mă voi lepăda de Tine. Şi toţi ucenicii au 
zis la fel.”). Citarea are o paralelă în Marcu 14, 27 (pe care am analizat-o în 
detaliu mai sus) şi, chiar dacă diferă puţin,50 totuşi ea este plasată în acelaşi 
context al finalului Cinei celei de Taină.51 

Relatarea despre moartea lui Iuda Iscarioteanul (cf. Matei 27, 3-10) 
întrerupe naraţiunea despre Procesul Mântuitorului înaintea lui Ponţiu Pilat 
(cf. vv. 1-2; 11-26). Episodul descrie încercarea lui Iuda de a înapoia cei 
„treizeci de arginţi” pe care îi primise în schimbul „predării” (cf. gr. 
paradidomi) Învăţătorului său (vv. 3-5; cf. 26, 14-15), precum şi 
determinarea arhiereilor de a folosi aceşti bani cu „preţ de sânge” (v. 6) 
pentru cumpărarea Ţarinii Olarului, care va fi folosită „pentru îngroparea 
străinilor” (v. 7), devenită astfel „Ţarina Sângelui” (v. 8). Apoi, 
Evanghelistul continuă: „Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia 
proorocul, care zice: Şi au luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe 
care l-au preţuit fiii lui Israel, şi i-au dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a 
spus mie Domnul” (vv. 9-10). Cu toate acestea, deşi se invocă în mod clar 
numele profetului Ieremia (vezi 19, 1-13, sau, mai puţin probabil, 18, 1-2 
sau 32, 7-9),52 formularea citării indică faptul că aceasta are legătură şi cu 
Zaharia 11, 12-13: „Şi le-am zis: Dacă socotiţi cu cale, daţi-Mi simbria, iar 
dacă nu, să nu Mi-o plătiţi. Şi Mi-au cântărit simbria Mea treizeci de arginţi. 
Atunci a grăit Domnul către Mine: Aruncă-l olarului preţul acela scump cu 
care Eu am fost preţuit de ei. Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am 
aruncat în vistieria templului Domnului, pentru olar”.53 Mai mult decât atât, 
citarea se încheie printr-o imagine referitoare la porunca dată lui Moise, 
prezentă în mai multe locuri din Pentateuh, cum ar fi, de exemplu, Ieşire 9, 
12: „Dar Domnul a învârtoşat inima lui Faraon şi nu i-a ascultat, cum zisese 
Domnul lui Moise”. Această combinaţie creativă de citări şi aluzii la 
scrierile Vechiului Testament face dificilă o concluzie cu privire la sursa 
folosită de Sfântul Matei: Textul Masoretic sau Septuaginta? Se pare că 
unele formulări au fost modificate pentru a se potrivi cu naraţiunea, cum ar 
fi, de exemplu, faptul că arginţii nu au fost aruncaţi „pentru olar”, ci mai 
degrabă cu fost folosiţi pentru a cumpăra Ţarina Olarului. Textul mateean se 
concentrează, aşadar, pe folosirea celor „treizeci de arginţi” pentru a 

                         
50 Şi Matei pune verbul la persoana I singular, ca şi cum Dumnezeu ar fi Cel care vorbeşte. 
51 IBIDEM, p. 78-83. 
52 Vezi MICHAEL KNOWLES, Jeremiah in Matthew's Gospel: The Rejected-Prophet 
Motif in Matthaean Redaction, Coll. JSNTSup 68, Sheffield Academic Press, Sheffield, 
1993, p. 60-67.  
53 Unele manuscrise (nu dintre cele mai bune) înlocuiesc „Ieremia” cu „Zaharia”, pentru că 
pasajul citat este din cartea profetului Zaharia. Aceasta este ultima profeţie 
veterotestamentară despre care Evanghelistul accentuează că „se împlineşte” în Persoana 
lui Hristos. 
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cumpăra această ţarină de către arhierei, în speranţa că, făcând aceasta, Îl 
vor putea respinge pe Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu şi se vor dezvinovăţi de 
vina morţii Acestuia, sub scuza că astfel au respectat porunca Domnului.54  

 
Profeţii mici în Sfânta Evanghelie după Luca  
Specialiştii au remarcat faptul că în Evanghelia Sfântului Luca există 

câteva referinţe care pot fi atribuite Profeţilor mici ai Vechiului Testament 
(preluate, cel mai probabil, dintr-o versiune a Septuagintei): Maleahi 3, 1 în 
Luca 7, 27 (cf. Matei 11, 10; Marcu 1, 2); Miheia 7, 6 în Luca 12, 53 (cf. 
Matei 10, 35-36) şi Osea 10, 8 în Luca 23, 30.55 În primele două cazuri, 
citările din profeţii Maleahi şi Miheia par să reflecte o readaptare a tradiţiei 
sinoptice (aşa cum le-am prezentat mai sus).56  

Citatul din Osea 10, 8 redat de Sfântul Luca (23, 28-30), reflectă o 
tradiţie alexandrină a Septuagintei: „Şi întorcându-Se către ele, Iisus le-a 
zis: Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine, ci pe voi plângeţi-vă şi 
pe copiii voştri. Căci iată, vin zile în care vor zice: Fericite sunt cele sterpe 
şi pântecele care n-au născut şi sânii care n-au alăptat! Atunci vor începe să 
spună munţilor: Cădeţi peste noi; şi dealurilor: Acoperiţi-ne”. Versetele 27-31 
ale capitolului 23 redau „Drumul Crucii” Mântuitorului spre Golgota (lat. 
Via Dolorosa) şi apar doar în textul lucan. Imperativele „acoperiţi-ne” (gr. 
pesete eph’ hemas) şi „cădeţi peste noi” (gr. kalypsate hemas) sunt aici (v. 30) 
inversate, faţă de textul iniţial: „Pustiite vor fi înălţimile de la Aven, păcatul 
lui Israel; spini şi ciulini să crească deasupra altarelor lor! Atunci vor grăi 
către munţi: Acoperiţi-ne!, iar colinelor: Cădeţi peste noi!” (Osea 10, 8). 
Această ordine se regăseşte în grupul manuscriselor alexandrine ale 
Septuagintei şi se pare că Evanghelistul a avut acces la un astfel de 
document scris.57  

                         
54 RAYMOND E. BROWN, The Death of the Messiah: A Commentary on the Passion 
Narratives in the Four Gospels, Coll. ABRL, Doubleday, New York, 1994, p. 652. 
55 Cf. HELMUT UTZSCHNEIDER, Flourishing Bones: The Minor Prophets in the New 
Testament, în Septuagint Research: Issues and Challenges in the Study of the Greek Jewish 
Scriptures, Edited by W. Kraus and R.G. Wooden, Coll. SBLSCS 53, Society of Biblical 
Literature, Atlanta, 2006, p. 276-278.  
56 „Acesta este cel despre care s-a scris: Iată trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu care 
va găti calea Ta, înaintea Ta” (Luca 7, 27); „Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? 
Vă spun că nu, ci dezbinare. Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinaţi: trei 
împotriva a doi şi doi împotriva a trei. Dezbinaţi vor fi: tatăl împotriva fiului şi fiul 
împotriva tatălui, mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii 
sale şi nora împotriva soacrei” (Luca 12, 51-53). 
57 HUUB Van De SANDT, The Minor Prophets in Luke-Acts, în The Minor Prophets in the 
New Testament, Edited by Maarten J.J. Menken and Steve Moyise, T&T Clark, London – 
New York, 2009, p. 60-61. 
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După cum au remarcat numeroşi exegeţi, Osea 9, 10 constituie 
începutul unei noi etape în scrierea profetică, ce se caracterizează printr-o 
reflecţie asupra tradiţiilor timpurii ale lui Israel: clauza „ca pe nişte struguri 
în pustiu” corespunde secvenţei „Israel a fost o vie mănoasă, care dădea rod 
din belşug” (10, 1a). Pasajul din Osea 9, 10-17 are o structură circulară: 
aflarea lui Israel în pustiu (v. 10) este zădărnicită de respingerea sa 
ulterioară (v. 17). Odată ajunşi la limita terenului fertil, strămoşii lui Israel 
au căzut în numeroase tentaţii şi în desfrânare. Frumuseţea este îndepărtată de 
Israel, fecunditatea este redusă (v. 11), părinţii sunt privaţi de urmaşi (v. 12), 
iar copiii lor sunt predaţi pentru sacrificare (v. 13). În v. 14, vocea profetului 
este diferită de cea a lui Dumnezeu, care până la acel moment a vorbit prin el. 
Acum profetul rosteşte rugăciunea şi cere o pedeapsă aparent uşoară: „Dă-le 
lor, Doamne, ceea ce trebuie să le dai! Dă-le lor pântece sterp şi sâni fără 
lapte!”. Chiar dacă naşterea de prunci este considerată un semn vital al 
binecuvântării lui Dumnezeu (cf. Facere 15, 5; Deuteronom 30, 5-10), 
pedeapsa infertilităţii este una uşoară în comparaţiile cu urgiile ce vor urma. 
Versetul 16 se reîntoarce la ameninţările expuse în vv. 12-13: „Efraim va fi 
trântit la pământ; rădăcina lui se va usca. Nu va mai avea de loc rod! Şi când 
vor avea fii, Eu voi ucide pe feciorii lor iubiţi”. Sterilitatea femeilor şi 
uciderea pruncilor sunt reprezentate acum prin intermediul metaforei 
copacului uscat de la rădăcină.58 

Şi pericopa din Osea 10, 1-8 reprezintă, de asemenea, o unitate 
textuală independentă. Versetele 1-2 se referă la distrugerea altarelor şi a 
pietrelor „de aducere aminte”. Vinovăţia lui Israel (vv. 3-5) atrage după sine 
porunca pedepsei, expuse în vv. 6-8. În loc să fie cinstit, credincios şi drept, 
Israel se închină viţelului casei lui On din Bet-Aven, iar preoţii săi au căzut 
în idolatrie. Ultimele două versete ale secţiunii (vv. 7-8) descriu „urâciunea 
pustiirii” şi ruşinea lor. Punctul culminant al acestei imagini îl reprezintă 
tocmai v. 8: Israelul imploră uşurarea din faţa pedepsei iminente pentru 
apostazia sa, cerându-i lui Yahweh să provoace un mare cutremur, astfel 
încât munţii şi dealurile să cadă peste el şi să-l acopere. În Luca 23, 27-31, 
autorul sfânt pare să lege Răstignirea Mântuitorului de catastrofa care a lovit 
Ierusalimul, făcând aluzie la profeţia lui Osea. Naraţiunea lucană 
anticipează pedeapsa cumplită pentru păcatul liderilor iudei săvârşit 
împotriva lui Iisus. Pasajul nu se referă numai la Osea 10, 8, ci conţine, de 
asemenea, şi alte elemente suplimentare, prezente în Osea 9-10 (e.g. 
pedeapsa suferită atât de către cei vinovaţi, cât şi de copiii lor; declaraţia 
ameninţătoare împotriva Ierusalimului; considerarea femeilor sterpe drept 
„binecuvântate” din cauza dezastrului îngrozitor etc.). În fine, v. 31 conţine 

                         
58 F. TANDY, Hosea, Coll. Readings: A New Biblical Commentary, Sheffield Academic 
Press, Sheffield, 1995, p. 111-131.  
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un argument a minori ad maius: „Căci dacă fac acestea cu lemnul verde, cu 
cel uscat ce va fi?”. Dacă focul este atât de încins acum încât Îl răstignesc pe 
Domnul cel nevinovat şi fără de prihană, cu atât mai rea va fi soarta celor 
vinovaţi, „cu rădăcina uscată”: „Dumnezeul meu îi va arunca de la Sine, că 
nu au ascultat de El. Să rătăcească printre neamuri!” (Osea 9, 16).59 

 
Profeţii mici în Sfânta Evanghelie după Ioan 
Sfântul Ioan Teologul a văzut, asemenea celorlalţi trei Sfinţi 

Evanghelişti (sinoptici), colecţia scrierilor Profeţilor mici ca pe o singură 
carte (un veritabil „Dodekapropheton”), însă, în utilizarea reală a acestui 
corpus dovedeşte o preferinţă clară pentru profeţia lui Zaharia (în special 
pentru partea eshatologică a acesteia, cap. 9-14). Aceste capitole au avut o 
foarte mare importanţă în creştinismul primar, fiind adesea puse în legătură 
în special cu Patimile şi moartea lui Iisus Hristos.60 Astfel, Sfânta 
Evanghelie după Ioan conţine două referinţe evidente la Profeţii mici, 
ambele preluate din cartea Profetului Zaharia: Zaharia 9, 9 în Ioan 12, 15 şi 
Zaharia 12, 10 în Ioan 19, 37. Pe lângă acestea două, toate celelalte aluzii 
din teologia Profeţilor mici întâlnite în Evanghelia ioaneică constituie un 
element secundar cu caracter general de citare veterotestamentară (fie ca o 
completare, fie ca un substituit).61 

Conform naraţiunii ioaneice despre Intrarea Domnului în Ierusalim 
(12, 12-19), mulţimea Îl întâmpină pe Iisus cu cuvintele Psalmului 117, 25-
26: „O, Doamne, mântuieşte! O, Doamne, sporeşte! Binecuvântat este cel ce 
vine întru numele Domnului; binecuvântatu-v-am pe voi, din casa 
Domnului”. Apoi, Domnul găseşte un asin tânăr şi se aşază pe el, „precum 
este scris: Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, şezând pe 
mânzul asinei” (Ioan 12, 14b-15). Traducerea greacă a textului din Zaharia 
9, 9 (pe care am redat-o puţin mai sus, în secţiunea ce se referă la Matei 21, 
5) diferă în anumite puncte de textul din Ioan 12, 15. Mai întâi, Sfântul Ioan 
oferă un text mai scurt: secvenţa „fiica Ierusalimului” lipseşte, fiind reţinută 
doar „fiica Sionului” (gr. thygater Sion); din cele patru atribute ale 
Împăratului care vine rămâne numai unul: „șezând pe mânzul asinei” (gr. 

                         
59 Întregul pasaj contrastează, astfel, cu spusele de odinioară (fără îndoială, un macarism 
lucan!) ale unei femei din mulţime: „Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt 
sânii pe care i-ai supt!” (Luca 11, 27). 
60 CHARLES HAROLD DODD, According to the Scriptures: The Sub-Structure of New 
Testament Theology, Nisbet, London, 1952, p. 64-67.  
61 Iată câteva exemple de aluzii la textele Profeţilor mici în Evanghelia Sfântului Ioan: 
Zaharia 14, 8 în Ioan 7, 38; Zaharia 14, 21 în Ioan 2, 16; Zaharia 1, 5 în Ioan 8, 52-53; 
Zaharia 13, 7 în Ioan 16, 23; Sofonie 3, 13 în Ioan 1, 47; Sofonie 3, 16 în Ioan 12, 15; 
Maleahi 3, 23 în Ioan 1, 21; Maleahi 3, 1 în Ioan 3, 28; Maleahi 2, 10 în Ioan 8, 41; Miheia 
5, 1 în Ioan 7, 42; Iona 1, 12-15 în Ioan 11, 50. 
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kathemenos epi polon onou). Apoi, îndemnul iniţial adresat „fiicei Sionului” 
(„bucură-te foarte”) devine „nu te teme” (gr. me phobou),62 iar explicaţia „la 
tine” este, de asemenea, omisă. Mai mult, expresia „călare pe asină, pe 
mânz” este schimbată în „şezând pe mânzul asinei”.63 În fine, expresia „fiul 
celei de sub jug” este şi ea ignorată.64 Schimbarea operată în Evanghelia a 
IV-a provine, cel mai probabil, din dorinţa de a adapta textul profetic la 
contextul său actual (sunt reţinute, de fapt, cele două puncte esenţiale: 
demnitatea împărătească a Mântuitorului şi totodată intrarea Sa smerită în 
Cetatea Sfântă, şezând pe un mânz). Formula care introduce citarea 
(„precum este scris”; cf. gr. kathos estin gegrammenon) este specifică 
Sfântului Ioan (vezi şi Ioan 2, 17; 6, 31. 45; 10, 34). De asemenea, vv. 16-18 
din acelaşi capitol 12 reprezintă un episod specific ioaneic, cu caracter 
anamnetic: „Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar când S-a 
preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea I le-au făcut Lui. Deci 
da mărturie mulţimea care era cu El, când l-a strigat pe Lazăr din mormânt 
şi l-a înviat din morţi”.65 Toate aceste indicii sugerează faptul că Sfântul 
Ioan a rescris episodul Intrării Domnului în Ierusalim într-o manieră 
teologică proprie, sprijinindu-se pe citatul preluat parţial din cartea 
profetului Zaharia.  

Tot Sfântul Ioan este cel care face o interesantă asociere teologică 
între străpungerea coastei lui Iisus Hristos cu suliţa de către un soldat roman 
(19, 34),66 şi o afirmaţie din acelaşi profet Zaharia (12, 10): „Atunci voi 
vărsa peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului duh de milostivire 

                         
62 Vezi Isaia 40, 9-11 şi Sofonie 3, 14-17 (şi, de asemenea, Marcu 6, 49-50 şi Matei 14, 26-27; 
Matei 17, 6-7, Luca 5, 9-10 şi Ioan 6, 19-20). 
63 Preferinţa pentru verbul grecesc „a şedea/ a sta” (gr. kathestai) reiese aici din încercarea 
autorul sfânt de a atrage atenţia asupra demnităţii împărăteşti a Mântuitorului Iisus Hristos 
(cf. Marcu 10, 37. 40; Fapte 12, 21-22; II Tesaloniceni 3, 21). Cartea III Regi foloseşte, de 
mai multe ori, în primul său capitol expresia „a şedea pe tron” (gr. kathestai epi tou 
thronou; cf. vv. 13, 17, 20, 24, 27, 30, 35, 46, 48), precum şi verbul compus „a se aşeza” 
(gr. epikathezein; cf. vv. 38, 44). 
64 Cf. M. J.J. MENKEN, The Minor Prophets in John’s Gospel, în The Minor Prophets in 
the New Testament, Edited by Maarten J.J. Menken and Steve Moyise, T&T Clark, London 
– New York, 2009, p. 81-82. 
65 După învierea lui Lazăr (cf. Ioan 11), mulţimea Îl percepe în mod greşit pe Mântuitorul, 
considerându-l un fel de „erou naţional”, un Mesia sau un Rege politic. Acest lucru este 
evident şi din folosirea „ramurilor de finic” (gr. ta baïa ton phoinikon), care au avut o 
conotaţie naţionalistă în timpul revoltei macabeilor (cf. I Macabei 13, 51), dar şi în legătură 
cu secvenţa „au ieşit în întâmpinarea Lui” (gr. exelthon eis hypantesin auto), ceea ce 
sugerează aşteptarea unui rege. Pe de altă parte, Iisus intră în Ierusalim călare pe un mânz, 
arătând că este Împăratul paşnic din Zaharia 9, 9-10 (cf. Ioan 6, 14-15). Mulţimea Îl 
înţelege din nou greşit, ca pe un Rege ce inspiră teamă, prin urmare Evanghelistul foloseşte 
sintagma „nu te teme”.  
66 „Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă”. 
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şi de rugăciune, şi îşi vor aţinti privirile înspre Mine, pe Care ei L-au 
străpuns (gr. kai epiblepsontai pros me anth’ on katorchesanto) şi vor face 
plângere asupra Lui, cum se face pentru un fiu unul născut şi-L vor jeli ca pe 
cel întâi născut”. Felul în care Evanghelistul redă această profeţie ne arată 
faptul că, în rândul primilor creştini, aceasta circula şi ca o mărturie despre 
cea de-a Doua Venire a Domnului: „Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia 
lui e adevărată; şi acela ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeţi. Căci s-au 
făcut acestea, ca să se împlinească Scriptura: Nu I se va zdrobi nici un os. Şi 
iarăşi altă Scriptură zice: Vor privi la Acela pe care L-au împuns (gr. 
opsontai eis hon exekentesan)” (19, 35-37).67 Într-adevăr folosirea verbului 
mai slab horao = „a vedea” în locul verbului epiblepein = „a privi (către)”, 
din Septuaginta, denotă o interpretare eshatologică în Biserica primară 
relativ la Zaharia 12, 10, întrucât grecescul horan este folosit adesea în 
literatura neotestamentară pentru a vorbi despre Parusia Domnului sau 
despre Împărăţia eshatologică (cf. Marcu 13, 26; Evrei 12, 14; I Ioan 3, 2 
etc.).  

După cum se poate observa, citatul din profetul Zaharia urmează 
unei prime referinţe la „împlinirea Scripturii” (v. 36), care reprezintă de fapt 
o combinaţie între cuvintele Psalmului 33, 1968 şi interdicţia de a nu strivi 
niciun os din mielul pascal, întâlnită în Ieşire 12, 10. 46 (şi Numeri 9, 12).69 
Evanghelistul interpretează faptul că ostaşul roman nu a zdrobit fluierele 
picioarelor lui Iisus Hristos (19, 32-33), pentru că Acesta este „Mielul lui 
Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii” (1, 29. 36). Pe de altă parte, cea de-a 
doua referinţă la „Scriptură” (v. 34; cf. Zaharia 12, 10) nu trebuie privită 
stricto sensu (un număr limitat de oameni L-au văzut pe Mântuitorul 
„spânzurat pe lemn”), ci şi ca o împlinire a mesajului Evangheliei ca întreg: 
„Iar acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui” (Ioan 20, 31). Aceasta 
înseamnă că şi alte pasaje ioaneice ne ajută în înţelegerea „vederii lui 
Hristos” cu credinţă spre dobândirea vieţii veşnice (sau uneori chiar cu 
necredinţă spre osânda cea veşnică). Astfel, un prim pasaj care rezonează 
foarte mult cu această idee este cel din Ioan 3, 14-15: „Şi după cum Moise a 
înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, ca tot cel ce 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (cu paralelă în Ioan 8, 28 şi 
12, 32-33; cf. Numeri 21, 8-9). Se poate înţelege de aici că tot cel ce va privi 

                         
67 M. J.J. MENKEN, The Minor Prophets in John’s Gospel…, p. 86. 
68 „Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi”. 
69 „Să nu lăsaţi din el pe a doua zi şi oasele lui să nu le zdrobiţi. Ceea ce va rămâne pe a 
doua zi să ardeţi în foc… Să se mănânce în aceeaşi casă; să nu lăsaţi pe a doua zi; carnea să 
nu o scoateţi afară din casă şi oasele să nu le zdrobiţi”; „Să nu lase din ele pe a doua zi, nici 
oasele să nu le zdrobească; şi să le săvârşească după toată rânduiala Paştilor”. Conform 
unei credinţe iudaice, integritatea scheletului era o condiţie esenţială pentru înviere. 
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cu credinţă la cel Răstignit (i.e. „la Acela pe care L-au împuns”) se va 
mântui. Această interpretare stă în deplin acord cu folosirea de către Sfântul 
Ioan a verbelor ce se referă la vederea/ privirea lui Hristos cu credinţă (cf. 6, 
40; 12, 45; 14, 9 etc.) sau, dimpotrivă, cu necredinţă (cf. 6, 36; 15, 24 etc.). 
Numai cei credincioşi Îl pot vedea pe Domnul Înviat (spre deosebire de 
„lumea” necredincioasă; cf. 14, 18-24), iar Acesta se arată ucenicilor Săi, 
purtând semnele cuielor şi ale suliţei cu care a fost împuns (cf. 20, 20. 25. 
27). De aceea putem spune că citatul din profetul Zaharia poate fi pus în 
legătură şi cu următorul capitol din Ioan (20), în care verbul horan = „am 
văzut” este pus în legătură directă cu secvenţa „pe Domnul Înviat” (cf. vv. 
18, 20, 25, 29). Nu întâmplător îi spune Mântuitorul lui Toma „Geamănul”: 
„Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!” 
(Ioan 20, 29).70 Macarismul se referă, aşadar, la cei din generaţiile creştine 
de mai târziu, care nu L-au văzut pe Domnul Înviat decât cu ochii credinţei, 
pe baza mărturiei ucenicilor Săi. Credincioşii Îl gustă pe Domnul Înviat în 
Biserică, prin Sfânta Euharistie, având privirile aţintite spre „Cel pe care L-
au împuns”. Martorul ocular menţionat în Ioan 19, 35 îi reprezintă pe toţi 
credincioşii, iar privirea sa îndreptată către Iisus cel Răstignit reprezintă o 
împlinire mesianică a profeţiei lui Zaharia: „Şi cel ce a văzut a mărturisit şi 
mărturia lui e adevărată; şi acela ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeţi”. 

 
Abstract: “The Role and the Importance of the Old Testament’s Minor 
Prophets in the Theology of the Holy Gospels”  
The “Book of the Twelve” Minor Prophets of the Old Testament have been 
renowned in the history of the chosen people by keeping alive the hope of 
salvation in Israel and the righteous judgment of Yahweh on His people. 
This is most likely the reason why the Four Holy Gospels of the New 
Testament cite them quite often (or use sometimes allusions to their 
writings). Thus, in the St. Mark’s Gospel there are two quotations and more 
allusions, which generally rely on the text of the Septuagint, and have as 
their main theme the eschatological events and the description of the Final 
Judgment. At the same time, St. Matthew’s Gospel contains ten such 
quotations (more than any other prophetic collection), taken from: Hosea, 
Jonah, Micah, Zechariah and Malachi. The Evangelist usually interprets 
them in a messianic sense (directly or indirectly). In some cases, their 
fulfillment is typological. They are also used to substantiate the teaching of 
the Savior Jesus Christ on purity and righteousness, hypocrisy, and at the 
same time to describe the time of the Parousia. There are three relatively 
short quotations in the St. Luke’s Gospel (and four more quotes in the Acts 

                         
70 Vezi aici şi Asist. univ. dr. MIHAI CIUREA, «Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut» 
(Ioan 20, 29), în Revista „Mitropolia Olteniei”, nr. 9-12/2016, p. 160-173. 
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of the Apostles), which serve to legitimize the mission to the Gentiles. Their 
context in the Septuagint has certainly influenced their use and meaning 
within the blessed work. There are also two quotations and a series of 
allusions within the writing of St. John the Theologian, which especially 
support the Christological teaching of this "Spiritual Gospel" (cf. Clement 
of Alexandria). The author largely respects the early Christian tradition and 
interprets small prophets especially to support the principle that the Old 
Scriptures testify of Jesus Christ the Resurrected Lord. 
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Preoția în concepția Sfinților Vasile cel Mare şi  
Grigorie Teologul1 
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Încă din vremea lui Alexandru cel Mare exista obiceiul, care a fost 

păstrat și de iudei, ca ucenicul să-și aleagă învățătorul. Abia apoi, pentru o 
perioadă care varia, ucenicul trăia în proximitatea maestrului și îi devenea – 
am putea spune – casnic. Actul de alegere aparținea celui tânăr și demonstra 
curiozitate intelectuală, uimire față de perceptele unui filosof, dacă nu chiar 
dorința reală de a trăi înțelept. Din Evanghelii aflăm că nu așa s-au petrecut 
lucrurile cu ucenicii Mântuitorului. În pofida obiceiului, ei sunt aleși de 
Iisus să Îi urmeze și, pentru cuvântul Domnului, lasă toate.3 Nu ei aleg. Ei 
răspund unei alegeri a cărei finalitate nu o cunosc inițial. Acest fapt rămâne 
definitoriu pentru întreaga lor misiune în lume. Parafrazând cuvintele 
Sfântului Pavel, slujirea Apostolilor este bunăvoire a lui Dumnezeu, Care i-a 
chemat prin harul Său să binevestească (Ga 1, 15-16). La un anumit nivel, 
chipul în care Apostolii sunt aleși este paradigmatic pentru întreaga slujire 
sacerdotală. Precum în cazul lor, candidații la preoție sunt aleși prin 
bunavoire a lui Dumnezeu. Nu este un act de constrângere; este o rânduire 
ce trece dincolo de puterea omenească de înțelegere. Taina preoției este 
alegere care imprimă omului puterea de a mijloci. În chip dumnezeiesc, 
actul liturgic prin care se rânduiesc preoți, reconfirmă statutul lor de ucenici 
ai Mântuitorului. 

Dacă Taina preoției este legată de conștiința uceniciei, ar fi folositor 
să vedem ce semnificație practică are această relație. O astfel de căutare își 
află răspuns în viețiile și scrierile Sfinților Vasile cel Mare şi Grigorie 
Teologul. 

 
 

                         
1 Prelegere susținută la Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, la 30 ianuarie 2019, la Facultatea 
de Teologie din Craiova. 
2 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie. 
3 Pr. prof. JOSEPH ALLEN, „A meditation on the Art of Ministry: No Less Than Peter”, în 
St. Vladimir’s Theological Quarterly, vol. 33 (1989), nr. 3, pp. 276-8. 
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Preoția la Sfântul Vasile cel Mare 
În scrierile Sfântului Vasile cel Mare nu există o prezentare 

sistematică asupra slujirii preoțești.4 Paradoxal, portretul sacerdotului 
exprimat, pe de o parte, din însăși viețuirea Sfântului și schițat, pe de altă 
parte, în diferite epistole, în scrierile ascetice și în tratatele alcătuite de 
Capadocian, s-a impus de timpuriu în spațiul răsăritean.5 Este o dovadă în 
plus că experiența întemeiază teologhisirea. Așadar, pentru că viața 
Sfântului Vasile oferă reperele necesare unei sistematizări a concepției sale 
despre slujire, merită să recuperăm acele elemente definitorii experienței 
Sfântului. 

Un prim element definitoriu pentru viața Sfântului Părinte este 
asceza. Majoritatea figurilor sacerdotale pe care le elogiază se remarcă prin 
rigoarea vieții duhovnicești. La capătul celălalt, sunt numeroase pasaje în 
care Ierarhul critică lipsa unei rânduieli ascetice și lipsa evlaviei.6 Viziunea 
                         
4 Este adevărat că există un Cuvânt pentru instalarea preoţilor pus pe seama Sfântului 
Vasile cel Mare, însă textul în sine nu explică semnificaţia slujirii preoţeşti. Mai mult, 
autenticitatea textului este îndoielnică. Cuvântul Sfântului – mi-a fost semnalat de Pr. conf. 
CONSTANTIN BĂJĂU, căruia îi mulţumesc şi pe această cale – a fost tradus în limba 
română în repetate rânduri, cea mai recentă traducere aparţinând Pr. prof. NICOLAE 
PETRESCU şi fiind publicată în Mitropolia Banatului, anul 1979, vol. 29, nr. 4-6, pp. 327-
8. Principalele afirmaţii ale Cuvântului au fost comentate teologic de Pr. prof. Ioan 
MOLDOVEANU, „Chipul preotului dup Sfântului Vasile cel Mare”, în EMILIAN 
POPESCU și MIHAI OVIDIU CAȚOI (ed.), Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1630 de 
ani, Studia Basiliana, vol. 3, București, Ed. Basilica, 2009, pp. 453-61. Vezi, în special, pp. 
459-60. În esenţă, Cuvântul este o suită de sfaturi practice privind slujirea preoţească, unde 
se trece de la deminitatea slujirii la probleme legate de împărtăşirea credincioşilor şi 
săvârşirea Sfintei Liturghii. 
5 Detalii la ANDREA STERK, Renouncing the World, Yet Leading the Church. The Monk-
Bishop in Late Antiquity, London, Harvard University Press, 2004, pp. 66-76. 
6 Cf. SF. VASILE CEL MARE, Epistole, în coll. PSB, seria nouă, vol. 3, traducere de pr. 
prof. Teodor Bodogae, ediție revăzută de Tudor Teoteoi, Bucureşti, Editura Basilica, 2010, 
pp. 66-70 (unde se vorbește despre desăvârșirea vieții) și pp. 172-75 (unde este descrisă 
răspândirea ereziei ariene și lipsa de demnitate a unora dintre slujitori). Vezi și Epistola 
trimisă către Sfântul Grigorie în jurul anului 361, unde se vorbește despre cugetul în liniște 
și dreapta măsură în asceză (pp. 30-6). În epistola către horepiscopi, scrisă la începutul 
episcopatului Sfântul spune: „Potrivit unei tradiții încetățenite de mult, nimeni nu putea 
ajunge slujitor al Bisericii decât după o foarte amănunțită cercetare. Întreaga lor viață era 
aspru controlată, supusă unei riguroase cercetări, dacă nu cumva erau clevetitori, bețivi, 
certăreți sau dispuși să meargă în războaie, dacă își înfrânau patimile tinerețiilor, încât să 
poată excela prin sfințenie, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. [...] în urma 
neglijenței în această problemă, ați dat voie preoților și diaconilor să introducă în Biserică 
pe toți nevrednicii pe care-i doreau ei, fără să le mai controleze viața, mânați doar de un 
sentiment pe care-l explică înrudirea, prietenia sau alt motiv de simpatie. De aceea, cu toate 
că poți număra în fiecare târg mulți slujitori, totuși nu-i nici unul din ei vrednic să se 
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vasiliană prezintă o atât de strânsă legătură între asceză și preoție, încât pare 
că între cele două lucrări nu poate exista distanță. Slujirea preoțească are 
nevoie de primenire personală, fiind sfințire și cale către sfințenie. Slujirea 
nu este statut, nici simplă rânduire funcțională necesară unei organizări 
ecleziale. Nu este un bun care, odată primit, a intrat în posesia omului. Ea 
este stare existențială de la care omul poate cădea, este chemare 
dumnezeiască și presupune un neîntrerupt răspuns. Relația aceasta 
simbiotică dintre preoție și asceză este sugerată de o distincție subtilă pe 
care Sfântul o face în epistola către Amfilohie, scrisă în anul 375. 
Exlplicându-și deciza privind cazul unui preot care a încheiat o căsătorie 
necanonică, Capadocianul arăta: „[...] am hotărât ceea ce se cădea, adică să 
poată avea și el scaun în Biserică, dar de la celelalte activități preoțești să fie 
îndepărtat, căci este de ajuns pentru un om, care este în situația lui, că i s-a 
dat iertare. Ca să binecuvintezi pe altul când tu trebuie să-ți îngrijești 
propriile tale răni e o nepotrivire; când binecuvintezi împărtășești sfințenie. 
Or, cine n-are sfințenie, pentru că a păcătuit din neștire, cum s-o dea 
altuia?”7 Judecata Sfântului Vasile face evidentă o deosebire între tagmă și 
lucrare, întrucât preotul căzut rămâne în rândul clericilor – își păstrează 
scaunul în Biserică –, dar nu își mai poate exercita slujirea. 

Trebuie, totuși, precizat că unitatea dintre preoție și asceză nu face 
din Sfântul Vasile un adept al exceselor sau al formelor radicale de 
nevoință. Regulile sale morale, de pildă, dau prioriate faptelor în care se 
vădește iubirea față de Dumnezeu și de aproape, eforturile de mortificare a 
trupului fiind secundare. Formele de nevoință nu sunt indicatori per se ai 
sfințeniei vieții și nici nu sunt cel dintâi argument pentru alegerea unui 
preot. Lămuritoare sunt acele expresii ascetice în care transpare iubirea: 
iubirea ce imită pe Hristos.8 În aceste făptuiri se rezumă legătura dintre 

                                                               
apropie de altar, după cum recunoașteți voi înșivă că vă aflați în mare lipsă de oameni, din 
care să-i puteți alege pe cei mai buni” (pp. 130-1). 
7 IBIDEM, pp. 300-1. 
8 SF. VASILE CEL MARE, Cuvinte ascetice, în coll. PSB, seria nouă, vol. 5, traducere de 
Isabela Alina Panainte, Florin Filimon, Laura Enache, Octavian Gordon și diac. Nicolae 
Mogage, studiu introductiv de pr. prof. Vasile Răducă, Bucureşti, Editura Basilica, 2013, p. 
552: „Fă-te imitator al lui Hristos, și nu al antihristului; al lui Dumnezeu; al Stăpânului; și 
nu al fugarului; al Celui Milostiv; și nu al celui fără de milă; al Iubitorului de oameni, nu al 
urâtorului de oameni, al celor din cămara de nuntă, și nu al celor din întuneric. Nu te grăbi 
să dai porunci fraților, ca să nu așezi povara păcatelor altuia pe grumazul tău”. Cf. și IDEM, 
Despre Botez, în coll. PSB, seria nouă, vol. 4, traducere de ierom. Policarp Pîrvuloiu, 
Bucureşti, Ed. Basilica, 2011, p. 237: „ [...] este evident și mai presus de orice tăgadă că, în 
lipsa iubirii, chiar dacă ar fi ținute rânduielile și îndreptările [Legii] ori ar fi păzite toate 
poruncile Domnului și s-ar pune în lucrare cele mai mari harisme, toate faptele ar fi socotite 
ca fărădelege, nu fiindcă harismele și îndreptările ar fi considerate astfel, după propria 
rațiune, ci fiindcă [Dumnezeu ia în considerare intențiile acestora]...”. 
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slujire și asceză. Deloc întâmplător, figura patristică la care Sfântul Vasile 
recurge constant pentru a-și proba viziunea despre cler este Sfântul Grigorie 
Taumaturgul, cel care, asumând responsabilitatea arhierească, a păstrat 
dorul după isihie și a dovedit dreaptă măsură.9 

Al doilea element definitoriu vieții Sfântului Vasile și, implicit, 
concepției sale despre preoție este cunoașterea Scripturii. Încă din timpul 
retragerii în Pont, Sfântul Vasile îi scria prietenului său Grigorie, viitorul 
episcop al Constantinopolului, despre importanța cercetării Bibliei. Lectura 
ei este „cale de căpetenie pentru descoperirea adevărului mântuitor”,10 când 
însoțește nevoința, rugăciunea și smerita-cugetare. Mai târziu, în Regulile 
mici, la întrebarea privind folosul lecturii scripturistice, Sfântul corelează 
cunoașterea dobândită din acest studiu întâietății bisericești. Protosul și cei 
cărora le este încredințată îndrumarea trebuie să fie instruiți în cuvântul 
Scripturii.11 Având în vedere că Sfântul Vasile folosește arareori termeni 
consacrați, care să indice poziția diferită în comunitate – precum 
ʽepiskoposʼ–, ci obișnuiește să se refere la treptele clericale prin titluri care 
evocă interdependența dintre întâi-stătător și ekklesia – precum ʽprotosʼ sau 
ʽîmpreună-slujitorʼ,12 - se înțelege că Ierarhul considera cunoașterea 
Scripturii indispensabilă oricărei slujiri bisericești. Pentru Capadocian, 
această cunoaștere este vedere tainică a lui Dumnezeu: „[...] nu este cu 
putinţă ca măreţia şi slava lui Dumnezeu, fiind necuprinse de cuvânt şi 
neajunse cu mintea, să fie înfăţişate sau înţelese într-un singur cuvânt sau 
într-un singur cuget; ci prin mai multe cuvinte, şi acelea potrivite pe 
înţelesul nostru, de-abia le-a vorbit în chip tainic celor curaţi la inimă 
Scriptura de Dumnezeu însuflată, ca printr-o oglindă. Căci vederea lui 
Dumnezeu faţă către faţă şi cunoaşterea desăvârşită se vor da celor vrednici, 
                         
9 IDEM, Despre Duhul Sfânt, în coll. PSB, vol. 12, traducere, note şi indici de pr. prof. 
Constantin Corniţescu şi pr. prof. Teodor Bodogae, Bucureşti, Ed. IBMBOR, 1988, p. 87: 
„Dar pe Grigorie cel Mare [al Neocezareeii] și cuvântările lui unde să-l punem? Oare nu cu 
apostolii și profeții? El a fost un bărbat care a umblat în același Duh ca și aceia, a călcat pe 
urmele sfinților și a împlinit cu exactitate în toată viața sa morala evanghelică. Eu zic că am 
fi nedrepți dacă nu am enumera acel suflet printre cei care se află aproape de Dumnezeu, pe 
el, care a strălucit Biserica lui Dumnezeu ca o făclie”. Este adevărat că Eustaţiu de Sevasta 
a avut o puternică înrăurire asupra idealului ascetic al Sfântului Vasile, fiind primul său 
îndrumător în viaţa monahală. Totuşi, pentru că teologhisirea lui Eustaţiu nu s-a potrivit 
Bisericii şi nu a existat acord între făptuirile sale şi mărturia de credinţă niceeană, Sfântul 
Vasile nu s-a folosit în discursul public de autoritatea ascetică a episcopului de Sevasta.  
10 SF. VASILE CEL MARE, Epistole..., p. 33. 
11 IDEM, Regulile mici, în coll. PSB, seria nouă, vol. 5..., p. 444: „Fiind în general două 
categorii de frați, unii cărora li s-a încredințat conducerea și alții cărora li s-a rânduit 
supunerea și ascultarea, cu diferite harisme, cred că cel căruia i s-a încredințat grija și 
îndrumarea celor mulți trebuie să știe și să învețe toate, pentru ca pe toți să-i învețe voile lui 
Dumnezeu, fiecăruia arătându-i ceea ce i se cade”. 
12 ANDREA STERK, Renouncing the World..., p. 49. 
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potrivit făgăduinţei, în veacul ce va să fie”.13 În acest sens, lectura Scripturii 
este început al unui urcuș din slavă în slavă, a unei luminări 
îndumnezeitoare. 

Relația dintre preoție și cunoașterea scripturistică revine adesea în 
scrierile vasiliene. De cele mai multe ori, Sfântul evidențiază dimensiunea 
pastorală a acestei relații: fiind chemați să propovăduiască Adevărul, 
sacerdoții trebuie să guste din învățătura Scripturii și să se deprindă cu 
mărturia Bisericii.14 Prin această gustare puterile sufletești covârșesc poftele 
trupești și omul cunoaște gândurile cele înalte ale lui Dumnezeu.15 Pentru 
Sfântul Vasile cel Mare, Scripturile „sunt voia lui Dumnezeu, la care 
creștinul trebuie să se conformeze fără rezerve”.16 Dar cunoașterea corectă a 
voii dumnezeiești este condiționată de dobândirea Sfântului Duh. De aceea, 
deși sunt mai puține, pasajele unde relația dintre slujire și cunoaștere este 
prezentată în cheia identității harismatice sunt definitorii pentru gândirea 
Capadocianului. Același Duh Care a inspirat profeții luminează acum pe cel 
așezat în Biserică să propovăduiască. În fond, cunoașterea pe care omul o 
dobândește din lectura Scripturii este identică acelei cunoașteri pe care o 
face în sinaxa eclezială, întrucât în ambele contexte Duhul Sfânt deschide 
mintea spre înțelegere.17 Așadar, nu există despărțire sau singularizare în 
Biserică, fără a se naște riscul de a pierde înfățișarea scripturistică a 
Adevărului. La fel, nu există viețuire după Scriptură, dacă ești despărțit de 
comunitatea Duhului. Indiferent dacă propovăduiești sau asculți – afirma 
Sfântul Vasile cel Mare – trebuie să te sârguiești a dobândi simțurile 

                         
13 SF. VASILE CEL MARE, Cuvinte ascetice..., p. 525. Cf. și comentariul la psalmul 45 în 
IDEM, Omilii la Psalmi, în coll. PSB, seria nouă, vol. 4, traducere de ierom. Policarp 
Pîrvuloiu, Bucureşti, Ed. Basilica, 2011, pp. 525-6: „Cel drept bea acum apă vie, dar o va 
bea mai târziu mai din belșug, când va fi înscris drept cetățean în cetatea lui Dumnezeu. 
Acum bea prin oglindă și ghicitură, pentru că înțelege puțin câte puțin din contemplările 
dumnezeiești; atunci va primi întreagă revărsarea fluviului, în stare să inunde cu bucurie 
toată cetatea lui Dumnezeu. Ce ar putea fi fluviul lui Dumnezeu decât Duhul cel Sfânt...” 
(p. 525). 
14 Vezi IDEM, Regulile morale, în coll. PSB, seria nouă, vol. 5..., pp. 163-84. 
15 Este demn de remarcat că învățătura dobândită din Scripturi rămâne gustare, nu 
„îmbuibare”, pentru că acum cunoaștem în parte (IDEM, Omilii la Psalmi..., pp. 479-500). 
16 THOMAS SPIDLIK, „L'idéal du monachisme basilien”, în Paul Jonathan Fedwick (ed.), 
Basil of Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hundredth Anniversary 
Symposium, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 1981, p. 363. 
17 Detalii la Pr. prof. ILIE MOLDOVAN, „Sensul duhovnicesc al înțelegerii Scripturii în 
concepția teologică a Sfântului Vasile cel Mare”, în EMILIAN POPESCU și ADRAIN 
MARINESCU (ed.), Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1630 de ani, Studia Basiliana, 
vol. 2, București, Ed. Basilica, 2009, pp. 288-90. Părintele identifică două condiții pentru 
înțelegerea duhovnicească a Scripturii: căutarea smerită și căutarea împreună cu întreaga 
Biserică (p. 292). 
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duhovnicești și înfățișarea cea după Scriptură.18 Ucenicul Domnului, mirean 
sau cleric, trăiește o anumită identitate în Duh cu profeții și Apostolii.19 

Cel de al treilea element definitoriu pentru concepția despre preoție a 
Sfântului Vasile cel Mare este smerita-cugetare. În Regulile morale, de 
pildă, ierarhul atenționează: „Nu se cuvine ca acela care propovăduiește 
cuvântul lui Dumnezeu să abuzeze de autoritatea sa spre defăimarea celor pe 
care îi păstorește și nici să se ridice împotriva lor, ci se cuvine, mai degrabă, 
ca treapta slujirii pe care o are să fie un temei pentru a-și arăta smerenia față 
de aceștia”.20 Pe cât de simplu este cuvântul Sfântului, pe atât este de 
lămuritor. Ni se atrage atenția că smerenia nu înseamnă pur și simplu 
umilință, adică timiditate și docilitate. Smerita-cugetare însoțeste autoritatea, 
se datorează unei puteri dăruite omului. Altfel spus, smerenia este dovada 
unei investiri duhovnicești, a unei proximități de tainele dumnezeiești. 
Semnificația acestei investiri se deslușește deplin, când considerăm tratatul 
Despre originea omului alcătuit de Capadocian. Acolo, sunt explicate 
motivele pentru care Adam este după chipul și chemat la asemănarea cu 
Dumnezeu prin apel tocmai la smerenie. Smerenia este, de această dată, 
caracteristică manifestării dumnezeiești. În loc să alcătuiască pe Adam după 
asemănarea Sa, arătându-Și slava și puterea, Dumnezeu a „îngăduit să fim 
noi înșine lucrătorii asemănării”, pentru ca noi înșine „să fim minunea pe 
care o laudă toți”.21 De la început, Preasfânta Treime își manifestă puterea 
smerindu-Se. Or, pe măsură ce omul se aproprie de tainele dumnezeiești, 
apropierea, care îl și împuternicești, îi întărește conștiința acestei manifestări 
smerite. Smerita-cugetare este participare la modul în care Dumnezeu Însuși 

                         
18 SF. VASILE CEL MARE, Regulile morale..., pp. 184-5. „Cei care nu cunosc Scripturile 
cu temeinicie trebuie să recunoască înfățișarea Sfinților în roadele Duhului: să-i primească 
pe cei care sunt astfel, iar pe cei care nu sunt, să-i respingă” (184). 
19 Pr. prof. IOAN CHIRILA, „Repere pentru o lectură duhovnicească a Sfintei Scripturi în 
viziunea exegetică a Sfântului Vasile cel Mare”, în EMILIAN POPESCU și MIHAI 
OVIDIU CAȚOI (ed.), Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1630 de ani, Studia Basiliana, 
vol. 3, București, Ed. Basilica, 2009, p. 135. 
20 SF. VASILE CEL MARE, Regulile morale..., p. 176. 
21 IDEM, Despre originea omului, în coll. PSB, seria nouă, vol. 4..., p. 309: „Acum deci ne-
a creat cu capacitatea de a ne asemăna cu Dumnezeu. Iar dăruindu-ne capacitatea de a ne 
asemăna cu Dumnezeu, ne-a îngăduit să fim noi înșine lucrătorii asemănării cu Dumnezeu, 
pentru ca răsplata ostenelii să fie a noastră, și astfel să nu devenim asemenea acelor portrete 
făcute de pictori și care zac azvârlite fără nici un rost, încât [osteneala pentru dobândirea] 
asemănării noastre să se prefacă în lauda față de altul. Fiindcă, atunci când privești un 
portret plăsmuit exact ca prototipul, nu lauzi portretul, ci te minunezi de pictor. Așadar, ca 
să fiu eu însumi minunea și nu un altul, m-a lăsat pe mine să ajung asemenea lui 
Dumnezeu”. 
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întâmpină pe om, ea este cunoaștere a Adevărului. Invers, înfumurarea este 
specifică ereticilor – insistă Sfântul –, pentru că trufia însoțește neștiința.22 

Înainte de a încerca o succintă concluzie, trebuie observat că aceste 
trei elemente definitorii concepției despre preoție a Sfântului Vasile nu sunt 
exclusive. Ele sunt însoțite de o raportare la paradigma lui Moise.23 Precum 
profetul, sacerdotul trebuie să treacă printr-o instruire formală, trebuie să 
caute isihia și să contemple realitățile dumnezești. Abia după ce a fost 
învrednicit de acestea, mânat din iubirea pentru aproape, este chemat să 
conducă poporul ales. Ca și Moise, „despre care Scriptura a dat mărturie că 
era plăcut lui Dumnezeu încă de pe când era copil la sân”,24 cel ce slujește 
trebuie „să aibă din fire dragostea pentru adevăr” și să-și pună viața preț al 
propovăduirii Cuvântului. Se poate spune că-n existența celui rânduit la 
preoție – precum în aceea a lui Moise – lucrează Dumnezeu prin alegere. 
Dar lucrarea dumnezeiască se vădește nu în cele înnăscute, ci în momentele 
când omul trece de la egoism la „smerenia celor de un neam cu el”, de la 
căutare la vederea Chipului dumnezeiesc, de la vedere la mărturie. Într-o 
astfel de situație, demnitatea este slujire și jertfă, este cale către Dumnezeu. 

Felul în care descrie slujirea preoțească Sfântul Vasile cel Mare este 
copleșitor. Citind textele sale, nu poți să nu te cutremuri de exigențele 
Sfântului Părinte. Dincolo de activitatea pastorală a Ierarhului, dincolo de 
rânduielile canonice privind hirotonia și slujirea clericară – rânduieli pe care 
le-a lăsat Bisericii –, dincolo de toate acestea, transpare nădejdea sa în 
Dumnezeu, „angajarea continuă și neclătinată”. Viața lui e teologhisire vie a 
preoției. E suficient să citești cuvântul prin care Sfântul explică semnificația 
slujirii cuvântătoare, ca să înțelegi că aceasta se potrivește deopotrivă 
omului chemat la preoție și Liturghiei. Sacerdot este cel care viețuiește 
liturgic, împlinind poruncile dumnezeiești. El însuși a devenit jertfă a 
Bisericii și mărturie a Cuvântului: „Slujirea este, după părerea mea, cinstirea 
angajată, continuă și neclătinată pentru cel adorat; iar diferența între slujire 
cunvântătoare și cea necuvântătoare ne-o înfășișează Apostolul spunând: 
«Știți că atunci când erați păgâni, erați târâți ca unii ce nu-și dau seama, spre 
idolii cei fără de glas», iar altă dată: «să înfățișați trupurile voastre ca jertfă 
vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu, ca o slujire cuvântătoare». Deci, cel 

                         
22 IDEM, Împotriva lui Eunomie, în coll. PSB, seria nouă, vol. 4..., p. 90: „[…] se pare că 
trufia este cea mai îngrozitoare dintre toate patimile omenești și cea care îi înveșmântează 
în osânda diavolului pe aceia în care ia naștere. Din această pricină, aceștia care nu cunosc 
nici măcar pământul pe a cărui ființă pășesc se împăunează că ar pătrunde în însăși ființa lui 
Dumnezeu”. 
23 Vezi și ANDREA STERK, Renouncing the World, Yet Leading the Church..., pp. 62-3. 
24 SF. VASILE CEL MARE, Omilii la Hexaemeron, în coll. PSB, vol. 17, traducere, 
introducere, note și indici de pr. prof. Dumitru Fecioru, București, Ed. IBMBOR, 1986, pp. 
71-72. 
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care este tras, fără voia lui, aduce slujire necuvântătoare, pentru că, pe de o 
parte, el nu este sub îndemnul cuvântului și nu este mișcat de propria 
aplecare, iar pe de altă parte este dus, fără voia lui, unde îl conduce 
autoritatea celui care îl trage; însă acela care cu minte sănătoasă și cuget bun 
tinde întotdeauna și în orice împrejurare cu multă grijă către ceea ce place 
lui Dumnezeu și împlinește aceasta, acela împlinește porunca slujirii 
cuvântătoare”.25 

 
Concepția despre preoție la Sfântul Grigorie din Nazianz 
Sfântul Grigorie din Nazianz, spre deosebire de Sfântul Vasile cel 

Mare, și-a expus sistematic concepția despre slujirea sacerdotală și despre 
responsabilitățile preoțești. În Cuvântul de apărare pentru fuga în Pont, 
alcătuit în anul 362 cu prilejul întoarcerii în Nazianz, în alte Cuvântări 
rostite după acest moment și în Poemele autobiografice avem suficiente 
elemente dogmatice pentru conturarea unei viziuni asupra Tainei și asupra 
exigențelor slujirii preoțești. Totuși, înțelegerea acestei viziuni ar rămâne 
deficitară în lipsa unor repere istorice. Abia când citim Cuvântările având în 
minte frământarea interioară a Sfântului și itinerarul său duhovnicesc, abia 
atunci începe să se descopere în adâncime semnificația teologhisirii sale. 
Câteva precizări istorice, așadar, se impun înaintea unei cercetări dogmatice. 

De la început trebuie spus că Sfântul Grigorie era o fire sensibilă, 
atras mai curând de singurătate decât de responsabilități pastorale. Biografia 
sa este lămuritoare în acest sens. În anul 362, după ce tatăl său, Grigorie cel 
Bătrân l-a hirotonit preot – oarecum împotriva voii sale –, Sfântul Grigorie 
s-a retras în pustia Pontului, refuzând numirea.26 A revenit la puțin timp 
asupra deciziei – fiind mânat de dragostea pentru părinți – și, cu această 
                         
25 SF. VASILE CEL MARE, Reguli mici, în coll. PSB, vol. 18, traducere de prof. Iorgu 
Ivan, București, Ed. IBMBOR, 1989, p. 415. Am preferat traducerea veche, unde cuvântul 
ʽlatriaʼ este redat prin ʽslujireʼ și nu prin ʽînchinareʼ, întrucât surprinde mai bine mesajul 
textului. Cf. și traducerea din coll. PSB, seria nouă, vol. 5..., p. 441. 
26 Unii consideră că fuga Sfântului se datorează relației în care se afla cu tatăl său, Grigorie 
cel Bătrân, care a semnat formula de credință homoeusiană a Sinodului din Rimini (360). 
Pentru că a aderat la acest crez, Sfântul Grigorie ar fi refuzat să fie hirotonit de mâna sa 
(vezi ANDREA STERK, Renouncing the World, Yet Leading the Church..., p. 112). Alţii 
(vezi JEAN BERNARDI, Grigorie din Nazianz. Teologul şi opera sa (330-390), traducere 
de Cristian Pop, cu o selecţie a Poemelor autobiografe în traducerea diac. Ioan I. Ică jr., 
Sibiu, Ed. Deisis, 2002, pp. 104-5) consideră improbabilă această variantă şi suţin că ar fi 
vorba despre un crez nou, alcătuit în 363 de episcopii reuniţi la Antiohia la iniţiativa lui 
Iovian, succesor lui Iulian Apostatul. Acest crez ar fi fost o încercare de a reuni diferitele 
fracţiuni creştine. Oricum, este cert că în perioada respectivă un grup de asceți din Nazianz 
s-a dezis de bătrânul episcop, iar fuga Sfântul Grigorie pare să fi contribuit la această 
ruptură (vezi JOHN A. MCGUCKIN, Sf. Grigorie de Nazianz. O biografie intelectuală, 
traducere de pr. lect. Adrian Podaru, în coll. Monografii, vol. 2, Cluj-Napoca, Ed. 
Renaşterea, 2013, pp. 175-82). 
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ocazie, a rostit faimosul său Cuvânt de apărare pentru fuga în Pont. În anul 
372, când Sfântul Vasile cel Mare, ajuns mitropolit al Cezareei, l-a numit 
episcop de Sasima, situația s-a repetat. Sfântul Grigorie a refuzat „să-și ia în 
posesie scaunul episcopal” și s-a retras în sihăstrie.27 A revenit în Nazianz la 
insistențele părintelui său și a slujit în acest orășel ca episcop-auxiliar până 
la moartea tatălui – petrecută undeva între 373-374 –, dar și-a exprimat 
nemulțumirea față de alegerea sa ca episcop de Sasima.28 Lucrurile s-au 
complicat încă și mai mult după moartea Sfântului Vasile cel Mare. 

În anul 379, „comunitatea niceeană din Constantinopol, care nu avea 
episcop, s-a gândit să numească unul, rechemându-l pe Sfântul Grigorie din 
pustinicie”.29 Ierarhul a acceptat. Dar, la nici doi ani, a fost silit să 
părăsească scaunul de Constantinopol, întrucât alegerea sa a fost contestată 
de alexandrini și, după moartea Sfântului Meletie al Antiohiei în anul 381, a 
rămas lipsit de sprijin în fața presiunilor alexandrinilor și latinilor. Înainte de 
a părăsi capitala, Teologul a rostit o Cuvântare aspră, în care a deplâns 
atitudinea clerului și situația precară a Bisericii. Acest Cuvânt, dimpreună cu 
panegiricul alcătuit în cinstea Sfântului Vasile cel Mare în aceeași perioadă, 
expune de asemenea concepția Sfântului Grigorie despre sacerdoțiu. În 
sfârșit, după plecarea din capitală, Capadocianul a revenit la Nazianz și a 
rămas aici până în anii 383-384, când, datorită unei împrejurări prielnice 
gândului său, s-a retras definitiv în Arianz. Și-a petrecut ultima parte a vieții 
pământești dedicat contemplației, rugăciunii și poeziei. 

Chiar și această rapidă trecere în revistă a istoriei Sfântului Grigorie 
ne permite să pătrundem puțin în intimitatea vieții sale. A acceptat greu 
responsabilitățile sacerdotale, fiindcă se considera menit unei vieți ascetice. 
Rânduirea sa în cler, întâi, ca preot și, apoi, ca episcop, pare să fi biruit 
propria sa năzuință spre singurătate. A criticat vehement abuzurile celor puși 
să conducă, dar a recunoscut necesitatea unei astfel de organizări. Nu era 
mândrie în atitudinea sa, ci o anumită înflăcărare care mistuia. Era topit de 
râvna după Dumnezeu, cum însuși mărturisește: „[…] întindeți-mi o mână 
mie, celui apăsat și tras din amândouă părțile de dorire și de Duh. Una mă 
îmbie spre singurătatea munților și a pustiei, și spre liniștea sufletului și a 
trupului, și spre mintea adunată în ea însăși și întoarsă de la cele sensibile, 
întru neprihănita comuniune cu Dumnezeu și strălucita luminare de către 

                         
27 CLAUDIO MORESCHINI și ENRICO NORELLI, Istoria literaturii creștine vechi 
grecești și latine, vol. 2: De la Conciliul de la Niceea la începuturile Evului Mediu, tom. 1, 
traducere de Elena Caraboi, Doina Cernica, Emanuela Stoleriu și Dana Zămosteanu, Iași, 
Ed. Polirom, 2013, p. 107. 
28 Vezi SF. GRIGORIE TEOLOGUL, Scrisoarea 49 (către Vasile), în Lettres, tom. 1, texte 
et traduit par Paul Gallay, Paris, Les Belles Lettres, 1964.  
29 CLAUDIO MORESCHINI și ENRICO NORELLI, Istoria literaturii creștine vechi 
grecești și latine, vol. 2..., p. 126. 
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razele curate ale Duhului, fără vreo amestecare cu cele de jos și întinate, sau 
cu vreo tulburare a dumnezeieștii vederi, până când ajungem la izvorul 
strălucirii. De aici, dorirea și tânjirea încetează, iar oglinzile trec întru 
adevăr. Cealaltă vrea ca eu să vin în mijloc, să aduc rod spre binele comun 
și să fiu ajutat prin ajutorarea celorlalți, să fac cunoscută tuturor lumina și 
să-I aduc lui Dumnezeu un popor ales, un neam sfânt, o preoție 
împărătească și chipul Lui curățat în mai mulți. Căci mai buni sunt mai 
mulți decât unul […] Tot astfel, la Dumnezeu, sporirea unei întregi Biserici 
e mai bună decât îmbunătățirea unuia singur, și, de aceea, eu nu trebuie să 
caut numai ale mele, ci și ale altora”.30 Deși nu a stăruit în scrierile sale 
asupra lucrării liturgice a sacerdoțiului, Sfântul a evidențiat adesea 
dimensiunea sfințitoare a vieții preoțești. Păstrând în minte aceste detalii, să 
revenim la studiul concepției sale despre sacerdoțiu. 

Viziunea despre preoție a Sfântului Grigorie din Nazianz este expusă 
întâi în Cuvântul de apărare pentru fuga în Pont. Abordarea din acest text 
conține în sâmbure întreaga viziune a Capadocianului. Printr-o serie de 
exemple, Sfântul a arătat trebuința unei diferențieri a slujirilor și rolul 
sacerdoțiului în Biserică. Sunt trei direcții pe care le urmează și asupra 
cărora Teologul revine în decursul anilor. Cea dintâi privește raportul dintre 
sfințire și sfințenie, fiind legată de viețuirea propriu-zisă a preoților și de 
ceea ce Hirotonia le conferă. Exemplele negative asupra cărora Ierarhul 
stăruie premerg exprimarea unor exigențe ascetice și sacramentale. Astfel, 
critica nu este menită să desființeze organizarea eclezială, ci să o 
tămăduiască și să afirme măreția slujirii preoțești. A doua direcție a 
Cuvântului privește raportul dintre sacerdot și credincios. Chemat să 
vindece și să conducă, preotul trebuie să arate supunere față de Hristos și să 
cunoască Adevărul. Misiunea sa este întemeiată în Adevăr și ascultare. În 
sfârșit, cea de a treia direcție, dezvoltată în ultima secțiune, se referă la 
dimensiunea hristocentrică a slujirii sacerdotale. 

Raportul dintre sfințenie și sfințire este prezentat, succesiv, la 
începutul Cuvântării și înaintea expozeului final privind typurile vechi-
testamentare ale slujirii. La începutul Cuvântului predomină sentințele 
critice. Preoția este apropiere de Dumnezeu – arată Capadocianul – și 
nimeni nu ar trebui să nesocotească proximitatea de Creator. Or, majoritatea 
sacerdoților „nu sunt cu nimic mai buni decât gloata”, ci se aproprie de 
Sfânta Masă „ca și cum ar socoti că preoția nu-i chip de virtute, ci mijloc de 
trai, nu-i slujire plină de răspundere, ci domnie fără îndatoriri”.31 Imediat 

                         
30 SF. GRIGORIE TEOLOGUL, Cuvântul 12, 4, în Cuvântări, traducere de Călin Popescu, 
București-Alexandria, Ed. Sophia și Ed. Cartea Ortodoxă, 2009, pp. 72-3. 
31 IDEM, Cuvântarea a doua (de apărare pentru fuga în Pont după ce a fost hirotonit și 
pentru întoarcerea lui de acolo), în Sf. IOAN GURA DE AUR, SF. GRIGORIE DIN 
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după această constatare, Sfântul face o analogie între viețuirea preotului și 
lucrarea unui pictor. Sacerdotul este el însuși un pictor care întruchipează în 
sine virtuțile dumnezeiești: „Nu trebuie numai să șteargă din sufletul său 
pildele cele rele, ci să întipărească în el și pe cele bune, în așa fel încât să 
covârșească pe credincioșii săi cu virtutea mai mult decât îi depășește cu 
dregătoria. Nu trebuie să cunoască hotarul binelui și propoșării în bine și 
nici să se uite mai mult la câștigul binelui săvârșit decât la paguba ce-o are 
de pe urma binelui pe care a evitat să-l facă, [...] Să-şi măsoare faptele sale 
cu poruncile, nu cu faptele vecinilor, fie răi, fie săvârşitori de oarecare fapte 
de virtute. Să nu cântărească cu măsuri mici virtutea pe care o datorează 
Celui Preaînalt...”.32 Spre sfârșitul Discursului, Capodocianul reia tema 
sfințeniei vieții. După ce condamnă slujitorii nevrednici ai Bisericii, pe care 
îi compară cu fariseii și cărturarii,33 Teologul schițează modelul adevăratului 
sacerdot prin apel la simbolul pețitorului. Curat la suflet, preotul „cuprinde 
strălucirea” Stăpânului, e îndrăgostit de Dumnezeu și Îi urmează. Slujitorul 
caută și aleargă după Cel Care Se ascunde și Se depărtează. Este o fugă 
nupțială prin care Hristos „ridică la cele de sus pe cel îndrăgostit de El”. Din 
iubire pentru Hristos, sufletul curat Îi urmează și din iubire pentru om, 
Dumnezeu Se ascunde în cele înalte.34 Întreaga imagine amintește de 
Cântarea Cântărilor și suprapune perfect realitatea Bisericii, în sensul ei 
comunitar, cu existența personală a fiecărui creștin și a fiecărui preot. 

Imaginea pețitorului nu este singura de acest fel. Pentru a pune în 
valoare relația dintre dar și responsabilitate, Sfântul Grigorie se folosește și 
de parabola talanților, de simbolul luminii și de simbolul ungerii. După ce 
își destăinuie tensiunea interioară și motivul pentru care a fugit de preoție – 
„să fiu eu sfânt, înainte de a sfinții” –, el arată că buna folosire a talantului și 
lumina preoției au nevoie de o chivernisire înțeleaptă.35 Este o analogie ce 
revine în Cuvântul despre pace al Sfântului, unde Hirotonia este numită 
talant și ungere.36 În ambele Cuvântări, Capadocianul avertizează că 
datorită talantului primit și a ungerii harismatice, preotul este chemat să fie 
„bun în cel mai înalt grad”.37 Conștiința întrepătrunderii dintre dar și vocație 
apare, astăzi, ca un adevăr dogmatic esențial. Totuși, Sfântul Grigorie este 
printre primii Părinți care afirmă răspicat că Hirotonia are o semnificație 

                                                               
NAZIANZ și SF. EFREM SIRUL, Despre preoție, traducere, introducere și note de pr. 
prof. Dumitru Fecioru, București, Ed. Sophia și Ed. Biserica Ortodoxă, 2004, pp. 216-7. 
32 IBIDEM, p. 221. 
33 IBIDEM, p. 264. 
34 IBIDEM, pp. 268-9. 
35 IBIDEM, pp. 265-6.  
36 Vezi și JOSEPH LECUYER, Le Sacrement de l'ordination. Recherche historique et 
théologique, în coll. Théologie Historique, vol. 65, Paris, Beauchesne, 1983, p. 82. 
37 SF. GRIGORIE DIN NAZIANZ, Cuvântarea a doua..., p. 221. 
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harismatică aparte, nefiind doar un act juridic. Ea imprimă în om o pecete 
printr-o acțiune care se aseamănă Botezului, dar diferă de acestă Taină a 
inițierii. La Botez, în om se pecetluiește Chipul lui Hristos în om, iar, la 
Preoție, se pecetluiește străluicrea Păstorului. Potrivit Sfântului, Hirotonia 
imprimă în ipostasul preotului Chipul Păstorului38 și îi conferă puterea de a 
iconomisi cele dumnezeiești. Merită, însă, întrebat care este conținutul 
propriu-zis al acestei deosebiri dintre Chip și Păstor? 

A doua coordonată a slujirii sacerdotale ocupă cele mai multe pagini 
din Cuvântul de apărare. Se poate spune că misiunea preotului stă în centrul 
preocupărilor Sfântului Grigorie. Pentru a explica frumusețea acestei 
misiuni și greutatea ei, Capadocianul pune în circulație două comparaţii: 
între tămăduirea trupească și cea duhovnicească, respectiv între unicitatea 
Trupului eclezial și diversitatea ipostatică a credincioşilor. Imaginile sunt 
precedate de o afirmație rezumativă, a cărei interpretare poate conduce la 
numeroase confuzii. „Mi se pare”, spune Sfântul, „că preoția, arta de a 
conduce pe om – ființa cea mai complexă și cea mai felurită în gând și faptă 
– este arta artelor și știința științelor”.39 La o primă vedere, putem crede că 
Ierarhul considera slujirea sacerdotală drept vocație înnăscută, drept 
aptitudine. Totuși, intenția Sfântului este alta și, dacă se ține seama de 
concepțiile despre artă din secolul al IV-lea,40 devine limpede că Sfântul se 
referă la calificarea preotului, la știința pe care o presupune misiunea sa. 

                         
38 Este demn de remarcat că Sfântul Grigorie din Nazianz folosește termenul de ʽcharakterʼ, 
când se referă la hirotonie și pentru a arăta relația dintre preot și Hristos (JOSEPH 
LECUYER, Le Sacrement de l'ordination ..., pp. 84-5). Cu alte cuvinte, în chiar persoana 
celui sfințit se imprimă, ca o Pecete, Hristos. Termenul ʽcharakterʼ este folosit de alți 
Capadocieni – Sfântul Grigorie de Nyssa – în disputele triadologice. Acolo, lexemul nu are 
doar înțelesul de ʽsemn distinctivʼ care circumscrie realitatea ipostatică de esență, ci și 
sensul de „portret gravat, pictat și modelat” (vezi CHRISTOPH SCHONBORN, Icoana lui 
Hristos. O introducere teologică, traducere de pr. prof. Vasile Răducă, București, Ed. 
Anastasia, 1996, pp. 23-4). Parafrazând pe Sfântul Grigorie de Nyssa, Fiul este Chip al 
Tatălui și strălucire (charakter) a Persoanei Sale (Evr 1, 3). Fiind nedespărțit de Tatăl, Fiul 
este ʽcharakterʼ al Tatălui, adică doar în Persoana Fiului și prin Fiul poate fi cunoscut Tatăl. 
Să fie oare întâmplătoare utilizarea de către Sfântul Grigorie din Nazianz în descrierea 
Tainei Hirotoniei exact a acestui cuvânt? Cred că nu. Precum Fiul este strălucire a Tatălui, 
preotul este strălucire a lui Hristos. Desigur, între cele două afirmații există diferențe date, 
pe de o parte, de planul la care se raportează – teologhia și iconomia lui Dumnezeu –, iar, 
pe de altă parte, de realitatea ontologică pe care o implică relația dintre Fiul și Tatăl, 
respectiv dintre preot și Hristos. Totuși, se poate spune că, în concepția Sfinților 
Capadocieni, Hirotonia leagă prezența personală a preotului de Persoana lui Hristos. În 
sensul acesta, preotul este icoană a lui Hristos. 
39 SF. GRIGORIE DIN NAZIANZ, Cuvântarea a doua..., p. 222. 
40 Detalii la WLADYSLAW TATARKIEWICZ, Istoria celor șase noțiuni, traducere de 
Rodica Ciocan-Ivănescu, București, Ed. Meridiane, 1981, pp. 51-4. 
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Despre această știință se vorbește pe larg prin cele două comparaţii, ele 
descriu un parcurs existențial înainte de a exprima o înzestrare naturală. 

Compraţia dintre lucrarea medicinei şi slujirea preotului nu era 
inedită. Pe lângă miza socială din spatele acestei alăturări, ea se potrivea 
concepției creștine despre mântuire, Taina Întrupării fiind strâns legată de 
vindecarea lui Adam şi a întregului neam omenesc. Deosebirea dintre 
medicină și preoție gravita în jurul orizontului ultim al celor două slujiri 
filantropice. Tămăduirea pe care o prețuiește Sfântul Grigorie are o 
anvergură spirituală înainte de a avea relevanță fizică, iar orizontul ei 
depășește imediatul vieții biologice. Trupul este ridicat prin suflet la viața 
veșnică, pentru că sufletul este „părtaș nobleței celei de sus și tinde spre 
noblețea aceea”.41 În termenii Sfântului, vindecarea existenței omenești ține 
de înrudire, de succesiunea unor legături de apropiere structurate ierarhic – 
Hristos-suflet-trup. „Sunt poate și alte multe pricini ale unirii sufletului cu 
trupul, pe care le știe numai Dumnezeu, Care le-a unit, sau cel care a fost 
înțelepțit de Dumnezeu ca să cunoască taine ca acestea; dar după cunoștința 
mea și altora ca mine, sufletul s-a unit cu trupul pentru două pricini. Prima 
pricină, pentru ca prin nevoință și luptă cu cele de jos, sufletul să 
moștenească slava cea de sus [...] A doua pricină, ca sufletul să atragă spre 
el și trupul, să-l așeze sus, liberându-l puțin câte puțin de greutatea sa, ca 
sufletul să fie pentru trup ceea ce este Dumnezeu pentru suflet, povățuind 
trupul, materia slujitoare, și împrietenind cu Dumnezeu pe tovarășul său de 
robie”.42 Întruparea însăşi, susţine Capadocianul, săvârşeşte o succesiune de 
înrudiri prin care se deschide posibilitatea unei vieţi noi. Hristos Domnul 
vindecă toate, pentru că a asumat cele omenești şi, prin Patimă, a ridicat pe 
cel pătimaş.43 În lipsa kenozei dumnezeiești, viața veșnică este imposibilă. 
De aceea, în ultimă instanță, Tămăduitor este doar Hristos, Rațiunea 
mijlocirii dintre Dumnezeu și om. Prin Patima Sa, El Singur mijlocește 
vindecarea noastră, „nu în sensul că se aruncă la picioarele Tatălui pentru 

                         
41 SF. GRIGORIE DIN NAZIANZ, Cuvântarea a doua..., p. 223. 
42 IBIDEM. 
43 IBIDEM, pp. 228-9: „În vederea acestui scop S-a unit Dumnezeu cu trupul, prin 
mijlocirea sufletului; s-au unit împreună cele depărtate între ele, dumnezeirea cu 
omenitatea, prin apropiere și de una și de alta a Celui ce a mijlocit unirea sufletului. Toate 
s-au unit în Unul din pricina a toate și din pricina protopărintelui; sufletul s-a unit din 
pricina sufletului protopărintelui, care a slujit păcatului și a fost osândit; sufletul, din pricina 
sufletului, iar trupul, din pricina trupului. Hristos însă, Cel mai presus de păcat și mai înalt, 
din pricina lui Adam cel ajuns sub păcatos. În vederea acestui scop a venit Omul cel nou în 
locul omului celui vechi”. 
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noi și Îi cade în față ca un rob”,44 ci în sensul că reface legăturile înrudirii 
dintre om și Dumnezeu, oferindu-le noi posibilități. 

Viziunea Sfântului despre vindecare face lesne de înțeles de ce 
consideră preoția superioară medicinei. Medicina poate ridica pe om din 
neputința trupească, dar nu poate pretinde a săvârși o așezare în cele 
dumnezeiești. Ea amână doar ceea ce pentru biologic este inevitabil, adică 
degradarea și moartea.45 Operând în planul realității create, știința medicală 
nu implică transcendența și nu trece dincolo de cele văzute. Invers, lucrarea 
preotului se întemeiază pe kenoza Fiului și tămăduirea pe care o oferă este 
apropiere de Domnul Vieții. Astfel, tămăduirea dată prin preot este 
dezlegare din robia morții și a păcatului, rânduire în Împărăția lui 
Dumnezeu. Totuși, asemeni slujirii medicale, lucrarea preoțească presupune 
o știință pe care nu o poate conferii omului doar viețuirea bineplăcută lui 
Dumnezeu. Sfântul Grigorie sugerează că știința preotului ține de viețuirea 
personală, dar și de Hirotonie. Altfel, rămâne de neînțeles de ce insistă 
Teologul deopotrivă în comunitatea ascetică din Nazianz – care avea 
rânduiala de viață potrivită cuvântului –,46 respectiv înaintea intelectualilor 
din Constantinopol – care aveau instrumentele filosofice necesare unei 
dezbateri teologice47 – că responsabilitatea cuvântului dumnezeiesc revine 
episcopului și preoților.  

Odată ce a stabilit termenii corespondenței, Sfântul Grigorie face o 
trecere subtilă către tema Trupului misitic și către cea de a doua comparație. 

                         
44 SF. GRIGORIE DIN NAZIANZ, Cuvântarea a patra despre Dumnezeu, în Cuvântări 
teologice, traducere de pr. Gheorghe Tilea și Nicolae Barbu, București, Ed. Herald, 2003, p. 
146. 
45 IDEM, Cuvântarea a doua..., p. 231. 
46 IDEM, Cuvântarea 1.6-7 (la Sfintele Paști), traducere de Adrian Marinescu, în Studii 
Teologice, anul 2012, nr. 2, pp. 223-4: „El vă aduce vouă, după cum vedeți, un păstor! Căci 
Păstorul cel Bun, Care-și pune sufletul pentru oile Sale, aceasta nădăjduiește, și dorește, și 
cere de la voi, cei ascultători (In. 10, 15)! Și pe Sine însuși Se dă vouă îndoit în loc de unul, 
și face toiagul bătrâneții toiag al Duhului, și alătură locașul neînsuflețit pe cel însuflețit [...] 
Deci și voi să vă aduceți rod, și lui Dumnezeu și nouă, pentru a fi bine păstoriți și așezați în 
locul pășunii duhovnicești și adăpați la apa odihnei (Ps. 22, 2), cunoscându-Vă Păstorul și 
Eliberatorul, dar refuzând a urma unui străin [...] Căci de aceste cuvinte [false și întinate] 
din urmă trebuie ca noi toți, turmă și păstor, să ne ținem departe, ca de o iarbă care aduce 
boala și moartea, astfel încât, păstorind și fiind păstoriți, toți să fim una (In. 17, 21) întru 
Iisus Hristos, acum și odihna cea de sus”. 
47 IDEM, Cuvântarea 27.3, în Cuvântări teologice..., p. 71: „Voi adăuga chiar că nu se cade 
a vorbi despre Dumnezeu în orice vreme și oricui și nici orice, ci este o vreme când trebuie 
să vorbim despre El și cui trebuie să vorbim despre El și cât trebuie să vorbim despre El. 
Nu este în puterea oricui să filosofeze despre Dumnezeu, fiindcă lucrul acesta pot să-l facă 
cei care s-au cercetat cu deamănuntul şi care au intrat pas cu pas în cale contemplaţiei şi 
care, înainte de aceste îndeletniciri, şi-au curăţit şi sufletul şi trupul, sau care cel puţin se 
silesc să se cureţe”. 
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Inițial, el distinge între ce este și cum se lucrează tămăduirea omului, 
afirmând unicitatea vindecării și mulțimea doctoriilor. Doctoriile date de 
preoți „nu sunt ca virtutea și ca viciul” – cea dintâi întotdeauna bună, cea de 
pe urmă, vătămătoare – „ci una și aceeași doctorie este, totdeauna și la 
aceiași, sau plină de putere vindecătoare sau foarte primejdioasă.48 Această 
tensiune dintre unitate și multiplicitate este transpusă, apoi, la nivel 
comunitar. Munca preotului este asemănată unui „om care ar încerca să 
conducă și să îmblânzească o fiară cu multe fețe și chipuri, alcătuită din 
multe fiare”.49 „Tot așa și trupul acesta obștesc al Bisericii este alcătuit din 
oameni cu multe și variate feluri de purtare și de gândire, întocmai ca 
animalul alcătuit din mai multe animale deosebite ca fire între ele. De aceea 
preotul trebuie neapărat să fie simplu și unitar, potrivit cu spiritul de 
dreptate pe care trebuie să-l aibă în toate, dar și multiform și variat, potrivit 
cu firea deosebită a fiecărui credincios, iar în cuvânt destoinic și folositor 
tuturor”.50 

Dacă este sfințenie și sfințire, respectiv știință a științelor, slujirea 
preoțească este în ultimă instanță participare la iconomia dumnezeiască. 
Preoția își are izvorul în lucrarea lui Hristos și presupune demonstrare între 
oameni a realităților pe care Întruparea le inaugurează în lume. Pentru a 
întări această afirmație, Sfântul Grigorie se folosește de typologiile vechi-
testamentare, considerate drept prevestiri ale lucrării lui Hristos. Este o 
exegeză pe care Sfântul o exprimă și cu alte ocazii.51 Folosind metoda lui 
Origen, Capadocianul face din itinerarul lui Iona prototyp al propriului 
periplul după hirotonie. Iona nu fugea pentru că ar fi crezut că este posibil să 
te ascunzi de Dumnezeu, ci pentru că: „vedea căderea lui Israel şi pentru că 
simţea că harul proorocesc se mută la neamuri [...] Profetul avea poate 
iertare pentru zăbăvirea predicării. Pricină de care am vorbit. Dar eu ce 
cuvânt mai am sau ce apărare-mi mai rămâne, dacă mă împotrivesc mai 
mult, dacă refuz jugul slujirii ce mi s-a pus, pe care nu ştiu cum trebuie să-l 
numesc: ușor sau greu?”.52 Este demn de remarcat că, în pofida 
asemănărilor, lectura Sfântului Grigorie permite tensiunea dintre slujitorii 
vechiului Legământ și slujitorii Legământului nou. Slujirea profetică a lui 
                         
48 SF. GRIGORIE DIN NAZIANZ, Cuvântarea a doua..., p. 234. 
49 IBIDEM, p. 243. 
50 IBIDEM, p. 244. 
51 Vezi și JOHN A. MCGUCKIN (în Sf. Grigorie de Nazianz. O biografie intelectuală..., 
pp. 316) sugerează că Sfântul „Grigorie și-a văzut propria sa viață și pe aceea a tuturor 
contemporanilor săi ca o altă viețuire prin întreaga poveste a mântuirii. El aplică această 
tipologie biblică neîntrerurptă nu numai în vreme de necaz, căci este un aspect al gândirii 
sale și probabil acea caracteristică fundamentală care mai târziu l-a făcut pe Ieronim să-l 
descrie pe Grigorie ca supremul său învățător în materie de exegeză, deși dintre toți părinții 
secolului al patrulea, Grigorie a lăsat cea mai mică cantitate de comentariu biblic explicit”. 
52 SF. GRIGORIE DIN NAZIANZ, Cuvântarea a doua..., p. 290. 
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Iona îl deosebea pe acesta în chip esențial de poporul nininvitenilor – el 
vedea ceea ce ei urmau să piardă –, în vreme ce preoția face din Sfântul 
Grigorie expresia deplinătății harice existente doar în poporul cel nou.53 

Atunci când explică misiunea sacerdotală apelând la profetism și la 
typologiile vechi-testamentare, Sfântul Grigorie arată că preoția nu este o 
funcție împlinită pentru și în numele poporului, ci este slujire care derivă din 
nemijlocita contemplare a lui Dumnezeu. De aceea, preotul trebuie să fie 
cunoscător al numelor dumnezeiești54 și trebuie să rămână fidel mărturiei 
Bisericii. Mai mult, așa cum relația sa cu Dumnezeu este nemijlocită – adică 
nu este o relație de tip instituțional –, relația sa cu membrii comunității 
încredințate lui trebuie să rămână personală. În definitiv, preotul nu 
reprezintă părințimea „prin delegație”, ci este Părinte al unor credincioși. El 
împlinește un rol, el „suferă durerile nașterii până ce Hristos va lua chip” 
(Ga. 4, 19) în cei încredințați lui spre păstorire. Nu este nimic abstract sau 
teoretic în această suferință, ci succesiunea unor relații dătătoare de viață și 
prin care viața se împărtășește. De aceea, chemarea de a contempla pe 
Dumnezeu este nedespărțită de chemarea de a păstorii Biserica. 
Parafrazându-l pe Sfântul Grigorie, sacerdotul este instrument al Duhului 
Sfânt. „Deschis-am gura și L-am tras pe Duhul. Acelui Duh îmi dedic toată 
ființa mea și sinele meu: toate faptele mele, cuvântarea mea, contemplația 
mea și tăcerea mea. Să mă aibă și să mă conducă și să mă miște – mână, 
minte și voce. Să le ducă unde dorește, oriunde este bine și să le oprească ori 
de câte ori este nepotrivit să se miște. Eu sunt instrumentul divin, un 
instrument rațional, acordat și folosit de stăpânul muzician, Duhul. Ieri a 
lucrat o tăcere în mine. Filosofia mea era să nu vorbesc. Astăzi, el cântă la 
instrumentul minții mele – să fie auzit cuvântul. Filosofia mea va fi să 
vorbesc”.55 

Majoritatea interpreților consideră că, în asentiment cu Sfântul 
Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie s-a folosit de paradigma lui Moise pentru 
a descrie exigențele slujirii preoțești. Este o imagine pe care chiar Teologul 

                         
53 Vezi IBIDEM, p. 291. 
54 IBIDEM, pp. 283-4: „Care om ar îndrăzni să îmbrace chip și nume de preot, când încă n-
a trecut prin faptă și contemplație, toate numele lui Hristos și puterile acestor nume, atât ale 
celor înalte și dintâi, cât și ale celor smerite pentru noi și de pe urmă: Dumnezeu, Fiu, Chip, 
Cuvânt, Înțelepciune, Adevăr, Lumină, Viață, Putere, Abur, Revărsare, Strălucire, Făcător, 
Împărat, Cap, Lege, Cale, Ușă, Temelie, Piatră, Mărgăritar, Pace, Dreptate, Sfințenie, 
Răscumpărare, Roob, Păstor, Miel, Arhiereu, Jertfă, Întâi-Născut înainte de creație, Întâi-
Născut din morți, Înviere? Care om ar îndrăzni să îmbrace chip și nume de preot, când 
ascultă încă cu nepăsare aceste nume și realități și încă nu s-a unit cu Cuvântul și nu s-a 
împărtășit cu El, potrivit puterii și numirii fiecărui nume?”. 
55 SF. GRIGORIE DIN NAZIANZ, Cuvântarea 12.1, în coll. PG, vol. 35, col. 844. Vezi și 
traducerea realizată de Simona Rodina, în Studii Teologice, seria a III-a, vol. 5 (2009), nr. 
3, pp. 199-200. 
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o pune în circulație prin Panegiricul închinat tatălui său, Grigorie cel 
Bătrân, și în cel închinat prietenului său, Vasile. Părintele John McGuckin 
sugerează, cu argumente convingătoare, că Sfântul Grigorie din Nazianz ar 
fi apelat la exemplul lui Moise doar pentru a face explicită propria sa poziție 
și propriul său rol în Biserică. Precum Aaron, Grigorie a fost cel care a 
învățat poporul condus de Moise.56 Indiferent dacă argumentele lui 
McGuckin sunt acceptate sau nu, este evident că, pentru Sfântul Grigorie 
Teologul, preoția este caracterizată de cuvânt și de slujirea liturgică. 

Concepția despre preoție a Sfântului Grigorie din Nazianz a 
influențat majoritatea tratatelor ulterioare. Atât Sfântul Ioan Gură de Aur, 
cât și Fericitul Ieronim s-au folosit de scrierile Sfântului Grigorie. Merită 
observat că exprimarea lui, care nu se considera vrednic de slujirea 
sacerdotală, a modelat felul în care vorbim astăzi despre Hirotonie. Or, 
întregul elogiu al preoției realizat de Sfântul Grigorie s-a născut în contexte 
când el însuși se simțea biruit: biruit de alegerea dumnezeiască și biruit de 
nevoile comunității din care făcea parte. Este un simțământ care îi 
inaugurează slujirea, o înțelegere pe care o mărturisește chiar la începutul 
Cuvântului de apărare pentru fuga în Pont.57 Începutul dăruirii și conștiința 
uceniciei sunt cuprinse în această biruință care întipărește în inima 
omenească Lumina Celui neajuns și dorul după odihna dumnezeiască. 

 
Concluzii 
Revin la întrebarea de la începutul prelegerii: Ce semnificație are 

conștiința uceniciei pentru slujitorii Altarului? Sfinții trei ierarhi oferă un 
răspuns amplu. Totuși, dacă ar fi să încercăm a-l rezuma într-o singură clipă, 
m-aș opri la episodul biblic relatat în primul capitol al Evangheliei după 
Ioan. Acolo se spune despre ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul, că auzind 
de la Înainte-Mergător că Iisus Hristos este „Mielul lui Dumezeu, Cel ce 
ridică păcatele lumii” (1, 36), au plecat să-I urmeze. Văzându-i, Mântuitorul 
i-a întrebat: „Ce căutați? Iar ei au zis: Rabi, care se tâlcuiește Învățătorule, 
unde locuiești?”(1, 38). Pentru căutarea lor sunt chemați să vadă locul în 
care sălășluiește Hristos. Nu este vorba despre o locuință omenească, ci 
despre slava dumnezeiască a Fiului. „Și au rămas cu El în ziua aceea” 

                         
56 JOHN A. MCGUCKIN, Sf. Grigorie de Nazianz. O biografie intelectuală..., pp. 47-8: 
„Când Grigorie îl înfățișează pe tatăl său ca pe Moise, în mod subconștient  se portretizează 
pe sine ca un apostol. În mod similar, de vreme ce Moise este un nume pe care lui Grigorie 
îi place să-l atribuie tatălui său, el și cititorul care cunoaște textul sunt suficienți de 
conștienți că Moise era gângav în vorbire și avea nevoie să se sprijine pe Aaron, Marele 
Preot, ca să vorbească pentru el. Așadar, comparația cu Moise poartă în ea o aluzie la 
puterea oratorică a lui Grigorie, preotul care putea vorbi și alcătui discursuri mai preus de 
capacitatea asprului patriarh”. 
57 SF. GRIGORIE DIN NAZIANZ, Cuvântarea a doua..., p. 220. 
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(1, 39), încheie Evanghelistul Ioan. Este unul dintre momentele în care 
întrebarea ucenicilor exprimă sugestiv nădejdea lor. Doamne voim să vedem 
unde locuiești? Este o căutare care cuprinde în sine adâncimea Tainei 
preoțești, pentru că nu încape odihnă în afara răspunsului dumnezeiesc  –
„veniți și vedeți” – și pentru că nu încheie slujirea Apostolilor, ci o 
inaugurează. 

 
Abstract: Ministry in the Thought of St. Basil the Great and Gregory of 
Nazianzus 
The study aims to present and compare how St. Basil the Great and Gregory 
of Nazianzus explain ministry. It is an attempt to summaries their thoughts 
on priesthood (St. Basil) and their writings on ministry (St. Gregory), in 
relation with the events that marked their lives. Their experiences are 
essential for the way they portray the mission of the priest. While having 
common features, their presentations know differences that are useful today 
for a better understanding of ordination and priesthood. The relation 
between institution and charisma is made by introducing the paradigm of 
discipleship. Priests are disciples of Christ, not officials of an institutional 
organization, they are sanctified through ordination and they are called to 
become Saints. They are to be, on public and personal levels, instruments of 
the Holy Spirit. The last part of the study opens a discussion on the 
influence the two Hierarchs on modern writings about priesthood. 
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Dialogul interortodox şi acordul privind jurisdicţia în 
Diaspora Ortodoxă ca expresie a instituţiei autocefaliei 

 
 

Lect. Univ. Dr. IULIAN MIHAI L. CONSTANTINESCU1 
 

Cuvinte cheie: autocefalie, diaspora, principii canonice, autoritate, 
jurisdicţie 

Mots-clés: autocéphalie, diaspora, principes canonique, autorité, 
juridiction 

 
Preliminarii 
După trei ani de la a IV-a Conferinţă Panortodoxă de la Chambésy 

(1968) s-a întrunit Prima Comisie Interortodoxă Pregătitoare a Sfântului şi 
Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Chambésy, 15-28 iulie 1971),2 la 
iniţiativa Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 16 iulie 1970. Cea 
de-a IV-a Conferinţă Panortodoxă hotărâse repartizarea a şase teme 
Bisericilor Ortodoxe care trebuiau fi elaborate (dezvoltate în studii) şi 
trimise Secretariatului pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod, apoi, 
după primirea materialelor, se putea convoca această Comisie Interortodoxă 
Pregătitoare.3 La această Comisie Pregătitoare (1971) au fost reprezentate 
nouă Biserici Ortodoxe Autocefale, dar şi Biserica Ortodoxă a Finlandei, 
fiind absenţi reprezentanţii Patriarhiei Antiohiei, ai Bisericilor din Georgia, 
Albania, Cehoslovacia şi Polonia. Biserica Ortodoxă Română a fost 
reprezentată de doi ierarhi, respectiv de către mitropolitul Iustin al Moldovei 
şi Sucevei (viitorul patriarh al Bisericii noastre) şi de către episcopul 
Antonie, vicar patriarhal (viitorul mitropolit al Ardealului). Comisia a fost 
prezidată de către mitropolitul Hrisostom de Myra, având ca secretar pe 
mitropolitul Damaskinos de Tranupolis. 

În debutul Comisiei Interortodoxe, mitropolitul Hrisostom de Myra 
s-a adresat membrilor, spunând: „Iată înaintea noastră – elaborate cu atenţie 
de Bisericile Ortodoxe locale surori – texte referitoare la cele şase teme 
alese de a IV-a Conferinţă Panortodoxă la Geneva. Venerabilele delegaţii 
ale Bisericilor noastre prezente aici, adică noi toţi, avem de studiat aceste 
texte, precum şi câteva rapoarte şi observaţii făcute asupra lor de unele 
Biserici surori. Ne revine nouă, Membrilor Comisiei, să judecăm dacă 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Deşi ar fi trebuit ca această Comisie Interortodoxă să se întrunească în luna martie 1971, 
ea s-a întrunit mai târziu, în cursul lunii iulie 1971.    
3 VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe din 1923 până în 2009. Spre 
Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 80. 
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textele din faţa noastră acoperă într-adevăr câmpul problemelor care se pun 
astăzi Ortodoxiei..., dacă oglindesc suficient duhul Bisericii şi aşteptarea 
evlavioasă a poporului ortodox, de credinţă şi speranţă”.4  

Astfel, Comisia Interortodoxă trebuia să analizeze o parte dintre 
temele pregătite de către Bisericile locale,5 mai precis cele şase teme, 
constatându-se în final că rapoartele asupra celor şase teme au fost bine 
constituite,6 în acelaşi timp propunându-se în unanimitate o revizuire7 a 
Catalogului de teme de la Rhodos (1961) în cadrul Primei Conferinţe 
Panortodoxe Presinodale, care ar fi trebuit să fie convocată de către 
patriarhul ecumenic în iulie 1972, susţinându-se de către Comisie 
respectarea termenelor, în ceea ce priveşte timpul, aşa cum s-a stabilit de 
către Conferinţa Panortodoxă din 1968. Însă, Sfântul Sinod al Patriarhiei 
Ecumenice, în frunte cu Patriarhul ecumenic Athenagora, în urma studierii 
rapoartelor Comisiei Interortodoxe, a considerat că o convocare a 

                         
4 † DAMASKINOS PAPANDREOU, Mitropolitul Elveţiei, Sfântul şi Marele Sinod al 
Ortodoxiei: tematică şi lucrări pregătitoare, trad. pr. Nicolae Dascălu, Ed. Trinitas, Iaşi, 
1998, pp. 47-48. 
5 † ANTONIE PLOIEŞTEANUL, „Lucrările Comisiei pregătitoare a Sfântului şi Marelui 
Sinod al Bisericii Ortodoxe”, în: Biserica Ortodoxă Română, nr. 7-8/1971, p. 783; În 
Biserica Ortodoxă Română aceste teme au fost aprofundate de către cele patru comisii 
teologice, sintezele teologilor fiind puse la dispoziţia studenţilor de la cele două Institute 
Teologice de grad universitar de la Bucureşti şi Sibiu, dar şi în cadrul cursurilor de 
orientare pentru preoţi. Mai mult, din iniţiativa Patriarhului Justinian, pregătirea 
prosinodului s-a mai realizat prin publicarea de studii în revistele bisericeşti privind temele 
de la Rhodos (1961) şi prin abordarea acestor teme în lucrările de seminar, de licenţă sau de 
doctorat. A se vedea aici Pr. LIVIU STAN, „Problema unui viitor Sinod ecumenic şi poziţia 
Bisericii Ortodoxe Române faţă de el”, în: Ortodoxia, nr. 2/1968, p. 334.   
6 S-au imprimat mai întâi rapoartele în limba greacă, apoi a fost întocmită o ediţie completă 
care cuprinde şi actele Comisiei Interortodoxe. Această ediţie completă a fost tradusă în 
mai multe limbi (greacă, rusă, franceză, italiană, germană), inclusiv în limba engleză:  
Towards the Great Council. Introductory reports of the Interorthodox Commision, in 
preparation for the next Great and Holy Council of the Orthodox Church, London SPCL, 
1972. Această publicare largă a referatelor asupra celor şase teme a dus în mod inevitabil la 
vaste dezbateri teologice. 
7 Recomandarea Comisiei Interortodoxe de revizuire a temelor de la Rhodos, care a marcat 
evoluţia procesului sinodal panortodox, se impunea cu necesitate, întrucât lista de teme din 
1961 a fost considerată ca fiind „haotică” din perspectiva numărului mare de teme (200) şi 
fără a fi bine structurate sau prioritizate. † ANTONIE PLOIEŞTEANUL, „Lucrările 
Comisiei pregătitoare...”, p. 786. Încă înainte de Această Comisie Interortodoxă, mai precis 
după a IV-a Conferinţă Panortodoxă de la Chambésy (1968), canonistul român Pr. Liviu 
Stan a subliniat că temele de la Rhodos trebuie să fie resistematizate şi redus numărul lor şi 
al capitolelor din care fac parte. Numărul capitolelor ar putea fi redus de la 8 la 4, astfel: a. 
probleme dogmatice; b. Probleme cultice; c. probleme canonice; d. Probleme sociale. 
Canonistul Liviu Stan propunea reducerea temelor între 15-30, adică reducerea la esenţial 
pentru ca acestea să poată face obiectul discuţiilor într-un prosinod şi apoi într-un sinod 
ecumenic. A se vedea Pr. LIVIU STAN, „Problema unui viitor Sinod ecumenic...”, p. 334.   
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Conferinţei Presinodale în anul 1972 nu este posibilă,8 întrucât Bisericile 
locale au nevoie de un interval mai lung de timp pentru a reflecta asupra 
temelor cuprinse în Catalogul de la Rhodos. În această perioadă, ierarhii şi 
teologii urmau să aprofundeze temele şi să se exprime cu privire la tematica 
aflată în dezbatere la nivel interortodox.9 Această întârziere a fost cauzată şi 
de trecerea la cele veşnice a patriarhului ecumenic Athenagora, la 7 iulie 
1972, urmată de pregătirea alegerii şi a înscăunării noului patriarh ecumenic. 

De fapt, această perioadă, din anul 1971 şi până în 1976, anul 
convocării Primei Conferinţe Panortodoxe Presinodale, a marcat o etapă 
importantă pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii 
Ortodoxe, prin dezvoltarea de contacte între teologi şi Bisericile locale. 
Amintim aici două întruniri ale teologilor ortodocşi, din 26-31 decembrie 
1972 (Chambésy) şi din 9-13 octombrie 1973 (Academia Ortodoxă din 
Creta), pregătite de către Secretariatul de la Chambésy şi care au luat în 
discuţie revizuirea listei de teme de la Rhodos (1961). La prima întrunire a 
teologilor ortodocşi din 1972 (Chambésy)10 s-a ajuns la concluzia revizuirii 
temelor din Catalogul de la Rhodos, atât pentru incoerenţa sa, cât şi pentru 
faptul că nu mai corespunde cerinţelor vremii. S-a propus o formă 
îmbunătăţită a temelor, repartizate pe două părţi, cu capitole şi subcapitole. 
Iată aici capitolele mari ale celor două părţi: A. Omul ca icoană a lui 
Dumnezeu (1. Teze fundamentale de antropologie ortodoxă; 2. Viaţa în 
Hristos); B. Unitatea Bisericii (1. Organizarea Bisericii; 2. Biserica 
Ortodoxă şi restul lumii creştine).11 În cadrul Colocviului teologic de la 
Academia ortodoxă din Creta (1973), Profesorul Vlassios Phidas de la 
Facultatea de Teologie din Atena a prezentat concluziile întrunirii teologice 
de la Chambésy (1972), arătând că majoritatea teologilor participanţi au 
recunoscut că „în tradiţia sinoadelor ortodoxe, Biserica a găsit temele 
sinoadelor convocate nu multiplicând congresele şi conferinţele, ci 
supunând autorităţii sinodului problemele curente care tulburau pe 
credincioşii creştini”.12 În acelaşi timp, s-a susţinut teza introducerii între 
temele deja reţinute şi o temă de credinţă pentru a se face legătura între 
Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe cu sinoadele anterioare. 
Astfel, s-a propus înscrierea însemnătăţii palamismului şi extinderea 
antropologiei la aplicaţii moderne, acceptându-se, deşi nu în unanimitate, 

                         
8 A se vedea Scrisoarea patriarhală nr. 273/30.04.1972. 
9 † DAMASKINOS PAPANDREOU, Mitropolitul Elveţiei, Sfântul şi Marele Sinod al 
Ortodoxiei: tematică şi lucrări pregătitoare, p. 50. 
10 Episkepsis, nr. 84/18.09.1973. 
11 A se vedea detaliat † DAMASKINOS PAPANDREOU, Mitropolitul Elveţiei, Sfântul şi 
Marele Sinod al Ortodoxiei: tematică şi lucrări pregătitoare, pp. 50-51. 
12 † DAMASKINOS PAPANDREOU, Mitropolitul Elveţiei, Sfântul şi Marele Sinod al 
Ortodoxiei: tematică şi lucrări pregătitoare, p. 52. 
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combinarea temelor de antropologie şi eclesiologie care preocupă Ortodoxia 
astăzi. La Academia ortodoxă din Creta (1973), teologii au adoptat o temă 
generală a Sinodului: „Biserica şi lumea: cum poate Biserica să-şi asume 
lumea şi pericolele secularizării”.13  

Pe lângă aceste două întruniri ale teologilor, şeful Secretariatului 
pentru pregătirea Sinodului a fost invitat să viziteze Patriarhia Română (22-
28 septembrie 1973), prilej cu care s-a subliniat necesitatea Sinodului, 
precum şi restrângerea numărului de teme la cele mai importante: „calendar, 
diaspora, relaţiile interortodoxe şi cu Patriarhia Ecumenică, schisme interne, 
recăsătorirea preoţilor văduvi, raporturi ecumenice – inclusiv faţă de 
Consiliul Ecumenic al Bisericilor – preconizându-se o mai intensă 
participare a Bisericilor Ortodoxe locale la pregătirea Sinodului”.14 Un an 
mai târziu, şeful Secretariatului a fost invitat să viziteze şi Patriarhia Serbiei 
(13-18 octombrie 1974), subliniindu-se în cadrul acesteia că Marele Sinod 
este necesar şi că toate Bisericile Ortodoxe au datoria de a se implica şi a 
rezolva problemele referitoare la raporturile interortodoxe şi 
interconfesionale. Pe de altă parte, o delegaţie a Patriarhiei Ecumenice în 
frunte cu Trimisul extraordinar, mitropolitul Meliton de Calcedon, alături de 
mitropolitul Damaskinos (secretarul pentru pregătirea Sinodului) şi de 
marele protoprezbiter Georgios Tsetsis a vizitat Bisericile locale surori, în 
perioada 1-31 mai 1976, prin care au reuşit să pregătească debutul 
Conferinţelor Panortodoxe Presinodale.   

 
Comisiile Interortodoxe de la Chambésy din 1990 şi 1993 pentru 

pregătirea celei de A IV-a Conferinţe Panortodoxe Presinodale. 
Congresul canoniştilor din 1995 

În perioada 10-17 noiembrie 1990 s-a întrunit Comisia Interortodoxă 
Pregătitoare (Chambésy), sub preşedinţia mitropolitului Bartolomeu de 
Calcedon (actualul Patriarh ecumenic), în scopul găsirii consensului mult 
dorit pe tema „Diaspora ortodoxă”. Biserica Ortodoxă Română a fost 
reprezentată de mitropolitul Antonie al Ardealului şi de pr. dr. Mircea 
Basarab (consultant). În cadrul acestei comisii s-a ajuns în unanimitate la 
redactarea unui text privind criteriile de examinare a acestei probleme cu 
implicaţii canonice în raporturile interortodoxe, dar şi la elaborarea 
proiectului de tranziţie referitor la organizarea diasporei ortodoxe pe 
regiuni.15 

                         
13 Episkepsis, nr. 86/16.10.1973. 
14 † DAMASKINOS PAPANDREOU, Mitropolitul Elveţiei, Sfântul şi Marele Sinod al 
Ortodoxiei: tematică şi lucrări pregătitoare, pp. 52-53; Episkepsis, nr. 86/16.10.1973. 
15 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 120. 
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Comisia a constatat că toate Bisericile Ortodoxe doresc rezolvarea 
acestei probleme a Diasporei cât mai repede cu putinţă, aceasta urmând să 
fie organizată în conformitate cu eclesiologia ortodoxă, cu tradiţia şi cu 
practica Bisericii Ortodoxe. Având în vedere dificultăţile existente, această 
comisie a stabilit crearea unei situaţii de tranziţie care să pregătească terenul 
pentru o soluţie canonică a problemei care să se bazeze pe principii şi norme 
bine definite. Pentru această perioadă de tranziţie urmează să fie create în 
fiecare dintre regiunile definite câte o „adunare episcopală” din care să facă 
parte toţi episcopii canonici ai regiunii, care sunt în comuniune canonică cu 
toate Bisericile Ortodoxe şi care se află în jurisdicţiile Bisericilor Ortodoxe 
autocefale locale, aşa cum se regăseau chiar la acea vreme. Adunările 
episcopale vor fi prezidate de ierarhul din jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice 
şi în lipsa lui urmându-se ordinea din Diptice. Aceste adunări episcopale vor 
avea şi un comitet executiv. Adunările episcopale au în responsabilitate de a 
manifesta prin lucrarea lor unitatea Ortodoxiei, de a dezvolta activităţi 
comune ale tuturor ortodocşilor din respectiva regiune, de a reprezenta în 
comun pe toţi ortodocşii în raport cu alte confesiuni şi cu comunitatea din 
care fac parte. Deciziile pot fi luate numai cu majoritatea de voturi.16   

Tot acum s-a propus ca următoarea comisie să precizeze definiţia 
regiunilor în care se organizează adunări episcopale şi redactarea unui 
regulament privind organizarea acestora. 

După trei ani, între 7-13 noiembrie 1993 s-a întrunit a doua Comisie 
Interortodoxă Pregătitoare (Chambésy), sub conducerea mitropolitului 
Hrisostom de Efes (fost de Myra), o comisie importantă prin textele 
elaborate privind „Diaspora ortodoxă” şi „Autocefalia şi modalitatea ei de 
proclamare”. La această întrunire a comisiei, Patriarhia Română a fost 
reprezentată de mitropolitul Antonie al Ardealului şi de pr. prof. Ion Bria 
(consilier).17 Secretarul acestei comisii a fost mitropolitul Damaskinos al 
Elveţiei, iar consilieri: pr. Thomas Fitzgerald, Grigori Skobei şi prof. 
Vlassios Phidas. 

Scopul comisiei a fost de a obţine consensul Bisericilor Ortodoxe 
locale pe tema Diasporei ortodoxe şi de a extinde acest consens şi asupra 
temelor privind autocefalia şi autonomia (modul de proclamare).18 

Comisia Pregătitoare din 1993 a aprobat textul privind „Diaspora 
ortodoxă”. Conform acestuia, regiunile în care se creau adunări episcopale 
erau: 1. America de Nord şi America Centrală; 2. America de Sud; 3. 
Australia; 4. Marea Britanie; 5. Franţa; 6. Belgia şi Olanda; 7. Austria şi 
Italia; 8. Germania. Episcopii din Diaspora care aveau jurisdicţie asupra 

                         
16 Episkepsis, no. 498/30.11.1993, pp. 17-18. 
17 Episkepsis, no. 498/30.11.1993, p. 9. 
18 Episkepsis, no. 498/30.11.1993, p. 11. 
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parohiilor care fac parte din mai multe regiuni, vor face parte din adunările 
episcopale ale acestor regiuni. Proiectul de regulament va fi elaborat de 
către Secretariatul pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod, urmând 
procedura aprobată şi folosind modelele deja existente de adunări 
episcopale. Cea de A IV-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală avea 
calitatea de a decide asupra acestui proiect de regulament, iar toate adunările 
episcopale care erau create după această conferinţă aveau responsabilitatea 
completării acestui proiect, de dorit cu propuneri unanim acceptate, altfel 
fiind acceptate prin votul majorităţii. Bisericile Ortodoxe nu trebuie să mai 
înfiinţeze noi eparhii în Diaspora, faţă de cele existente, trebuind să 
faciliteze lucrarea adunărilor episcopale.19 

Din Raportul „Autocefalia şi modul de proclamare a ei”,20 prezentat 
la această comisie, care reprezintă contribuţiile Bisericilor Autocefale pe 
această temă, se poate constata diferitele interpretări hermeneutice date 
tradiţiei şi practicii canonice cu privire la proclamarea autocefaliei, aceasta 
constituind alături de problema dipticelor cele mai sensibile şi dificile 
probleme cu implicaţii canonice în raporturile interortodoxe. Privind 
problema autocefaliei, poziţiile Bisericilor s-au diferenţiat cu privire la 
autoritatea care declanşează procedura şi care apoi pronunţă proclamarea 
sau abolirea autocefaliei unei Biserici. Într-adevăr, unele Biserici, precum 
Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Ierusalimului şi 
Biserica Greciei, au susţinut că numai Sinodul ecumenic are dreptul deplin 
canonic de a proclama autocefalia unei Biserici, însă, prin iconomie 
bisericească,21 este posibil ca Bisericile Autocefale să pronunţe autocefalia, 
dar „la iniţiativa şi prin grija Patriarhiei Ecumenice, conform ordinii 
ierarhice a scaunelor – canonic stabilită – în sânul Bisericii”.22 Alte Biserici 
Autocefale au susţinut că privilegiul sau competenţa canonică a declanşării 
procedurii de proclamare o are Biserica-Mamă, putând să primească şi să 
evalueze cererea de autocefalie din partea unei Biserici care se află în 
jurisdicţia ei. După cum susţine Patriarhia Rusiei, Biserica-Mamă face 
aceasta în baza principiului general de drept conform căruia „o Biserică 
poate acorda unilateral toate cele de care dispune”.23 În acelaşi timp, 
                         
19 Episkepsis, no. 498/30.11.1993, pp. 22-23. 
20 † DAMASKINOS PAPANDREOU, Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei..., pp. 152-172. 
21 Cu privire la aplicarea iconomiei bisericeşti pe această temă, mitropolitul Damaskinos, 
secretarul pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, preciza: „... de 
fiecare dată în cursul istoriei când s-au folosit principiile iconomiei şi indulgenţei în 
interesul major al Bisericii, aceasta s-a făcut întotdeauna prin raportare la ordinea canonică 
strictă (acrivia) care a rămas statornică, pentru eliminarea oricărei posibilităţi de diminuare 
a forţei principiului însuşi prin ajustarea cerută de nevoile Bisericii”, † DAMASKINOS 
PAPANDREOU, Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei..., p. 154. 
22 † DAMASKINOS PAPANDREOU, Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei..., p. 161. 
23 † DAMASKINOS PAPANDREOU, Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei..., p. 161. 
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Patriarhia Română, alături de Patriarhia Rusiei, a Bulgariei şi de Biserica 
Poloniei, a susţinut că Biserica-Mamă are acest drept canonic evident de a 
proclama autocefalia Bisericii locale din jurisdicţia proprie. Deşi există 
divergenţe vizibile cu privire la procedura de proclamare a autocefaliei, 
toate Bisericile locale au susţinut că această procedură cere „consensul 
panortodox”, deşi acesta a fost înţeles diferit de Biserici în ceea ce priveşte 
locul său în cadrul procedurii de proclamare. În timp ce unele Biserici 
priveau consensul panortodox ca pe o condiţie necesară în contextul 
diaconiei canonice a Patriarhiei Ecumenice, altele îl priveau ca pe o 
ratificare a hotărârii unilaterale a Bisericii-Mame.    

Această Comisie Interortodoxă Pregătitoare a aprobat textul privind 
problema autocefaliei, având în vedere contribuţiile Bisericilor locale şi 
raportul secretarului. Au fost examinate dimensiunile eclesiologice, 
canonice, pastorale şi practice ale instituţiei autocefaliei în Ortodoxie, 
concluzionând că „instituţia autocefaliei exprimă de o manieră autentică 
unul dintre aspectele fundamentale ale tradiţiei eclesiologice ortodoxe 
privind raporturile Bisericii locale şi Bisericii universale a lui Dumnezeu”.24 
Se constată o sensibilitate faţă de această temă privind instituţia canonică a 
autocefaliei, Bisericile Ortodoxe făcând un efort considerabil, prin 
contribuţiile lor, pentru a pune în valoate această instituţie în favoarea 
unităţii Bisericii Ortodoxe. Din punct de vedere al eclesiologiei ortodoxe, 
perihoreza între local şi universal determină în mod firesc un raport între 
organizarea administrativă şi unitatea Bisericii. 

Din Raportul prezentat la această Comisie Interortodoxă 
Pregătitoare, Biserica Ortodoxă Română, invocând legislaţia canonică 
ortodoxă (can. 34, 35 şi 37 apostolice; 2 al Sinodului III ecumenic şi 12 al 
Sinodului IV ecumenic), a susţinut constituirea pe principiul etnic, în istorie, 
a Bisericilor autocefale, atât înainte cât şi după epoca sinoadelor ecumenice, 
unele Biserici locale fiind recunoscute ca autocefale chiar prin hotărârea 
unor sinoade ecumenice. Însă, astfel de recunoaşteri a autocefaliilor de către 
autoritatea supremă a Bisericii Ortodoxe, sinodul ecumenic, nu confirmă 
teza că numai sinodul ecumenic poate conferi o autocefalie deplină. 
Conform poziţiei Bisericii Ortodoxe Române, autocefalii depline pot exista 
şi fără un acord expres al sinodului ecumenic, unităţile bisericeşti autocefale 
constituindu-se fie spontan, fie prin acte de proclamare a autocefaliei de 
către Bisericile-Mame, deci, în jurisdicţia cărora se aflau. Astfel, Biserica-
Mamă, fiind coresponsabilă pentru a se menţine unitatea la nivel 
panortodox, dar şi ordinea canonică, trebuie să se consulte cu celelalte 
Biserici Autocefale surori pentru a vedea oportunitatea soluţionării pozitive 
a cererii de autocefalie. După ce se ajunge la consens, Biserica-Mamă 

                         
24 Episkepsis, no. 498/30.11.1993, p. 23. 
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recunoaşte formal autocefalia Bisericii-fiice, printr-o decizie sinodală, 
emiţând Tomosul sinodal de recunoaştere. În caz de neînţelegeri între 
Biserica Autocefală şi Biserica-fiică, cea care cere autocefalia, se poate 
apela şi la o hotărâre panortodoxă.25   

Bisericile Ortodoxe, reprezentate în cadrul acestei comisii, au ajuns 
numai în parte la un acord privind condiţiile canonice privind proclamarea 
autocefaliei unei Biserici locale. Conform textului aprobat de către comisie, 
Biserica-Mamă primeşte cererea de autocefalie şi va evalua toate condiţiile 
eclesiologice, canonice şi pastorale, dacă acestea sunt îndeplinite pentru 
obţinerea autocefaliei. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, Sinodul 
Bisericii-Mame (ca organism bisericesc suprem) îşi dă acordul şi va cere 
consensul panortodox, informând celelalte Biserici Ortodoxe locale. 
Consensul panortodox se exprimă prin decizia unanimă a sinoadelor 
Bisericilor autocefale. După obţinerea consensului panortodox, Biserica 
proclamată ca autocefală se bucură de toate drepturile şi privilegiile 
canonice care decurg din acest statut (Diptice, relaţii interortodoxe, etc.), 
fiind integrată în comuniunea Bisericilor autocefale.26  

Nu a existat acord în ceea ce priveşte rolul Patriarhiei Ecumenice în 
proclamarea autocefaliilor, de aceea acel paragraf (3c)27 a fost trimis spre 
examinare următoarei comisii. Acest paragraf făcea referire la proclamarea 
oficială a autocefaliei de către Patriarhul ecumenic prin publicarea 
Tomosului patriarhal.Tomosul trebuia să fie semnat de Patriarhul ecumenic 
şi de către toşi Primaţii Bisericilor autocefale, cel puţin de către Primatul 
Bisericii-Mame. Astfel de pretenţii revendicate de Patriarhia Ecumenică au 
creat disensiuni în cadrul dialogului interortodox, făcându-se apel la 
legislaţia şi doctrina canonică a Bisericii noastre, dar şi la practica 
îndelungată a Bisericii care nu a prevăzut vreodată o astfel de procedură.28  

Pentru că această comisie a solicitat Secretariatului întocmirea unui 
proiect de regulament pentru funcţionarea adunărilor episcopale, care 
trebuia să fie aprobat de A IV-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală, s-a 
organizat în perioada 9-14 aprilie 1995 Congresul canoniştilor (Chambésy) 
care urma să elaboreze acest proiect de regulament privind criteriile 
organizării Diasporei ortodoxe (adunările episcopale). Acest congres al 
canoniştilor a fost prezidat de mitropolitul Damaskinos al Elveţiei, Biserica 
Ortodoxă Română fiind reprezentată de mitropolitul Antonie al Ardealului 
şi de pr. dr. Mircea Basarab. Acum s-a elaborat un Proiect de Regulament 
de funcţionare a adunărilor episcopale din diaspora ortodoxă, care avea să 
                         
25 † DAMASKINOS PAPANDREOU, Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei..., pp. 158-
159. 
26 Episkepsis, no. 498/30.11.1993, p. 24. 
27 † DAMASKINOS PAPANDREOU, Sfântul şi Marele Sinod al Ortodoxiei..., p. 175. 
28 Episkepsis, no. 498/30.11.1993, p. 24. 
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fie al treilea document de discuţie în cadrul celei de A IV-a Conferinţe 
Panortodoxe Presinodale (Chambésy, 2009). Textele elaborate şi aprobate 
de cele două Comisii Pregătitoare (1990; 1993) privind Diaspora ortodoxă şi 
proiectul de regulament elaborat de congresul canoniştilor (1995) erau 
pregătite să fie supuse aprobării viitoarei Conferinţe Panortodoxe 
Presinodale, rămânând în discuţie cele trei teme: autocefalia, autonomia şi 
dipticele. Însă, avându-se în vedere că cele trei teme ar fi trebuit tratate 
împreună cu tema Diasporei ortodoxe, conform recomandării din 1986, 
Secretariatul pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod de la Chambésy, 
sub conducerea mitropolitului Damaskinos al Elveţiei, a convocat pentru 
perioada 28 februarie – 6 martie 1999 Comisia Interortodoxă Pregătitoare în 
scopul definitivării textelor privind „Autocefalia şi modalitatea ei de 
proclamare”, „Autonomia şi modalitatea ei de proclamare” şi „Dipticele”. 
La această întrunire interortodoxă Biserica Ortodoxă Română a fost 
reprezentată de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pe atunci 
mitropolit al Moldovei şi Bucovine şi de pr. Alexandru Gherasim 
(consultant). Întrucât timpul nu a permis elaborarea textelor aşteptate, 
întrunirea a fost suspendată şi s-a hotărât convocarea comisiei la o dată 
ulterioară.29 Contextul general, dificultatea celor trei teme, dar şi existenţa 
unui text aprobat privind „Diaspora ortodoxă”, a făcut ca Synaxa 
Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe să hotărască la Constantinopol/Istanbul 
(10-12 octombrie 2008) ca cea de A IV-a Conferinţă Panortodoxă 
Presinodală să fie convocată în timpul anului 2009. 

 
A IV-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală (Chambésy, 2009) 

şi documentul final privind Diaspora ortodoxă 
Cea de A IV-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală30 a fost 

convocată de către patriarhul ecumenic pentru perioada 6-13 iunie 2009 la 
Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy/Geneva, unde au 
fost reprezentate toate cele 14 Biserici Ortodoxe Autocefale.31 Biserica 
Ortodoxă Română a fost reprezentată de o delegaţie condusă de 
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu al Olteniei, episcopul Ciprian 
Câmpineanul, Vicar Patriarhal (actualul arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei) 
şi pr. prof. Viorel Ioniţă (membru consultant). 

                         
29 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 122. 
30 Pr. VIOREL IONIŢĂ, „A 4-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală, Chambésy/Geneva, 6-12 
iunie 2009”, în: Studii Teologice, V (2009), nr. 2, pp. 235-254.  
31 Synaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, din octombrie 2008, a hotărât ca la 
întrunirile panortodoxe să fie reprezentate prin delegaţi (conform regulamentului din 1986) 
numai Bisericile Ortodoxe Autocefale, nu şi cele Autonome. De aceea, Biserica Ortodoxă a 
Finlandei nu a mai fost reprezentată la această Conferinţă (2009). 
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Lucrările conferinţei s-au desfăşurat în catedrala centrului sub 
preşedinţia mitropolitului Ioan de Pergam, secretar fiind acum mitropolitul 
Ieremia al Elveţiei (întronizat în anul 2003 ca mitropolit al Elveţiei şi, deci, 
secretar pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod). Noul secretar, 
mitropolitul Ieremia, a invocat activitatea de promotor al sinodalităţii şi al 
dialogului interortodox a fostului mitropolit şi secretar Damaskinos 
Papandreou (primul mitropolit al Patriarhiei Ecumenice în Elveţia, 1982-
2003), trecut la Domnul la numai doi ani după această conferinţă (toamna 
anului 2011). Mitropolitul Ieremia a prezentat etapele de pregătire a 
conferinţei, apoi au urmat mesajele din partea conducătorilor de delegaţii. 
Înaltpreasfinţitul Irineu al Olteniei a transmis urările de succes pentru 
această conferinţă din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
subliniindu-se importanţa promovării unităţii Bisericii Ortodoxe.32 

Cu privire la textul privind „Diaspora ortodoxă” (aprobat de comisia 
din 1990), au avut loc discuţii şi propuneri cu privire la oportunitatea 
menţionării în text a canoanelor care vizează „întâietatea” Patriarhiei 
Ecumenice şi existenţa într-o cetate a unui singur episcop. Cu acest prilej, 
delegaţia Bisericii noastre a propus ca deciziile în adunările episcopale să fie 
luate prin unanimitate şi menţinerea textului din 1990, pentru evitarea 
trecerii în text a tuturor referinţelor canonice privind problema canonică a 
diasporei, fiind suficientă expresia „practica şi ordinea canonică”.33 
Înaltpreasfinţitul Irineu al Olteniei a susţinut păstrarea expresiei „tradiţia şi 
praxis-ul canonic al Bisericii Ortodoxe” şi să se precizeze în mod expres 
„adică existenţa unui singur episcop într-un loc”. Într-adevăr, sunt şi teologi 
şi canonişti greci care, răstălmăcind textul unor canoane (2, 3 II ec.; 28 IV 
ec.)34 încercau să susţină că aşa-zisele drepturi ale Patriarhiei Ecumenice 
                         
32 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 123. 
33 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 123. 
34 Precizăm aici faptul că, „dacă în urma înţelegerilor dintre cele două Biserici ortodoxe 
locale autocefale, Patriarhia Ecumenică şi Biserica Greciei, diaspora greacă este sub 
jurisdicţia scaunului patriarhal de la Constantinopol, asta nu înseamnă că Patriarhia 
Ecumenică ar avea vreun drept jurisdicţional sau vreun privilegiu de jurisdicţie în virtutea 
întâietăţii sale de onoare în Ortodoxie (can. 28 IV ec.), faţă de întreaga diasporă ortodoxă”, 
cf. IULIAN MIHAI L. CONSTANTINESCU, „The Principle of Ecclesiastical Autocephaly 
and the Problems of Inter-orthodox Jurisdiction. An Actual Ecclesiological and Canonical 
Contribution”, în: Pr. CONSTANTIN RUS (ed.), The Place of Canonical Principles in the 
Organization and Working of Autocephalous Orthodox Churches, Arad, 2008, p. 241; Pr. 
NICOLAE DURĂ, „Patriarhia Ecumenică şi autocefalia Bisericii noastre de-a lungul 
secolelor”, în: Studii Teologice, XXXVIII (1986), nr. 3, p. 55. Diaspora ortodoxă a fost şi 
încă este caracterizată de dezbinare, fiind condamnabil faptul că Patriarhia Ecumenică, 
bazându-se pe aşa-zisul „drept sau primat de jurisdicţie”, fără acordul Bisericii-Mame, 
primeşte în jurisdicţia sa comunităţi ortodoxe care au rupt legătura canonică cu Biserica-
Mamă, fiind o încălcare a canoanelor şi a principiilor eclesiologice ortodoxe. A se vedea 
aici DAN-ILIE CIOBOTEA, „Problema canonicităţii şi a comuniunii în diaspora 
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asupra întregii diaspore ortodoxe decurg din întâietatea de onoare a 
ierarhului de la Constantinopol şi de aceea se şi dorea invocarea noţiunii de 
„întâietate în onoare” pentru revendicări jurisdicţionale.35 Dar, canonul 3 al 

                                                               
ortodoxă”, în: Mitropolia Banatului, XXXV (1985), nr. 1-2, p. 102. Problemele create în 
diaspora ortodoxă se datorează interpretării eronate a canoanelor care privesc jurisdicţia 
asupra diasporei în lumea greacă, mai ales canonul 28 al Sinodului IV ecumenic de la 
Calcedon, care este singurul canon în care se pomeneşte diaspora Bisericii de 
Constantinopol prin menţiunea că arhiepiscopul Constantinopolului să hirotonească pe 
episcopii din ţinuturile barbare, adică din Bisericile din Pont, Asia şi Tracia, Biserici care 
cuprindeau mai multe mitropolii. Vezi detalii: Pr. LIVIU STAN, „Ortodoxia şi Diaspora. 
Situaţia actuală şi poziţia canonică a diasporei ortodoxe”, în: Ortodoxia, XV (1963), nr. 1, 
pp. 26-27; vezi şi † JUSTINIAN, Patriarhul României, „Valabilitatea actuală a canonului 
28 al Sinodului IV ecumenic de la Calcedon”, în: Ortodoxia, III (1951), nr. 2-3, pp. 173-187; 
† PETER L’HUILLIER, Dreptul bisericesc la sinoadele ecumenice I-IV, trad. de Pr. 
Alexandru I. Stan, Ed. Gnosis, Bucureşti, 2000. „Textul canonului arată în mod expres 
jurisdicţia Scaunului de Constantinopol asupra celor trei dieceze, cât şi asupra ţinuturilor 
barbare ale lor, adică asupra diasporelor lor, fără a se înţelege de aici atribuirea vreunui 
drept de jurisdicţie asupra întregii diaspore. Această jurisdicţie atribuită Scaunului de 
Constantinopol se explică prin faptul că, fiind în capitala imperiului, avea o mică jurisdicţie 
eparhială, considerându-se necesar să se sporească teritoriul de jurisdicţie corespunzător 
demnităţii sale de scaun patriarhal al capitalei imperiului”, cf. IULIAN MIHAI L. 
CONSTANTINESCU, „The Principle of Ecclesiastical Autocephaly and the Problems of 
Inter-orthodox Jurisdiction. An Actual Ecclesiological and Canonical Contribution”, p. 242. 
Fără a dezvolta aici comentariile la canonul 28 al Sinodului IV ecumenic de la Calcedon 
(451), subliniem ideea centrală prin ceea ce susţine marele canonist român, Părintele Liviu 
Stan: „Prin urmare, nici vorbă nu poate fi, că dispoziţiile can. 28 al Sin. IV ec. ar conferi 
Scaunului din Constantinopol jurisdicţie universală asupra diasporei, ci, din contră, ele 
constată şi consacră dreptul fiecărei Biserici autocefale de a-şi exercita jurisdicţia asupra 
diasporei proprii”, cf. Pr. LIVIU STAN, „Ortodoxia şi Diaspora...”, p. 28; vezi şi 
ATHENAGORAS PECKSTADT, „L’autorité dans l’Eglise: une approche orthodoxe”, în: 
Irénikon, t. LXXV (2002), nr. 1, pp. 35-52.  
35 Având în vedere tradiţia şi practica ortodoxă, Întâistătătorii Bisericilor autocefale s-au 
bucurat întotdeauna de egalitate în putere, fără a se face vreo confuzie între drepturile 
jurisdicţionale şi întâietatea de onoare, acest fapt fiind arătat explicit şi de marele canonist 
clasic al secolului al XII-lea, Ioan Zonara, care, interpretând canonul 17 al Sinodului IV 
ecumenic, a susţinut că patriarhul de Constantinopol este judecător numai în graniţele 
jurisdicţiei sale, fără ca mitropoliţii aflaţi în jurisdicţia celorlalte Patriarhii istorice să se 
supună judecăţii sale. Subliniem aici că Patriarhia de Constantinopol, în Tomos-urile de 
autocefalie, a recunoscut că Bisericile organizate în cadru etnic, care fuseseră în trecut în 
jurisdicţia Constantinopolului, acum, prin dobândirea autocefaliei, „sunt într-o stare de 
neatârnare şi cu o administraţie proprie”, cf. IULIAN MIHAI L. CONSTANTINESCU, 
„The Principle of Ecclesiastical Autocephaly and the Problems of Inter-orthodox 
Jurisdiction...”, p. 236. Deci, însăşi Patriarhia de Constantinopol a susţinut că toate 
Bisericile recunoscute ca autocefale sunt egale în cadrul Ortodoxiei ecumenice, fără a putea 
exercita jurisdicţia asupra altei Biserici autocefale, indiferent de vechimea lor sau de 
numărul credincioşilor. Vezi IORGU IVAN, „Etnosul – neamul -, temei divin şi principiu 
fundamental canonic al autocefaliei bisericeşti”, în: Centenarul autocefaliei Bisericii 
Ortodoxe Române 1885-1985, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 198. „Orice pretenţie a 
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Sinodului II ecumenic (381), invocat adesea de canoniştii greci care susţin 
un „primat” al scaunului de Constantinopol în Orient,36 cuprinde şi alte trei 
principii canonice fundamentale. Pe de o parte, există o identitate a 
prerogativelor onorifice între scaunul Romei Noi şi cele ale Romei Vechi, 
ordinea acestor scaune neinfirmând aceasta, iar pe de altă parte, există un 
raport între principiul apostolic şi cel politic, în acelaşi timp episcopii 
scaunelor apostolice şi ai marilor metropole având o întâietate numai 
onorifică.37 De precizat este faptul că cele două scaune, Roma şi 
Constantinopol, au primit prerogativele întâietăţii onorifice avându-se în 
vedere importanţa politică a cetăţii. Acest „primatum honoris” nu a fost 
însoţit şi de o putere jurisdicţională care să reclame un aşa-zis drept de 
jurisdicţie asupra întregii diaspore. Deci, „textul canonului 3 al Sinodului II 
ecumenic condamnă în realitate asemenea pretenţii care vatămă însăşi 

                                                               
vreunei Biserici autocefale de a avea drepturi jurisdicţionale asupra altor Biserici autocefale 
sau asupra diasporelor acestora este împotriva învăţăturii Sfintei Scripturi şi a canoanelor 
Bisericii Ortodoxe, canonul 34 apostolic exprimând în chip pozitiv importanţa principiului 
etnic ca bază a organizării Bisericii şi a execitării jurisdicţiei asupra propriei diaspore”, cf. 
IULIAN MIHAI L. CONSTANTINESCU, „The Principle of Ecclesiastical Autocephaly 
and the Problems of Inter-orthodox Jurisdiction...”, p. 237; IORGU D. IVAN, „Vechimea şi 
formele raporturilor Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte Biserici Ortodoxe”, în: Glasul 
Bisericii, XL (1980), nr. 10-12, p. 794. Se poate afirma că Bisericile Ortodoxe autocefale, 
deşi sunt organizate într-un chip precis în cadrul etnic şi geografic, totuşi „nu sunt nici 
abdicări şi nici căderi din universalitatea creştină, ci expresia firească şi canonică a 
acordului dintre aceste două feţe ale unor realităţi organice: pluralitatea, după creaţie, a 
naţiunilor şi unitatea, după har a Bisericii creştine”, cf. I. GH. SAVIN, „Creştinism şi 
naţionalism”, în: Fântâna darurilor, X (1938), nr. 9, pp. 417-418; vezi şi J. H. ERICKSON, 
„Autocephaly in Orthodox Canonical Literature to the Thirteenth Century”, în: St. 
Vladimir’s Theological Quarterly, XV (1971), nr. 1-2, p. 29; MARCEL CIUCUR, „Dreptul 
de acordare a autocefaliei în Biserica Ortodoxă”, în: Studii Teologice, XXIX (1977), nr. 5-
8, pp. 536-541; A.D. KIRIAKOS, „Sistemul Bisericilor Ortodoxe Autocefale”, trad. de D. 
DEMETRESCU, în: Biserica Ortodoxă Română, XXV (1901-1902), nr. 5, p. 382; 
HIEROMOINE PIERRE, „Notes d’Ecclésiologie Orthodoxe. Le Patriarche Oecuménique et 
les Eglises Orthodoxes Autocéphales”, în: Irenikon, t. X (1933), nr. 6, p. 445; † NICOLAE, 
Mètropolite du Banat, „La Diaspora et les Eglises-Maires”, în: Romanian Orthodox Church 
News, XI (1981), nr. 1, p. 57; Pr. NICOLAE V. DURĂ, „Forme şi stări de manifestare a 
autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de-a lungul secolelor. Mărturii istorice şi 
canonice”, în: Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 1885-1985, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1987, pp. 280-287; † P. L’HUILLIER, „Problems concerning 
autocephaly”, în: The Greek Orthodox Theological Review, vol. XXIV (1979), nr. 2-3, p. 
167; vezi şi Pr. Alexandru MORARU, „Biserica autocefală şi diaspora ei”, în: Autocefalie, 
Patriarhie, Slujire sfântă, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1995, pp. 141-159. 
36 Vlassios PHIDAS, Droit canon..., p. 48. 
37 Pr. NICOLAE V. DURĂ, „Temele celei de a IV-a Conferinţe Panortodoxe 
Presinodale...”, p. 22. 
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rânduiala stabilită şi reafirmată de obiceiul şi tradiţia canonică a Bisericii 
Ortodoxe”.38 

În ceea ce priveşte precizarea „adică existenţa unui singur episcop 
într-un loc”, trebuie să se aibă în vedere că ea este pusă în legătură cu aşa-
zisa „conciliere a unităţii şi etnicităţii”, însă nu trebuie nesocotit cadrul 
general al formării Bisericilor autocefale în cadrul etnic, „Biserica având 
dintotdeauna conştiinţa că principiul etnicităţii conferă expresie şi culoare 
unităţii şi catolicităţii ei”.39 Într-adevăr, de-a lungul timpului s-a dezvoltat în 
practica bisericească principiul ca fiecare cetate să aibă un episcop 
propriu40 (consemnat şi canonic, 8 I ec.; 118 Cartagina), dar fără a se putea 
impune ca un principiu absolut41 şi aceasta datorită evoluţiei organizării 
bisericeşti în cadrul etnic, aşa cum este şi organizarea diasporei ortodoxe, 
împrejurările pastorale influenţând de asemenea, fără ca această practică să 
se confunde cu unitatea episcopatului.42 Trebuie înţeles că textul canonului 
8 al Sinodului I ecumenic vizează reglementarea problemei pastorale a 
reintegrării episcopilor catari în Biserică. De aceea, putem spune că prezenţa 
mai multor episcopi sau horepiscopi într-o eparhie, aşa cum reiese din 
canonul 8 al Sinodului I ecumenic, nu afectează în vreun fel misiunea în 
unitatea episcopatului. Mai mult, unii teologi au susţinut că principiul 
unităţii organizatorice locale (can. 8 I ec.) se poate afirma prin analogie cu 
textul canonului 118 al Sinodului local de la Cartagina, însă acest canon 
exclude o astfel de analogie câtă vreme el se referă la o situaţie particulară, 
fără a viza o diversitate etnică, ci o singură grupare etnică, referindu-se la 
soluţionarea divergenţelor apărute între episcopii ortodocşi şi cei convertiţi 
de la donatişti.43 

În cadrul conferinţei din 2009, după ce s-a aprobat textul revizuit din 
1990, s-a discutat şi cel din 1993, existând propuneri acceptate din partea 
delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române cu privire la extinderea regiunilor în 
care se creau adunări episcopale, avându-se în vedere noile realităţi din 
cadrul diasporei ortodoxe, mai precis redimensionarea ei după anii 1990 

                         
38 Pr. NICOLAE V. DURĂ, „Temele celei de a IV-a Conferinţe Panortodoxe 
Presinodale...”, p. 22. 
39 Pr. NICOLAE V. DURĂ, „Temele celei de a IV-a Conferinţe Panortodoxe 
Presinodale...”, p. 24. 
40 A se vedea Pr. IRIMIE MARGA, „Principiul jurisdicţional în Biserica Ortodoxă”, în: Pr. 
Constantin RUS (ed.), The Place of Canonical Principles in the Organization and Working 
of Autocephalous Orthodox Churches, Arad, 2008, pp. 179-181. 
41 Pr. PATRICIU VLAICU, „Raportul dintre principiile canonice şi misiunea Bisericii”, p. 211. 
42 HERVE LEGRAND, „L’épiscopat: le cahier des charges oecuménique de la théologie 
catholique”, în: Oecumenica Civitas, III/1, pp. 529-554.  
43 Pr. NICOLAE V. DURĂ, „Temele celei de a IV-a Conferinţe Panortodoxe 
Presinodale...”, p. 24. 
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prin migraţie masivă.44 Dacă în 1993 s-au aprobat 8 regiuni,45 acum se 
propuneau 12 regiuni, adăugându-se: la regiunea a treia se adăugau Noua 
Zeelandă şi Oceania; la regiunea a patra se adăuga Irlanda; la regiunea a 
şasea se adăuga Luxembourg; regiunea a şaptea rămânea fără Italia, care 
constituia o nouă regiune împreună cu Malta; o nouă regiune a Elveţiei şi 
Lichtensteinului; o nouă regiune a Ţărilor scandinave fără Finlanda, care 
avea o Biserică Ortodoxă Autonomă; o nouă regiune a Spaniei şi 
Portugaliei. 

Delegaţia Bisericii Rusiei a propus şi s-a aprobat ca adunările 
episcopale să nu limiteze sau să anuleze drepturile episcopilor membri cu 
privire la competenţele administrative şi canonice. Cele două delegaţii, rusă 
şi română, au propus renunţarea la prevederea din anul 1993 care interzicea 
înfiinţarea de noi eparhii în diaspora ortodoxă, aceasta fiind înlăturată din 
textul final aprobat.46 Textul final privind „Diaspora ortodoxă” cuprinde 7 
paragrafe, lista regiunilor în număr de 12 aflându-se la paragraful 3.47 

                         
44 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 124. 
45 1. America de Nord şi America Centrală; 2. America de Sud; 3. Australia; 4. Marea 
Britanie; 5. Franţa; 6. Belgia şi Olanda; 7. Austria şi Italia; 8. Germania.   
46 Pr. VIOREL IONIŢĂ, Hotărârile întrunirilor panortodoxe..., p. 125. 
47 Textul oficial al celei de-A IV-a Conferinţe Panortodoxe Presinodale (Chambésy, 2009) 
privind „Diaspora ortodoxă”: 
„1. a) S-a constatat că toate Sfintele Biserici Ortodoxe sunt în unanimitate de acord că 
problema diasporei ortodoxe trebuie rezolvată cât mai curând posibil şi organizată în 
conformitate cu eclesiologia ortodoxă şi cu practica şi tradiţia canonică a Bisericii 
Ortodoxe; 
 b) S-a constatat de asemenea, că, datorită unor motive de ordin istoric şi pastoral, 
în stadiul actual nu se poate trece imediat la ordinea strictă a Bisericii cu privire la 
această chestiune, adică să existe un singur episcop într-un singur loc. Din acest motiv, ea 
(A IV-a Conferinţă n.n.) a ajuns la propunerea unei situaţii tranzitorii care va pregăti 
terenul pentru o soluţie strict canonică a problemei, pe baza principiilor şi a directivelor de 
mai jos. Această pregătire nu va trebui să depăşească data convocării viitorului Sfânt şi 
Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe, pentru ca aceasta să poată trece la soluţionarea 
canonică a problemei. 
 2. a) Prezenta Conferinţă propune pe perioada de tranziţie, când se va pregăti 
soluţionarea canonică a problemei, să se creeze (sau înfiinţeze) în fiecare din regiunile 
desemnate mai jos Adunări Episcopale din care să facă parte toţi episcopii recunoscuţi 
canonic din acea regiune şi care vor continua să fie supuşi aceloraşi jurisdicţii canonice ca 
şi până în prezent; 
 b) Aceste Adunări vor fi alcătuite din toţi episcopii fiecărei regiuni, aflaţi în 
comuniune canonică cu toate Sfintele Biserici Ortodoxe şi vor fi prezidate de către 
Întâistătătorul jurisdicţiei Bisericii Constantinopolului, iar în absenţa acestuia, 
preşedintele va fi ales în conformitate cu ordinea dipticelor. Adunările vor avea un comitet 
executiv format din ierarhi care prezidează diferitele jurisdicţii existente în acea regiune; 
 c) Activitatea şi responsabilitatea acestor adunări episcopale va fi de a veghea 
asupra manifestării unităţii ortodoxiei; de a desfăşura o acţiune comună a tuturor 
ortodocşilor din fiecare regiune; de a sluji mai bine nevoile pastorale ale ortodocşilor care 
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Discuţiile au continuat pe marginea proiectului de regulament al 
adunărilor episcopale din cele 12 regiuni aprobate (13 regiuni în 
Documentul final, 2016), referindu-se mai ales la atribuţiile preşedintelui 
care convoacă şi conduce lucrările acestor adunări episcopale, prezidând şi 
concelebrările. Preşedintele sau un alt membru desemnat de către acesta 
constituie organismul de reprezentare a poziţiei comune a Bisericii 

                                                               
trăiesc în acea regiune; de a reprezenta în comun pe toţi ortodocşii în faţa altor confesiuni 
precum şi a ansamblului societăţii din regiune; de a cultiva învăţământul teologic şi 
educaţia bisericească etc. Deciziile cu privire la aceste aspecte vor fi luate în unanimitate 
de către Bisericile reprezentate în adunarea regiunii respective. 
3. Regiunile în care vor fi create, într-o primă etapă, adunări episcopale vor fi definite 
după cum urmează: 

I. America de Nord şi America Centrală 
II. America de Sud 
III. Australia, Noua Zeelandă şi Oceania 
IV. Marea Britanie şi Irlanda 
V. Franţa 
VI. Belgia, Olanda şi Luxemburg 
VII. Austria 
VIII. Italia şi Malta  
IX. Elveţia şi Lichtenstein 
X. Germania 
XI. Ţările scandinave (fără Finlanda) 
XII. Spania şi Portugalia 

Episcopii din diaspora, care rezidă în diaspora şi au parohii în mai multe regiuni, vor fi, de 
asemenea, membri ai Adunărilor Episcopale ale acelor regiuni. 
 4. Aceste adunări, care sunt constituite pe baza acestei conferinţe, au răspunderea 
de a completa detaliile regulamentului lor de funcţionare aprobat de către aceasta 
(conferinţă) şi-l vor pune în aplicare cât mai curând posibil, în orice caz înainte de 
convocarea Sfântului şi Marelui Sinod; 
 5. Adunările Episcopale nu-i privează pe episcopii săi membri de competenţele lor 
cu caracter administrativ şi canonic, nici nu limitează drepturile acestora în diaspora. 
Adunările Episcopale urmăresc formarea unei poziţii comune a Bisericii Ortodoxe cu 
privire la diferite chestiuni. Aceasta însă nu-i împiedică pe episcopii membri, care vor 
continua să dea socoteală propriilor lor Biserici, de a exprima opiniile Bisericilor lor faţă 
de lume; 
 6. Preşedinţii Adunărilor Episcopale convoacă şi prezidează toate întrunirile 
comune ale episcopilor din regiunea lor (din punct de vedere liturgic, pastoral, 
administrativ etc.). cât priveşte chestiunile de interes comun care, în urma deciziei 
Adunării Episcopale, necesită o examinare la nivel panortodox, preşedintele acesteia face 
apel la Patriarhul ecumenic pentru a da curs practicii panortodoxe în vigoare; 
 7. Bisericile Ortodoxe se angajează să nu recurgă la acte care ar putea aduce 
prejudicii procesului mai sus-menţionat, destinat să reglementeze de o manieră canonică 
chestiunea diasporei şi vor face tot ceea ce le va fi posibil pentru a facilita lucrarea 
Adunărilor Episcopale şi pentru a restabili normalitatea ordinii canonice în diaspora”, cf. 
Pr. VIOREL IONIŢĂ, „A 4-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală, Chambésy/Geneva, 6-
12 iunie 2009”, pp. 235-254. 
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Ortodoxe din respectiva regiune, după ce deciziile sunt luate prin 
unanimitate. Regulamentul adoptat cuprinde 13 articole cu 32 de paragrafe. 

Hotărârile acestei conferinţe, deşi au caracter provizoriu, ele oferă 
totuşi linii de orientare pentru organizarea unitară a diasporei ortodoxe, o 
dovadă în acest sens fiind adunările sau conferinţele episcopale care s-au 
creat în regiunile stabilite prin hotărârea întrunirii panortodoxe din iunie 
2009. Aceste hotărâri privind Diaspora ortodoxă s-au aflat pe agenda de 
lucru şi au constituit document oficial aprobat al Sfântului şi Marelui Sinod 
al Bisericii Ortodoxe din 2016. Însă, deşi problema canonică a jurisdicţiei în 
Diaspora ortodoxă este un efect al instituţiei canonice a autocefaliei, asupra 
acestei instituţii canonice nu există până astăzi un acord interortodox, cu 
consecinţe actuale în sânul Ortodoxiei ecumenice.  

 
Concluzii 
Diaspora ortodoxă şi jurisdicţia Bisericilor autocefale au constituit 

probleme cu implicaţii canonice interortodoxe care au preocupat Biserica 
Ortodoxă încă de la constituirea agendei pentru Conferinţele Panortodoxe şi 
pentru Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe.   

Cea de-a IV-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală (2009) a reuşit cu 
succes să aprobe textul privind Diaspora ortodoxă, text care a devenit 
ulterior Document oficial aprobat al Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii 
Ortodoxe (2016). Discuţii s-au născut privind textul Comisiei interortodoxe 
din 1990 care viza oportunitatea păstrării în textul final a canoanelor 
referitoare la „întâietatea” Patriarhiei Ecumenice, precum şi existenţa într-o 
cetate a unui singur episcop. Concluzia a fost păstrarea expresiei respectării 
practicii şi a ordinii canonice, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române (2009) 
susţinând importanţa expresiei „tradiţia şi praxis-ul canonic al Bisericii 
Ortodoxe”, dar şi necesitatea precizării „existenţei unui singur episcop într-
un loc”. Neînţelegerile cu privire la Diaspora ortodoxă, dar mai ales privind 
instituţia autocefaliei provin din interpretarea diferită a canoniştilor greci 
asupra unor canoane (2, 3 II ec.; 28 IV ec.) prin care se doreşte punerea în 
evidenţă a aşa-ziselor drepturi ale Patriarhiei Ecumenice asupra întregii 
Diaspore ortodoxe care decurg din întâietatea de onoare a ierarhului de la 
Constantinopol, această întâietate urmând a fi invocată în sprijinul 
revendicărilor jurisdicţionale. Însă, primatul de onoare nu implică şi o putere 
jurisdicţională, nu este primat de jurisdicţie, deci, neatribuind Patriarhiei 
Ecumenice vreun drept de jurisdicţie exclusiv asupra Diasporei ortodoxe. 
Trebuie recunoscut dreptul fiecărei Biserici autocefale, ca Biserică-Mamă, 
de a exercita puterea jurisdicţională asupra propriei diaspore. 

Este important de reţinut faptul că problema canonică a Diasporei 
ortodoxe este în strânsă legătură cu problema existenţei unui singur episcop 
într-un loc, aceasta trebuind să aibă în vedere aşa-zisa „conciliere a unităţii 
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şi a etnicităţii”. Deşi există acest principiu ca fiecare cetate să aibă un 
episcop propriu, totuşi nu este un principiu absolut datorită evoluţiei 
organizării locale bisericeşti în cadrul etnic, după cum este şi organizarea 
diasporei ortodoxe. În consecinţă, putem afirma că prezenţa mai multor 
episcopi într-o eparhie nu poate afecta în vreun fel misiunea în unitatea 
episcopatului.  

Conferinţa Panortodoxă Presinodală din 2009 s-a remarcat prin 
textul aprobat şi care s-a aflat pe agenda Sfântului şi Marelui Sinod (2016) 
privind Diaspora ortodoxă, prin acesta extinzându-se numărul de regiuni la 
12 (13 regiuni în Documentul final al Sfântului şi Marelui Sinod)  în care să 
urmeze înfiinţarea de adunări episcopale, totodată renunţându-se la 
interzicerea înfiinţării de noi eparhii în diaspora ortodoxă. În cadrul acestei 
conferinţe s-a ajuns la un acord şi asupra proiectului de regulament al 
adunărilor episcopale din regiunile aprobate. Discuţiile s-au purtat mai ales 
cu privire la atribuţiile preşedintelui care convoacă şi conduce lucrările 
acestor adunări episcopale. Preşedintele sau membrul desemnat de către 
acesta urma să reprezinte poziţia comună a Bisericii Ortodoxe din respectiva 
regiune, deciziile fiind luate prin unanimitate.  

Documentul privind Diaspora ortodoxă contribuie esenţial la 
organizarea unitară a acesteia, fiind relevante în acest sens adunările sau 
conferinţele episcopale care s-au creat în regiunile stabilite în 2009. 

 
Résumé: Le Dialogue interorthodox et l’accord concernant la juridiction 
dans la Diaspora orthodoxe comme expression de l’institution de 
l’autocephalie  
Le thème de la Diaspora orthodoxe a été traité au cadre de La 
IVe Conférence panorthodoxe préconciliaire (Chambésy, 2009) et à 
l’Assemblée des Primats des Églises orthodoxes autocéphales (21-28 janvier 
2016), quand ont été approuvés moyennant quelques amendements mineurs. 
On peut constaté la volonté unanime des Églises que le problème de la 
Diaspora orthodoxe soit résolu le plus rapidement possible, conformément à 
l’ecclésiologie orthodoxe, et en même temps, à la tradition et la praxis 
canoniques de l’Église orthodoxe. C’est vrai qu’aujourd’hui on ne peut pas 
passer immédiatement à l’ordre canonique strict de l’Église sur le problème 
de la Diaspora. Pour cette raison, Le Saint et Grand Concile de l’Eglise 
Orthodoxe a décidé de conserver les Assemblées épiscopales instituées par 
la IVe Conférence panorthodoxe préconciliaire. Dans ce sens-là, dans les 
régions définies vont fonctionné des Assemblées Épiscopales, réunissant 
tous les évêques reconnus canoniques, qui continueront à être sous les 
juridictions canoniques qu’aujourd’hui. Les Assemblées Épiscopales seront 
présidées par le premier parmi les prélats relevant de l’Église de 
Constantinople et, en l’absence de celui-ci, conformément à l’ordre des 
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diptyques. Les décisions des Assemblées Épiscopales seront prises à 
l’unanimité des Églises Autocéphales représentées dans l’assemblée des 
évêques de la région. 
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Pnevmatologia cultului liturgic ortodox 
 
 

Pr. Dr. MĂDĂLIN ŞTEFAN PETRE1 
 

Cuvinte cheie: Sfântul Duh, Biserică, cult liturgic ortodox, har divin 
Keywords: Holy Spirit, Church, Orthodox liturgical worship, divine grace 

 
Dezvoltarea teologiei pnevmatologice a cultului liturgic are ca scop 

evidenţierea faptului că în Biserică istoria mântuirii nu aparţine doar 
trecutului, iar slujbele dumnezeieşti nu pot fi reduse doar la înţelesul de 
momente anamnetice ori comemorative. Acest lucru se întâmplă pentru că 
Duhul Sfânt sălăşluit în chip personal în Biserică face ca întreaga iconomie 
divină pentru mântuirea noastră să fie un astăzi permanent sau, altfel spus, 
viaţa liturgică a Bisericii reprezintă mântuirea în actualitate, deci în lucrare, 
prin Sfântul Duh. Prin urmare, slujbele Bisericii sunt izvorul ei de har şi de 
putere în cadrul cărora cei credincioşi se înnoiesc în chip ontologic în 
Hristos prin Duhul Sfânt care îi şi pregăteşte încă din trup pentru starea de 
fii ai Tatălui din veacul viitor. 

Prin lucrarea Duhului Sfânt, istoria mântuirii împlinită de Hristos 
rămâne pururea actuală şi lucrătoare în slujbele Bisericii, în cadrul cărora 
timpul şi spaţiul nu mai reprezintă categorii insurmontabile. Numai în Duhul 
Sfânt putem să spunem cu certitudine „Şi ne-ai dăruit Împărăţia ce va să fie” 
(Liturghier) şi numai în El sărbătorile bisericeşti devin  împreună-prăznuiri 
cu Dumnezeu-Treime şi cu casnicii Lui.  

Odată cu naşterea Bisericii la Cincizecime, pentru cei ce au crezut şi 
vor crede în Hristos începe „o nouă viaţă care este viaţa Duhului, viaţă în 
Duhul lui Dumnezeu” şi, de aceea, „în viaţa Bisericii primare, Duhul 
constituie o realitate de zi cu zi, pe care creştinii o cunosc nemijlocit: 
„Duhul să nu-L stingeţi” (I Tes. 5, 19), „vă umpleţi de Duhul” (Efes. 5, 18), 
„cu duhul fiţi fierbinţi” (Rom. 2, 11)”.2 Altfel spus, Duhul Sfânt este 
„sufletul” Bisericii şi, în această ordine de idei, afirmaţia celebră a Sfântului 
Irineu este cât se poate de limpede şi adevărată: „Pentru că unde este 
Biserica, acolo este Duhul lui Dumnezeu şi unde este Duhul lui Dumnezeu, 
acolo este Biserica, şi tot felul de daruri, pentru că Duhul este adevărul (Ubi 
enim Ecclesia, ibi et Spiritus Dei; et ubi Spiritus Dei, illic Eclessia, et omnis 
gratia. Spiritus autem veritas)”.3  

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie. 
2 BORIS BOBRINSKOY, Împărtăşirea Sfântului Duh, traducere de Măriuca şi Adrian 
Alexandrescu, Ed. IBMBOR, BUCUREŞTI, 1999, p. 29.  
3 SF. IRINEU AL  LYONULUI, Contra ereziilor, III, 24, vol. II, traducere de Dorin 
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Lucrarea Duhului Sfânt nu este alta decât de a da mărturie de Hristos 
şi de a deschide inimile oamenilor spre El, lucrare ce se împlineşte plenar în 
adunările euharistice, „la frângerea Pâinii”. În viaţa liturgică a Bisericii 
Hristos lucrează prin Duhul Său la sfinţirea şi înnoirea oamenilor şi tot astfel 
Domnul dăruieşte oamenilor roadele jertfei Sale de pe Cruce şi ale Învierii. 
Adevărurile acestea le arată şi Sfântul Ioan din Kronstadt în felul următor: 
„Hristos a venit în lume ca să înnoiască firea oamenilor cea stricată prin 
păcat şi pentru a încredinţa în marea Sa bunătate, milostivire, dreptate şi 
înţelepciune această măreaţă lucrare, Sfintei Sale Biserici. Duhul Sfânt, care 
a coborât în lume şi lucrează în Biserică prin sfinţiţii slujitori, prin slujbele 
dumnezeieşti, predică, Taine, săvârşeşte neîncetat această înnoire. Această 
putere înnoitoare se arată numai în Biserică; în afara Bisericii ea nu este şi 
nu poate fi”.4 Înnoirea aceasta coincide cu împărtăşirea de Duhul Sfânt în 
viaţa liturgică bisericească sau mai degrabă prima este o consecinţă a 
celeilalte. Astfel, „Ortodoxia trăieşte experimental realitatea Duhului în 
lucrarea liturgică, în centrul vieţii ei euharistice, când Duhul sfinţeşte 
darurile, dăruindu-L pe Hristos viu în sufletele credincioşilor, actualizându-L 
în Biserică, căci Biserica este trup şi Hristos este capul trupului, dar Cel care 
împlineşte totul în toate este Duhul”.5 

Trebuie spus şi faptul că taina Bisericii nu se reduce la aspectul 
hristologic, chiar dacă Fiul S-a întrupat şi El a mântuit firea umană în 
persoana Sa, iar ţinta credincioşilor este „ca Hristos să ia chip în ei”,6 ci ea 
implică în mod firesc şi pe cel pnevmatologic. De aceea, spune părintele 
Stăniloae, „Ortodoxia nu explică Biserica dintr-un punct de vedere exclusiv 
hristologic: Biserica este Trupul tainic al lui Hristos, numai întrucât Acelaşi 
Duh al Fiului a adunat toate mădularele ei în Hristos ca fraţi ai Lui şi ca fraţi 
între ei şi într-o relaţie filială faţă de Tatăl”.7  

Constituţia hristologic-pnevmatică a Bisericii se reflectă în modul 
cel mai evident în Sfintele Taine şi mai ales în lucrarea acestora în viaţa 
credincioşilor, deoarece, „dacă spiritualitatea ortodoxă  are un caracter 
hristocentric şi dacă acest hristocentrism este accentuat de rolul Tainelor ca 
mijloace prin care Se sălăşluieşte Hristos în om, deci ca surse de putere 
divină indispensabilă pentru eforturile ascetice şi pentru trăirea unirii tainice 
cu Hristos, urmează că spiritualitatea ortodoxă are şi un caracter pneumatic 

                                                               
Octavian Picioruş, Ed. Teologie pentru azi, Bucureşti, 2007. 
4 SF. IOAN DIN KRONSTADT, Liturghia – cerul pe pământ, ediţia a II-a, traducere Boris 
Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 2002, p. 86. 
5 NICOLAE C. BUZESCU, Aspectul pnevmatic al eclesiologiei ortodoxe şi importanţa 
Tradiţiei la Sfântul Vasile cel Mare, în  Revista „Ortodoxia”, nr. 1/1979, p. 103. 
6 Gal. 4, 19. 
7 DUMITRU STĂNILOAE, Sfântul Duh şi sobornicitatea Bisericii, în Revista 
„Ortodoxia”, nr. 1/1967, p. 43. 
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bisericesc. Pentru că acolo unde este Hristos prin Taine, acolo este Biserica 
plină de Duhul comuniunii în El, sau numai Biserica împărtăşeşte pe 
Hristos, ca Trup al Lui, prin mijlocirea Tainelor”.8 De altfel, harul ce se 
împărtăşeşte credincioşilor prin Sfintele Taine este în acelaşi timp atât al lui 
Hristos, cât şi al Duhului Sfânt. Harul este „lucrarea generală mântuitoare” a 
Duhului în Biserică, dar el ne-a fost făcut posibil şi accesibil de Mântuitorul 
Hristos,9 prin ridicarea firii umane la capacitatea de primire şi conlucrare cu 
harul dumnezeiesc.  

În dumnezeiasca Liturghie, ca şi în întregul cult divin, Hristos este 
prezent şi lucrează în chip nedespărţit de Duhul Sfânt, dar lucrarea Lor este 
de a-i înfăţişa pe credincioşi Tatălui. Astfel, liturgicul bisericesc este în 
esenţă unul treimic. Această realitate este evidentă atât în binecuvântarea în 
numele Sfintei Treimi cu care se începe orice Taină, cât şi în numeroasele 
doxologii, ecfonise sau alte invocări ale Dumnezeului Treimic din cultul 
bisericesc: „Doxologiile şi rugăciunile care se repetă cel mai des în timpul 
slujbelor dumnezeieşti sunt cele adresate Sfintei Treimi: Binecuvântată este 
Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh..., Binecuvântat este 
Dumnezeul nostru..., Slavă Sfintei, Celei-de-o-fiinţă, de-viaţă-făcătoarei şi 
nedespărţitei Treimi, Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi 
pururea şi în vecii vecilor... Aceasta pentru că stăpânirea împărăţiei Sfintei 
Treimi trebuie pe bună dreptate şi cu vrednicie să fie binecuvântată şi 
proslăvită de toate creaturile raţionale făcute după chipul şi asemănarea 
Ei”.10  

De asemenea, tot Sfântul Ioan din Kronstadt ne oferă şi o definiţie 
simplă a cultului, indicând concret dubla dimensiune, divină şi umană, a 
acestuia: „Cultul divin al Bisericii Ortodoxe este o expresie bine alcătuită 
prin Duhul Sfânt de Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi faţă de Supremul 
Creator şi Proniator al lumii a evlaviei, uimirii, recunoştinţei, pocăinţei 
noastre, a cererii de milostivire, a dragostei noastre de fii, a laudei, a 
bucuriei şi a feluritelor noastre nevoi şi cereri în legătură cu Dumnezeu”.11 
Aşadar, cultul divin îşi are originea în insuflarea Duhului Sfânt asupra 
bărbaţilor de Dumnezeu purtători, dar Duhul nu Şi-a încheiat lucrarea Sa 

                         
8 IDEM, Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi mistica, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992, p. 44. 
9 IDEM, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. II, ediţia a III-a, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
2003, p. 315. 
10 SF. IOAN DIN KRONSTADT, op. cit., p. 209. 
11 IBIDEM, p. 211. Slujbele care alcătuiesc cultul liturgic ortodox au un caracter evident 
poetic, pentru că experiența Sfântului Duh poate fi exprimată cel mai fidel prin „erosul unei 
poezii”. De altfel, cei trei teologi  ai Bisericii (Sfinții Ioan evanghelistul, Grigorie Teologul 
și Simeon) au teologhisit adesea prin imne sau într-un mod poetic, cf. OLIVIERE 
CLEMENT, Creștinismul bizantin, traducere de Maria și Adrian Alexandrescu, Ed. 
Nemira, 2017, p. 27. 
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doar la nivelul alcătuirii slujbelor divine, în sinergie cu factorul uman, 
evident, ci El viază în acestea şi împlineşte lucrarea lor prin de slujitorii 
sfinţiţi. Prezenţa Lui nevăzută poate fi simţită în mod cert prin ajutorul cu 
care îi copleşeşte pe cei evlavioşi şi de aceea, într-adevăr,  „cultul divin este 
un izvor al harului, prin care harul ceresc revarsă din belşug toate darurile 
Lui asupra celor ce Îl slujesc cu inimă deschisă: darul milei, al păcii, al 
mângâierii, curăţiei, sfinţirii, luminării, vindecării, înnoirii şi – ceea ce este 
culmea mărinimiei dumnezeieşti – darul îndumnezeirii (în Liturghie sau 
Împărtăşanie)”.12  

Duhul Sfânt este viu şi pururea lucrător în viaţa liturgică a Bisericii. 
El face ca slujbele bisericeşti, şi mai ales dumnezeiasca Liturghie, să fie 
mereu noi, deşi ele se repetă neschimbate în forma sau structura lor zi de zi, 
săptămânal sau an de an. Această minune se împlineşte pentru că harul 
Duhului Sfânt ajută neputinţei omeneşti să surmonteze rigoarea formei 
tipiconale sau, cum spune părintele Ioan din Kronstadt, el „respiră în toate 
slujbele dumnezeieşti, în Sfintele Scripturi, în cântările sfinte; el străbate 
toate ritualurile Bisericii; el lucrează în sfinţiţii slujitori şi îi îmbracă în 
frumuseţe şi putere duhovnicească, atrăgând spre el minţile şi inimile 
poporului credincios; ei învaţă, liturghisesc, conduc şi zidesc prin El”.13 
Slujbele bisericeşti, fără harul Duhului Sfânt, ar fi devenit la un moment dat 
piese de teatru desuete, dar acest lucru nu se întâmplă, pentru că El ridică 
mereu duhul nostru şi îi oferă capacitatea de a sta în comunicare personală 
cu Dumnezeu Cel personal. Or, comunicarea şi comuniunea dintre persoane 
în Duhul iubirii este inepuizabilă şi permanent revelatoare de noi frumuseţi 
şi minuni. 

Prin harul Duhului Sfânt care lucrează în viaţa liturgică se arată, de 
fapt, puterea lui Dumnezeu, adevăr care se oglindeşte în atitudinea 
credincioşilor, care „nu vin la Biserică pentru a asculta o expunere teoretică 
– fie ea o definiţie infailibilă sau una din multiplele interpretări aduse de 
teologi –, ci pentru a primi în rugăciune puterea mântuitoare a lui 
Dumnezeu”.14 De aceea, cultul divin nu are un rost estetic, în cadrul căruia 
omul să fie  pasiv, asistând doar ca simplu privitor exterior, căci astfel 
„sensul rugăciunii în Biserica Ortodoxă ar fi de neînţeles fără această 
încredere în puterea lui Hristos lucrând prin Duhul în membrii Bisericii. 
Rugăciunea prin care cerem lucrarea lui Dumnezeu ca şi răspunsul divin 
sunt lucrări ale Duhului. Biserica constituie câmpul Duhului şi deci locul în 
care se realizează mântuirea”.15 Mai cuprinzător spus, „în forma lor 
                         
12 IBIDEM, pp. 211-212.  
13 IBIDEM, p. 287. 
14 DUMITRU STĂNILOAE, Rugăciunea lui Iisus şi experienţa Duhului Sfânt, ediţia a II-a, 
traducere de  Maria Cornelia  Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2003, p. 132. 
15 IBIDEM, p. 131. 
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adevărată, rugăciunile nu sunt altceva decât suflare (respiraţie) a Duhului 
Sfânt”16 în mădularele aceluiaşi Trup al lui Hristos. 

Încrederea în puterea lui Hristos prin Duhul Său constituie pentru 
credincioşi impulsul lăuntric de rugăciune către El, impulsul de a-L slăvi 
pentru tot ce a făcut şi face pentru oameni, dar şi de a-I cere ajutorul, cu 
nădejdea că îl vor primi aşa cum Domnul l-a dat odinioară multora din cei  
aflaţi în neputinţe. Deci, prezenţa şi participarea oamenilor la viaţa liturgică 
a Bisericii se arată ca manifestarea încrederii în puterea lui Dumnezeu, aşa 
cum spune părintele Stăniloae: „Pentru Ortodoxie, Biserica este locul 
duhovnicesc în care puterea lui Dumnezeu este constant experiată în 
rugăciune, este locul în care Duhul este experiat ca putere, iar această 
sensibilitate duhovnicească a credincioşilor faţă de prezenţa şi lucrarea lui 
Dumnezeu este ea însăşi provocată de Duhul. Sfânta Tradiţie, prin care 
Biserica se perpetuează cu ajutorul rugăciunii, constă tocmai în această 
persistenţă în Biserică prin Sfântul Duh a lucrării mântuitoare a lui 
Hristos”.17 Este foarte important de precizat că această sensibilizare 
duhovnicească pe care o provoacă şi o susţine Duhul nu se referă la acel 
sentimentalism catalogat de părinţii filocalici ca înşelare, ci la faptul că El 
deschide ochii inimii asupra viului dumnezeiesc, asupra lui Dumnezeu Cel 
personal, descoperind bogăţia dragostei Lui pentru noi. Or, în atare situaţie, 
omul credincios este chemat să se avânte şi el în rugăciune şi în împărtăşirea 
de darurile lui Dumnezeu şi de Dumnezeu Însuşi prin mijlocirea slujbelor 
Bisericii. De aceea, părintele Stăniloae reiterează mereu ideea puterii ca 
lucrare ce aparţine Duhului în viaţa liturgică, o putere care ridică fiinţa 
omului în chip ontologic din moarte.18 

În slujbele Bisericii preoţii şi credincioşii nu se adresează unui 
Dumnezeu ascuns cu care nu pot avea o legătură apropiată, ci El este chemat 
ca prin puterea harului Duhului Sfânt să le vină în ajutor credincioşilor în 
cele mai diverse nevoi. În acest sens, avem ca exemple nu numai ecteniile 
din Sfânta Liturghie, din Sfintele Taine sau din Laudele bisericeşti, dar şi 
slujbele ce se săvârşesc pentru varietatea „trebuinţelor” omeneşti înscrise în 
Molitfelnic. Astfel, credincioşii obişnuiesc să cheme preotul acasă pentru a o 
binecuvânta împreună cu cei ce locuiesc în ea. În acest scop, preotul se 
roagă ca Duhul Sfânt să sfinţească apa prin mijlocirea căreia să se reverse 

                         
16 SF. IOAN DE KRONSTADT, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. 
Sofia, Bucureşti, 2005, p. 498. 
17 DUMITRU STĂNILOAE, Rugăciunea lui Iisus..., p. 134. 
18 „Sfântul Duh cheamă la rugăciune, umple sufletele de străpungere, stoarce lacrimi de 
pocăinţă, de mulţumire, de laudă, preface sufletele, mântuieşte, dă viaţă, duce de la moarte 
duhovnicească la viaţă, dăruieşte pace, libertatea duhului, harul înfierii făcând să ţâşnească 
din inimile drepţilor şi din străfundul sufletelor lor: Avva, Părinte (Rm. 8, 15)” (SF. IOAN 
DIN KRONSTADT, Liturghia..., p. 73). 
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binecuvântarea lui Dumnezeu, aşa cum se spune în rugăciunea prevăzută în 
acest scop: „Însuţi Iubitorule de oameni Împărate, Cel ce ne-ai dat nouă să 
purtăm veşmânt luminat ca zăpada din apă şi din Duh, şi acum trimite harul 
Preasfântului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, care sfinţeşte toate, şi sfinţeşte 
apa aceasta. Şi prin gustarea şi stropirea cu apa aceasta, trimite nouă 
binecuvântarea Ta, care spală întinăciunea patimilor. Aşa ne rugăm, Bunule, 
şi tămăduieşte cu mila Ta bolile noastre cele sufleteşti şi trupeşti”. 
(Molitfelnic, Rugăciune la Sfeştanie sau slujba Aghiasmei mici).  

În constituţia sa, cultul divin este conceput pe baza a două laturi 
aflate într-o fericită simfonie şi care corespund perfect năzuinţelor duhului 
omenesc:  una constă în lectura din scrierile sfinte ale Vechiului şi Noului 
Testament, iar cealaltă latură este rugăciunea către Dumnezeu care vine ca 
împlinire sau dezvoltare firească a celei dintâi, dar în ambele Duhul Sfânt 
viază. „De aceea nu trebuie să lipsească propovăduirea din Biserică, precum 
nu trebuie să lipsească nici duhul rugăciunii din propovăduire, ci să fie 
mereu împreună”.19 Cuvântul evanghelic nu îşi găseşte finalitatea în cult 
dacă acesta nu se preface în rugăciune, pentru că Duhul Sfânt lucrează ca cei 
care aud cuvântul lui Hristos să dorească a se ruga Lui, mişcaţi fiind de 
acelaşi Duh să intre în dialog direct cu Domnul. Ambele aspecte, cuvântul şi 
rugăciunea, se completează şi se susţin reciproc. E nevoie de harul Duhului 
Sfânt de a înţelege sensul adevărat al Cuvântului evanghelic, dar în acelaşi 
timp prin acest Cuvânt propovăduit Duhul îndeamnă inimile la rugăciune şi 
le întăreşte.20  Mai limpede spus, în cuvântul lui Dumnezeu şi în rugăciunea 
noastră către El este aceeaşi putere lucrătoare: „Cuvântul propovăduirii este 
cuvântul lui Dumnezeu către noi, iar rugăciunea este cuvântul nostru către 
Dumnezeu, dar hrănit prin cuvântul lui Dumnezeu către noi şi de puterea 
Lui lucrătoare în noi. Căci rugăciunea ca răspuns la cuvântul lui Dumnezeu 
are în ea, ca orice răspuns, puterea care apelează la un răspuns”.21 Această 

                         
19 DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, ediţia a II-a, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2004, p. 159. 
20 De altfel, rugăciunile din cultul bisericesc sunt alcătuite în duhul Scripturii, împrumutând 
din conţinutul şi din    limbajul acesteia.  
21 IBIDEM, p. 152. Sfânta Scriptură mai este numită în tradiția creștină „cuvântul lui 
Dumnezeu”, însă părintele Ioannis Romanidis s-a opus vehement acestei expresii, pentru 
că, spunea el, „Sfânta Scriptură nu este nici Revelație, nici cuvânt al lui Dumnezeu, ci este 
cuvânt despre Revelație și despre Cuvântul lui Dumnezeu” (IEROTHEOS, 
MITROPOLITUL NAFPAKTOSULUI, Dogmatica empirică a Bisericii Ortodoxe 
Sobornicești după învățăturile prin viu grai ale Părintelui Ioannis Romanidis, Vol. I, 
traducere de Tatiana Petrache, Ed. Doxologia, Iași, 2014, p. 79). Deși inițial a produs 
adevărate cutremure în rândul ortodocșilor și nu numai, în scurt timp aserțiunea părintelui a 
fost recunoscută chiar și oficial ca fiind justă și întemeiată. Cu toate acestea, referindu-ne 
strict la cadrul liturgic și mai ales la Liturghie, nu greșim dacă numim Evanghelia „cuvânt 
al lui Dumnezeu”, așa cum procedează și părintele Stăniloae, pentru că aici lucrarea 
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„putere lucrătoare” nu este decât harul Duhului Sfânt, care aprinde inimile 
credincioşilor pentru rugăciune, dându-le nădejde şi curaj ca unii ce s-au 
încredinţat din cuvântul binevestitor de dragostea lui Dumnezeu faţă de 
oameni.  

Rugăciunea din cadrul cultului divin este totodată şi expresie a 
dreptei credinţe, deoarece conţinutul ei se adapă din cuvântul propovăduit22 
şi în acest fel dogma este mărturisită sub chipul rugăciunii. De fapt, 
liturgicul este cea mai fidelă şi autentică expunere a dogmelor, deoarece 
în Duhul Sfânt rugăciunea exprimă mai cuprinzător negrăitul sau apofaticul. 
În acest sens, vorbind despre dreapta învăţătură privitoare la Ipostasul 
Sfântului Duh ca fiind mai bine exprimată în experienţa şi limbajul liturgic, 
părintele Florenski spune: „Unde găsim noi expresia imediată a experienţei 
spirituale? Unde este ea mai puţin modificată? În rugăciuni şi cântări, în 
liturghie; cultul liturgic este funcţia cea mai semnificativă şi esenţială a 
vieţii Trupului Bisericii. Mărturia cultului e cea mai sigură. Dar se pune 
întrebarea: unde trebuie să căutăm mai întâi indicaţii asupra locului pe care 
îl ocupa Sfântul Duh în minţile şi inimile vechilor membri ai Bisericii, în 
raport cu celelalte Ipostasuri? Ei bine, desigur, acolo unde o sărbătoare era 
destinată a proslăvi toate cele trei Ipostasuri”.23 Într-adevăr, viaţa liturgică a 
Bisericii a constituit de-a lungul istoriei un argument forte în apărarea 
Ortodoxiei faţă de abaterile eretice. Exemplul clasic în acest sens îl 
constituie maniera Sfântului Vasile cel Mare de a mărturisi cu înţelepciune 
dumnezeirea Duhului Sfânt, apelând de nenumărate ori la textele liturgice 
sau la evlavia bisericească.24 Rugăciunile liturgice sunt o mărturie mai 

                                                               
Duhului, mai intensă decât în alte situații, face ca propovăduirea evanghelică să fie 
percepută tainic de către credincioși drept cuvânt viu al lui Hristos sau care izvorăște direct 
din gura Lui. Duhul are puterea să facă această minune; mărturie avem pe Sfântul Antonie, 
pe Sfânta Parascheva ș.a., care au receptat cuvântul evanghelic drept poruncă a lui Hristos 
adresată lor în mod special, personal și direct. 
22 „Rugăciunea liturgică izvorăşte totdeauna din totalitatea adevărului”, cf. PAUL 
EVDOKIMOV, Ortodoxia, traducere de Irineu Ioan Popa, Arhiereu vicar, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1996, p. 260. 
23 PAVEL FLORENSKI, Stâlpul şi temelia Adevărului, traducere Emil Iordache, Iulian 
Friptu şi Dimitrie Popescu, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, p. 81. 
24 A se vedea în acest sens SF. VASILE CEL MARE, Scrieri. Partea a III-a. Despre 
Sfântul Duh, ( PSB, vol. 12), traducere de  Constantin Corniţescu şi Teodor Bodogae,  Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1988.  De altfel, Sfântul Vasile în toată nevoința sa pentru ortodoxie a 
susținut faptul că erezia este incompatibilă atât cu evlavia, cât și cu viața liturgică a 
Bisericii. Acest lucru îl susținea și părintele Romanidis: „Din punctul de vedere  al tradiției 
patristice, formularea dogmei pentru combaterea ereziei era o expresie a vieții liturgice a 
Bisericii. Pentru că erezia era contrară vieții Bisericii, adică se împotrivea experienței 
Bisericii. Și experiența aceasta, în fond, ce este? Este curățirea, luminarea și îndumnezeirea. 
Și tot ce este în acord cu experiența acesta este Ortodoxia” (IEROTHEOS, 
MITROPOLITUL NAFPAKTOSULUI, op. cit.,  p. 122). 
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directă, mai naturală şi mai evidentă a adevărului de credinţă, pentru că îl 
aşează pe om faţă în Faţă cu Cel pe care analizele teologice nu sunt adesea 
în stare a-I adulmeca prezenţa reală, curată de orice denaturare. Aşa, de 
pildă, în rugăciune sufletul omului evlavios simte cu toată libertatea că 
Duhul trebuie cântat împreună cu Tatăl şi cu Fiul. 

Un aspect important al lucrării Duhului Sfânt în cultul divin este 
acela al creării şi menţinerii unităţii interioare a membrilor Bisericii, atât 
între fiecare şi Dumnezeu, cât şi între ei în Acelaşi Duh. Aici, în cadrul 
liturgic, este trăită cel mai acut realitatea mântuirii numai împreună sau în 
legătură cu ceilalţi şi tot de aici credincioşii primesc mereu din puterea 
Duhului capacitatea de a purta şi în lume duhul dragostei şi al unităţii 
întreolaltă.  De aceea, „în calitatea sa de cult public, el reflectă şi susţine 
unitatea Bisericii în viaţa sa în Hristos. În acest cult public Duhul Sfânt 
sensibilizează sufletele nu numai în vederea unei relaţii individuale cu 
Dumnezeu, dar şi în vederea unei relaţii cu Dumnezeu în cadrul întregii 
comunităţi, în comuniune cu toţi cei care cred. Duhul suscită în credincioşi 
un sentiment de responsabilitate în faţa lui Dumnezeu pentru mântuirea 
fraţilor lor, o afecţiune pentru ei este totodată afecţiune comună pentru 
Dumnezeu. Rugăciunea împreună provoacă şi exprimă toate acestea. 
Transparenţa activă a Duhului este deci experiată mai ales în cult, deci în 
Biserică în calitate de subiect al acestui cult comunitar. Duhul Se manifestă 
înainte de toate în Biserică şi în Tainele ei în inima cărora se află 
Euharistia”.25  Despre această unitate în Duhul Sfânt care se realizează în 
viaţa liturgică a Bisericii vorbeşte şi Sfântul Ioan din Kronstadt: „În 
dumnezeieştile slujbe ale Bisericii noastre Ortodoxe fiecare credincios atent 
observă numaidecât şi simte viu gândul că toţi credincioşii de pe pământ – 
păstori şi păstoriţi – iar în cer sfinţii bineplăcuţi lui Dumnezeu – începând cu 
Sfânta Maică a lui Dumnezeu – alcătuiesc o singură Biserică, o singură casă 
a lui Dumnezeu, un singur trup, al cărui Cap este Domnul nostru Însuşi Iisus 
Hristos şi al cărui suflet este Însuşi Duhul Sfânt care însufleţeşte, luminează, 
curăţeşte şi întăreşte toate mădularele ce se luptă pe pământ ale acestui mare 
Trup”.26 Aşadar, credincioşii, fiind uniţi cu Dumnezeu, sunt în comuniune şi 
cu toţi cei care s-au învrednicit să fie purtători de Dumnezeu şi „casnici” ai 
Lui, adică cu sfinţii. 

Prin cultul divin Biserica este asemenea „fântânii lui Iacov, plină 
mereu cu apă vie, harul lui Dumnezeu, care ne face vii, ne domoleşte setea 
sufletului, ne răcoreşte de arşiţa păcatului, ne curăţă de păcate”27 şi tocmai 
acest dumnezeiesc har face ca în Biserică să se petreacă permanent ceva mai 

                         
25 DUMITRU STĂNILOAE, Rugăciunea lui Iisus..., p. 135. 
26 SF. IOAN DIN KRONSTADT, Liturghia..., p. 46. 
27 IBIDEM, p. 56. 
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presus de lume sau, după cum spune, Pavel Florenski, „totul este minune în 
Sfânta Biserică: Taina, sfeştania, fiecare icoană şi fiecare imn bisericesc nu 
sunt altceva decât minuni. Da, în Biserică totul este minune, căci tot ce 
există în viaţa ei este plin de har, iar harul divin este singurul lucru demn să 
fie numit «minune»”.28 De asemenea, una dintre marile minuni pe care o 
lucrează harul dumnezeiesc în viaţa Bisericii este ridicarea omului căzut în 
păcat, în deznădejde sau în robia diavolului, învierea unui suflet robit de 
patimi şi scularea lui la viaţa în Hristos.  

În acelaşi timp, viaţa liturgică a Bisericii are o orientare spre 
eshatologic, pentru că îndreaptă atenţia credincioşilor în mod prioritar 
asupra Împărăţiei Cerurilor, iar Cel care insuflă dorul după aceasta este 
Duhul Sfânt. „Cultul ortodox, spune părintele Stăniloae, are o deschidere 
spre eshatologic, sau comunitatea trăieşte în orizontul transparent al 
eshatologicului şi în tensiune spre el, tensiune susţinută în ea de Duhul”.29 
Chiar dacă în cultul divin se cere ajutorul lui Dumnezeu pentru diferite 
nevoi pământeşti ale oamenilor, aceasta nu înseamnă decât sfinţirea vieţii 
sau a drumului acestora spre Împărăţia lui Dumnezeu.  

Începând cu Miezonoptica, în care se anunţă că „Iată, Mirele vine!”, 
şi până momentul împărtăşirii cu Hristos euharistic şi al rostirii rugăciunii 
Tatăl nostru, întregul ciclu liturgic este o permanentă înălţare în Duh în 
viaţa veacului viitor. Evident, această înălţare duhovnicească nu este 
nicidecum sentimentalism şi nu se opreşte la nivelul sentimentelor 
superficiale, ci presupune o refacere sau o sfinţire a omului în deplinătatea 
firii sale, lucrare realizată de harul Sfântului Duh, care „preface şi schimbă 
pe fiecare dintre cei ce se află de faţă, rezidindu-l în chip mai duhovnicesc, 
potrivit cu însuşirile lui, şi înălţându-l spre ceea ce se indică prin tainele ce 
se săvârşesc”.30 Aşadar, după ce credincioşii se adună atât în sinea lor, 
dezbinată de sfâşierile vieţuirii în lume, cât şi în cadrul aceleiaşi familii 
hristice, prin rugăciune şi prin puterea Duhului Sfânt urcă treptat spre 
înălţimile duhovniceşti ale Împărăţiei lui Dumnezeu. Sfântul Maxim vede 
toate actele Sfintei Liturghii ca indicând „trecerea celor sensibile şi arătarea 
celor spirituale”.31 Culmea acestei ascensiuni pascale se află în unirea 
euharistică cu Hristos Însuşi şi în intrarea în Duh la sânul Tatălui. 

Dacă Duhul Sfânt n-ar via în slujbele dumnezeieşti, credincioşii nu 
ar avea capacitatea şi tăria în nădejdea învierii, căci „Duhul Sfânt e factorul 
care ne orientează şi susţine în noi, prin cultul Bisericii, tensiunea spre 
                         
28 PAVEL FLORENSKI, op. cit., p. 83. 
29 DUMITRU STĂNILOAE, Sfântul Duh în Revelaţie şi în Biserică, în Revista 
„Ortodoxia”, nr. 2/1974, p. 247. 
30 SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Mistagogia, traducere de Pr. prof. Dumitru 
Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 2000,  p. 39. 
31 IBIDEM, p. 42. 
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înviere şi El va efectua învierea noastră, în care ne vom împărtăşi de trupul 
înviat, deplin transparent al Domnului, cu trupurile noastre devenite deplin 
transparente, bucurându-ne din plin de comorile iubirii Lui”.32 De asemenea, 
Sfântul Vasile arată că şi multe din gesturile sau atitudinile avute în 
manifestarea cultului au orientare spre eshaton. Astfel, prin îndreptarea 
noastră spre răsărit în timpul rugăciunii se arată că noi „căutăm spre vechea 
patrie, spre paradisul pe care l-a sădit Dumnezeu în Eden, (care se afla) la 
răsărit. Facem rugăciuni stând în picioare, în zi de Duminică, dar nu 
cunoaştem toţi motivul. (Facem aceasta) nu numai pentru a ne reaminti prin 
această poziţie, în ziua învierii, de harul care ni s-a dat – da faptul că am 
înviat împreună cu Hristos şi că trebuie să privim către cele de sus – ci şi 
pentru că (această zi) pare să fie chipul veacului viitor”.33 De asemenea, 
înseşi sărbătorile bisericeşti sunt o prefigurare a adevăratului praznic în 
lumina Duhului Sfânt din Împărăţie, cum învaţă Sfântul Simeon Noul 
Teolog: „Dar nici aşa nu socoti că cele făcute de tine sunt o adevărată 
sărbătoare, ci mai degrabă socoteşte că aceasta e doar o prefigurare, o umbră 
şi un simbol al sărbătorii”.34  

Cultul ortodox nu constă numai în citiri şi rugăciuni rostite din 
scrierile sfinte şi din alte cărţi de slujbă, ci în cadrul lui dialogul cu 
Dumnezeu se săvârșeşte şi prin mijlocirea cântării sau a rugăciunii cântate. 
Dar şi în această formă de slăvire a lui Dumnezeu viază Duhul Sfânt şi e 
însufleţită de El. De altfel, prin cântare omul îşi exprimă mai adânc stările 
sufleteşti născute din trăirea în viaţa liturgică a tainelor mântuirii, cum spune 
şi părintele Stăniloae: „În cântare fiinţa noastră devine sensibilă la 
experienţa misterului, e răpită de entuziasmul produs în ea de trăirea 
misterului, a Duhului de viaţă dătător şi găseşte forma de comunicare a 
acestei trăiri entuziaste”.35   

Ortodoxia este prin cultul ei doxologică şi aceasta pentru că ea 
acordă în viaţa ei sacramentală, teologică o  mare importanţă Duhului Sfânt. 
Duhul Sfânt Care viază în viaţa liturgică îi conferă acestuia caracter 
doxologic, pentru că experierea Duhului se transformă în chip spontan în 
doxologie, cum se vede din îndemnul Sfântului Apostol Pavel către efeseni: 
„Umpleţi-vă de Duhul, vorbind între voi în psalmi, în imne şi în cântări 
duhovniceşti”.36 

                         
32 IBIDEM, p. 247. 
33 SF. VASILE CEL MARE, Despre Sfântul Duh, p. 80. 
34 SF. SIMEON NOUL TEOLOG, Discursuri teologice şi etice. Scrieri I, (Discursul 14), 
ediţia a II-a, traducere Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2001, p. 379. 
35 DUMITRU STĂNILOAE, Câteva trăsături caracteristice ale Ortodoxiei, în Revista 
„Mitropolia Olteniei”, nr. 7-8/1970, p. 737. 
36 Efes. 5, 18-19. 
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Părintele Stăniloae arată că Duhul Sfânt lucrează în cântările 
liturgice deoarece în acestea este mărturisit şi slăvit Hristos, iar Duhul este 
nedespărţit de Hristos: „Aşa precum în orice mărturie plină de putere despre 
Hristos nu grăieşte numai credinciosul, ci şi Duhul Sfânt, cum a spus 
Mântuitorul, cu atât mai mult lucrează puterea Duhului în cântările 
duhovniceşti. Precum se vede, la psalmi s-au adăugat laudele adăugate lui 
Hristos şi alte cântări pline de căldura Duhului, ce le produceau o bucurie 
deosebită de veselia unor cântări pentru alte motive”.37  

Duhul Sfânt lucrează prin cântările liturgice şi într-un sens 
pedagogic, astfel că prin sensibilitatea produsă de muzicalitatea cântărilor El 
povăţuieşte sufletul la însuşirea adevărurilor de credinţă. „Duhul cel Sfânt, 
spune Sfântul Vasile, a văzut că neamul omenesc este greu de îndrumat spre 
virtute şi că noi, din pricina înclinării spre plăcere, neglijăm cu totul 
vieţuirea cea dreaptă. De aceea ce face? A unit dogmele cu plăcerea 
cântatului, ca, odată cu dulceaţa melodiei, să primim pe nesimţite şi folosul 
cuvintelor de învăţătură; face ca doctorii cei înţelepţi; aceştia adeseori ung 
de jur împrejur cu miere paharul în care dau bolnavilor fără poftă de 
mâncare doctorii mai amare”.38 Sf. Dionisie Areopagitul vorbeşte şi el de 
această lucrare pedagogică a Duhului în cântările liturgice, dar el învaţă 
aceasta raportându-se la Sfânta Liturghie. Astfel, prin cântări, Duhul Sfânt 
pregăteşte sufletele credincioşilor pentru întâmpinarea Tainei cele mari, care 
este Jertfa nesângeroasă: „Când, deci, cântarea care cuprinde cele sfinte 
(toată mântuirea), pregăteşte puterile noastre sufleteşti pentru armonia cu 
cele ce se vor sfinţi puţin mai târziu şi prin executarea omofonă a imnelor 
dumnezeieşti ne va produce înţelegerea comună a celor dumnezeieşti şi cea 
între unii şi alţii, ca printr-un cor unit şi o mărturisire comună a celor sfinte, 
cele mai concentrate şi umbrite în rostirea cuvintelor psalmilor devin mai 
înţelese prin mai multe şi mai clare chipuri; şi exprimarea sau înţelegerea lor 
se lărgeşte prin citiri prea sfinte ale unor texte sfinte scrise. În acestea, cel ce 
priveşte în chip sfânt va trăi o suflare unitară ca mişcată de Duhul cel Unul 
şi dumnezeiesc”.39 

În Ortodoxie, iconografia este parte integrantă a cultului divin, dând 
şi ea mărturie de Hristos în Acelaşi Duh care viază în slujbele dumnezeieşti. 
Astfel, „icoanele şi Tainele sunt o ţinere mereu prezentă şi lucrătoare în 
conştiinţa şi viaţa credincioşilor a imaginii reale ontologice a lui Dumnezeu, 
care este Hristos, sau mai precis umanitatea lui Hristos. Ele sunt moduri de 
eficacitate continuă ale imaginii centrale şi definitive a Revelaţiei 
                         
37 DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune..., p. 690. 
38 SF. VASILE CEL MARE, Scrieri. Partea întâi. Omilii la Psalmi ( PSB, vol 17), 
traducere de  Pr. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986, p. 183. 
39 SF. DIONISIE AREOPAGITUL, Opere complete, traducere de Pr. Prof. Dumitru 
Stăniloae, Ed. Pedeia, Bucureşti, 1996, p. 80. 
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culminante în viaţa omenească”.40 Icoana conţine chipul lui Hristos despre a 
cărui dumnezeire dă mărturie Duhul Lui, iar prin Taine se imprimă acelaşi 
chip în credincioşi. Daniel Rousseau spune că „dacă putem vedea în Iisus 
chipul viu al Tatălui, aceasta se datorează faptului că Însuşi Duhul Sfânt Îl 
descoperă şi Îl arată pe Hristos şi, în El, acest chip desăvârşit al Tatălui şi 
Unirea Sa cu El”.41 Aceasta este lucrarea prioritară a Duhului Sfânt atât în 
slujbele divine, cât şi în iconografie, anume de a-L arăta oamenilor pe 
Hristos şi de a adânci tot mai mult chipul Lui în cei ce vor să creadă în El. 

Duhul lucrează sfinţirea credincioşilor nu numai prin Taine şi prin 
celelalte slujbe divine, ci şi prin icoane. În acest sens, părintele Stăniloae 
face precizarea că „icoana lui Hristos din Ortodoxie a fost nu numai o 
icoană hristologică, ci şi pnevmatologică, ţinând seama de faptul că Hristos 
a fost plin de Duhul Sfânt, şi acest Duh li L-a dăruit şi L-au văzut ca putere 
formatoare în direcţia sfinţeniei”.42  

În Sfânta Liturghie, icoanele, împreună cu rugăciunile şi imnele 
liturgice, îi ajută pe credincioşi să înainteze spre întâlnirea cu Hristos în 
Dumnezeiasca Euharistie. „Întâlnirea tainică cu persoanele reprezentate în 
icoane este ca un fel de pregătire spre întâlnirea mai deplină cu Hristos în 
Taina Euharistiei”,43 spune părintele Stăniloae, ele având rostul nu numai de 
a întări în credinţă sau de a închipui Împărăţia cerească, ci şi de sporire a 
comuniunii personale a credincioşilor cu Mântuitorul, cu Maica Domnului şi 
cu Sfinţii şi îngerii prin puterea Sfântului Duh. Părintele Vasilios întăreşte şi 
el acest adevăr: „Credincioşii nu-L cunosc pe Domnul şi pe Sfinţii Lui 
printr-o aducere aminte sau printr-o retrospectivă istorică. Pentru credincioşi 
există Dumnezeiasca Liturghie, Icoana Sfântă. Botezaţi în bucuria creaţiei 
celei noi, intrând în lumea iconografică şi liturgică, ei află viu pe Domnul şi 
vii pe Sfinţii Lui. Viu într-un contact nemijlocit şi într-o comuniune de 
viaţă”.44 
 
Abstract: The Pneumatology of the Orthodox Liturgical Worship  
Pneumatological liturgical worship theology development is to reveal that 
the Church belongs not only to history of Salvation. The divine services 
cannot be reduced only to anamnesis or commemorative purposes. This is 
because the Holy Spirit dwelt personally, so It makes the whole Church 
personal divine economy for our Salvation to be permanent today. In other 

                         
40 DUMITRU  STĂNILOAE, O teologie a icoanei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2005, p. 31. 
41 DANIEL ROUSSEAU, Icoana-lumina feţei Tale, traducere de Măriuca Alexandrescu, 
Ed. Sofia, Bucureşti, 2004, p. 17. 
42 DUMITRU STĂNILOAE, Spiritualitate şi comuniune..., pp. 99-100. 
43 IBIDEM, pp. 115-116. 
44 ARHIMANDRITUL VASILIOS, Intrarea în Împărăţie, traducere de Ioan Ică, Ed. 
Deisis, Sibiu, 1996, p. 82. 
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words, the liturgical life of the Church is the Salvation through Holy Spirit, 
permanently present in our life, being possible because of Holy Spirit’s 
work. Therefore, Church services are His source of grace and power. In 
these, the believers become new ontologically in Christ through the Holy 
Spirit. He prepares them from this life to the future for the sons Father’s 
condition. 
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Temeiurile întâietății Bisericii din Roma,  
în primul mileniu creștin1 
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În primul mileniu creștin, Bisericii din Roma „i s-a recunoscut de 

către celelalte Biserici o autoritate deosebită și i s-a acordat prin canoane o 
întâietate de prim rang”.3 La acest lucru a contribuit în primul rând un 
aspect politic al vremii: calitatea Romei de capitală a Imperiului Roman - 
urmată de memoria și cinstea cuvenite fostei capitale imperiale -, apoi o 
serie de aspecte bisericești, precum: calitatea de a fi singura Biserică 
întemeiată de Apostoli în Apus; asocierea Bisericii din Roma cu 
propovăduirea Apostolilor Petru și Pavel; mărimea teritoriului supus 
Romei, centrul de evanghelizare al întregului Apus, și vechimea Bisericii 
din Roma; departe de influențele curții imperiale și de centrele marilor 
erezii, Roma s-a remarcat și prin statornicia în dreapta credință și 
mărturisirea acesteia în contextul luptei dogmatice cu marile erezii.4 Aceste 
temeiuri, care au fundamentat întâietatea Bisericii din Roma, au fost 
recunoscute și de cei care, la un moment dat, au criticat-o. Astfel, în anul 
340, epistola trimisă papei Iuliu al Romei de către episcopii arieni din 
Răsărit, în care îl acuzau pentru faptul că a luat apărarea a trei episcopi 
condamnați de ei, între care și Sfântului Atanasie cel Mare, este descrisă de 

                         
1 Acest studiu a fost susținut în cadrul Școlii Doctorale de Teologie „Sfântul Nicodim”, 
Universitatea din Craiova, la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă sub coordonarea IPS 
Prof. univ. Dr. IRINEU POPA, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a dat 
și avizul pentru publicare. 
2 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
3 JEAN-CLAUDE LARCHET, Biserica, Trupul lui Hristos, II. Relațiile dintre Biserici, 
trad. Marinela Bojin, Ed. Sofia, București, 2013, p. 28 (LEglise, Corps du Christ. II. Les 
relations les Eglises, Les Editions du Cerf, Paris, 2012). 
4 JOHN MEYENDORFF, Ortodoxie și Catolicitate, trad. Călin Popescu, Ed. Sofia, 
București, 2003, p. 72: „Biserica romană a putut întruni diversele elemente ce justifică pe 
deplin primatul ei de autoritate: situată în primul oraș al imperiului, care îi atrăsese pe 
Apostolii Petru și Pavel, ea câștigă astfel un titlu exclusiv de apostolicitate; ponderea sa 
numerică, poziția centrală și mai ales ortodoxia nedezmințită a episcopilor ei, i-au justificat 
primatul”. 
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istoricul Sozomen, astfel: „Ei mărturisiră prin acest răspuns, că Biserica din 
Roma merită mari onoruri, pentru că a fost întemeiată de Apostoli și că se 
bucură de demnitatea de Mitropolie, de la începutul religiei creștine, deși 
primii Apostoli care au răspândit acolo semințele credinței au venit acolo 
din Orient. Ei adăugară că nu trebuie să fie puși în al doilea rang, pentru că 
nu au favorul mărimii cetății sau al mulțimii poporului, căci ei au favorul 
statorniciei și al zelului”.5 Toate aceste temeiuri nu fundamentau însă, decât 
o întâietate onorifică, precum dă mărturie întreaga istorie creștină din 
primul mileniu, iar mai ales hotărârile sinoadelor ecumenice. De aceea, 
„nici un sinod nu a instituit primatul roman”,6 singurul loc recunoscut 
Bisericii din Roma fiind unul de întâietate onorifică, iar episcopului roman 
unul de primus inter pares. 

Nu doar Biserica Romei, ci și alte mari Biserici ale vremii aveau 
caracteristici deosebite: Biserica din Alexandria își avea reședința în cea mai 
importantă cetate din întregul Răsărit, până la mutarea capitalei romane la 
Constantinopol (330), având și atributul vechimii; Biserica din Antiohia se 
bucura atât de vechime, cât și de întemeierea ei apostolică, fapt pentru care, 
împreună cu Biserica din Alexandria, prin Canonul 6 al Sinodului I 
Ecumenic de la Niceea (325), i-a fost recunoscută aceeași cinste cuvenită 
Bisericii Romei; dar mai ales Biserica din Ierusalim, cetate mai veche chiar 
decât Roma, avea parte de o cinste unică, propovăduind și locuind în ea 
Domnul Iisus Hristos și toți Apostolii: prima Biserică și locul primului 
sinod. Cu toate acestea, de-a lungul secolelor, temeiurile întâietății Bisericii 
din Roma și autoritatea episcopilor romani vor fi înțelese în mod diferit la 
Roma, până când modul de vedere apusean și cel răsăritean cu privire la 
autoritatea romană vor fi radical diferite.7 

 
1. Primul și principalul temei: importanța politică a cetății Romei 
Calitatea politică a Romei - prima capitală a Imperiului Roman - a 

constituit primul și cel mai hotărâtor temei al întâietății care i-a fost 
recunoscute Bisericii din Roma, precum reiese din Canonul 28 al Sinodului 
al IV-lea Ecumenic din Calcedon (451), care spune că „scaunul Romei celei 
mai vechi, pentru că împărăţea cetatea aceea, Părinţii după cuviinţă i-au dat 

                         
5 SOZOMEN, Istoria bisericească, III, 8, trad. ep. Iosif Gheorghian, Tip. Cărților Bis., 
București, 1897, pp. 96-97. 
6 JOHN MEYENDORFF, Ortodoxie și Catolicitate, p. 62. 
7 VLASSIOS PHIDAS, Le primat papal et la pentarchie patriarcale dans la tradition 
orthodoxe, în Il ministero petrino. Cattolici e ortodossi in dialogo, Walte Kaspar (ed), 
Editura Citta Nuova, Roma, 2004, p. 84: „În conștiința Bisericii din Orient, papa Romei 
este Patriarhul Occidentului și primul dintre cei cinci patriarhi... Conștiința ecclesială a 
Orientului înțelegea primatul papal în contextul instituției canonice a Pentarhiei”. 
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presvia înaintării...”.8 Chiar după mutarea capitalei romane la Milan (285), 
iar mai apoi la Constantinopol (330), Biserica din Roma a rămas înzestrată 
cu memoria și cinstea cuvenite primei capitale imperiale. Impactul acesteia 
asupra conștiinței întregii lumi creștine din primele secole reiese și din 
titulatura noii capitale - Constantinopol -, care a fost numită Noua Romă nu 
doar la început, ci chiar până astăzi, cum arată titulatura oficială a 
patriarhului din Constantinopol: „Arhiepiscop al Constantinopolului-Noua 
Romă și Patriarh Ecumenic”.9  

Dar importanța primei capitale se va resimți multă vreme, nu doar în 
mediul bisericesc, ci și în denumirea împăraților și a locuitorilor fostului 
imperiu, care se numeau romei - romaioi -, precum arată istoricul ceh 
Francis Dvornik (+1975), care observă mentalitatea bizantinilor: „Când 
studiem relațiile dintre Roma și Bizanț, nu trebuie să uităm niciodată că 
bizantinii vedeau în imperiul lor o continuare a imperiului roman și că ei se 
numeau pe ei înșiși romaioi, romani. Ca atare, era cu neputință pentru ei să 
înjosească Roma, atribuind episcopului roman al doilea loc, după cel din 
Constantinopol. Roma a rămas prima capitală, fundamentul imperiului lor, 
iar episcopul Romei trebuia întotdeauna să rămână primul. Un transfer al 
primatului către oricare alt loc, în afară de Roma, era de neconceput”.10  

De asemenea, este unanim recunoscut faptul că reședința Bisericii 
Romei în capitala imperiului a contribuit în mod natural la creșterea 
prestigiului acesteia, dându-i „o firească funcție centrală”.11 Chiar prin acest 
fapt, Dvornik justifică absența întemeierii petrine a Biserii din Roma, timp 
de patru secole: „Este foarte posibil că episcopii Romei, până la începutul 
secolului al IV-lea, au atras suficientă autoritate și prestigiu din faptul că 
reședința lor se afla în capitala imperiului; de aceea, nu a fost necesar să 
invoce, de fiecare dată, originea petrină a scaunului lor”.12 

 
2. Al doilea temei: singura Biserică întemeiată de Apostoli în 

întregul Apus 
Biserica Romei a fost așezată încă din primele secole sub autoritatea 

propovăduirii celor mai de seamă dintre Apostoli: Pavel și Petru.13 Dar și 
                         
8 Pidalion. Cârma Bisericii Ortodoxe, Ed. Credința Strămoșească, Iași, 2007, p. 222. 
9 https://www.patriarchate.org/biography. Site-ul oficial al Patriarhiei Ecumenice, accesat la 
10 ianuarie 2018. 
10 FRANCIS DVORNIK, Byzantium and the roman primacy, Ed. Fordham University, 
New York, 1966, p. 115. 
11 KLAUS SCHATZ, La primauté du Pape. Son histoire des origines à nos jours, Ed. Cerf, 
Paris, 1992, p. 42. 
12 FRANCIS DVORNIK, Byzantium and the roman primacy, p. 40. 
13 Lăsând deoparte caracterul legendar și îndoielnic al propovăduirii Apostolului Petru în 
Roma, observăm că nici propovăduirea, nici absența lui în Roma, nu ar influența cu nimic 
structura, natura și funcționarea Bisericii. 
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alte Biserici aveau cinstea de a fi fost întemeiate de Apostoli, precum cea din 
Ierusalim, care era locașul Apostolilor și prima Biserică, deci și cea mai 
veche, sau cele din Antiohia, Corint, Efes, Filipi și Tesalonic, care și ele 
aveau avantajul unei întemeieri apostolice și al unei vechimi foarte mari. 
Dacă la baza întâietății Bisericii din Roma ar fi stat propovăduirea 
Apostolului Petru și vechimea, trebuie spus că Biserica din Antiohia a fost 
întemeiată de Apostolul Petru, cu mult mai înaintea celei din Roma.  

Dar, o particularitate apostolică avea totuși Biserica din Roma: era 
singura Biserică întemeiată de Apostoli în întregul teritoriu apusean al 
Imperiului Roman.14 Spre deosebire de principalele Biserici din Răsărit, 
modul în care apostolicitatea Bisericii din Roma a fost percepută în întregul 
Apus este impresionant, dar și justificat. În acest sens, „apostolicitatea era 
un lucru mult prea comun la o Biserică din Orient, pentru ca ea să poată 
avea importanța pe care a avut-o în Occident, unde scaunul roman era unicul 
scaun apostolic și principalul punct de plecare al propovăduirii 
evanghelice”.15  

În consecință, Bisericii din Roma i s-a recunoscut o întâietate 
firească întâi în rândul tuturor Bisericilor care au luat ființă în provinciile 
romane din jurul ei. Încă din primele secole, scaunul episcopal din Roma, 
„nu numai  în Italia, ci și în Galia sau în Africa de Nord, era cunoscut ca 
scaun apostolic pur și simplu”.16 

În dorința sa de a respinge pretenția ereticilor de a legitima 
adunărilor lor, prin argumentul că Tradiția Apostolilor s-a păstrat în 
Bisericile din toată lumea, prin succesiunea episcopilor, Sfântul Irineu de 
Lyon (+202) a vorbit despre apostolicitatea Bisericii din Roma și despre 
întemeierea acesteia de către cei mai de seamă dintre Apostoli, astfel: „Dar 
pentru că ar dura prea mult, într-o lucrare ca aceasta, să socotim succesiunile 
din toate Bisericile, există una - foarte mare, foarte veche și cunoscută 
tuturor, Biserica întemeiată și așezată la Roma de doi preacinstiți Apostoli, 
Petru și Pavel -,  a cărei Tradiție, pe care o are de la Apostoli, și credința ei 
propovăduită oamenilor prin succesiunea episcopilor, ajungând chiar până 
la noi”.17 Sfântul Irineu nu era interesat să afirme o superioritate unică a 
Bisericii din Roma, ci doar apostolicitatea ei, care era o caracteristică 
comună și celorlalte mari Biserici din Răsărit. Prin urmare, încă din vremea 
Sfântului Irineu, creștinii din Apus vor insista asupra unicității apostolice a 
Bisericii din Roma, dar „fără ca prin aceasta să admită că apostolicitatea 

                         
14 FRANCIS DVORNIK, Byzantium and the roman primacy, p. 43. 
15 JOHN MEYENDORFF, Ortodoxie și Catolicitate, p. 69. 
16 KLAUS SCHATZ, La primauté du Pape, p. 41. 
17 SANCTI IRENAEI, Episcopi Lugdunensis, Contra omnes haereses libri quinque, III, III, 
2-3, vol. II, ADOLPHUS STIEREN (ed.), Lipsiae, 1853, pp. 121-123. 
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Bisericii romane îi conferea, prin ea însăși, drepturi absolute asupra altor 
Biserici”.18  

Făcând apel tot la Tradiția moștenită direct de la Apostoli, Tertulian 
(+220) afirmă egalitatea deplină a tuturor Bisericilor întemeiate de 
Apostoli, zicând: „Tu, cel care voiești să îți îndreptezi spre lucrarea 
mântuirii tale năzuința către o cunoștință cât mai adâncă, mergi în Bisericile 
apostolice, unde până astăzi scaunele Apostolilor stau în locurile cele mai de 
cinste, unde sunt citite și scrierile lor proprii, care fac să răsune cuvintele lor 
și ne înfățișează chipul fiecăruia dintre ei. Dacă e mai aproape de tine Ahaia, 
ai Corintul; dacă nu ești departe de Macedonia, ai Filipi; dacă poți trece în 
Asia, ai Efesul, iar dacă te afli pe lângă Italia, ai Roma, a cărei autoritate ne 
este nouă sprijin”.19 

Confuzia între Simon Magul și zeul de origine sabină Semoni Sanco 
Deo din Roma, făcută de către Sfântul Iustin Martirul (+160), căreia i se va 
adăuga romanul apocrif Pseudo-Clementin, a influențat întreaga literatură 
patristică de mai târziu. De aceea, Roma va fi percepută pretutindeni drept 
locul martiriului și al înmormântării celor doi Apostoli.20 Potrivit mărturiei 
Sfântului Irineu și celei a lui Eusebiu de Cezareea, în primele secole, 
istoricii și Părinții Bisericii nu l-au înfățișat niciodată pe Apostolul Petru, ca 
principalul sau singurul întemeietor al Bisericii din Roma, ci întotdeauna pe 
cei doi, împreună. În epistola lui Teodoret de Cir (+457) către papa Leon I 
al Romei, citim: „În Răsărit le-a fost răsăritul acestor doi preafericiți și 
razele lor au strălucit pretutindeni; dar, în Apus și-au sfârșit cu multă 
bărbăție viața și de acolo luminează astăzi întreg pământul; ei au făcut 
marele vostru scaun încă și mai vestit, ei sunt cununa bogățiilor voastre”.21 
Iar în disputa Sfântului Maxim Mărturisitorul (+662) cu fostul patriarh 
monotelist Pyrhus, dorind să ajungă la Roma, Pyrhus a spus: „Să mă 

                         
18 JOHN MEYENDORFF, Ortodoxie și Catolicitate, p. 81. 
19 TERTULIAN, Despre prescripția contra ereticilor, XXXVI, 1-2, trad. Nicolae Chițescu, 
PSB 3, p. 164. 
20 TERTULIAN, Despre prescripția contra ereticilor, XXXVI, 3, p. 164: „O, fericită 
Biserică, pentru care Apostolii și-au vărsat întreaga învățătură, cu sângele lor! Unde Petru a 
suferit chinuri ca acelea ale Domnului, unde Pavel s-a încununat de o moarte ca aceea a lui 
Ioan Botezătorul”; EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, II, XXV, 5-7, trad. pr. 
Teodor Bodogae, PSB 13, p. 97: „Acest om (împăratul Nero), care s-a dovedit a fi dintre 
cei mai înrăiți dușmani ai lui Dumnezeu, a ajuns cu bănuiala chiar să spânzure pe Apostoli. 
Se istorisește că pe vremea domniei lui, însuși Pavel a fost decapitat și că, probabil, și 
Petru a fost răstignit și că această știre a fost întărită de numele lui Petru și al lui Pavel, 
care până azi e legat de cimitirul roman care poartă numele lor...”. 
21 TEODORET, Episcopul Cyrului, Epistole, CXIII (72), PG 83, col. 1314. 



203 

învrednicesc în primul rând de închinarea în locurile apostolice și mai ales 
în cele ale corifeilor Apostolilor”.22  

Referirea comună la cei doi Apostoli constituie un temei dublu al 
apostolicității Bisericii Romei, nu în sensul unei autorități juridice, ci în 
sensul unei întâietăți onorifice general recunoscute. Până în secolul al IX-
lea, întemeierea Bisericii din Roma de către Apostolii Petru și Pavel a 
persistat și în Apus, în pofida tendinței apărute la Roma, în secolul al IV-lea, 
de a concentra apostolicitatea acesteia doar în persoana Apostolului Petru.23  

Cei doi Apostoli au fost asemănați chiar cu întemeietorii Romei: 
„Până la începutul celui de-al doilea mileniu, tradiția romană continuă să se 
refere la cei doi corifei, Petru și Pavel, care împreună au întemeiat 
autoritatea Romei, ca la un fel de pandant creștin al celor doi frați 
mitologici, Romulus și Remus”.24 Totodată, această dublă întemeiere 
apostolică favoriza și menținerea ecclesiologiei Bisericii primare, prin 
susținerea unei forme sinodale de conducere a Bisericii, iar nu a uneia 
monarhice. 

 
3. Al treilea temei: mărimea teritoriului supus Bisericii Romei 
Spre deosebire de toate Bisericile din Răsărit, Biserica din Roma și-a 

manifestat purtarea de grijă și a propovăduit Evanghelia într-un teritoriu 
foarte întins. Motivul pentru care, până în Africa, în Galia și în Spania, 
Bisericii din Roma i-a fost recunoscut prestigiul considerabil, încă de la 
începutul creștinării acestor provincii, este acela că „primii misionari în 
aceste țări au fost, în mare parte, preoți trimiși de Roma”.25 În consecință, nu 
putea lipsi în popoarele creștine din Apus dragostea și cinstea care se 
cuveneau celei care le-a fost Biserică-mamă, prin care ele au primit credința 
și harul. Însuși modul în care propovăduirea Evangheliei s-a realizat în Apus 
a ferit multă vreme Biserica Romei, ca și Bisericile nou-înființate de 
aceasta, de pericolul diviziunii, care a caracterizat multă vreme Răsăritul, în 
care existau multe Biserici apostolice.  

Prin urmare, întâietatea acordată Bisericii din Roma era întemeiată 
și pe faptul că ea constituia cea mai mare Biserică, atât ca întindere, cât și 
                         
22 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Scrieri, II, trad. pr. Dumitru Stăniloae, în 
PSB 81, p. 356; PG 91, col. 354. 
23 FRANCIS DVORNIK, Byzantium and the roman primacy, p. 43: „În secolul al patrulea, 
vechiul obicei al atribuirii întemeierii Bisericii din Roma lui Petru și lui Pavel a dispărut 
complet... Începând cu a doua jumătate a secolului al patrulea, scaunul Romei era numit 
simplu scaunul lui Petru... S-a mers chiar mai departe, în această venerare a lui Petru, prin 
atribuirea, în secolul al cincilea, a originii episcopatului doar Sfântului Petru. Abia în 
secolul al VI-lea, această tendință exagerată a dispărut”; această evoluție este asociată cu 
mutarea capitalei. 
24 KLAUS SCHATZ, La primauté du Pape, p. 56. 
25 FRANCIS DVORNIK, Byzantium and the roman primacy, p. 40. 
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ca număr de credincioși, nu doar din Apus, ci și din Răsărit.26 Sfântul Irineu 
de Lyon (+202) numește Biserica Romei: „foarte mare, cea mai veche și 
cunoscută tuturor”.27 Prin temeiul vechimii - cea mai veche -, Sfântul Irineu 
arată că el impunea autoritatea Bisericii Romei doar în Apus, unde ea era 
cea mai veche, iar nu și în Răsărit, unde erau Biserici mai vechi decât cea 
din Roma. 

4. Al patrulea temei: apărarea dreptei credințe, în primele secole 
Roma nu a constituit numai centrul politic, ci și centrul religios al 

Imperiului Roman. Capitala era reședința autorității religioase supreme, care 
uneori s-a identificat chiar în persoana împăratului păgân. Prezența în Roma 
a celei mai înalte autoritate religioasă păgâne - Pontifex maximus -, își 
pusese amprenta pe conștiințele tuturor romanilor. Încă din vremea lui Iuliu 
Cezar (+44.î.Hr.), toate provinciile priveau spre Roma, ca spre locul de unde 
se vorbește cu autoritate și cu putere. De aceea, odată cu răspândirea 
creștinismului, prin misionarii trimiși de primii episcopi romani, Bisericile 
întemeiate în provinciile din jurul Romei au arătat o cinste firească celor 
care i-au încreștinat. În plus, luând locul păgânismului imperial roman, 
creștinismul roman a preluat de la religia anterioară și o anumită 
caracteristică, întrunind în sine, în locul aceluia, aspirațiile religioase și 
politice ale poporului roman. Dar, mentalitatea romanilor cu privire la 
vechea Romă, susținută și de viețile sfinte ale primilor episcopi romani 
martiri, a generat în primele secole unele laude și complimente la adresa 
Bisericii romane și a episcopilor acesteia, care vor juca „un rol hotărâtor în 
reinterpretarea istoriei, în susținerea primatului papal”.28 

Scaunul apostolic roman era considerat pretutindeni ca „vrednic de 
cinste, vrednic de fericire, vrednic de laudă, vrednic de a dobândi ce voiește, 
vrednic de curăție, care stă în fruntea dragostei, care ține legea lui 
Hristos”,29 cum spune Sfântul Ignatie Teoforul, pentru că a păstrat „Tradiția 
ce se află în Biserică, începând de la Apostoli, și predicarea adevărului”,30  
conform Sfântului Irineu de Lyon. Calitatea de păzitoare a dreptei credințe 
și-o va afirma Roma până târziu, când, departe de curtea imperială, îi va 
apăra pe cei nedreptățiți de împărații sau patriarhii din Constantinopol. 
Astfel, când, patriarhatele din Răsărit au căzut în două erezii hristologice - 
monoenergismul și monotelismul - și când doar Biserica Romei, pentru un 
timp, a mai mărturisit dreapta credință, Sfântul Maxim Mărturisitorul (+662) 

                         
26 KLAUS SCHATZ, La primauté du Pape, p. 41. 
27 SANCTI IRENAEI, Contra omnes haereses libri quinque, III, III, 2, p. 121. 
28 Pr. SIMEON POPESCU, Dezvoltarea primatului papal și influența lui asupra 
creștinătății. Cercetări istorice, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1882, p. 50. 
29 SFANTUL IGNATIE TEOFORUL, Epistola către romani, trad. pr. Dumitru Fecioru, în 
PSB 1, p. 174. 
30 SANCTI IRENAEI, Contra omnes haereses libri quinque, III, 3, 2-3, vol. I, pp. 428-433. 
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a dat mărturie despre rolul acesteia de apărător al ortodoxiei. După papa 
monotelist Honoriu (+638), pe scaunul Romei au șezut episcopi ortodocși, 
care nu au primit erezia monotelistă, nici nu au cedat la presiunile imperiale, 
motiv pentru care Sfântul Maxim a ales să meargă la Roma, precum spune 
biograful său,31 unde, în octombrie 649, la îndemnul său, papa Martin I 
(649-653) a convocat un sinod în palatul Lateran, la care cei peste o sută de 
episcopi, împreună cu ceilalți sinodali, au condamnat edictele imperiale 
Ekthesis şi Typos, ereziile (monoenergismul și monotelismul) și pe 
susținătorii lor, reafirmând dogma hristologică a Sinodului din Calcedon 
(451), cu privire la cele două naturi, două voințe și două lucrări unite în 
persoana Mântuitorului Iisus Hristos.32 În acest context, Sfântul Maxim a 
lăudat credința dreaptă a Romei și pe cei care au mărturisit-o, împotriva 
împăraților și a patriarhilor monoteliști: „Toate marginile pământului și cei 
care pe întreg pământul mărturisesc pe Domnul în chip curat și 
dreptcredincios privesc ca la un soare al luminii celei veșnice către 
preasfânta Biserică a romanilor, și către credința mărturisită de ea... expusă 
în cele șase sinoade ecumenice”.33 Din astfel de laude nu se poate deduce 
însă mai mult decât a dorit să spună Sfântul Maxim, care, atunci când i s-a 
spus că și Biserica romană s-a unit cu monoteliștii din Răsărit, a declarat: 
„Fericind pe Petru pentru cele ce le-a mărturisit frumos despre El (Matei 
XVI, 17), Cel ce este Dumnezeul a toate a arătat că Biserica universală 
(catolicae) este mărturisirea dreaptă și mântuitoare a credinței în El”,34 
deoarece dreapta credință este cea care definește adevărata Biserică, ca și în 
cazul sinoadelor ecumenice, unde „regula evlavioasă a Bisericii le-a 
recunoscut drept sinoade sfinte și aprobate pe cele pe care le-a judecat atare 
corectitudinea dogmelor”.35 Mai târziu, când s-a întrunit Sinodul al VI-lea 
Ecumenic din Constantinopol (680-681), care a definit dreapta credință, 
împotriva celor două erezii hristologice, rolul important pe care l-a avut 
Biserica Romei în lupta pentru credință, afirmat mai ales prin Sfântul papă 
Martin I și prin Sinodul din Lateran (649), a fost apreciat în mod deosebit de 
sinodali, care au adresat papei Agaton (678-681) cuvinte de apreciere: 
„Hristos adevăratul nostru Dumnezeu ne-a dat un preaales doctor, pe 
preasfinția voastră, cinstitoare de Dumnezeu, ca să alunge molima și să-și 
răspândească cu bărbăție leacurile ortodoxiei, spre însănătoșirea întregii 
Biserici, de aceea, în tot ce este de făcut, ne încredințăm preasfinției voastre, 

                         
31 SFANTUL MAXIM MARTURISITORUL, Actele procesului, documentele exilului, 
trad. Ioan Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2004, p. 65. 
32 MANSI X, 1162. 
33 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Opuscule teologice și polemice, PG 91, col. 
138. 
34 IDEM, Actele procesului..., p. 170. 
35 IBIDEM, p. 147. 
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vouă, care aveți primul loc în Biserică, vouă, care stați neclintit pe stânca 
credinței, după ce am luat cunoștință de credința mărturisită de voi, în 
scrisoarea trimisă de preafericirea voastră preaevlaviosului împărat pe care o 
recunoaștem ca scrisă de acela ce are cea mai înaltă autoritate între 
propovăduitorii credinței”.36 Dar, atât epistolă sinodală, cât și atenția 
acordată Bisericii din Roma de către Sfântul Maxim, nu pot constitui 
mărturii pentru infailibilitatea papală, știind că același sinod ecumenic l-a 
condamnat ca eretic monotelist pe papa Honoriu al Romei. 

În urma observării temeiurilor care au stat la baza întâietății romane 
în primul mileniu creștin, afirmăm că acea întâietate și acel primat îi pot fi 
recunoscute și astăzi Bisericii din Roma și episcopului roman, cu trei 
condiții: revenirea la dreapta credința mărturisită de Biserica primară, 
respectarea canoanelor emise de sinoadele ecumenice și manifestarea 
întâietății romane în cadrul colegialității episcopale și al sinodalității, care 
au marcat primul mileniu creștin.37 Aceste trei condiții sunt impuse de 
Tradiția apostolică, de hotărârile sinoadelor ecumenice și de mărturiile 
Sfinților Părinți, conform cărora episcopul Romei era Patriarhul 
Occidentului și primul dintre cei cinci patriarhi, întrucât „conștiința 
ecclesială a Orientului înțelegea primatul papal în contextul instituției 
canonice a Pentarhiei”.38 

 
Abstract: The Grounds of the Primacy of the Church of Rome, in the 
First Christian Millennium  
In the first Christian millennium, the Church of Rome was recognized by 
the other Churches as a special authority, which was observed even in 
canons. This was first of all a political aspect of the time: the quality of 
Rome's capital of the Roman Empire - followed by the memory and honor 
of the former imperial capital - and then a series of church aspects, such as: 
the quality of being the only Church founded by Apostles in the West; the 
association of the Church in Rome with the preaching of the Apostles Peter 
and Paul; the size of the territory subjected to Rome, the center of 
evangelization of the entire West, and the venerable age of the Church in 
Rome; situated far from the influences of the imperial court and the centers 
of the great heresies, Rome was also marked by the steadiness in the right 
faith and its confession in the context of the dogmatic struggle with the great 
heresies. All of these reasons, however, were based only on an honorary 
prerogative, as witnessed by the entire Christian history of the first 
                         
36 MANSI, XI, col. 683. 
37 JEAN-CLAUDE LARCHET, Biserica, Trupul lui Hristos, II, p. 30. 
38 VLASSIOS PHIDAS, „Le primat papal et la pentarchie patriarcale dans la tradition 
orthodoxe”, în Il ministero petrino. Cattolici e ortodossi in dialogo, Walte Kaspar (ed), 
Editura Citta Nuova, Roma, 2004, p. 84. 
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millennium, and especially by the decisions of the ecumenical councils. 
Therefore, no synod did establish the Roman primacy, the only place 
recognized to the Church in Rome being an honorary prerogative, and to 
the roman bishop, one of primus inter pares. Following the observation of 
the true grounds that was recognized to the Roman primacy in the first 
Christian millennium, we affirm that the same primacy can be recognized 
today to the Church of Rome and the roman bishop, on three conditions: the 
return to the right faith of the Church of Rome, the observance of the canons 
emancipated by the ecumenical councils and the manifestation of roman 
primacy within the episcopal collegiality and synodality, which marked the 
first Christian millennium. 
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Cuvântul lui Dumnezeu se întrupează şi îndumnezeieşte pe 
credincioși prin Taina Crucii și Învierii1 
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Taina Crucii și a Învierii lucrează în om îndumnezeirea făcând 

transparentă lucrarea lui Dumnezeu de la Tatăl prin Cuvântul Întrupat în 
Duhul Sfânt în prietenii lui Hristos prin care o activează ca Taină a Bisericii 
și chezășie a vieții veșnice în Împărăția lui Dumnezeu. În acest sens, 
teologul grec Romanides afirmă: „Prin îndumnezeire [theosis] sau prin 
comunicarea duhovnicească cu Dumnezeu, un prieten al lui Dumnezeu 
primește și păzește și transmite prin Taine, Taina Crucii și a Învierii și în 
aceasta pe Tatăl prin Cuvântul Întrupat în Duhul Sfânt. Hristos, prin 
prietenii Săi și prin succesorii Apostolilor, episcopii, activează Crucea și 
Învierea în Tainele Bisericii, pentru ca toți cei care au chezășia Duhului să 
poată ajunge la o permanentă participare la prima înviere de dincolo de 
mormânt a prietenilor lui Dumnezeu”.3 

Taina Crucii și Învierii este încă din Vechiul Testament prin 
Proorocul Zaharia întrevăzută și înțeleasă ca taina răscumpărării noastre din 
moarte, plata păcatelor, de care suntem iertați de către Dumnezeu, prin 
asumarea păcatelor de către Mântuitorul lumii, nu ca fiind ale Sale păcate, ci 
fiind primite ca o jertfă curată a Domnului nostru Iisus Hristos înaintea lui 
Dumnezeu Tatăl așa cum o afirmă și Sfântul Ambrozie de Milan: „Prin 
urmare, această taină a răscumpărării, după cum ştim, a fost dezvăluită 
foarte clar prin Profeți căci chiar în acest loc s-a spus: «Iată, ţi-am iertat 
fărădelegile» (Zah., 3, 4). Aceasta nu înseamnă că Hristos îşi lepăda 

                         
1 Acest studiu a fost susținut în cadrul Școlii Doctorale de Teologie „Sfântul Nicodim”, 
Universitatea din Craiova, la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă sub coordonarea IPS 
Prof. univ. Dr. IRINEU POPA, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a dat 
și avizul pentru publicare. 
2 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
3 Pr. prof. univ. dr. IOANNIS ROMANIDES, Teologia Patristică, trad. de pr. dr. Gabriel 
Mândrilă, Ed. Metafraze, București, 2011, p. 97. 
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păcatele, fiindcă El nu a facut păcat, ci că prin Trupul lui Hristos întreg 
neamul omenesc era iertat de păcatele sale”.4 

 
Începutul îndumnezeirii este chenoza Întrupării Cuvântului lui 

Dumnezeu 
Începutul și garanția îndumnezeirii noastre a fost, este și va fi 

Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, Care „a luat și trupul făcut și omenesc, 
ca, înnoindu-l în calitate de Făcător, să-L îndumnezeiască în Sine, și așa să 
ducă în Împărăția Cerurilor pe toți după asemănarea aceluia. Dar nu s-ar fi 
îndumnezeit omul unindu-se cu o creatură, deci dacă Fiul n-ar fi fost 
Dumnezeu adevărat”.5 

Evenimentul mântuitor al Întrupării duce la îndumnezeirea noastră 
prin „faptul că Dumnezeu a luat trup și a dat dumnezeire..., a luat pământ și 
a dat cer și că Hristos, Dumnezeul nostru, a înfrumusețat firea omenească cu 
frumusețea și bunătatea dumnezirii Lui, îndumnezeind-o pe ea în Sine, arată 
urmările în viața oamenilor în întregul ei și al omenirii în general. Înspre 
aceeași direcție duce și evenimentul mântuitor al dumnezeieștii Întrupări, de 
vreme ce el s-a făcut spre mântuirea noatră, ca să primim asemănarea celui 
ceresc și să ne îndumnezeim, spre asemănarea Fiului lui Dumnezeu Celui 
după fire adevărat. Mai mult, aceasta înseamnă că la modul real Dumnezeu 
coboară pe pământ și ne înalță pe noi de acolo; se face om și îl 
îndumnezeiește pe om”.6 

Dacă Înomenirea Fiului lui Dumnezeu a fost planul treimic, mai 
înainte de veci rânduit spre îndreptarea și înfierea noastră, modul prin care 
s-a realizat acest plan de către Domnul nostru Iisus Hristos nu a putut fi 
decât tot unul al legăturii tainice dintre Creator și creație, chenotic și tainic 
pentru înțelepciunea umană, anume prin ceea ce pentru oameni era ocara 
lumii7 – Crucea – Hristos a adus viața veșnică prin biruința Sa asupra morții. 
Prin Întrupare, „Cuvântul lui Dumnezeu a venit în Persoană să comunice 
intim cu oamenii, făcându-se model și izvor de putere al bunătății 
desăvârșite, dar și biruitor al morții, pentru toți cei ce primesc comuniunea 

                         
4 SFÂNTUL AMBROZIE, Despre Duhul Sfânt, Cartea I, Cap. X, § 114, trad., introd și 
studiu introd. de Pr. Dr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, București, 1997, p. 76. 
5 SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE, Cuvântul al doilea împotriva arienilor, în: Col. 
PSB, vol. 15: Scrieri. Partea I, trad. de pr. prof. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, 
București, 1987, p. 309. 
6 GEORGIOS PATRONOS, Îndumnezeirea omului, trad. de Lector dr. Sabin Preda, Ed. 
Bizantină, București, 2012. p. 149. 
7 Evrei 12, 2: „Cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, Care, 
pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut de-a 
dreapta tronului lui Dumnezeu”. 
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cu El. Prin aceasta, Dumnezeu a arătat că nu este separat de lume, care e 
creația Lui, și nici lumea nu e străină de El”.8  

În învățătura Bisericii Ortodoxe, „îndumnezeirea înseamnă totodată 
și o mișcare de înălțare a omului pentru unirea sa cu Dumnezeu Ziditorul. 
Acest lucru presupune și mișcarea inversă, de chenoză a lui Dumnezeu, 
înspre istorie și înspre om. Coborârea lui Dumnezeu și urcarea omului 
definesc în cele din urmă și teologia îndumnezeirii, de vreme ce înălțarea 
omului la realitatea dumnezeiască ar fi fost imposibilă și cu neputință de 
înțeles fără coborârea lui Dumnezeu prin Întruparea Cuvântului. Prin 
urmare, ca scop final al făpturilor zidite, îndumnezeirea se află în centrul 
lucrării izbăvitoare și chenotice a harului nezidit al lui Dumnezeu în Hristos. 
Datorită acestui har oamenii se învrednicesc să participe la realitatea 
dumnezeiască, să devină părtași dumnezeieștii firi, să se desăvârșească și să 
se îndumnezeiască”.9 

Biserica ne învață că Taina Crucii a fost activă și prefigurată înainte 
de Întruparea și Jertfa Mântuitorului: „Deși poporul lui Dumnezeu din 
Vechiul Testament a beneficiat de o parte și de o pregustare a slavei lui 
Dumnezeu, totuși diavolul avea stăpânire asupra lui prin moarte. Nu doar 
nedrepții, ci și drepții și prietenii lui Dumnezeu s-au aflat sub stăpânirea 
morții… prin prima Înviere săvârșită de Hristos și prin prima anulare a unei 
morți, acestea și-au încetat puterea. Înainte de Întrupare, părtășia Proorocilor 
și a Drepților la slava sau la Împărăția Logosului fusese temporal, dar a 
devenit permanent prin moartea și Învierea Logosului Întrupat. În ambele 
Testamente, părtășia la slava sau Împărăția lui Hristos a avut un caracter 
revelator, mântuitor și îndumnezeitor”.10 

Sfântul Macarie Egipteanul, în omiliile sale duhovnicești, subliniază 
că „îndumnezeirea omului, care se realizează prin Întruparea Fiului și 
devine un fel de hristificare a noastră, nu este nimic altceva decât înălțarea 
noastră în realitatea filiației. Iar această filiație și apropriere în comuniune 
cu Dumnezeu este și, prin extensie, suirea la ceea ce înseamnă 
îndumnezeire”.11 „Creștinii desăvârșiți, care s-au învrednicit să ajungă la 
măsura desăvârșirii și să se afle foarte aproape de Împăratul, sunt consacrați 
pentru totdeauna pentru Crucea lui Hristos... unși fiind cei duhovnicești cu 
ungere cerească, ei devin hristoși după har, împărați și preoți ai tainelor 

                         
8 † IPS prof. univ. dr. IRINEU POPA, Iisus Hristos este Același, ieri și azi și în veac, Ed. 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, p. 62. 
9 GEORGIOS PATRONOS, op. cit., p. 152. 
10 Pr. prof. univ. dr. IOANNIS ROMANIDES, Dogmatica Patristică Ortodoxă – o 
expunere concisă, p. 83. 
11 GEORGIOS PATRONOS, op. cit., p. 149. 
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cerești. Ei devin fii și dumnezei, legați, captivi, afundați, răstigniți și 
consacrați Domnului”.12 

Posibilitatea Înomenirii Fiului lui Dumnezeu este întrevăzută de 
Sfântul Atanasie cel Mare pe baza reflexului dat de chipul lui Dumnezeu în 
om – raționalitatea – surprins încă de la începutul scrierilor Noului 
Testament de Sfântul Ioan Evanghelistul și Teologul, cum o admite 
Părintele Dumitru Stăniloae în notele sale: „Numai pe baza faptului că în 
lume este imprimată raționalitatea Cuvântului lui Dumnezeu, acesta Se 
poate face om și omul se poate îndumnezei. Sfântul Ioan Evanghelistul a 
identificat pe Fiul lui Dumnezeu cu Cuvântul sau cu Rațiunea, deși termenul 
Cuvântul este și în Vechiul Testament”.13 

Îndrudirea chipului dumnezeiesc cu Persoanele Treimice face ca 
raționalitatea omenească să fie înzestrată cu putința de a face din cuvânt și 
gândire limbajul dintre Dumnezeu și om încă din timpul Vechiului 
Testament prin prooroci, iar la plinirea vremii prin revelarea Cuvântului 
Întrupat.14 

 
Taina Crucii și a Învierii este restaurarea relației dintre om și 

Dumnezeu 
Pentru părintele Romanides, Taina Crucii și a Învierii este împăcarea 

omului cu Dumnezeu și ridicarea acestuia de la statutul de rob la cel de 
prieten al lui Dumnezeu: „omul are nevoie să fie transformat dintr-un rob ... 
într-un prieten al lui Dumnezeu. Această prietenie este dobândită datorită 
harului lui Dumnezeu și a împreună-lucrării sau sinergiei omului, prin 
împăcarea lui cu Dumnezeu prin Taina Crucii și a Învierii. Fără Taina Crucii 
și a Învierii nu poate exista împăcare cu Dumnezeu. Prin urmare, miezul 
Sfintei Tradiții îl constituie îndumnezeiții Prooroci, Apostoli și Sfinți, 
prieteni și martori oculari ai Dumnezeirii lui Hristos, care au fost părtași și 

                         
12 SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL, Omilii duhovnicești, XVII, § 1, în: Col. PSB, 
vol. 34: Scrieri, trad. de Pr. Prof. Dr. Constantin Cornițescu, Ed. IBMBOR, București, 
1992, p. 177-178. 
13 SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE, Epistola a doua către același Episcop Serapion, 
împotriva celor ce declară pe Fiul creatură, § X, trad. din limba greacă veche de Preotul 
profesor dr. Dumitru Stăniloae, în: Epistole și Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie, 
Ed. IBMBOR, București, 2010, p. 110, nota 25. 
14 „În Rațiunea sau în Înțelepciunea divină e dată și putința înțelegerii omului ca chip al lui 
Dumnezeu, sau o anumită înrudire a omului cu Dumnezeu. Pe baza acestei înrudiri a putut 
lua Fiul lui Dumnezeu umanitatea în Sine și o poate desăvârși până la îndumnezeire. Pe 
baza ei ipostasul divin al Fiului se poate exprima prin gândirea și prin cuvântul omenesc”, 
în: IBIDEM, § VII, p. 110, nota 25. 
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sunt în continuare părtași la Tainele Crucii și Învierii prin care au devenit 
prieteni ai lui Dumnezeu”.15 

În urma pierderii stării de curăție, omul a putut fi răscumpărat doar 
de către Cel Care rămăsese nepătimitor prin fire, adică Dumnezeu adevărat, 
dar în același timp numai datorită firii omenești din Hristos, omenitatea a 
îndurat pătimirea într-o moarte nedreaptă, dar asumată biologic, spre a 
readuce omul la menirea lui cea dintâi – îndumnezeirea: „Nepătimitor prin 
însăşi natura Sa, fiindcă era Dumnezeu, Hristos a putut totuşi, ca om, să 
îndure patimi şi să moară fără ca impasibilitatea Lui să fie atinsă. Urmarea 
suferinţelor Sale a fost readucerea omului la posibilitatea realizării menirii 
pentru care a fost creat. Şi mai mult decât atât, să devină fiu al lui 
Dumnezeu. Această idee fusese formulată cu puţin timp înainte de către 
Sfântul Atanasie cel Mare, care spunea: «Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut 
om, pentru ca omul să se facă Dumnezeu»16”.17 

Acest adevăr al imposibilității restaurării comuniunii dintre om și 
Dumnezeu prin puterile omului supus blestemului legii prin păcat este 
înfățișat de Sfântul Vasile cel Mare prin evidențierea unei singure soluții – 
doar Cel ce era deja în deplină comuniune cu Dumnezeu și cu omul, în 
același timp, putea să refacă legătura între noi și Dumnezeu: „Însă faptul de 
a fi făcut cineva liber din rob, faptul de a fi numit fiu al lui Dumnezeu şi de 
a fi adus din moarte la viaţă, de nimeni altul nu se poate (realiza), afară de 
Cel care prin fire se află în intimitatea lui Dumnezeu şi robiei nu este 
supus”.18 

Același adevăr de credință îl mărturisește și Sfântul Atanasie cel 
Mare afirmând: „Iar pe de altă parte, cunoscându-L pe El ca făcut om, nu 
tăgăduim cele spuse despre El omenește, cum este: a flămânzi, a înseta, a fi 
lovit, a lăcrima, a adormi și la sfârșit a primi prin cruce moartea pentru 
noi”.19 

Hristos a realizat prin Taina Crucii și Învierii Sale restaurarea 
noastră în deplină comuniune cu celelalte persoane ale Sfintei Treimi, fiind 
în deplină ascultare față de Dumnezeu-Tatăl și dăruind roadele Tainei Crucii 

                         
15 Pr. prof. univ. dr. IOANNIS ROMANIDES, Dogmatica Patristică Ortodoxă – o 
expunere concisă, pp. 95, 97. 
16 SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE Despre Întrupare, §54, în: Col. PG Vol. 25, col. 
192B. 
17 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Despre Duhul Sfânt, § VIII, în: Col. PSB, vol. 12: 
Scrieri, trad., introd. și note de preot prof. dr. Constantin Cornițescu și preot prof. dr. 
Teodor Bodogae, Ed. IBMBOR, București, 1988, p. 34, nota 125. Compară și Omiliile la 
Ps. 44, 5; § I; Col. PG., vol. 29, col. 400AB. 
18 IBIDEM, § XIII, p. 44. 
19 SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE, Epistola a doua către același Episcop Serapion, 
împotriva celor ce declară pe Fiul creatură, § X, în: op. cit., p. 110. 
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și Învierii Sale lui Dumnezeu-Duhul Sfânt, care neîncetat le revarsă cu 
prisosință împlinind lipsurile neputinței noastre.20 Lucrarea de restaurare și 
chemarea la îndumnezeire este săvârșită de Sfânta Treime, după învățătura 
Sfântului Vasile cel Mare: „Ce înseamnă: «S-a făcut ascultător»?21 şi «S-a 
dat pe Sine pentru noi toţi»22 (Vrea să spună) că lucrarea mîntuitoare 
porneşte de la Tatăl şi se realizează prin Fiul. Ascultă şi acestea: «Hristos 
ne-a răscumpărat din blestemul legii»23.”24 

Sfântul Atanasie cel Mare arată că numai un Hristos ca Dumnezeu 
adevărat ar putea să desființeze moartea prin pătimirile Sale de viață 
dătătoare: „făcându-Se om și descoperind cele omenești, alungând și 
desființând moartea noastră, S-a așezat de-a dreapta Tatălui, El fiind în Tatăl 
și Tatăl fiind în El, precum era și este pururea”.25 

Prin neasumarea firii omenești de către Fiul lui Dumnezeu prin 
Întrupare, roadele Tainei Crucii și Învierii Sale ar fi rămas exterioare naturii 
omenești, pe cât de exterioară ar fi fost asumarea firii omenești de către 
Dumnezeu Cuvântul: „Dacă n-a luat în Sine firea noastră omenească Fiul lui 
Dumnezeu cel veșnic, nu e nepieritor, ci o creatură pieritoare, omenescul 
luat de El și persoanele umane rămân supuse pieirii. Aceasta rezultă din 
arianism. Și atunci rolul în lume își pierde sensul. Întruparea Fiului lui 
Dumnezeu arată sensul existenței și al Adevărului”.26 

 
Unirea enipostatică, conținutul mântuitor al credinței noastre 
De asemenea, numai dacă Hristos-Omul este în același timp și 

Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, firea nepătimitoare ar fi putut 
să biruie patimile și moartea ce stăpânea natura păcătoasă a omului decăzut. 
Numai cine rămânea și după moarte în unire cu Dumnezeu putea reface 
dincolo de legile firii omenești, rânduielile iubirii dumnezeiești: „Hristos 
numai dacă e Fiul lui Dumnezeu făcut om poate scăpa pe oameni de 
stricăciunea și de moartea care le vine creaturilor când se despart de 
Dumnezeu”.27 

                         
20 „Dumnezeiescul har care pe toate cele neputincioase le vindecă și pe cele neputincioase 
le împlineşte”, în: Rânduiala Hirotesiilor și Hirotoniilor. III. Hirotonia Preotului, în: 
Arhieraticon, Ed. IBMBOR, București, 1993, p. 79. 
21 Filipeni 2, 8. 
22 Romani 8, 32. 
23 Galateni 3, 13. 
24 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Despre Duhul Sfânt, § VIII, în: Col. PSB, vol. 12, p. 37. 
25 SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE, Epistola a doua către același Episcop Serapion, 
împotriva celor ce declară pe Fiul creatură, § VII, p. 108. 
26 IBIDEM, § I, p. 97, nota 1. 
27 IBIDEM, § IV, p. 103, nota 19. 
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Pe temeiul acestei realități, a unirii enipostatice a firilor umane și 
dumnezeiești din Hristos, se fundamentează conținutul mântuitor al 
credinței noastre: „Deci conținutul credinței noastre în Hristos este acesta: 
Fiul lui Dumnezeu, Care e Dumnezeu-Cuvântul (căci «la început era 
Cuvântul și Dumnezeu era Cuvântul» (Ioan 1, 1), Înțelepciunea și Puterea 
Tatălui (căci «Hristos e Puterea și Înțelepciunea lui Dumnezeu» 1 Cor. 1, 
24), S-a făcut la sfârșitul veacurilor om pentru mântuirea noastră, căci Ioan 
zice: «La început era Cuvântul» (Ioan, 1, 1), iar după puțin: «Și Cuvântul 
trup S-a făcut» (Ioan, 1, 14). Prin aceasta a arătat că S-a făcut om”.28  

Referindu-se la realitatea Întrupării Cuvântului și scopul ei, 
îndumnezeirea omului, Sfântul Simeon Noul Teolog întreabă retoric: 
„Așadar, ce altceva este Hristos decât Dumnezeu adevărat făcut om 
desăvârșit în chip adevărat? Așadar, dacă mărturisiți aceasta, spuneți-ne 
pentru ce anume s-a făcut om Dumnezeu? Negreșit ca să-l facă pe om 
dumnezeu… desigur prin Dumnezeirea Lui. Deci dacă prin Dumnezeirea Sa 
a îndumnezeit mai întâi trupul pe care l-a luat, atunci și pe noi toți ne face 
vii, nu prin trupul stricăcios, ci prin trupul cel îndumnezeit, ca să îl 
cunoaștem ca un Dumnezeu desăvârșit în două firi”.29 Realitatea și scopul 
Întrupării Fiului lui Dumnezeu decurg deci cu necesitate din unirea 
enipostatică. 

Realitatea unirii enipostatice a celor două firi, umană și divină, este 
evidențiată de către Sfântul Atanasie cel Mare prin alternanța cu care 
Mântuitorul face apel la trăsăturile specifice firilor – cunoașterea venită prin 
simțuri și afectele trupești pentru omenitate și respectiv atotștiința pentru 
dumnezeire: „Căci precum zicând: «M-a zidit» a zis-o omenește, așa zicând 
«nici Fiul» a spus-o tot omenește. Și a spus-o dintr-o pricină binecuvântată, 
căci fiindcă S-a făcut, precum s-a scris, om, iar propriu omului este să nu 
știe și să flămânzească și celelalte (pentru că nu știe de nu aude și nu află), 
de aceea își arată și neștiința omului, ca unul ce S-a făcut om: întâi, ca să 
arate că are cu adevărat trup omenesc; apoi că, având neștiinta omenească în 
trup, eliberând-o și curățind-o de toate, să înfățiseze Tatălui umanitatea 
sfântă și desăvârșită”.30 

Pentru a mărturisi unirea enipostatică în Persoana Domnului nostru 
Iisus Hristos, Sfântul Atanasie cel Mare aduce mărturiile lui Hristos Însuși, 
conform cărora a fost creat ca om prin zămislire în pântecul Fecioarei Maria 
neavând știința celor viitoare, iar ca Dumnezeu rămâne deopotrivă Una și 
                         
28 IBIDEM, § VII, p. 108. 
29 SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG, Discursul 5, în: Col. Filocalica: Discursuri 
Teologice și etice. Scrieri I, studiu introd. și trad. de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 
2001, pp. 236-237. 
30 SFÂNTUL ATANASIE CEL MARE, Epistola a doua către același Episcop Serapion, 
împotriva celor ce declară pe Fiul creatură, § XI, p. 111. 
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deoființă cu Dumnezeu Tatăl, deținând atotștiința dumnezeiască: „Căci 
precum zicând: «M-a zidit», a arătat omenescul, sau că S-a facut om și ca 
atare a fost creat, iar zicând: «Eu și Tatăl una suntem» (Ioan 10, 30) și: «Eu 
sunt întru Tatăl și Tatăl întru Mine» (Ioan 14, 9), a arătat veșnicia și 
deoființimea cu Tatăl, așa zicând: «Nimeni nu știe, nici Fiul», o zice iarăși 
ca om. Căci e propriu oamenilor să nu știe. Dar zicând: «Nimeni nu 
cunoaște pe Tatal decât Fiul, nici pe Fiul, decât Tatăl» (Matei 11, 27), El 
arată că cunoaște cu mult mai mult decât făpturile”.31 

Întruparea Fiului lui Dumnezeu, dimpreună cu roadele Răstingnirii și 
Învierii este o realitate mărturisită printr-un prezent continu în viața Bisericii 
având drept chip arhiereul care intră pentru prima data în Biserica cea nou 
sfințită și care prin jertfa nesângeroasă săvârșită în comuniune cu ceilalți 
slujitori și credincioși face aducere aminte de jertfa unică prin care Hristos 
ne-a adus eliberarea de sub robia stricăciunii, făcându-se preț de 
răscumpărare pentru noi toți, până la sfârșitul veacurilor: „Prima intrare a 
arhiereului în sfânta biserică la sfânta adunare este chipul și icoana primei 
veniri în lume a Fiului lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Hristos prin 
trup. Prin aceasta El a eliberat și răscumpărat firea oamenilor, robită 
stricăciunii și vândută prin ea însăși morții în urma păcatului, și stăpânită 
silnic de diavol, plătind toată datoria pentru ea ca un vinovat Cel nevinovat 
și fără de păcat. Astfel a readus-o la harul împărăției de la început, dându-Se 
pe Sine preț de răscumpărare și schimb pentru noi, și punând patima Sa de 
viață făcătoare ca leac de vindecare a patimilor noastre, priciniuitoare de 
stricăciune, și ca mijloc de mântuire al întregii lumi”.32 Sfânta Liturghie 
reprezintă nu numai un simbol și o celebrare anamnetică, ci însăși rodirea și 
trăirea dătătoare de îndumnezeire în Duhul Bisericii celei Una prin 
împărtășirea cu Cinstitul trup și Sfântul Sânge al Domnului nostru Iisus 
Hristos. 

 
Unicitatea actului mântuitor al Întrupării și al roadelor Tainei 

Crucii și Învierii 
Trebuie menționat în același timp și unicitatea actului mântuitor și al 

efectelor reale și de neînlocuit ale Tainei Crucii și Învierii Domnului Iisus 
Hristos, tocmai datorită unicității Persoanei divino-umane a Mântuitorului și 
a actului Său de Înomenire în istoria lumii, într-o Persoană anume – Acesta 
– și cu o consecință de nestrămutat în credința noastră. Identificarea 
unicității Mântuitorului în lumea creată „propovăduieşte un singur 
Dumnezeu Atotputernic şi un singur Unul-Născut, Hristos Iisus, prin Care 

                         
31 IBIDEM, § XI, p. 112. 
32 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Mistagogia, § VIII, trad., introd și note de 
pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, București, 2017, pp. 125-126. 
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spune că toate au fost făcute, şi Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, Acesta 
Unul-Născut, Acesta Ziditor a toate, Acesta Lumină adevărată care 
luminează pe tot omul, Acesta Făcător al lumii, Acesta Cel care a venit la ale 
Sale, Acesta Însuşi Care S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi”.33 

Odată cu unicitatea Întrupării Fiului lui Dumnezeu rezultă și roada 
unică și eficace a Tainei Crucii și Învierii, o dată pentru totodeauna: 
„moartea Lui s-a făcut mântuirea noastră. Întrucât prin moartea Lui de o 
singură dată, a omorât păcatul şi Învierea Lui s-a făcut viaţa tuturor celor ce 
au crezut în puterea Lui, întrucât a vindecat pe ai Săi de patimi spre a fi vii 
în Dumnezeu şi a da rodul dreptăţii”.34 

 
Roadele Tainei Crucii și Învierii: despătimirea, luminarea, 

îndumnezeirea 
Însă roadele Tainei Crucii și Învierii nu sunt roade exterioare ființării 

noastre, ci devin tezaurul ontologic al îndumnezeirii noastre. Sfântul 
Ambrozie al Milanului arată că jertfa sângeroasă a Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos este asumată de El „ca prin trupul Lui să fie răstignite patimile 
noastre. Căci pentru noi a murit Hristos astfel încât să putem trăi prin Trupul 
Lui înviat. În El a murit deci nu viaţa noastra, ci păcatul. Căci se spune: «El 
a purtat păcatele noastre ca sa trăim cu dreptate, cu a cărui rană v-aţi 
vindecat» (1 Petru 2, 24)”.35 Așadar taina Crucii și a Învierii ne naște în 
pântecul Bisericii, unde ne unim cu Hristos și creștem prin rodirea darurilor 
Duhului Sfânt întru dreptate față de Dumnezeu-Tatăl. 

Totodată, Taina Crucii răstoarnă criteriile omului lumesc. Din acest 
motiv, „oricine încearcă să tâlcuiască Evanghelia lui Hristos și Apostolul în 
duhul și criteriile unei anumite epoci, deci conform cu valorile și postulatele 
lumii, se pune pe sine în afara realității care este în Hristos și devine sprejur 
față de făgăduința lepădării de diavol de la Botez și față de Mirungerea care 
îl sălășluiește în Taina Crucii și a Învierii ce aduce roadă în dumnezeiasca 
Euharistie”.36 

Pentru creștini, Taina Crucii și a Învierii este primită și rodește în 
Biserică de la Dumnezeu Tatăl prin Taina morții și Învierii în Hristos: 
„Hristos este Biserica sau Vița de vie pe care Dumnezeu a sădit-o cu dreapta 

                         
33 SFÂNTUL IRINEU DE LYON, Împotriva ereziilor, I, § 9.2, trad. din limba greacă 
veche de Petru Molodeț, Ed. IBMBOR, București, 2017, p. 72. 
34 CUVIOSUL ISAIA PUSTNICUL, Cuvinte, Cuvântul al XXIII – lea, § 5, trad. de pr. 
prof. dr. Dumitru Stăniloae, în: Col. Filocalia sau culegere din Scrierilor Sfinților Părinți 
care arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși [Filocalia], vol. 12, Ed. 
IBMBOR, București, 2017, pp. 238-239. 
35 SFÂNTUL AMBROZIE, Despre Duhul Sfânt, Cartea I, Cap. IX, § 109, trad., introd și 
studiu introd. de pr. dr. Vasile Răducă, Ed. Anastasia, București, 1997, p. 74. 
36 IOANNIS ROMANIDES, Dogmatica Patristică Ortodoxă – o expunere concisă, p. 111. 
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Sa (adică prin slava și Împărăția Sa), prin care a nimicit împărăția morții și a 
ridicat din iad sufletele morților și Care, prin Botez, ridică sufletele 
credincioșilor, care sunt curățite, luminate și îndumnezeite”.37 

Astfel, Botezul este ușa prin care creștinul din taina morții cu 
Hristos: „pentru a intra în realitatea noii vieți omul trebuie să treacă în 
prealabil prin moartea lui Hristos. Este grăitor faptul că Botezul și viața cea 
nouă sunt raportate la moartea lui Hristos38.”39 Prin aceasta se arată că nu 
oricine poate primi darurile Crucii și Învierii Mântuitorului, ci numai cine 
este credincios, creștin prin nașterea din Duh Sfânt în Trupul tainic al 
Domnului Iisus Hristos. 

 Omul participă la desăvârșirea lui în Dumnezeu „prin părtășia de 
harul curățitor, luminător și îndumnezeitor al Tainei Crucii care curățește 
patimile și luminează și sfințește omul întreg, făcând posibil, prin împreună 
lucrarea omului (sinergie) ascultarea până la moarte de voia lui Dumnezeu, 
prin care harul lui Dumnezeu transformă această supunere egocentristă în 
iubire altruistă și, prin urmare, omului îi este dăruită îndumnezeirea, devine 
colaborator și prieten al lui Dumnezeu, frate și împreună stăpânitor prin har 
cu Hristos și fiu adoptiv al Fecioarei”.40 

Desigur că în urma răscumpărării noastre este anulat efectul 
neputinței de a opri creșterea și înnoirea noastră și virtuțile devin punți către 
cer, după cuvintele Sfântul Ambrozie al Milanului: „O, sfântă Taină a acelei 
cruci în care neputinţa este înlănţuită, virtutea lăsată liberă, viciile ţintuite, 
iar izbânzile înălţate la cer”.41 

Împroprierea Tainei Crucii și Învierii este văzută de părintele 
Romanides drept o necesitate a mânturiii: „fără împroprierea Tainei Crucii 
și a Învierii, prin care omul este curățit, luminat și primește îndumnezeirea și 
astfel, transcende egocentrismul și iubirea de sine care sunt înrădăcinate în 
frica sa de moarte, este imposibil pentru vreun om ca să dobândească 
părtășia la iubirea îmdumnezeitoare a lui Dumnezeu prin care el devine 
prietenul lui Dumnezeu: «În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită 
alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este 
desăvârșit în iubire».42 Aceata fiindcă moartea este arma diavolului 
împotriva lumii, prin care cel mai important vrăjmaș al lui Dumnezeu 

                         
37 IBIDEM, p. 85. 
38 Romani 6, 4-5: „Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum 
Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi întru înnoirea vieții; Căci 
dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași și ai învierii 
Lui”. 
39 GEORGIOS PATRONOS, p. 57. 
40 IOANNIS ROMANIDES, Dogmatica Patristică Ortodoxă – o expunere concisă, p. 105. 
41 SFÂNTUL AMBROZIE, Despre Duhul Sfânt, Cartea I, Cap. IX, § 108, p. 74. 
42 I Ioan 4, 18. 
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aruncă ființele umane în robia care izvorăște din frică: «Deci, de vreme ce 
pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și El S-a 
împărtășit de acestea, ca să surpe prin moartea Sa pe cel ce are stăpânirea 
morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe acei pe care frica morții îi ținea 
în robie toată viața»43”.44 

Tot ca necesitate a împlinirii poruncilor se prezintă a fi participarea 
la Iconomia mântuirii, ce include Taina Crucii și Învierii pentru fiecare 
credincios: „Aducându-ne aminte, aşadar, de această poruncă mântuitoare şi 
de toate cele ce s-au făcut pentru noi: de Cruce, de groapă, de Învierea ce-a 
de-a treia zi, de suirea la Ceruri, de şederea cea de-a dreapta, şi de cea de-a 
doua şi slăvită iarăşi venire”.45 

Astfel, părtășia la darurile lui Hristos este dobândită prin Taina 
Crucii și a Învierii: „toate lucrurile care sunt legitime în Hristos sunt 
dobândite doar prin Taina Crucii și a Învierii, adică întru slava și Împărăția 
care sunt după Hristos și nu după lume: «Adevărat, adevărat, zic vouă că 
dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar 
dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce își iubește sufletul îl va pierde; iar 
cel ce își urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viața 
veșnică»46”.47 

Persoana umană ia parte la Taina Crucii și a Învierii încă din 
momentul încreștinării sale „prin Botez și prin moartea lui Hristos omul 
poate gusta din noua realitate eshatologică. Participând la Botez, el de fapt 
se împreună-îngroapă, dar este și împreună-înviat cu Hristos în noua 
realitate a Bisericii. În felul acesta el devine împreună-trăitor cu Hristos și în 
realitatea Împărăției lui Dumnezeu... Un om căzut din prezent, dintr-un om 
al neputinței, al stricăciunii și necinstei, înviază prin Hristos în noua realitate 
a slavei eshatologice48”.49 

Curățirea, despătimirea, luminarea și chiar îndumnezeirea sunt 
imposibile fără participarea la Taina Crucii și a Învierii, astfel că: „oricine 
reușește să se curățească pe sine de patimi și să se libereze de lucrările 
                         
43 Evrei 2, 14-15. 
44 IOANNIS ROMANIDES, Dogmatica Patristică Ortodoxă – o expunere concisă, p. 105. 
45 Liturghier cuprinzând Vecernia, Utrenia, Dumnezeieştile Liturghii ale Sfinţilor: Ioan 
Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Dialogul (a Darurilor mai înainte sfinţite), 
Rânduiala Sfintei Împărtăşiri şi alte rugăciuni de trebuinţă [Liturghier], Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 2012, p. 174. 
46 Ioan 12, 24-25. 
47 IOANNIS ROMANIDES, Dogmatica Patristică Ortodoxă – o expunere concisă, p. 111. 
48 I Corinteni 15, 42-44: „Așa este și învierea morților: Se seamănă (trupul) întru 
stricăciune, înviază întru nestricăciune; Se seamănă întru necinste, înviază întru slavă, se 
seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere; Se seamănă trup firesc, înviază trup 
duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc”. 
49 GEORGIOS PATRONOS, op. cit, pp. 57-58 
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demonice prin Taina Crucii și a Învierii, împlinind prin theosis 
(îndumnezeire) luminarea Botezului și devenind prieten al lui Dumnezeu, 
este un teolog și un părinte duhovnicesc, de vreme ce este călăuzit de Duhul 
Adevărului, Mângâietorul, și adevărul deplin, așa cum s-a întâmplat cu 
Apostolii în ziua Cinzecimii. Îndumnezeirea prin Taina Crucii, sau vederea 
dumnezeieștii Slave și Împărății, este izvorul și temelia infailibilității Sfintei 
Tradiții și al vieții sale duhovnicești. Sfântul Grigorie Palama afirmă 
următoarele despre această chestiune: «Astfel, vederea duhovnicească a lui 
Dumnezeu și taina cea dumnezeiască a Crucii nu numai că izgonesc din 
suflet patimile cele rele și demonii care le insuflă, dar de asemenea, și 
învățăturile greșite, iar celor ce le susțin, le arată vinovăția, îndepărtându-i 
din ocolul Sfintei Biserici a lui Hristos, în care ni s-a hărăzit nouă acum să 
prăznuim și să înfățișăm în chip limpede harul și lucrarea dumnezeiască a 
Crucii de dinainte de Cruce în părinții noștri»50”.51 

Taina Crucii este prezentată și ca tensiune între mortificarea prin 
ascultare desăvârșită și moștenirea Împărăției Cerurilor: „Crucea este o 
încleștare activă pe care fiecare credincios și-o asumă pentru a păstra până la 
moarte ascultarea față de voia lui Dumnezeu, prin care ajunge la 
îndumnezeire. Mântuirea ființelor umane nu constă doar în răstignirea 
Domnului pentru ele și în dobândirea roadelor Jertfei de pe Cruce pentru 
satisfacerea dorințelor de fericire. Dimpotrivă, fiecare credincios ar trebui să 
se răstignească pe sine, nu din obligație, ci din propria voință, întocmai 
precum Hristos, fiindcă doar prin această dorită răstignire de sine se ajunge 
la participarea la Taina Crucii, prin care omul este transformat dintr-o ființă 
egocentristă în prieten al lui Dumnezeu și dumnezeu prin har”.52 

Deși vederea lui Dumnezeu prin putarea Crucii și a Învierii este 
dincolo de simțuri, rațiune și cuget, „ea le include pe toate, simțuri, rațiune 
și cuget, fiindcă omului întreg îi este dăruită îndumnezeirea, adică întregul 
om devine dumnezeu prin har, văzându-L pe Tatăl prin Hristos în Duhul”.53 

Taina Crucii și a Învierii reprezintă în fapt singura stare pe care 
creștinul o poate avea în timpul vieții pământești și prin urmare singura Cale 
a Adevărului și a Vieții veșnice viitoare vindecătoare și restauratoare a 
comuniunii omului cu Dumnezeu, stare a viețuirii creștine presărată de 
Taina îndumnezeirii noastre în Trupul tainic al Domnului Iisus Hristos ce 
culminează în taina Tainelor – Sfânta Liturghie – și respectiv momentul ei 
transfigurator, Sfânta Euharistie: „Taina Crucii și a Învierii este slava în care 
                         
50 SFÂNTUL GRIGORIE PALAMA, Omilia a XI – a: La cinstita și de viață făcătoarea 
Cruce, trad. din limba greacă de dr. Constantin Daniel, în: Omilii, vol. I, ed. revăzută de 
Laura Pătraşcu şi stilizată de Răzvan Condrescu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, p. 152. 
51 IOANNIS ROMANIDES, Dogmatica Patristică Ortodoxă – o expunere concisă, p. 111. 
52 IBIDEM, pp. 105, 107. 
53 IBIDEM, p. 115. 
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Dumnezeu locuiește, [slava] care este din veșnicie înainte de lume și care 
pătrunde toate lucrurile pe cât le este lor dat cu putință. Această putere a 
Crucii și a Învierii este iubirea lui Dumnezeu care se află în lucrare mai 
înainte ca lumea să existe pe lângă Dumnezeu, în creație și iconomia lumii, 
înainte de Întrupare, în Întrupare, înainte de Jetfa de pe Cruce, în Jertfa de 
pe Cruce și după Jertfa de pe Cruce. Prin puterea Jertfei de pe Cruce și a 
Învierii, Dumnezeu lucrează în dumnezeiasca Euharistie și în Taine 
împăcarea și sprijinirea credincioșilor, ca și creșterea lor duhovnicească și 
maturizarea lor în termini de îndumnezeire [theosis]”54, cum o mărturisește 
săvârșitorul Sfintei Liturghii, dimpreună cu credincioșii care se Împărtășesc 
de Hristos, inclusiv de Taina Crucii și a Învierii: „Învierea lui Hristos 
văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. 
Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă 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 călcat”.55 

 
Concluzii 
Raportat la aspectul de restaurare al comuniunii dintre om și 

Dumnezeu, Taina Crucii reprezintă starea de viețuire prin care creștinul 
primește și își însușește energia necreată ca dar de prietenie al lui Dumnezeu 
față de om și, totodată, prin chenoza unei viețuiri ascetice participă la Taina 
Învierii dătătoare de viață și iubire inter-Personală în Trupul tainic al 
Domnului: „Taina sau puterea Crucii și a Învierii este o energie sau însușire 
a întunericului supraființial, care nu este dobândită de Dumnezeu, ci este 
veșnic în El din fire. Prin urmare, împăcarea, care prin Jertfa de pe Cruce nu 
adaugă și nu sustrage nimic din împăcarea omului cu Dumnezeu… 
Dumnezeu nu încetează niciodată să fie prieten chiar și cu vrăjmașii Săi în 
conformitate cu Iubirea Sa. Omul și nu Dumnezeu este cel împăcat prin 
Taina Crucii și cel care este transformat, prin împăcare, din vrăjmaș al lui 
Dumnezeu, în prieten al lui Dumnezeu și participă astfel, la Învierea lui 
Hristos”.56 Este aproape de la sine înțeles că nu Dumnezeu suferă o 
transformare și o împăcare, întrucât El este din veșnicie și va fi Iubire 
absolută, în sensul în care nu există vrăjmășie și dezbinare în Dumnezeu nici 
față de vrăjmași – de fapt nu există vrăjmași pentru Dumnezeu, ci este 
definirea pe care noi o dăm ținând cont de neputința noastră de a trece cu 

                         
54 IBIDEM, pp. 97, 99. 
55 Liturghier, Ed. IMBOR, București, 2012, pp. 192-193. 
56 IOANNIS ROMANIDES, Dogmatica Patristică Ortodoxă – o expunere concisă, p. 99. 



221 

iubire peste nedreptățile aproapelui – ci omul este cel transfigurat de harul 
dumnezeiesc ce lucrează prin Taina Crucii și a Învierii întru cele din 
adâncuri ale firii omenești, dezbinate și învrăjbite, pentru împăcare și 
comuniune în iubire dezinteresată și liber-responsabilă.  

În ultimă instanță, Taina Crucii și a Învierii este starea de nepătimire 
prin care suntem restaurați din căderea stricăciunii păcatului. Această Taină 
este în chip minunat săvârșită de Dumnezeu-Hristos-Omul tocmai prin ceea 
ce omul a căzut în păcat, trupul. Se constată frumusețea și noblețea 
restaurării noastre ființiale și proprii stării edenice de curăție neasumate de 
om prin ascultare: „Dumnezeu cel necuprins a putut, prin intermediul 
trupului, să înfrunte moartea fără pătimire pentru a ne dărui 
nepătimirea57”.58 

Viața întregii Biserici mărturisește darul nemuririi, îndumnezeirea, 
ca rod al Tainei Crucii și Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care 
ne-a răscumpărat cu prețul propriei vieți biologice, nu înainte de a Se 
Întrupa ca Fiu al Lui Dumnezeu în Persoana divino-umană a Domnului 
nostru Iisus Hristos născut după Trup din Fecioara Maria, primind pătimirile 
și biruind moartea, spre slava Lui și împărtășirea noastră de El și Taina 
Crucii și Învierii în viața Bisericii, unde Sfânta Liturghie este taina Tainelor 
mântuirii noastre: „Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul Legii cu 
scumpul Tău Sânge. Pe Cruce fiind răstignit şi cu suliţa împuns, nemurire ai 
izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru, slavă Ţie”.59 

 
Abstract: The Word of Lord is Incarnated and Makes the Deification of 
Believers by Mystery of the Cross and the Resurrection 
The Mystery of the Cross and the Resurrection works in man's deification 
and translates the work of God from the Father through the Word Incarnate 
in the Holy Spirit in Christ's friends by which he acts as the Mystery of the 
Church and the pledge of eternal life in the Kingdom of God. 

                         
57 Părintele profesor Dr. CONSTANTIN CORNIȚESCU arată urmarea Întrupării Fiului lui 
Dumnezeu ca fiind nepătimirea, în sensul nou dat de Sfântul Vasile cel Mare ca înstrăinare 
de păcat și unire cu Dumnezeu – și prin aceasta o asemănare cu Dumnezeu Cel ce nu este 
supus patimilor – ca început al îndumnezeirii omului: „Una dintre urmările Întrupării Fiului 
lui Dumnezeu asupra firii omeneşti a fost aceea că i-a dat «nepătimirea» (άπάετια). Şi acest 
termen era des folosit de către curentele filozofice, îndeosebi de către stoici. Cunoscindu-l 
şi folosindu-l, Sfântul Vasile îi dă un sens nou. Pentru el, nepătimirea nu înseamnă totală 
indiferentă faţă de lume; înseamnă înstrăinare de patimi, de păcat, unirea cu Dumnezeu – 
Cel care prin fire nu este supus patimilor – în ultimă instanţă, îndumnezeirea” în: Col. PSB, 
vol. 12: Scrieri, p. 34, nota 125. 
58 SFÂNTUL VASILE CEL MARE, Despre Duhul Sfânt, § VIII, în: Col. PSB, vol. 12: 
Scrieri, pp. 33-34. 
59 Liturghier, Ed. IMBOR, București, 2012, p. 117. 
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The life of the whole Church confesses the gift of immortality, 
deification, as the fruit of the Mystery of the Cross and Resurrection of our 
Savior Jesus Christ, Who has redeemed us at the price of His own human 
life, not before He became in World as The Son of God incarnated in the 
Divine-Human Person of the Lord our Jesus Christ, born as Man from of the 
Virgin Mary, receiving the passions and overcoming death, to His glory and 
our sharing of Him and of the Mystery of the Cross and Resurrection in the 
life of the Church where the Divine Liturgy is the mystery of Mysteries of 
our salvation. 
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Iisus Hristos, model autentic al inculturației1 
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Inculturaţia, ca model de încreştinare, evanghelizare şi re-evanghelizare  
este un proces misionar ce presupune întâlnirea dintre Evanghelie şi cultură 
sau culturi, luând în calcul toate aspectele ce decurg din această coeziune, ca 
de exemplu, cunoașterea Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiții, pregătirea 
personalului misionar, cunoașterea temeinică a culturii care face obiectul 
revelării adevărurilor creștine, învățarea limbii, a tradițiilor, a obiceiurilor şi 
a tuturor caracteristicilor sociale, economice şi religioase ce proiectează şi 
definește cultura în discuție. În mod concret, inculturaţia înseamnă 
prezentarea lui Dumnezeu omului, şi exprimă consecințele şi beneficiile ce 
se realizează din această relație, revelație şi împărtășire.  

Prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, „vremurile s-au împlinit și au 
ajuns la plinătatea lor”.3 Născut din veci din Tatăl și întrupat prin rânduiala 
Duhului Sfânt în istorie și în cultura iudaică prin Fecioara Maria, în 
localitatea Betleemului din Galileea, Iisus se inițiază în planul Său divin de 
mântuire al oamenilor aducând noua Sa învățătură,  care constituie „Vestea 
cea Bună” a răscumpărării și a salvării tuturor de sub robia morții și a 
păcatului. Prin forța de persuasiune a cuvântărilor Sale pline de curaj și de 
înțelepciune, prin demonstrarea puterii sale dumnezeiești ce a fost articulată 
de minunile Sale extraordinare, prin exemplul Său de dăruire, pătimire și 
jertfelnicie pe Cruce, prin Învierea și Înălțarea Sa la cer, Iisus Hristos a 
dovedit în mod convingător dragostea și purtarea Sa de grijă față de întreaga 
umanitate căzută, pe care a dus-o și a ridicat-o pe culmile cele mai înalte ale 
desăvârșirii, salvându-o și dându-i coordonatele precise ale răscumpărării ei. 

Evanghelia Sa  este „o carte vie”, despre Persoana Sa în comuniune 
cu Tatăl și cu Sfântul Duh, despre iubire și compasiune, despre smerenie și 
corectitudine, despre rugăciune și împlinirea poruncilor divine, despre 
slujire și putere dumnezeiască, ori despre viețuirea lui Dumnezeu alături de 
oameni.  Însuși termenul de „Evanghelie” (veste bună) este un cuvânt care 
                         
1 Acest studiu a fost susținut în cadrul Școlii Doctorale de Teologie „Sfântul Nicodim”, 
Universitatea din Craiova, la disciplina Misiologie și Ecumenism sub coordonarea Arhid. 
Conf. Univ. Dr. Gelu Călina, care a dat și avizul pentru publicare. 
2 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
3 GHISLAIN LAFONT, O istorie teologică a Bisericii. Itinerarul, formele și modelele 
teologiei, traducere de Maria-Cornelia Ică Jr., Ed. Deisis, Sibiu 2003, p. 404. 
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exprimă „viața și mângâierea”,4 așa cum Mântuitorul adeverește și 
împlinește profeția mesianică despre Sine: „Duhul lui Dumnezeu este peste 
Mine şi M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis  să vindec pe cei 
zdrobiți cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi 
vederea; să slobozesc pe cei apăsați cu inima”(Luca 4, 18, Isaia 61, 1). 
Iisus  își arată supremația Sa și puterea Sa față de forțele întunericului  și 
rolul Său în Univers afirmându-se în domeniul fizic, psihologic, spiritual, 
social. Din acest punct de vedere El este considerat ca fiind fundamental 
pentru inculturație sau pentru  teologia eliberării (liberation theology), din 
moment ce lui îi sunt atribuite calitățile de salvator, eliberator și mântuitor.5 

Evanghelia dezvăluie sau revelează în modul cel mai deplin cea de-a 
doua Persoană a Sfintei Treimi, căreia îi revine rolul de „Mesia” sau de 
„Răscumpărător” al oamenilor, dar ea cuprinde și cele mai profunde 
învățături  despre calea ce duce la mântuire. În acest sens, Hristos este atât 
inaugurarea sau proclamarea Evangheliei, cât și „conținutul” , „forma” sau 
„esența  acesteia. Mântuitorul Hristos „se propovăduiește pe Sine”,6  El fiind  
„Misionarul” Cel mai potrivit și Cel mai fidel al Evangheliei Sale, pe care o 
prezintă și o face înțeleasă într-o formă autentică și exactă în rândul 
ascultătorilor Săi. În orice caz, scopul lui Iisus a fost acela al propovăduirii 
ei pentru toți oamenii.  Misiunea  Sa a vizat anunțarea și încredințarea  
confraților Săi umani de existența și dăruirea Împărăției lui Dumnezeu 
pentru cei virtuoși. Prezența Sa în mijlocul lor reprezintă începutul acestei 
Împărății, „căci Fiul lui Dumnezeu a venit să descopere oamenilor Împărăția 
și să le-o dăruiască”.7  

Numai Întruparea Logosului Divin a făcut posibilă proclamarea și 
inculturarea Evangheliei și a Împărăției în lume. De aceea, Sfântul Atanasie 
cel Mare, spunea că în întrupare „Dumnezeu s-a făcut om, pentru ca omul să 
se îndumnezeiască”,8 iar Pseudo-Dionisie afirmă că întruparea „este taina 
adevărului pe care noi am primit-o”.9 Întruparea este actul filantropiei lui 
Dumnezeu, al iubirii sale către umanitate. Unii părinţi ai Bisericii au afirmat 

                         
4 Archbisshop ANASTASIOS YANNOULATOS, Mission in Christʼs Way. An Ortodox 
Understanding of Mission, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Massachusetts, 2010, p. 
89. 
5*** Jesus in History, Thought, and Culture, An Encyclopedia, Volume 1: Entries A-J,  
Leslie Houlden Editor, ABC Clio, Santa Barbara, California, 2003, p. 8. 
6 Pr. conf. univ. dr. VALER BEL, Misiunea Bisericii în lumea contemporană 2. Exigenţe, 
Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 2002, p. 18. 
7 ALEXANDER SCHMEMANN, O istorie a Bisericii de Răsărit, traducere din limba 
engleză și prefață de pr.Vasile Gavrilă, editura Sofia, București, 2015, p. 17. 
8 ROGER L. RUSSELL, Eastern orthodox and faith Religion in Romania, and Evangelism 
in the Orthodox Context, Soutwestern Seminary, Spring 2001, p. 8. 
9 Metropolitan EMILIANOS TIMIADES, What the Orthodox Church Owes to the West, 
Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Massachusetts,1991, p. 76. 
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că întruparea  ar fi avut loc chiar şi dacă omul nu ar fi căzut în păcat, 
datorită iubirii lui Dumnezeu pentru om.  Din cauza păcatului,  „întruparea a 
devenit şi un act al salvării”.10 În teologia întrupării, Hristos ia trup omenesc 
- ca ceva ce aparţine ordinii materiale - şi prin aceasta  El face posibilă 
eliberarea sau metamorfozarea întregii creaţii, nu numai din punct  de 
vedere spiritual, ci şi  din punct de vedere al legilor fizicii.11 Din această 
perspectivă, întruparea este  începutul unei extraordinare întâlniri între 
divinitate şi umanitate. În Hristos-Dumnezeu se întâlnesc două lumi (naturi) 
diferite, „cea cerească cu cea pământească, cea invizibilă cu cea vizibilă,  
cea eternă cu cea temporală, cea infinită cu cea finită”.12 Marele eveniment 
al întrupării lui Hristos în istorie constituie o dovadă şi o mărturie a 
restaurării creaţiei şi a autenticității ei.  

Ortodoxia  vede intervenţia Logosului în lume ca o eliberare a 
omului de el însuşi. Omul are nevoie de răscumpărare. Din cauza păcatului, 
omul este incomplet, imperfect, gol, rănit şi așteptând să fie completat, 
perfectat sau vindecat. Acest lucru este posibil numai când se întâlneşte 
Persoana lui Hristos cu persoana umană, aşa cum această întâlnire a avut loc 
la întrupare.13 Din momentul întrupării lui Hristos omul nu mai este singur 
în lupta cu păcatul, ci Dumnezeu este  permanent alături de el şi cu el. 
Această activitate (preocupare) nu implică nici o micşorare a divinităţii Sale 
şi nici o schimbare a Sa de la divinitate la umanitate sau un transfer din cele 
cereşti la cele pământeşti. Întruparea este o „parousie”, o prezenţă reală fără 
o dislocare (golire) a divinităţii sau „o prezenţă fără absenţă”.14  

Prin urmare, Întruparea este o parte importantă prin care se 
dobândește Împărăția lui Dumnezeu. Ortodoxia a elogiat și a explorat 
teologia întrupării, înțelegând că relația Dumnezeu–om  este o cerință a 
iubirii, a comuniunii și a mântuirii, iar „Calea ,Adevărul și Viața” (Ioan 14, 
6) trebuie translatate sau „întrupate” în limbajul și în cultura oamenilor din 
toate neamurile pentru a înțelege lămurit sensul viețuirii evanghelice.15 

Iisus Hristos, este atât model al teologiei întrupării, cât  şi a 
inculturaţiei, prin lucrarea sa divino-umană desfășurată sub incidența 
timpului finit și a contextului social și cultural. Întreaga Sa viaţă şi slujire  
                         
10 TIMOTHY Ware, The Orthodox Church, Published by The Penguin Books, London 
1997, p. 225. 
11 IBIDEM, p. 235. 
12 Metropolitan EMILIANOS TIMIADES, op. cit.,  p. 76. 
13 IBIDEM, p. 98. 
14 IBIDEM, p. 175. 
15 PANTELIS KALAITZIDIS, New Wine into Old Wineskins? Orthodox Theology of 
Mission Facing the Challenges of a Global World, in vol. Theological Education and 
Theology of Life. Transformative Christian Leadership in the Twenty- First Century, Edited 
by Atola Longkumer, Po Ho Huang and Uta Andree, Regnum Books International, Oxford, 
2016, p.127 
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au rămas paradigma centrală pentru nesfârşita inculturare a valorilor 
evanghelice ale Împărăţiei în diferite contexte particulare.16 Iisus a avut 
nevoie să adopte un „limbaj”cultural pentru ca ascultătorii săi să-i înţeleagă 
slujirea și pentru ca aceștia din urmă să aibă acces inechivoc la Dumnezeu. 
Hristos este  Cel care  descoperă oamenilor toate comorile înţelepciunii şi 
ale cunoaşterii (Coloseni 2, 2). Printr-o trăire a adevăratei vieţuiri umane, 
Iisus ne prezintă tuturor importanţa şi scopul existenţei noastre și ne arată 
ceea ce însemnă  a fi pe deplin umani, devăluind  profund sensul a ceea ce  
denumește calitatea de OM. Iisus se numeşte pe sine „Fiul Omului” și îl 
vedem pe Acesta în deplinătatea sa omenească, ca unul care  ne  
împărtăşeşte viaţa noastră, un model perfect de ceea ce însemnă a fi perfect 
uman, arătându-ne tuturor  potenţialul  care rămâne de urmat de către fiecare 
dintre noi, după modelul Său.17 Din acest punct de vedere, Hristos este 
imaginea normativă a omului care este chemat să devină asemenea Lui. 
Această imagine este şi una eshatologică. Ea există în om ca germene, dar 
trebuie să se dezvolte şi să  atingă deplina  realitate printr-o formare 
progresivă.18 

Iisus ne invită și ne propune  să  acționăm în vederea lucrării noastre 
de mântuire, care trebuie să devină scopul vieții noastre, iar acest deziderat 
ne cheamă la un efort continuu şi  la o  îndatorire responsabilă: „cu frică şi 
cu cutremur lucrați pentru mântuirea voastră” (Filipeni 2, 12). În același 
timp,  această activitate dinamică a lucrării sufletului ne cheamă la o imitare 
a vieții şi activității Mântuitorului(imitatio Dei), la recunoașterea şi 
afirmarea învățăturilor evanghelice. În fapt, „al imita pe Hristos şi a te 
identifica cu El sunt două aspecte inseparabile, chiar dacă a imita, 
sugerează mai degrabă aspectul „moral”, iar identificarea aspectul 
„ontologic”.19 După cum Hristos s-a întrupat şi a venit către omenire pentru 
a fi perceput şi înțeles, tot la fel şi creștinii trebuie să imite această venire a 
lui Hristos ca să poată fi auziți şi înțeleși de către lume.20 În acest sens, 
„Dumnezeu şi omul își sunt unul altuia modele (paradeigmata). Şi așa 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; 

                         
16 PETER SCHINELLER, S.J., A Handbook on Inculturation, Paulist Press, New York, 
Mahwah, 1990, p. 7. 
17 DONAL DORR, Mission în todayʼs word, The Columba Press, Dublin, 2000, p. 79. 
18 MARIASUSAI DHAVAMONY, S.J., Christian Theology of Inculturation, in 
Documenta Missionalia-24, Facultas Missiologica-Pont. Universitas Gregoriana, Editrice 
Pontificia Universita Gregoriana, Roma, 1997, p. 59. 
19 TOMAS SPIDLIK, Spiritualitatea Răsăritului Creştin IV. Omul şi destinul său în 
filosofia rusă, Traducere de Maria-Cornelia Ică Jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2002, p. 54. 
20 JAMES J. STAMOOLIS, Eastern Orthodox Mission Theology Today, American Society 
of Missiology Series No. 10, Orbis Books, Maryknoll, New York, 1986, p. 62. 
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şi așa de mult a fost răpit omul prin minte de Dumnezeu spre cunoaștere, pe 
cât de mult omul a făcut arătat pe Dumnezeu, Cel prin fire nevăzut, prin 
virtuți”.21  

Hristos este imaginea lui Dumnezeu prin excelență. El este 
imaginea, iar noi oamenii  ne potrivim sau ne conformăm acelei imagini. 
Dintru început el este liantul nostru către Tatăl. Sfântul Irineu vorbește 
despre  Dumnezeu–Tatăl, care privește la întruparea lui Hristos ca un model 
al primei creații a umanului.22 

În calitatea Sa de inițiator și de Prim-Misionar al Evangheliei, 
Hristos a lăsat ca urmașii Acestuia, adică ucenicii și Apostolii Săi să-i ducă 
la îndeplinire planul Său de mântuire al  tuturor oamenilor. De aceea, 
porunca trimiterii în lume a acestora a constituit baza misiunii creștine 
trasnspusă la o scară universală de răspândire a Veștii Celei Bune: 
„Propovăduiți Evanghelia la toată făptura (Marcu 16, 15)”. Iisus nu a 
abandonat această misiune, lăsând doar în sarcina apostolilor  această 
activitate a propovăduirii, ci i-a încredințat pe aceștia și pe urmașii lor, prin 
puterea Sa dumnezeiască „din cer și pe pământ” (Matei 28, 18), că le va 
trimite Mângâietorul, Care îi va învăța tot Adevărul și le va aduce aminte de 
toate învățăturile Lui (Ioan 15, 26), și El Însuși va fi cu ei „până la sfârșitul 
veacului” (Matei 28, 20). 

  Din perspectiva culturii, Hristos știa că Apostolii vor merge în 
diferite regiuni și locuri, unde vor întâlni oameni de toate categoriile sociale 
cu propria lor structură etnică și cu diverse deprinderi ale moravurilor pe 
care și le-au format ca popor, civilizație sau comunitate. Din acest motiv, Pr. 
Prof. Dr. Gheorghe Petraru, remarca faptul că „mesajul universal al 
Evangheliei trebuia încadrat sau încorporat în particular către comunitățile 
locale cu propria lor cultură, limbaj sau tradiție”,23  întrucât fiecare grup sau 
națiune dețin o istorie, un teritoriu, instituții, legi, abilități, virtuți, obiceiuri 
sau tradiții.   

Dumnezeu este  activ  și conștient de fiecare cultură în parte, iar  
descoperirea sau revelația Sa are loc în funcție de disponibilitatea și 
interesul deosebit pe care îl manifestă  o comunitate față de valorile morale 
și ale Adevărului. Așa se face că și Mântuitorul Hristos, în activitatea sa 
misionară a propovăduit Evanghelia acolo unde a găsit această preocupare 

                         
21 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua, trad. în româneşte de Pr. prof. 
Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993, pp. 111-112. 
22 NONNA VERNA HARISSON, The human person as image an likeness of God, in vol. 
The Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology, edited by Mary B 
Cunningham and Elizabeth Theokritoff, Cambridge University Press, 2009, p. 80. 
23 Rev. Prof. PhD GHEORGHE PETRARU, “Some Aspects aof the Relation between 
Gospel and Romanian Culture and Civilization”, in rev. Analele Științifice ale Universității 
Alexandru Ioan Cuza, Teologie Ortodoxă, Nr.2/2012, pp. 63-72, p. 67. 
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în materie de credință sau acolo unde a putut fi trezit sentimentul religios și 
motivul existenței umane pe pământ.  Ca exemplu,  Iisus  o întâlnește pe 
femeia samarineancă (Ioan 4,1-42), căreia îi prezintă valorile adevărului și îi 
descoperă  viața ei privată (păcătoasă), oferindu-i ca alternativă salvatoare 
„apa cea vie” a credinței care curățește,  transformă și energizează spiritual 
întreaga existență.24 Mai mult decât atât, dintr-o persoană păcătoasă și 
decăzută a comunității din care face parte, ea devine dintr-o dată o 
„misionară”credincioasă și activă prin convertirea ei de către Iisus, încât  
lasă în urma sa și găleata cu care venise să scoată apă (v. 28),  grăbindu-se 
să împărtășească conaționalilor ei evenimentul întâlnirii cu Domnul și să-l 
propovăduiască pe Hristos (Mesia): „Veniți de vedeți un om care mi-a spus 
toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul?” (Ioan 4, 29). Modelul 
de inculturație pe care îl propune Iisus în această întâlnire cu samarineanca 
este acela al dialogului sincer și direct, fără ascunzișuri și fără menajamente. 

Și în discuția avută de Domnul cu femeia cananeiancă (Marcu 7, 24-
30; Matei 15,21-28), Iisus ne propune să ascultăm și să învățăm din valorile 
culturale pe care le posedă oamenii. Mai întâi, printr-o reticență voită și 
controlată, ca să arate exagerarea și discriminarea culturii iudaice față de 
cultura siro-feniciană, Hristos o respinge inițial pe această  femeie insistentă 
care cerea Domnului să-i vindece fiica demonizată. Iisus îi răspunde tăios și 
sfidător, așa cum o făceau iudeii, atunci când întâlneau pe cineva din această 
cultură: „Nu este bine să iei pâinea copiilor(evreilor) și s-o arunci câinilor 
(cananeenilor)” (Marcu 7, 27). Însă, în preștiința lui Dumnezeu, El voia să o 
lase să-și exprime credința  și să-și arate smerenia ei înălțătoare, pentru a 
descoperi ucenicilor Săi că și în alte neamuri(discriminate sau etichetate 
într-un mod negativ de celelalte culturi) există convingerea de a crede în 
puterea și în minunile săvârșite de Dumnezeu. Cananeanca recunoaște 
superioritatea legii iudaice, dar și „fărâmiturile”, adică părțile revelației 
divine existente în cultura sa religioasă ce sunt constructive și necesare 
hrănirii și vindecării sufletești sau trupești, dacă sunt puse în raport cu 
autenticitatea Persoanei care este cauza și conținutul acestei Revelații ale 
Evangheliei creștine. Cu alte cuvinte, putem accepta „luminile revelației” 
din alte culturi ca fiind benefice și complementare pentru creștinism, știind 
că Logosul divin a lucrat în acestea după măsura devotamentului și a 
credincioșiei lor față de Dumnezeu. Din acest punct de vedere, culturile 
necreștine dețin „în parte” Adevărul mântuitor iar ele pot primi „vindecare” 
și restaurare  și se pot împlini sau desăvârși numai în lumina Evangheliei și 
a credinței. Toate culturile sunt marcate de imaginea lui Dumnezeu (imago 
Dei). Prin urmare,  acestea au în interiorul lor capacitatea de a-i da slavă lui 

                         
24 GERALD A ARBUCKLE, Culture, Inculturation, Theologians. A Postmodern Critique, 
Liturgical Press, Collegeville, Minesota, 2010, p. 157. 
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Dumnezeu (de a-l glorifica) şi de a comunica cu El. Vechii creștini  au găsit 
acest concept al imaginii lui Dumnezeu ca fiind folositor pentru  a explica  
lucrarea lui Hristos  pentru fiecare individ şi pentru culturi. Ei au afirmat că 
necredincioșii şi oamenii culturilor, „precum o oglindă care s-a învechit şi 
murdărit,  nu pot reflecta cu exactitate imaginea lui Dumnezeu în mod clar, 
aşa cum este El. Iisus a venit şi a restaurat această oglindă, curățindu-o”25 
şi, făcând-o să arate adevărata reprezentare şi cale pe care o are umanitatea 
de urmat.  

  Din cele două exemple de mai sus am putut constata 
disponibilitatea Mântuitorului Hristos de a interacționa și cu alți oameni din 
diferite culturi, respectându-le valorile morale și tradiționale  și întreținând 
fără nicio prejudecată un schimb dialectic, specific inculturației. Însă au fost 
și cazuri când Iisus a întâmpinat oponența și lipsa de credință a membrilor 
unei comunități. Unul din cele mai elocvente exemple în acest sens  este 
acela al respingerii credinței de către locuitorii din ținutul Gadarenilor, după 
ce Iisus le vindecase doi membrii demonizați, pe care îi salvase prin învoiala  
de a îngădui legiunii de diavoli să intre în porci, iar aceștia să se arunce în 
mare (Matei 8, 28-34).  În această situație, Fiul lui Dumnezeu consideră pe 
bună dreptate că sunt mai importante persoanele umane decât afacerile și 
bunurile materiale trecătoare, preferând să ridice demnitatea umană căzută și 
afectată de păcat. 

Fiul Omului favorizează persoana umană și încearcă să o repună în 
limitele ei firești și naturale înspre comuniunea cu Dumnezeu,  prin 
extragerea ei din robia păcatului și a morții. Pentru mântuirea omului El nu 
ține cont de barierele culturale impuse de comunitățile care excludeau pe cei 
din nevoi sau pe cei care aveau probleme (cei Zece leproși, femeia 
desfrânată, orbul Bartimeu, etc.).26  

Analizând inculturația în misiunea pământească a lui Iisus vom 
constata că aceasta a fost una a provocării şi a confruntării. După cum ştim, 
El nu a lăsat loc niciunui compromis cu fariseii în ceea ce priveşte 
observaţiile lor exterioare şi atitudinea lor de segregare şi  discriminare 
împotriva  „păcătoşilor şi a vameşilor”.27 De asemenea, Hristos  a luptat 
împotriva poziţiilor fortificate ale obstacolelor legate de rasă, sex şi clasă 
care degradează ființa și natura umană.28 El sancţionează, explică sau 

                         
25 SCOTT W. SUNQUIST, Understanding Christian Mission. Participation in Suffering 
and Glory, Baker Academic, a division of Baker Publishing Group Grand Rapids, 
Michigan, 2013, p. 249. 
26 GERALD A. ARBUCKLE, op.cit., p. 155. 
27 CHIBUEZE UDEANI, Inculturation as Dialogue. Igbo Culture and the Message of 
Christ, Intercultural Theology and Study of Religions 2, Editions Rodopi, Amsterdam-New 
York, NY  2007, pp. 132-133. 
28 GERALD A. ARBUCKLE, op.cit., pp. 160-161. 
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trăieşte unele aspecte ale  culturii care sunt în acord cu voinţa lui Dumnezeu,  
dar  le respinge  şi le modifică  pe acelea care nu sunt.  Pe unele  din 
elementele, tradițiile  și moravurile culturale iudaice le repugnă în totalitate, 
pe altele le îndreaptă și le reconsideră,  dându-le o mai profundă 
semnificaţie, printr-o nouă şi o corectă interpretare. Un exemplu concret  
poate fi găsit în învăţăturile din Predica de pe Munte (Matei, cap.5-7). 

În general, viaţa lui Iisus Hristos printre evrei şi  modul cum  a  
relaționat și a tratat această cultură este un exemplu standard  al întâlnirii  
dintre  Dumnezeu și omul existent într-o cultură. Aici Dumnezeu a 
„indigenizat” într-un mod concret Persoana lui Iisus Hristos în aşa fel încât 
El să poată fi identificat în cultura iudaică din punct de vedere istoric, dar și 
să arate că  Fiul lui Dumnezeu o transcede prin veșnicia și prin puterea Sa 
creatoare.29 

Cultura înseamnă creație și prezență umană, iar Creația ca act al 
Atotputerniciei lui Dumnezeu este opera Sfintei Treimi. Potrivit Sfântului 
Irineu, Dumnezeu este Făcătorul (Tatăl) tuturor lucrurilor și al existențelor, 
prin lucrarea Cuvântului (Fiului) și a Înțelepciunii Sale (Duhul Sfânt). 
Continuitatea lucrării lui Dumnezeu în creație și în lume se vede din 
întruparea Logosului pentru răscumpărarea omenirii și a universului.30  

Cultura este un rezultat sau un produs al celui ce inițiază o lucrare 
sau o activitate din care urmărește să-și agonisească un anumit avantaj sau 
beneficiu.  Deși lumea este o cultură a Logosului sau a Fiului lui Dumnezeu, 
Acesta nu caută să obțină  sau să dobândească un interes egoist sau personal, 
ci în virtutea iubirii Sale, El urmărește să îi câștige pe oameni și să-i 
răscumpere.  

 Cea mai elocventă dovadă a misiunii de mântuire a oamenilor este 
prezentată în Pilda Semănătorului (Luca 8, 5-15). În vederea clarificării 
calității și identității Sale, Mântuitorul folosește adesea imagini sau 
prezentări creative alegorice prin parabolele pe care le rostește, acestea  
constituind adevărate „bijuterii” metodologice ale inculturației. Iisus este 
exemplul învăţătorului autentic şi prin utilizarea pildelor consemnate de 
Evanghelii demonstrează că este  un maestru al acestei arte pedagogice. El 
îşi catehizează  ascultătorii săi prin a le atrage atenţia cu istorioare ce se 
referă la activitățile și îndeletnicirile de zi cu zi,  cu care  aceştia sunt 
obişnuiţi (le cunosc şi sunt familiari). Din moment ce evreii sunt în general 
agricultori, Iisus în mod natural foloseşte pământul, cu solul şi seminţele 
sale pentru a exprima sau transmite unele adevăruri fundamentale. În cele 
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mai multe cazuri, Iisus se prezintă pe Sine  pentru cei ce sunt deschiși 
credinței și învățăturilor sale, adică „celor ce vor să vadă cu ochii și să audă 
cu urechile  și cu inima să înțeleagă” (Matei 13, 15). Și în cazul Pildei 
Semănătorului, Fiul lui Dumnezeu se identifică pe Sine în calitatea de 
Lucrător al ogorului. Acțiunea semănatului „cuvintelor” (a învățăturilor) și a 
Evangheliei Sale reprezintă misiunea Sa. Lumea  sau oamenii fac obiectul 
lucrării Domnului Hristos. Logosul lui Dumnezeu este Sămânţa(Cuvântul) 
şi Semănătorul în acelaşi timp. În perspectivă eshatologică, El seamănă 
pentru a culege roadele Împărăţiei cerurilor. Această activitate presupune 
împământarea (însuflețirea, înculturarea) care  dă posibilitatea semințelor de 
a germina şi de a creşte. Dacă pământul(omul și cultura sa) este prea arid 
atunci seminţele se vor usca şi vor pieri, dar acelea care au parte de o țarină  
prielnică și bogată vor crește şi vor aduce rod însutit (Luca 8, 8).31 Pentru 
creştere ele trebuie să dea şi să primească. Atât pământul cât şi seminţele se 
schimbă, se transformă. Pământul oferă toate bogăţiile sale (minerale, 
umezeală) seminţelor şi primeşte în schimb alte seminţe care îl ajută să 
refertilizeze, să se îmbogăţească, să rodească  sau să  înverzească. Cu toate 
acestea,  tot ceea ce este semănat în pământ trebuie să moară şi să se 
transforme pentru a primi o nouă viaţă,32 după cum Hristos  a trebuit să se 
jertfească prin moarte pentru a aduce Viaţa. 

Aceste simbolistici ale seminţei, pământului şi semănătorului pe 
care le utilizează în parabolele sale Mântuitorul Hristos vin să aducă 
înţelegere și claritate dinamicilor inculturaţiei: 

- Inculturaţia este un proces al schimbului: cultura primeşte, dar în 
acelaşi timp stimulează  percepția și sensul  Evangheliei, în funcție de 
intensitatea și disponibilitatea oamenilor de a consimți la învățăturile, 
mesajul și exemplul lui Hristos. 

- Evanghelizatorul este semănătorul care oferă seminţele Veştii celei 
Bune oamenilor care se convertesc. Ca orice semănător el trebuie să 
pregătească solul, căutând  sfaturi de la oamenii care au o anumită pregătire 
în domeniu și care îl cunosc,  interesându-se despre timpul şi metodele de 
semănare a seminţelor evanghelice, ajutând la creşterea (educarea, 
dezvoltarea) plantelor (oamenilor) şi evitând  grija excesivă atunci când 
acestea devin dependente. După cum Evanghelia şi culturile sunt deopotrivă 
modificate sau schimbate prin interacţiunea lor, tot aşa şi evanghelizatorul şi 
primitorii semințelor înțelepciunii. Bunul grădinar este transformat sau 
mişcat din contactul cu solul său, de unde poate proveni bucuria sau 
tristeţea, care sunt în legătură cu succesul sau insuccesul seminţelor 

                         
31 GERALD A. ARBUCKLE, SM, Earthing the Gospel. An Inculturation handbook for 
pastoral workers, Wipf and Stock Publishers, 150 West Broadway, Eugene, 2001, p. 2. 
32 Ibidem, p. 3. 
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împământate. Evanghelizatorul nu rămâne niciodată indiferent. El este 
implicat şi în contact atât cu Evanghelia cât şi cu cultura. 

- Împământarea Evangheliei este un lucru de echipă, adică misiunea 
este o acțiune divino-umană:  atât a lui Dumnezeu Însuşi, cât  și a celor ce 
evanghelizează, după cum ni se spune în Sfânta Scriptură de către Sfântul 
Apostol Pavel că „suntem împreună lucrători cu Dumnezeu” (I Cor 3, 5-
9).33 

Din cele menționate mai sus, rezultă că Hristos este un model pentru 
inculturație deoarece El este Creatorul și Stăpânul creației, implicat activ în 
culturile oamenilor pe care le transcede și pe care caută să le mântuiască. 
Evanghelia Sa este „lumină” pentru fiecare cultură în parte, iar Biserica, 
prin misionarii săi o pun la dispoziția tuturor prin propovăduire și 
inculturație. În fiecare cultură, Evanghelia devine o constantă critică, 
creativă şi răscumpărătoare. 

 
Abstract: Jesus Christ, the Authentic Model of Inculturation 
Each culture contains moral values and appropriate teachings, which 
represent the result of a universal revelation that the Word of God 
enculturated, in accordance with His plan, having as purpose the finding of 
God. The Christian Gospel makes complete, accomplishes and ennobles the 
religious experience of each individual on earth. For this reason, culture 
must be taken seriously because it gives us the possibility to get involved in 
a process of the profound and open dialogue, with God. In this article we 
will focus on the relationship between worship, community and mission, 
which are fundamental dimensions for our Church, everything in connection 
with Christ, the Son of God, the authentic model of inculturation. 
 

                         
33 Ibidem. 
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Sfintele Taine - „adaptare” la nevoile vieţii actuale1 
 

 
Pr. Drd. IONUŢ CONSTANTIN2 

 
Cuvinte cheie: reformă, cult, botez, cununie, maslu 

Keywords: reform, worship, Baptism, Wedding, Unction 
  

Aşa cum se cunoaşte, din punct de vedere liturgic, Sfintele Taine 
„sunt slujbe bisericeşti, prin mijlocirea cărora ni se împărtăşeşte, în chip 
special şi prin anumite semne văzute, harul lui Dumnezeu, în cele mai de 
seamă momente şi împrejurări ale vieţii noastre”.3 Ele se săvârşesc în 
Biserica lui Hristos, ca lucrări care au fost instituite de către El, şi sunt 
destinate numai persoanei sau persoanelor care primesc Taina, efectul 
harului divin aplicându-se într-un mod exclusiv primitorului. Plecând de la 
termenul misterion care defineşte taina ca fiind un lucru ascuns, tainic, de 
necuprins cu mintea omenească, putem să afirmăm că harul sfinţitor al 
Tainelor lucrează asupra oamenilor, dar nu printr-o participare pasivă a 
persoanelor umane, ci prin conlucrarea activă.4 Aşadar, „tainele îşi au 
fundamentul în unirea lui Dumnezeu cu creaţia prin intermediul omului, 
care are misiunea, prin constituţia lui psihofizică, să înainteze cu creaţia spre 
eternizarea ei în Dumnezeu”.5 

Totuşi, există oameni care îşi doresc o împreunare cu Hristos prin 
Sfintele Taine, dar, întâlnirea aceasta să se reducă la un timp foarte scurt din 
punct de vedere tipiconal. Deci, readaptarea cultului divin, cerinţa de a fi 
reînnoit se aplică şi Sfintelor Taine. Au fost contestate rânduielile liturgice 
ale Sfintelor Taine, mai ales Taina Botezului, a Cununiei şi a Maslului. 
Acestea se consideră că au o rânduială foarte lungă, care nu fac nimic 
altceva decât să plictisească pe credinciosul contemporan, în epoca vitezei şi 
a tehnologiei. 

                         
1 Acest studiu a fost prezentat în cadrul Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă a 
Universității din București, sub coordonarea Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Răducă, care a dat și 
avizul pentru publicare. 
2 Doctorand al Şcolii Doctorale din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian 
Patriarhul” Bucureşti, la Specializarea Teologie Liturgică, Pastorală şi Artă Creştină. 
3 Pr. ENE BRANIŞTE, Liturgica Specială, Ed. Lumea Credinţei, Bucureşti, 2005 p. 287. 
4 La Botez prin rostirea lepădărilor şi a Simbolului de credinţă (în cazurile unde cel botezat 
este prunc, acestea se rostesc de către naşi), la Spovedanie prin mărturisirea păcatelor, la 
Cununie, Maslu, Preoţie (pentru candidaţii la hirotonie) prin rugăciunea pe care o rostim în 
inima, gândul nostrum, ca cele pe care preotul se roagă lui Dumnezeu să se împlinească. 
5 Pr. DUMITRU POPESCU, Iisus Hristos Pantocrator, Ed. IBMBOR , Bucureşti, 2005, p. 301. 
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1. Taina Sfântului Botez. Taina Botezului, ştim cu toţii că este cea 
mai importantă în viaţa creştinului, căci fără primirea ei în Biserica lui 
Hristos, persoana umană nu se poate „bucura” de harul celorlalte Sfinte 
Taine. Ea este taina de căpătâi a Bisericii, poarta de intrare în ea, prin care 
omul cel „vechi” se leapădă şi se curăţă, devenind omul cel „nou”, pentru că 
prin această taină se iartă păcatul strămoşesc, pe care fiecare îl avem din 
naştere, dar şi păcatele personale, până la primirea tainei, dacă cel în cauză 
este matur.6 Aşadar, nici această taină nu a scăpat de „săgeţile” celor care 
doresc o reformă cu privire la cultul divin public al Bisericii Dreptmăritoare. 
Se pare că „reformiştii” aduc în apărarea lor faptul că slujba Botezului, cu 
tot cu partea introductivă este de lungă durată, rugăciunile fiind prea lungi şi 
solicitante, dar şi „plictisitoare” pentru cei care participă la săvârşirea 
acestei taine, pentru părinţi, naşi ş.a.m.d.7  

„În ceea ce priveşte partea introductivă a slujbei actuale a Botezului 
(rânduiala catehumenatului), ea ar fi simplificată, reducându-se nu numai 
numărul rugăciunilor de exorcizare de la început, ci şi numărul formulelor 
lepădării de satana şi ale unirii cu Hristos, dar păstrându-se ceea ce este 
esenţial pentru a aminti vechea disciplină a catehumenatului, din secolele 
IV-VI, ale cărei resturi se păstrează până azi în slujba Botezului din toate 
riturile liturgice creştine principale”.8 În continuare, chestionarul spune că 
„aceeaşi simplificare poate fi operată şi în slujba propriu-zisă a Botezului 
(de la binecuvântare înainte), suprimându-se repetările superflue ale 
formulelor şi rugăciunilor care exprimă aceeaşi idee sau acelaşi moment 
liturgic, ca, de exemplu, rugăciunile pentru spălarea şi tunderea simbolică a 
pruncului, care sunt duble”.9 

Arhiepiscopul Athenagoras al Tiatirelor, în chestionarul său legat de 
modernizarea cultului, vorbeşte de asemenea despre aceste lucruri legate de 
Taina Botezului care „ne scaldă în baia strălucirii celei duhovniceşti şi, după 
ce ne-a curăţit pe deplin, ne dă puterea să gustăm lumina”.10 Arhiepiscopul 

                         
6 Pr. NICOLAE D. NECULA, „De ce este necesar să botezăm copiii la scurt timp după 
naştere?”, în Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, ediţia a-II-a, Ed. Trinitas, Bucureşti, 
2014; p. 393. 
7 Totuşi am putea spune că pentru săvârşirea tainei Botezului, respectând întreaga rânduilă 
redată în Molitfelnic, nu ocupă ca timp mai mult de 45-50 de minute, considerăm că nu este 
o perioadă de timp în care omul să se plictisească, ţinând cont mai ales de faptul că 
participă la o “întâlnire” şi unire a sa cu Dumnezeu, dar şi la o încreştinare a unui prunc sau 
a unei persoane mature. 
8 Pr. E. BRANIŞTE, „Câteva opinii, atitudini  şi propuneri în problema revizuirii cultului 
ortodox”, în Liturghia - suflet etern al Ortodoxiei în rugăciune, vol. I, Ed. Andreiana, Sibiu, 
2013, p. 338. 
9 Pr. E. BRANIŞTE, Câteva opinii, atitudini…, p. 338. 
10 NICOLAE CABASILA, Despre viaţa în Hristos, trad. din greacă de pr. prof. dr. Teodor 
Bodogae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1997, p. 52. 
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spune: „Taina Botezului este precedată de binecunoscutul serviciu numit 
«catehizare» care include, pe lângă mărturisirea de credinţă, rugăciuni destul 
de lungi pentru alungarea duhurilor necurate. Se pare că aceste rugăciuni au 
fost compuse de episcopi locali, fiind mai târziu adunate şi publicate în 
cărţile de ierurgii pe care le folosim azi. Mulţi preoţi citesc aceste rugăciuni 
după preferinţă, pe unele omiţându-le, pe altele repetându-le. ..... Credeţi că 
este necesar să se menţină în cărţile de slujbă toate rugăciunile şi 
exorcismele, dând astfel părinţilor impresia că pruncul lor nou născut în 
creştinism este lăcaş al mulţimii duhurilor necurate?”11  

Pregătirea pentru Botez  este reprezentată de acea parte din slujba 
tainei, în care sunt incluse  cele cinci rugăciuni de la început slujbei,12 apoi 
lepădarea de satan, şi împreunarea cu Hristos, rostirea Crezului, şi apoi 
rugăciunea de chemare spre luminare a celui ce urmează a fi botezat. 

Prima rugăciune pe care preotul o rosteşte „În numele Tău, Doamne, 
Dumnezeul Adevărului, şi al Unuia-Născut Fiului Tău şi al Duhului Tău 
celui Sfânt…” în pridvorul bisericii, punând mâna peste capul pruncului, 
„este un act de protecţie: mâna preotului - mâna lui Hristos Însuşi - 
protejează, apără, «acoperă cu aripile». Pentru că o luptă pe viaţă şi pe 
moarte stă să înceapă acum”.13 Prin această rugăciune preotul se roagă şi 
pentru ca Dumnezeu să restaureze în om adevărata viaţă de laudă şi de 
preaslăvire a Lui, să-l scrie cu numele în cartea vieţii, şi să-l împreune cu 
turma moştenirii Sale.14 Prin această rugăciune omul se leapădă de lumea 
cea veche, de lumea materială, unde spiritualitatea aproape a dispărut,15 şi 
pătrunde spre lumea unde Hristos este, şi oferă mântuirea, care este salvarea 
omului spiritual, în special, şi a lumii, în general. 

Urmează cele patru rugăciuni care sunt numite „exorcisme” de către 
Biserică, în rânduiala slujbei Botezului. Prin aceste exorcisme, preotul se 
roagă lui Dumnezeu pentru cel care vine spre luminarea botezului, de a se 
îndepărta de la el toată lucrarea cea rea a diavolului, care s-a abătut asupra 
persoanei umane prin păcatul originar. Acestea sunt foarte vechi în practica 
Bisericii creştine, având la bază demonizările pe care Mântuitorul le-a 
săvârşit în periplul Său de propovăduire al Evangheliei. Sfântul Chiril al 
                         
11 †Arhiepiscopul ATHENAGORAS al Tiatirelor, Tendinţe noi în ritualul ortodox, trad. de 
pr. Axente Moise, în Revista „Mitropolia Banatului”, an XIX (1969), nr. 10-12, p.685. 
12 Acestea poartă denumirea de exorcisme, în afară de prima. 
13 Pr ALEXANDER SCHMEMANN, Din apă şi din Duh, trad. Alexandru Mihăilă, Ed. 
Sofia, Bucureşti, 2009, pp. 31-32. 
14 † LAURENŢIU, Mitropolitul Ardealului, „Realitate şi simbol în slujba baptismală din 
Biserica Ortodoxă”, în Pliniti-s-a, Hristoase, Taina rânduielii Tale, Ed. Andreiană, Sibiu, 
2012, p. 241. 
15 Spiritualitatea a dispărut în lumea în care omul este nebotezat, astfel că numai prin 
Mântuitorul Hristos, lumea poate să ajungă la mântuire, la dobândirea harului vieţii celei 
veşnice. 
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Ierusalimului aminteşte în Procateheza sa, despre importanţa acestor 
rugăciuni prin care „cel rău” este certat şi blestemat: „…Primeşte cu râvnă 
exorcismele! Şi dacă ţi se suflă peste faţă dacă eşti exorcizat, acestea sunt 
spre mântuirea ta… fără exorcisme nu poate fi curăţit sufletul. Exorcismele 
sunt dumnezeieşti, căci sunt adunate din dumnezeieştile Scripturi…”.16 
Aceste rugăciuni au fost şi sunt contestate, datorită lungimii lor, pentru că 
ele ocupă o perioadă mai mare din rânduiala de început a slujbei Botezului, care 
după părerea unor teologi liturgişti17 nu şi-ar avea rostul în această rânduială. 
„Omul modern, chiar ortodox, este de obicei de-a dreptul surprins când află că 
slujba baptismală începe cu cuvintele adresate diavolului. Într-adevăr, diavolul 
nu are loc în asanblul lui religios; aparţine panopliei de superstiţii medievale 
şi unei mentalităţi fundamental primitive. Mulţi oameni, inclusiv preoţi, 
sugerează de aceea că exorcismele trebuie pur şi simplu sărite ca 
«irelevante» şi nepotrivite religiei noastre luminate şi moderne”.18 Prin 
această afirmaţie, aceste voci19 nu fac nimic altceva decât să desconsidere 
prezenţa diavolului în lume, ceea ce nu poate fi adevărat, pentru că răul nu 
este absenţa binelui, ci este o prezenţă demonică reală, pentru că aşa cum 
„taina ultimă a bunătăţii stă într-o persoană, taina ultimă a răului trebuie să 
fie tot o persoană”.20 

Această persoană care este promotoarea răului în lume, dialvolul, 
trebuie înfruntată pentru a nu cădea sub ispita sa, mai ales atunci când vrem 
să-L urmăm pe Hristos, puterea diavolului ne va apărea în cale pentru a ne 
deveni o oprelişte în apropierea omului de Hristos. În rânduiala Botezului, 
atunci când persoana umană este adusă spre marea luminare, rugăciunile şi 
exorcismele sunt rostite tocmai pentru a întâmpina spre îndepărtare figura 
întunecată şi puternică ce obstrucţionează omul pe calea spre fântâna 
baptismală.21 Exorcismele sunt, aşa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur 
„invocaţii înfricoşătoare şi minunate, un act de putere groaznică şi 
înficoşătoare care dizolvă şi distruge puterea malefică a lumii demonice”.22 

                         
16 SFÂNTUL CHIRIL al IERUSALIMULUI, Cateheze, trad. rom. pr. D. Fecioru, ediţia a-II-a, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 45-46. 
17 Pentru unii dintre aceşti „contestatari” ai cultului, rugăciunile în care diavolul este 
blestemat ar fi prea plictisitoare pentru cei care asistă la botezarea unui prunc sau a unui 
adult, sunt considerate a fi „demodate” faţă de cerinţele spirituale ale contemporaneităţii. 
18 Pr. AL. SCHMEMANN, Din apă şi din Duh ..., p. 33. 
19 Aceste păreri sunt afirmate datorită faptului că omul de azi vede cuvântul, puterea lui fără 
vreo valoare spirituală, acesta fiind redus la sensul rațional al său, aşa cum este şi lumea 
desacralizată şi secularizată de către omul societăţii modern (a se vedea Pr. AL. 
SCHMEMANN, Din apă şi din Duh, p. 37). 
20 Pr. AL. SCHMEMANN, Din apă şi din Duh ..., p. 35. 
21 Pr .AL. SCHMEMANN, Din apă şi din Duh ..., p. 36. 
22 Pr. AL. SCHMEMANN, Din apă şi din Duh ..., p. 38. Prima rugăciune de exorcizare a 
răului începe aşa: “Ceartă-te pe tine, diavole, Domnul, Cel ce a venit în lume…Teme-te, 



237 

Aşadar, Botezul fiind un act de eliberare şi victorie asupra puterilor 
malefice, exorcismele vin tocmai pentru a anula puterile diavolului, ele fiind 
începutul luptei noastre cu satana, biruit de Mântuitorul Hristos, dar care ne 
poate lipsi pe noi de harul dumnezeiesc dacă nu le acordăm atenţia care li se 
cuvine.23 „Eliberarea de puterea demonică este începutul restaurării umane. 
Omul a fost restaurat ca fiinţă liberă capabilă de libertate adevărată, adică 
libertatea de a primi iarăşi viaţa adevărată care vine de la Dumnezeu şi care 
conduce către Dumnezeu, libertatea de a face singura alegere cu adevărat 
liberă şi cu adevărat eliberatoare, aceea a lui Dumnezeu”.24 

Acolo unde se săvârşeşte Botezul şi aceste rugăciuni nu sunt luate în 
considerare, în care „ele manifestă cu adevărat şi fac ceea ce anunţă; 
întăresc ceea ce afirmă”,25 adică nu sunt citite sau rostite aşa cum este 
rânduiala, se greşeşte de moarte, aşa cum ne arată şi Învăţătura despre Taina 
Sfântului Botez a Sfântului Simeon al Tesalonicului: „Dator este preotul ca 
sfintele rugăciuni bine a le rosti şi a le zice rar şi cu socotinţă. Pentru că cei 
ce se înfricoşează de multe ori de năluciri, aceasta o pătimesc fiindcă preoţii 
care i-au botezat, n-au zis rugăciunile cele de lepădarea diavolului şi 
celelalte sfinte rugăciuni cu luare aminte”.26 

După ce se împlinesc riturile legate de rostirea exorcismelor, 
urmează lepădarea de satana şi de toate lucrurile lui şi de toată slujirea lui. 
Aceste rugăciuni trebuie să fie însoţite de gesturile liturgice, căci prin 
acestea se explică ceea ce se rosteşte. Prin acest lucru se arată că rugăciunile 
nu au efect magic, ci pentru a se împlini, trebuie rostite.27 Referitor la 
această rânduială a Bisericii Ortodoxe, Sfântul Ambrozie al Milanului ne 
istoriseşte: „Aşadar, odată intrat (în baptisteriu), ca şi cum ai înfrunta pe 
duşmanul tău, de care trebuie să arăţi că te lepezi pe faţă, te întorci spre 
răsărit; căci cine se leapădă de satana se întoarce spre Hristos, Îl priveşte cu 
o uitătură dreaptă”.28 Aceste lepădări sunt foarte vechi în practica Botezului. 
„Ele reprezintă expresia sau semnul văzut al ruperii de bunăvoie a oricăror 
legături ale candidatului cu satana, urmată de asigurarea lui solemnă că s-a 

                                                               
ieşi şi te depărtează de la zidirea aceasta şi să nu te întorci, nici să te ascunzi în el…Ci te du 
în iadul tău…Teme-te de Dumnezeu…”, a se vedea rugăciunea în Rânduiala Botezului din 
Molitfelnic. 
23 † LAURENŢIU, Mitropolitul Ardealului, Realitate şi simbol în slujba…, pp. 247-248. 
24 Pr AL. SCHMEMANN, Din apă şi din Duh…, pp. 40-41. 
25 Pr AL. SCHMEMANN, Din apă şi din Duh …, p.39. 
26  A se vedea Învăţătura despre Botez a Sfântului Simeon al Tesalonicului în întregime din 
Molitfelnic. 
27 Pr. NICOLAE D. NECULA, „Ce practice greşite întâlnim astăzi în administrarea Tainei 
Botezului?”, în Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, ediţia a-II-a, Ed. Trinitas, Bucureşti, 
2014; p. 429. 
28 SFANTUL AMBROZIE AL MILANULUI, Despre Sfintele Taine, în PSB, vol. 53, trad. 
de Pr. Ene Branişte, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 10. 
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unit cu Hristos, dovedind aceasta prin mărturisirea credinţei - rostirea 
Crezului”.29 După ce au loc lepădările, cel botezat este întors spre răsărit 
pentru că acest lucru înseamnă convertirea omului spre Raiul care era sădit 
în răsărit, convertirea sa la Hristos, lumina lumii. 

 
2. Taina Cununiei. Taina Nunţii este „un act sfânt, de origine 

dumnezeiască, în care, prin preot, se împărtăşeşte harul Sfântului Duh, unui 
bărbat şi unei femei ce se unesc liber în căsătorie, care sfinţeşte şi înalţă 
legătura naturală a căsătoriei la demnitatea reprezentării unirii duhovniceşti 
dintre Hristos şi Biserică”.30 La baza acestei Sfinte Taine stă iubirea dintre 
bărbat şi femeie care, în mod liber şi conştient, vin în faţa sfântului altar 
pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru ca să consfinţească 
legătura unirii dintre cei doi, dar şi pentru a depune jurământ că vor ţine 
legătura dragostei neîntreruptă, curată, dreaptă până la mormânt.31 Căsătoria 
este instituită de Dumnezeu, ca fiind una dintre cele mai mari legi ale naturii 
umane, stabilită de El încă de la plăsmuirea omului.32 

Taina Cununiei, din nefericire, nu a fost ocolită de contestaţiile celor 
care văd cultul Bisericii Ortodoxe prea încărcat, prea obositor pentru omul 
contemporan, astfel că ei consideră slujba prin rânduiala sa prea lungă, şi 
poate fi „scurtată prin renunţarea completă la rânduiala logodnei (a cărei 
asimilare în slujba propriu-zisă a Cununiei dă adesea naştere la multe 
încurcături şi neplăceri, mai ales pentru tinerii candidaţi la hirotonie) şi prin 
reducerea numărului rugăciunilor şi al ecteniilor; de exemplu, dintre cele 
trei rugăciuni dinainte de punerea cununiilor poate fi păstrată numai una, iar 
ectenia dinainte de «Tatăl nostru» poate fi suprimată, cum se şi face deseori 
în practică”.33 De asemenea arhiepiscopul Athenagoras în chestionarul său 

                         
29 Pr. E. BRANIŞTE, Liturgica Specială …, p. 299. 
30 Pr. DUMITRU STĂNILOAE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 3, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 1978, p. 176. 
31 A se vedea în întregime rugăciunea „Fiilor, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie 
şi Sfânta Cruce…”, din rânduiala slujbei  tainei Cununiei din Molitfelnic; Această 
rugăciune are menţiunea ca ea să fie citită de către slujitor acolo unde nu se rosteşte o 
cuvântare sau predică; totuşi, sunt de părere că această rugăciune sau cuvânt de 
conştientizare nu trebuie să lipsească din rânduiala săvârşită la Cununie, aşa cum nu trebuie 
să lipsească cuvântul de învăţătură de la sfârşitul slujbei, pentru că prin acest îndemn 
preotul arată valoarea şi importanţa a ceea ce s-a săvârşit în Biserica lui Hristos, se arată 
implicaţiile spirituale ale celor doi miri, dar şi a nunilor în faţa lui Dumnezeu. 
32 TEODORA TECULESCU, “Taina Căsătoriei în epistolele pauline”, în lucrarea Despre 
Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe- Antologie de articole şi studii din revista Ortodoxia, 
Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 298. Memorabile sunt versetele din cartea Facerii 2,18: “Şi 
a zis Domnul Dumnezeu: Nu este este bine să fie omul singur; să-I facem ajutor potrivit 
pentru el.”. 
33 Pr. E. BRANIŞTE, Câteva opinii, atitudini ..., p. 339. 
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are întrebarea legată de această taină: „Credeţi că este recomandabil să se 
scurteze rugăciunile Tainei Sfintei Cununii care conţin multe repetări?”34 

Se pune întrebarea, dacă renunţăm la rânduiala Logodnei, când se 
pun pe degetele celor doi miri inelele? Nu vedem unde ar fi „neplăcerile şi 
încurcăturile” pe care ar putea să le creeze rânduiala Logodnei pentru 
candidaţii la hirotonie,35 mai ales pentru faptul că în ultima vreme 
majoritatea Bisericilor autocefale au emis hotărâri sinodale cu privire la 
rânduiala Logodnei şi a Cununiei.36 

Prin slujba Logodnei sau „a punerii inelelor” cei doi îşi mărturisesc 
fidelitatea unuia către altul, dar „în acelaşi timp, se făgăduiesc, în logodna 
lor, lui Dumnezeu”.37 Logodna este cererea solemnă în căsătorie, învoiala 
dintre cei doi tineri care se iubesc, de a merge la încheierea căsătoriei.38 La 
mărturisirea aceasta, de iubire dintre cei doi, Biserica este chemată pentru a 
întări legătura lor, prin sfinţirea ce le-o acordă, dar este în acelaşi timp şi 
martoră la binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă celor doi, prin acest act, 
logodna devine un legământ sfânt:39 „Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce 
dintre neamuri mai înainte Ţi-ai logodit Biserica ca pe o fecioară curată, 
binecuvintează şi logodna aceasta; uneşte-i şi păzeşte-i pe robii Tăi aceştia 
în pace şi în înţelegere”.40 

Momentul principal al slujbei Logodnei este atunci când sunt puse în 
degetele celor doi inelele de către preot, şi apoi, schimbarea şi aşezarea lor 
de către naşi. Folosirea inelelor în rânduiala acestei slujbe este un obicei 
foarte vechi, pe care Biserica l-a preluat şi consfinţit în uzul său. Inelele erau 
folosite în Vechiul Testament ca un semn al puterii depline, dar şi al 
încrederii care i se acorda unei persoane,41 iar în sensul creştin în care sunt 
folosite de către Biserica Ortodoxă, ele sunt simbolul iubirii neîntrerupte 
                         
34  †Arhiepiscopul ATHENAGORAS al Tiatirelor, Tendinţe noi în ritualul orthodox, p 685. 
35 Cu siguranţă că arhiepiscopul grec, precum şi ceilalţi “reformatori” greci, se referă la 
neplăcerile create de Logodnă faţă de candidaţii la preoţie, care ar exista în Biserica Eladei, 
din diverse motive cunoscute în interior. 
36  Se cunoaşte faptul că în Biserica Ortodoxă Română s-a emis o circulară cu privire la 
faptul ca Logodna să se oficieze odată cu rânduiala Cununiei, tocmai pentru a nu se crea 
confuzii legate de faptul că prin punerea inelelor, cei doi au primit binecuvântarea lui 
Dumnezeu, mai ales în ceea ce priveşte unirea dintre cei doi. 
37 Pr. VASILE GAVRILĂ, Cununia - viaţă întru Împărăţie, Fundaţia „Tradiţia 
Românească”, Bucureşti, 2004, p. 159. 
38 Pr. NICOLAE D. NECULA, “Este corect şi indicat să săvârşim slujba logodnei separate 
de cea a Cununiei?” în Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, ediţia a-II-a, Ed. Trinitas, 
Bucureşti, 2014; p. 580. 
39 Pr. V. GAVRILĂ, Cununia…., p. 160. 
40 Rugăciune din rânduiala Logodnei pe care preotul o citeşte în taină. 
41 Rugăciunea de după punerea inelelor ne arată acest lucru prin alcătuirea ei: Doamne, 
Dumnezeul nostru, Care dimpreună cu sluga Patriarhului Avraam ai călătorit în 
Mesopotamia, trimiţându-l să logodească femeie stăpânului său Isaac…. 
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dintre cei doi logodnici, a fidelităţii pe care şi-au asumat-o unul faţă de altul 
în faţa lui Dumnezeu.42 

Cele două rugăciuni de dimensiuni reduse din cadrul logodnei 
„asociază căsătoria cu lucrarea mântuitoare a lui Hristos, care reface 
unitatea dintre Dumnezeu şi omenirea căzută, prin «logodirea» firii 
omeneşti… Totuşi, reintegrarea umanităţii prin iubire nu poate face faţă 
puterilor separării şi ale păcatului fără credincioşia lui Dumnezeu faţă de 
făgăduinţa Sa. Astfel, credincioşia este principala temă a slujbei logodnei şi 
este exprimată în simbolul inelelor”.43 

Sensul logodnei creştine este „reintegrarea celor doi în credinţă, în 
înţelegere, în adevăr şi în dragoste - în Hristos. Inelul, primit odinioară de 
Iosif în Egipt, ca semn al noii puteri (Facere 41,42), prin care s-a preamărit 
Daniel în ţara Babilonului (Daniel 6,17), prin care s-a arătat adevărul 
Tamarei (Facere 38,18), a devenit semn al împăcării omului cu Dumnezeu 
prin jertfa mântuitoare a Fiului: …prin inel, Părintele nostru Cel ceresc S-a 
îndurat spre fiul cel risipitor, când a zis: Daţi inel în dreapta lui şi, junghiind 
viţelul cel gras, mâncând să ne veselim”.44 Actul principal al logodnei este 
punerea şi schimbarea inelelor. Prin ele se binecuvintează iubirea celor ce se 
logodesc, inelul fiind simbolul veşniciei şi al iubirii nepieritoare.45 

Punând în discuţie rânduiala rugăciunilor Cununiei, ca şi cum 
acestea ar fi prea lungi, fie că se repetă cererile către Dumnezeu, putem 
afirma că ele au importanţa şi rolul bine stabilit de către Biserică. Primele 
două rugăciuni din cadrul Cununiei cer ajutorul lui Dumnezeu pentru cei doi 
soţi, care se însoţesc unul cu altul întru „unirea nunţii”, binecuvântarea lor 
prin prezenţa harului divin întru legătura lor „precum acolo, aşa şi aici 
venind cu şederea Ta de faţă cea nevăzută, binecuvintează nunta aceasta”.46 
În cea de-a doua rugăciune se cere lui Dumnezeu binecuvântarea celor doi 
soţi, având modele pe patriarhii şi proorocii Vechiului Testament de întărire 
spre izbândă în cele drepte ale lui Dumnezeu, se cere binecuvântarea pentru 
naşterea de prunci buni, aşa cum au dobândit Zaharia şi Elisabeta, Ioachim 
şi Ana, precum şi întărirea lor prin rugăciune.47 Această enumerare a 

                         
42 Pr. E. BRANIŞTE, Liturgica Specială …, p. 333. 
43 JOHN MEYENDORFF, Căsătoria - perspectivă ortodoxă, ediţia a-II-a, trad. de Cezar 
Login, Ed. Renaşterea şi Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2012, pp. 44-45. 
44 Pr. V. GAVRILĂ, Cununia…., p. 163. 
45 Pr. DUMITRU MOCA, Originea, evoluţia şi semnificaţia slujbei Sfintei Cununii, în 
„Altarul Banatului”, serie nouă, an. I (40), 1990, p. 69. 
46 Prima rugăciune din slujba Cununiei; în ea se cere viaţă paşnică, lungime de zile, dar de 
prunci, dar şi prinos din cele materiale, din care să dăruiască şi celor lipsiţi. 
47 A se vedea în întregime rugăciunea a doua din rânduiala Cununiei în care se arată puterea 
pe care Dumnezeu a dat-o diferiţilor prooroci şi familii din Vechiul Testament pentru a face 
lucruri bineplăcute poporului şi Lui. 
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familiilor patriarhale din această rugăciune ne conduce „de la tema Creaţiei 
la taina mântuirii”.48 

Rugăciunea a treia reprezintă momentul principal, acela în care se 
săvârşeşte consfinţirea legăturii dintre bărbat şi femeie, căci prin cuvintele 
rugăciunii rostite de preot „Însuţi, şi acum, Stăpâne, trimite mâna Ta din 
sfântul Tău locaş şi uneşte pe robul Tău X, cu roaba Ta X…” se socoteşte a 
fi o epicleză a slujbei Cununiei.49 „Semnul văzut al sfinţirii nevăzute a 
acestei legături este unirea mâinii drepte a bărbatului cu dreapta femeii, de 
către preot, iar actul ritual care simbolizează şi pecetluieşte săvârşirea tainei 
este punerea cununiilor pe capetele mirilor”.50 Cununiile51 simbolizează 
puterea de biruinţă asupra greutăţilor pe care le vor avea de înfruntat în viaţa 
aceasta, dar şi cinstea fecioriei pe care au purtat-o cei doi tineri până a veni 
în faţa Sfântului Altar, unde îşi jură dragoste unul faţă de altul, dar şi pentru 
a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. La aşezarea cununiilor pe capetele 
mirilor de către preot participă şi naşii, moment care reprezintă „timpul 
Cincizecimii conjugale, când are loc pogorârea Duhului Sfânt peste miri, 
făcând din ei o creatură nouă”.52 Naşii, prin acest moment solemn al 
Cununiei, devin părinţii spirituali ai celor doi tineri, sunt direct răspunzători 
pentru buna vieţuire a finilor, rolul lor fiind unul de educatori sufleteşti 
pentru cei doi tineri.53 După acest moment principal, preotul împreună cu 
cantorii se roagă pentru încununarea celor doi tineri întru mărire şi întru 
cinste, căci numai cu ajutorul divin, cei doi care devin un trup pot să 
dobândească mărirea şi cinstea la care Dumnezeu l-a creat pe om. 

 
3. Taina Maslului.  Aceeași problemă s-a pus şi în legătură cu Taina 

Eleoungerii, adică scurtarea ei, inovarea acestei taine, afirmându-se faptul că 
are foarte multe rugăciuni lungi, un canon la fel de lung. „Credeţi că este 
recomandabil să se scurteze şi să se refacă serviciul Sfântului Maslu care în 
prezent are zece rugăciuni, destul de lungi, şapte pericope din Apostol şi 
şapte din Evanghelie, la fel prea mult pentru o persoană bolnavă spre a le 

                         
48 Pr. V. GAVRILĂ, Cununia…, p. 185. 
49 Pr. E. BRANIŞTE, Liturgica Specială …, p. 333. 
50 Pr. E. BRANIŞTE, Liturgica Specială …, p. 333. 
51 Cununile sunt semnele victoriei asupra patimilor pe care cei doi tineri trebuie s-o obţină 
în viaţa lor. Ei nu trebuie să se lase înrobiţi de patimile trupeşti, pentru că numai aşa pot 
dobândi cununa “cea neveştejită a măririi.”; o altă semnificaţie a cununiilor ar fi aceea că 
ele reprezintă cununile martirilor, tocmai din acest motiv se justifică şi prezenţa troparului 
Sfinţilor mucenici… în slujba Cununiei, atunci când se ocoleşte masa cu Evanghelia de trei 
ori; A se vedea  Pr. V. GAVRILĂ, Cununia…., pp. 205-208. 
52 Pr. D. MOCA, “Originea, evoluţia…”…, p.67. 
53 Pr. NICOLAE D. NECULA, “Ce rol au naşii de Cununie şi ce condiţii trebuie să 
îndeplinească?”, în Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, ediţia a-II-a, Ed. Trinitas, 
Bucureşti, 2014; p. 617. 
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putea urmări şi care adesea se fac pentru o persoană grav suferindă sau chiar 
bolnavă psihic?”54  

Taina Sfântului Maslu este taina care „oferă iertarea păcatelor şi în 
mod concret sănătate trupească şi sufletească după ungerea cu untdelemn 
sfinţit”.55 Ea este din ce în ce mai solicitată de către credincioşii Bisericii, 
mai ales pentru faptul că „boala este o realitate care ne înconjoară la tot 
pasul, este firesc ca şi dorinţa de însănătoşire să fie tot mai puternică, iar 
nădejdea în mila şi ajutorul lui Dumnezeu tot mai mare şi de neclintit”.56 
Despre această taină a Bisericii lui Hristos vom găsi mărturii scripturistice, 
atât din Vechiul Testament, cât şi Noul Testament.57 

Putem să spunem că Taina Sfântului Maslu este ca o „actualizare a 
puterii vindecătoare a Mântuitorului Iisus Hristos… După cum vedem, 
mulţime de boli deznădăjduitoare, felurime ciudată de rele trebuie să-şi fi 
dat întâlnire la picioarele Mântuitorului Hristos! El se apleca cu răbdare 
asupra fiecărui caz, era gata pentru orice formă nouă a monstruosului rău şi 
era biruitor asupra lui în orice chip”.58 Pe lângă faptul că Mântuitorul 
Hristos oferea vindecarea oamenilor care veneau la Dânsul, şi-şi mărturiseau 
credinţa în Persoana şi cuvântul Lui, El le acorda şi iertarea păcatelor, 
dovadă stând diferite evenimente din activitatea Sa de propovăduire pe care 
a desfăşurat-o în Ţara Sfântă.59 Această Taină, a vindecării miraculoase a 
celor bolnavi, s-a transmis şi Sfinţilor Apostoli,60 care au primit de la 
                         
54 †Arhiepiscopul ATHENAGORAS al Tiatirelor, „Tendinţe noi în ritualul orthodox …, p. 
685. 
55 NIKOLAOS MATSOUKAS, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol. II, trad. de Nicuşor 
Deciu, Ed. Bizantină, p. 367. 
56 Pr. NICOLAE D. NECULA, “Când şi cum se săvârşeşte corect Taina Sfântului Maslu?”, 
în Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, ediţia a-II-a, Ed. Trinitas, Bucureşti, 2014; p. 692. 
57 În Vechiul Testament vom găsi mărturii despre Dumnezeu care vindecă pe poporul cel 
credincios (c.f. Exod XV, 21), despre leacurile alinătoare, despre rugăciunea credinţei - 
dovezi clare stau mărturie în Psaltire: “Milueşte-mă, Doamne, că neputincios sunt; vindecă-
mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele” (Psalmi VI, 2); “Trimis-a cuvântul Său şi i-a 
vindecat pe ei şi i-a izbăvit.”(Psalmi CVI, 20); În Noul Testament cea mai importantă 
mărturie este cea din epistola Sfântului Iacov: “De este cineva bolnav între voi, să cheme 
preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului.” 
(Iacov V, 14); “Uns de Dumnezeu cu Duhul Sfânt şi cu putere, a umblat făcând bine şi 
vindecând pe toţi cei asupriţi de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu El” (Fapte X, 38); 
„Mulţimi multe se adunau ca să asculte şi să se vindece de bolile lor” (Luca IV, 40). 
58 NICOLAE GROSU, Taina Sfântului Maslu, în Ortodoxia, an XXXI, nr. 3-4, 1979, p. 
556. 
59 Să vedem în Sfânta Scriptură momentul în care vindecă pe slăbănogul din Capernaum, 
moment care L-a uimit pe Hristos “când a văzut credinţa lor” (Matei IX, 21; Marcu II, 5; 
Luca V,20), Mântuitorul rostind o formulă de iertare a păcatelor, şi nu una de vindecare: 
“Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!” 
60 „Şi chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere asupra duhurilor 
celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă” (Matei X, 1); 



243 

Mântuitorul puterea de a vindeca pe oamenii care erau în boală, care le 
ieşeau în cale în drumul lor de răspândire al Evangheliei. 

Un tezaur spiritual aparte ne conferă această Taină, căci prin 
rugăciunile ei, prin numărul slujitorilor se cere lui Dumnezeu izbăvirea celor 
care participă „de toată patima şi întinăciunea trupului şi a sufletului şi de 
toată răutatea”.61 Prin ungerea cu untdelemnul sfinţit de către slujitorii 
Bisericii asupra celor bolnavi se realizează vindecarea trupului şi a 
sufletului, căci aşa cum uleiul era folosit în vechime ca medicament pentru 
bolile fizice, tot aşa a fost ales să fie folosit şi pentru cele spirituale, dar 
după ce a fost sfinţit în Taina Maslului. Ungerea celui bolnav se face în 
şapte locuri ale trupului uman: la frunte, la nări, obraz, gură, piept, mâna 
dreaptă şi mâna stângă. Uleiul care este binecuvântat în Taina Maslului, prin 
rostirea de şapte ori a rugăciunii de sfinţire a untdelemnului de către preoţii 
slujitori, devine sfânt şi plin de harul Duhului Sfânt. Prin puterea lui, omul 
se curăţă de toată boala sufletească şi trupească, ba mai mult primeşte de la 
Dumnezeu mila şi blândeţea Sa. Tocmai din acest motiv, faţă de 
untdelemnul de la Maslu, trebuie să avem mare purtare de grijă: pentru că el 
se foloseşte la împărtăşirea şi hrănirea celui aflat în suferinţă. 

Rugăciunile care se rostesc în cadrul Tainei Maslului sunt de-o 
importanţă spirituală aparte. „În niciuna din cele şapte rugăciuni de după 
Evanghelii nu se cuprind cereri doar pentru sănătatea fizică, ci pentru 
tămăduirea sufletului şi a trupului, insistându-se chiar asupra necesităţii 
iertării păcatelor. La fel, rugăciunea Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor, şi al 
trupurilor… (rostită de şapte ori), considerată epicleza Tainei Maslului, 
insistă asupra vindecării totale a credinciosului, sufletească, deci, şi 
trupească. Iar în rugăciunea de pe urmă, citită pe capul bolnavului, preoţii 
insistă asupra iertării păcatelor celui în suferinţă.62 Prin rugăciunile rostite 
de către preoţi ni se arată faptul că oamenii sunt în suferinţă şi, prin 
participarea la această taină, omul se întâlneşte cu Hristos, pentru a cere 
alinarea şi vindecarea de această suferinţă, care este pricinuită de lipsa de 
Dumnezeu. Observăm că suferinţa este cea care îl face pe omul societăţii 
noastre, să-l caute pe El, ca Unul Care poate să-l vindece de suferinţă. 
„Suferinţa ne apare ca părtăşie sau participare la suferinţa lui Hristos”63, 
Care suferă pentru oamenii cei aflaţi în boală, Care îi cheamă la Biserica Sa 
pentru a-i vindeca de toată boala şi neputinţa. Făcând o analiză cu celelalte 

                                                               
„Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni 
scoateţi-I; în dar aţi luat, în dar să daţi.”(Matei X, 8) ş.a.m.d. 
61 Rugăciunea de sfinţire a untdelemnului de la Taina Maslului. 
62 Diac. VASILE RĂDUCĂ, Taina Sfântului Maslu în viaţa creştinului, în BOR, an CVII, 
nr. 7-10, 1989, p. 181. 
63 Pr. VIOREL SAVA, Taina Sfântului Maslu în romano-catolicism după Conciliul II 
Vatican, în „Teologie şi viaţă”, S.N.,an. X, nr. 1-6, 2000, p. 70. 
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Taine, vom observa cu uşurinţă că în niciuna dintre ele nu se citesc şapte 
pericope din Apostol şi Evanghelie, nici şapte rugăciuni, sau de şapte ori 
rugăciunea de sfinţire, ci numai în Taina Maslului acestea sunt prezente, la 
fel cum este şi ritualul ungerii cu untdelemn de şapte ori pentru cei bolnavi. 
„Insistenţa aceasta este justificată de faptul că boala trupească sau 
sufletească îl face pe cel suferind inapt pentru o viaţă normală”.64 

Vedem eficienţa şi substanţa acestor rugăciuni care sunt considerate 
de către „reformiştii” cultului a fi prea lungi, sau că numărul lor este prea 
mare. Pe lângă aceste rugăciuni care sunt contestate, de asemenea sunt 
contestate şi cele şapte pericope ale Apostolului şi, cele şapte Evanghelii 
care se citesc în slujba aceste taine, înaintea acestor rugăciuni. 

Fiecare pericopă din Apostol are ca premisă „modelarea sufletească 
a creştinului şi împăcarea cu Dumnezeu”.65 Întărirea a ceea ce se arată în 
pericopele apostolice, se arată prin cele şapte Evanghelii, care ne arată 
diferite vindecări, ne arată unde îl va duce pe om împăcarea cu semenii săi, 
iubirea faţă de ei, dar şi cum trebuie să-L slujească omul pe Hristos: prin 
priveghere.  

De la desconsiderarea66 acestei taine de către unii „reformişti”, s-a 
ajuns la o nerespectare a ritualului şi a rânduielii din partea unora dintre 
slujitorii  Maslului. Aceştia fac fel şi fel de ciuntiri şi omiteri din cele şapte 
pericope ale Apostolului şi Evangheliei, din rugăciunile care se citesc, 
considerând mai mult chiar că nu mai este nevoie, în unele părţi, să se facă 
ungerea de şapte ori, ci numai o singură dată. La Maslul de obşte, din 
nefericire, se admite ungerea cu untdelemn a unor articole vestimentare 
(cămăşi, tricouri etc.), care să substituie prezenţa anumitor persoane care 
sunt scrise pe pomelnic, care nu pot fi de faţă la săvârşirea Tainei. Această 
practică nu este greşită în Biserica Ortodoxă, dar nu în timpul oficierii 
Sfântului Maslu. Pentru acestea există diferite rânduieli specifice, ierurgii în 
Molitfelnic, în care se binecuvintează obiectele neînsufleţite, căci Taina 
presupune întâlnirea dintre două persoane umane, care se împărtăşesc de 
Duhul Sfinţitor în Biserica lui Hristos. 

Concluzii. Aşadar, văzând cele expuse despre Sfintele Taine (Botez, 
Cununie şi Maslu), putem să afirmăm că rânduiala lor este una conformă cu 

                         
64 Pr. STEREA TACHE, „Semnificaţia teologică şi existenţială a Tainei Sfântului Maslu”, 
în Despre Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe - Antologie de articole şi studii din revista 
Ortodoxia, Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 419. 
65 Diac. V. RĂDUCĂ, Taina Sfântului Maslu…, p. 181. 
66 Vorbim de desconsiderarea Maslului din punct de vedere al complexităţii slujbei, al 
ritualului care îl arată această Taină a Bisericii Ortodoxe, şi nu din punct de vedere al 
recunoaşterii şi implicării harice, al încărcăturii spirituale pe care o arată Taina. Aceşti 
reformişti contestă lungimea şi durata care o ocupă Maslul în timpul unei zile pentru omul 
care trăieşte în post-modernitate, ţinând cont că ne aflăm în “epoca vitezei”. 
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cerinţele spirituale ale omului contemporan, dar cu condiţia ca acesta să fie 
unul care vrea să se apropie de Dumnezeu, să-L primească în sufletul său, 
prin intermediul harului divin. Cine vrea să primească darurile Duhului 
Sfânt, trebuie să fie părtaş al harului, dăruit prin Sfintele Taine. Ceea ce cer 
reformiştii cultului divin public în legătură cu aceste Taine, nu duce decât la 
marginalizarea creştinului, la o participare inactivă a acestuia în cadrul 
Sfintelor Taine, făcând din acesta un simplu spectator al unei „manifestări” 
liturgice. Rânduiala Sfintelor Taine trebuie să rămână aşa cum este azi în 
Biserica Ortodoxă, pentru că o „înnoire” liturgică s-a făcut atunci când 
acestea s-au despărţit de Sfânta Liturghie. 
 
Abstract: Sacraments „Adaptation” to the Needs of the Present Life 
It can be said that the sacraments are not works of men, but are works of 
God to people. This man acquires through sanctifying grace, which is vital 
for the salvation of soul. If curtailed or omitted from the prayers of these 
sacraments, their spiritual value diminishes as each prayer has rubrics for 
her role in the ordinance of baptism, or a stack of Marriage. The human 
person when it comes to the church of Christ to receive the grace of the 
sacraments, must be freed from all care, and open on prayer, because these 
moments are moments when he meets the mysterious Savior. Contemporary 
man must be patient, because the role is merely directing sacraments to the 
Kingdom of Heaven, and thus knowing how important this stake, the 45- 60 
minutes elapsing of his time, not only for their own benefit people. Prayers 
Sacraments elevates man fell into everyday care, it departs from „hostile 
powers”, I go to the meeting with one who was sacrificed for him. 
Everything that man today, advanced technology and other things are of 
God, to make them daily work easier, but also because to pick up their 
mind, and to Him, the Creator of „all things visible and invisible”. 
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Categorii sociale în Evanghelia după Sf. Luca:  
exponenți ai societății iudaice din vremea Mântuitorului1 

 
 

Drd. MIHAI ADRIAN VÎNĂTORU2 
 
Cuvinte cheie: teologie socială, context social, Sf. Luca, farisei, saduchei, 

cărturari, preoți, leviți 
Keywords: social theology, social context, Sf. Luke, pharisees, sadducee, 

scribes, jewish priests, levites 
 

În mod frecvent, Bisericii Ortodoxe Române îi este reproșt fie un 
autism social în ceea ce privește provocările cotidiene la care sunt expuși 
membrii săi în viața publică, familială dar și în cea privată, fie o imixtiune 
de tip bigot, frână în calea „modernizării” societății. Implicarea Bisericii 
Ortodoxe în societate nu vine din exteriorul acesteia, cu scopul de a rezolva 
probleme sociale prin aplicarea unor soluții sau precepte creștine. 
Fenomenul de globalizare în care este angrenată în prezent întreaga omenire 
adaugă un nivel suplimentar de complexitate acestei realități. Astfel, 
creștinul de astăzi este plasat frecvent în contexte care îl obligă să 
interacționeze (direct sau în mediul virtual) cu alte culturi, valori morale sau 
cutume sociale, elemente care își pot pune amprenta asupra relației sale cu 
Dumnezeu. 

Sf. Evanghelist Luca este recunoscut de exegeza academică modernă 
drept acordând cea mai mare atenție contextului social în care sunt plasate 
evenimentele pe care le relatează și în special categoriilor sociale 
defavorizate. Spre exemplu, profesorul William Hendricksen notează în 
comentariul său că Sf. Evanghelist Luca este preocupat în special de „cei 
săraci, marginalizați social, copii, păstori, vameși, bolnavi, persoane cu 
handicap și bolnavi, samariteni și păgâni”.3 Alfred Plummer, un exeget de 
referință pentru Evanghelia după Sf. Luca în spațiul academic apusean, 
notează: „în această Evanghelie aflăm multe despre Hristos și relația Lui cu 
oamenii în societate”.4 Francois Bovon observă „grija Sf. Evanghelist Luca 
                         
1  Acest studiu a fost susținut în cadrul Școlii Doctorale de Teologie Ortodoxă a 
Universității din București, sub coordonarea Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Coman, care a 
dat și avizul pentru publicare. 

2 Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. 
3 HENDRIKSEN, W., & KISTEMAKER, S. J., Vol. 11: New Testament commentary : 
Exposition of the Gospel According to Luke., (Grand Rapids: Baker Book House, 1953-
2001), p. 43. 
4 PLUMMER, A., A critical and exegetical commentary on the Gospel According to S. 
Luke, (London: T&T Clark International, 1896), p. 48. 
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pentru femei, copii și pentru toți cei neglijați, precum și perspectiva sa 
asupra sărăciei și vulnerabilității sociale”.5 Această perspectivă este 
sumarizată de acelaș exeget într-o lucrare de referință dedicată Sf. 
Evanghelist Luca, în prefața căreia scrie că „Sf. Evanghelist Luca este 
teologul realităților sociale”6, asociere dificil de identificat pentru oricare alt 
Sf. Evanghelist. 

Studiul își propune expunerea sistematică a modului în care 
exponenții societății iudaice din vremea Mântuitorului (fariseii, saducheii, 
cărturarii, învățătorii de lege, preții și leviții) sunt consemnați de Sf. 
Evanghelist Luca în Evanghelie. Scopul principal este acela de a identifica 
perspectiva lucană cu privire la realitățile sociale pe care se grefează 
mesajul Mântuitorului și în care rodește vestea cea bună. Ipoteza este aceea 
că în Evanghelia după Sf. Luca identificăm elementele unei Teologii 
Sociale, adică acea disciplină teologică ce are obiect studierea și înțelegerea 
influenței pe care o exercită realitățile sociale asupra relației și dialogului 
omului cu Dumnezeu. Demersul este unul exegetic, bazat pe instrumentarul 
academic de cercetare, în completarea căruia am integrat perspectiva 
părinților duhovnicești, ale căror apoftegme au fost consemnate în Patericul 
Mare.  

Numele fariseilor (Φαρισαῖος, ου) provine dintr-un cuvânt de origine 
aramaică, ce s-ar traduce prin „separați”.7 Acest lucru poate sugera fie o 
atitudine proprie de delimitare față de marea masă de iudei, fie o percepție 
din exteriorul grupării, potrivit căreia aceasta se separă la un anumit nivel de 
iudaismul popular. Originea grupării este neclară, însă mai mulți cercetători 
biblici moderni plasează începuturile acestui curent cu două secole înainte 
de Hristos, în perioada lui Antioh al IV-lea (1 Macabei 2:42). Mișcarea 
apare ca o formă de protest împotriva derapajelor religioase și morale din 
societatea iudaică, care au contribuit și la revolta Macabeilor, care au luptat 
pentru eliberarea Iudeei de sub dominația eleno-siriană seleucidă. Conform 
mărturiilor istorice, se consideră pe ei înșiși drept „adevăratul Israel”, adică 
păstrătorii fideli ai Legii lui Moise și ai legământului cu Dumnezeu. Howard 
Marshall atrage atenția supra dificultății de a reconstrui o imagine reală a 
oricărei grupări iudaice din secolul I pe baza mărturiilor istorice din alte 
perioade (în special textele rabinice), dată fiind dinamica percepției asupra 

                         
5 BOVON, F., & KOESTER, H., A commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:50. 
(Minneapolis: Fortress Press., 2002), p. 10. 
6 FRANÇOIS BOVON, Luke the Theologian, Fifty-five Years of Research (1950–2005), 
Baylor University Press. 
Waco, Texas, 2005, p. 13. 
7 GERHARD KITTEL & GERHARD FRIEDRICH, eds., Theological Dictionary of the 
New Testament (Michigan: Wm B. Eerdmas Publishing Co., 1964)., p. 1246. 
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acestora.8 Autorul este însă de acord cu faptul că fariseii se vedeau pe ei 
înșiși drept „împărăție preoțească şi neam sfânt” (Ieș 19:6), chiar dacă nu 
avea în mod necesar o funcție clericală în cadrul Templului din Ierusalim.  

În Noul Testament, fariseii sunt prezentați în general ca un singur 
grup (format la acea vreme din aproximativ 6.000 de membrii9), păstrători 
fideli ai preceptelor mozaice și autorități religios-morale recunoscute și 
respectate de popor (informație pe care o avem de la istoricul Iosif Flaviu10). 
Ei apar în Evanghelii ca oponenți principali ai lui Iisus, deși sunt totuși de 
acord cu unele din învățăturile Sale. Cele 99 de ocurențe ale termenului 
Φαρισαῖος în Noul Testament se regăsesc în cea mai mare parte în 
Evanghelii (89 de mențiuni) și Faptele Apostolilor (9 ocurențe), o singură 
utilizare fiind făcută în afara acestui corpus: Filipeni 3:5. 

Cel mai frecvent, fariseii apar în Evanghelia după Matei (29 de 
ocurențe). Sf. Evanghelist nu-i mai asociază pe aceștia cu oamenii lui Irod 
(cu o singură excepție, la Mt. 22:16), însă îi plasează în contexte cu 
saducheii (Mt. 3:7; 16:1, 6, 11, 12) și cu preoții de la Templu (Mt. 21:45; 
27:62). Sf. Matei menționează texte în care Mântuitorul îi caracterizează pe 
farisei drept „ipocriți” (Mt. 6:2, 5, 16; 7:5; 23:28), condamnând atenția 
acestora în îndeplinirea celor mai mici și neînsemnate precepte ale legii 
iudaice, în detrimentul iubirii sincere și jertfelnice față de aproapele și față 
de Dumnezeu.  

Modul în care Sf. Luca se raportează la farisei comportă anumite 
particularități în comparație cu cel al celorlalți evangheliști. Spre exemplu, 
în nicio altă Evanghelie Iisus nu stă la masă cu fariseii, în timp ce Luca Îl 
prezintă pe Mântuitorul de trei ori în acest context. Pe de altă parte, în 
fiecare dintre aceste cazuri se conturează un conflict, având la bază 
incapacitatea acestora de a percepe esența mesajului divin. Ulterior, în 
Faptele Apostolilor, Sf. Luca menționează că Sf. Apostol Pavel a făcut parte 
din acest grup (FA 23:6; 26:5), însă acest lucru nu l-a împiedicat să 
recunoască în Iisus pe Mesia și să își dedice viața propovăduirii Evangheliei. 
Tot în Faptele Apostolilor, Sf. Evanghelist Luca notează și convertirea la 
creștinism a unor farisei (FA 15:5), care sunt, ce-i drept, interesați de 
continuarea respectării anumitor precepte iudaice (ex: tăierea împrejur).  

Primul context în care Sf. Luca menționează acest grup social este la 
vindecarea paraliticului coborât de prietenii săi prin acoperișul casei în care 
învăța Iisus. În audiența Mântuitorului sunt menționați în mod expres 
„farisei și învățători ai Legii” (Lc 5:17). Deși aceștia contestă în mod public 

                         
8 D. R. W. WOOD, New Bible Dictionary (Leicester: InterVarsity Press, 1996)., p. 914. 
9 DAVID. A. NEALE, “None but the Sinners: Religious Categories in the Gospel of Luke,” 
Journal for the Study of the New Testament 58 (1991)., p. 23. 
10 JOSEPHUS, The Works of Josephus: Complete and Unabridged., cartea XVII, §15. 
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autoritatea și posibilitatea lui Hristos de a ierta păcatele, toată tensiunea 
dispare după ce Acesta le răspunde, atât prin cuvânt, cât și prin săvârșirea 
vindecării minunate. Reacția fariseilor este una neașteptată: „Şi uimire i-a 
cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: Am văzut 
astăzi lucruri minunate” (Lc 5:26). Imediat după aceasta, ei contestă din nou 
actele Mântuitorului, însă indirect, reproșându-le ucenicilor faptul că 
mănâncă împreună cu vameșii și cu păcătoșii (Lc 5:30). În acest caz, ei se 
opun unei practici condamnate de tradiția iudaică anume împărțirea aceleiași 
mese cu persoanele păcătoase.  

Același comportament al fariseilor se manifestă în contextul următor 
(Lc 6:1-11). Ucenicii nu sunt acuzați de furtul spicelor de grâu de pe câmp, 
cu care sunt nevoiți să-și potolească foamea, pentru că în legea mozaică este 
permisă culegerea roadelor de către oricine, pentru potolirea foamei: „De vei 
intra în via aproapelui tău, poţi să mănânci poamă până ce te vei sătura, 
dar în panerul tău să nu pui. Şi când vei intra în grâul aproapelui tău, rupe 
spice cu mâinile tale, iar secera să n-o pui în ogorul aproapelui tău.” (Deut 
23:24-25). Fariseii condamnă actul Apostolilor de a rupe spice sâmbăta ca 
să mănânce și al lui Iisus de a-l vindeca într-o zi de sâmbătă pe un om cu 
mâna uscată. Răspunsul lui Iisus este ironic, El oferind tocmai un precedent 
vechi-testamentar pentru acest lucru, acelora care ar fi trebui să cunoască cel 
mai bine aceste amănunte: „Oare n-aţi citit ce a făcut David, când a 
flămânzit el şi cei ce erau cu el?” (Lc. 6:3). Pericopa se încheie cu un cuvânt 
puternic din partea Mântuitorului, care a generat în mod cert noi valuri de 
dezaprobare din partea fariseilor: „Fiul Omului este Domn şi al sâmbetei” 
(Lc. 6:5). 

Următoarea menționare a fariseilor este într-o observație a Sf. 
Evanghelist Luca, cu privire la efectul produs de predica Mântuitorului 
asupra mulțimilor care ascultau. „Tot poporul” și „vameșii” aud cuvântul lui 
Dumnezeu și se botează cu botezul lui Ioan, încredințați fiind de dreptatea 
Acestuia. Contrar acestui fapt, „fariseii şi învăţătorii de lege au călcat voia 
lui Dumnezeu în ei înşişi, nebotezându-se de el” (Lc 7:30), lucru care îi 
diferențiază. Prin refuzul chemării la pocăință, fariseii se opun voinței 
divine.  

Primul dintre cele trei cazuri menționate de Sf. Luca în care 
Mântuitorul stă la masă cu fariseii este la 7:36-50. Invitația vine tocmai de la 
un membru al acestui grup, lucru surprinzător în condițiile în care tot 
paragraful anterior este adresat fariseilor, pe un ton mustrător. Cina are loc 
în casa fariseului, iar Iisus este invitatul de onoare. Această pericopă poate fi 
pusă în paralel cu cea în care Mântuitorul ia masa în casa lui Levi, vameșul 
(Lc 5:29). La acel moment, El spusese fariseilor care-L condamnau pentru 
primirea ospitalității unui păcătos că pentru aceasta a venit în lume, adică 
pentru cei bolnavi și pentru cei păcătoși. Faptul că acum intră în casa unui 
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fariseu poate reprezenta o sugestie asupra faptului că și aceștia sunt la fel de 
întinați, chiar dacă nu sunt capabil să recunoască. Femeia păcătoasă, care 
vine la picioarele Mântuitorului pentru a I le spăla și a I le unge cu mir preia 
îndatorirea gazdei, ducând-o însă la îndeplinire într-un mod absolut. Fariseul 
nu sesizează dragostea și pocăința femeii, ci actul în sine de atingere, care, 
venind din partea unei femei păcătoase, induce necurăția celui atins. 

Replica Mântuitorului este imediată și personală: „Iisus a zis către el: 
Simone, am să-ţi spun ceva” (Lc 7:40). Răspunsul prompt al fariseului 
denotă o anumită deschidere a acestuia către cuvintele lui Hristos, chiar o 
nerăbdare, comparabilă cu cea a vameșilor care-l întreabă pe Ioan 
„Învățătorule, noi ce să facem?” (Lc 3:12). Parabola prin care Iisus alege să-
i răspundă este corect interpretată de acesta, lucru confirmat de Iisus, Care 
merge mai departe, concretizând metafora prin identificarea acelorași 
elemente în situația concretă în care se aflau. Reacția fariseului nu este 
consemnată, însă probabil este similară cu a celor care stăteau împreună cu 
el la masă și care se întrebau acum „Cine este Acesta care iartă şi păcatele?” 
(Lc 7:49). Realizarea actului în sine nu este contestată de farisei, ci 
incertitudinea lor planează numai asupra identității Aceluia care posedă 
această putere.  

A doua ocazie în care Iisus este oaspetele unui fariseu a fost 
consemnată de Sf. Luca în 11:37-44. Invitația fariseului vine tot în urma 
unui discurs pe care Hristos îl adresează mulțimii, lucru ce poate sugera un 
interes al acestuia pentru a afla mai multe, sau a-L provoca pe Hristos la o 
discuție mai profundă. Primul element util în conturarea imaginii fariseului 
este reacția sa de mirare la faptul că Mântuitorul nu îndeplinește ritualul 
obișnuit de spălare înainte de masă. La fel ca în primul caz, Iisus răspunde 
frământării nerostite a fariseului, de această dată însă pe un ton complet 
diferit. Deși vorbește „către el”, Mântuitorul se adresează întregului auditoriu, 
format probabil în majoritatea sa tot din farisei, rostind „vai-urile”, o 
succesiune de observații cu caracter moralizator, destinate evidențierii 
naturii ipocrite a comportamentului lor. Cu acest discurs, tensiunea dintre 
Iisus și farisei atinge cel mai înalt nivel.11 Sf. Evanghelist notează că „ieşind 
El de acolo, cărturarii şi fariseii au început să-L urască groaznic şi să-L 
silească să vorbească despre multe, pândindu-L şi căutând să prindă ceva 
din gura Lui, ca să-I găsească vină” (Lc 11:53-54). Abordarea fariseilor în 
atingerea obiectivului setat este tipic cărturărească, ei urmărind învățătura 
lui Iisus, pentru a-L putea acuza ulterior pe baza acestia de nerespectarea 
Legii lui Moise. 

                         
11 JT CARROLL, “Luke’s Portrayal of the Pharisees,” The Catholic Biblical Quarterly 50, 
no. 4 (1988): 604–22., p. 611. 
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A treia scenă în care Iisus este invitat la masa fariseilor este 
precedată de alte două episoade, prin intermediul cărora se formează o 
imagine mai clară a modului în care Sf. Luca percepe această categorie 
socială. Pericopa de la Lc 12:1-3 este, după „vai-uri”, cea mai dură critică a 
fariseismului, mai precis a ipocriziei de care reprezentanții acestui curent 
dau dovadă. La finalul capitolului următor (Lc 13:31) este una dintre 
dovezile faptului că fariseii nu sunt un bloc doctrinar unitar, fundamental în 
opoziție cu Mântuitorul. „Unii dintre farisei” au venit la El și L-au avertizat 
cu privire la intenția criminală a lui Irod.  

Următoarea ocurență din Evanghelie (e treia masă a lui Iisus 
împreună cu fariseii) este de asemenea pozitivă la adresa acestora. Motivul 
este dat de apariția unui om bolnav de idropică. Această boală fiziologică 
este asociată în spațiul Greco-Roman cu lăcomia, pofta insațiabilă12, pentru 
că deși bolnavul simte o nevoie mare de a consuma lichide, acestea nu sunt 
procesate în mod corect de organism, ci se acumulează în țesuturi. Întrebați 
fiind de Mântuitorul dacă se cuvine sau nu a vindeca în ziua sâmbetei, 
aceștia nu se mai arată indignați și nici nu pun la îndoială posibilitatea 
săvârșirii actului în sine. Ei tac, evanghelistul neconsemnând nici măcar 
obișnuita atitudine de cârtire, caracteristică lipsei curajului asumării 
responsabilității de a articula un punct de vedere în mod public. Mai mult, la 
finalul discursului rostit de Iisus, unul dintre cei prezenți la masă (probabil 
tot fariseu, cf. Lc 14:12) exclamă în mod aprobator: „Fericit este cel ce va 
prânzi în împărăţia lui Dumnezeu!” (Lc 14:15). Această tăcere poate avea 
însă și un alt motiv, anume acela de a-L lăsa pe Iisus să-și răspundă la 
propria întrebare. Practic, oricare ar fi fost răspunsul dat, fariseii l-ar fi putut 
folosi împotriva Lui: fie pentru a-I compromite credibilitatea în fața 
oamenilor, fie pentru a-L acuza conform Legii iudaice. Iisus nu răspunde 
însă în modul așteptat, ci rostește o serie de pilde, din care se poate deduce 
răspunsul Său. 

Toate cele cinci contexte în care fariseii sunt menționați până la 
finalul Evangheliei după Sf. Luca culminează cu reinstaurarea unei stări 
conflictuale între Iisus și aceștia. Tensiunea crește permanent, fariseii 
luându-L chiar în bătaie de joc pe Iisus (Lc 16:14). În același verset se află o 
remarcă a Sf. Luca, în care acesta îi numește pe farisei „iubitori de argint”. 
Calificativul nu are un corespondent în Evanghelii sau în Faptele 
Apostolilor, ceea ce sugerează că este părerea Sf. Luca despre ei.13 
Indignarea fariseilor atinge însă cele mai înalte cote după ce Mântuitorul 
rostește pila vameșului și a fariseului (Lc 18:9-15), manifestându-se în mod 

                         
12 JOHN PAUL HEIL, “The Meal Scenes in Luke Acts: An Audience-Oriented Approach,” 
The Society of Biblical Literature: Monograph Series 52 (1999)., p. 100. 
13 J.T. SANDERS, The Jews in Luke-Acts (London: SCM Press, 1987)., p. 93. 
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vizibil prin solicitarea adresată lui Iisus de a-și obliga ucenicii să tacă atunci 
când are loc intrarea în Ierusalim, pentru a nu încuraja mulțimea. Fariseii nu 
apar deloc în istoria patimilor, redată de Sf. Evanghelist Luca.  

Sf. Luca ilustrează prin intermediul fariseilor opoziția în formă 
continuată și sistematică a iudeilor împietriți în Legea mozaică față de 
Mântuitorul Iisus Hristos și de Vestea cea Bună adusă de Acesta în lume. 
Fariseii nu diferă însă în mod fundamental cu privire la înțelegerea voinței 
divine doar față de Iisus, ci și de ceilalți oameni, precum bolnavii, săracii 
sau păcătoșii. Sf. Evanghelist Luca îi prezintă drept oameni care se 
îndreptățesc singuri (Lc 15:1-2) și ipocriți (Lc 11:39-44), atât în fața 
oamenilor cât și în relația lor cu Dumnezeu.  

În spațiul iudaic de la începutul erei creștine, saducheii 
(Σαδδουκαῖος, ου) sunt un grup format cu precădere din aristocrați iudei 
(persoane bogate și provenind din familii influente) și preoți de la Templu 
(dar nu exclusiv!). Aceștia se aflau într-o relație strânsă, atât cu conducătorii 
romani, cât și cu conducerea locală, formând un grup exclusivist în 
societatea iudaică.14 Numele grupării provine dintr-un cuvânt ebraic, cu 
sensul de „om drept”, saducheii poziționându-se drept urmași ai marelui 
preot Țadoc, din vreme regelui David (3 Regi 1:26). În popor, saducheii 
sunt percepuți drept raționaliști (teoreticieni ai Legii mozaice), în timp ce 
fariseii sunt practicanții acesteia prin excelență.15 Saducheii insistă pe Tora 
și pe aplicarea ei strictă, în timp de fariseii agreează tradiția orală dezvoltată 
pe parcursul istoriei poporului ales.16 Averea și conexiunile politice 
formează o combinație care asigură saducheilor din vremea Mântuitorului o 
anumită putere politică17, ei bucurându-se însă de respectul unui segment 
redus al populației18, spre deosebire de farisei. Acrivia cu care saducheii 
interpretează Legea lui Moise îl face pe Iosif Flaviu să-i considere „mai fără 
milă în judecată decât oricare alți evrei”.19  

Nu s-au păstrat texte scrise de saduchei, motiv pentru care sunt 
cunoscuți cu precădere din Noul Testament și din scrierile altor autori 
contemporani (de exemplu, Iosif Flaviu). Grupul nu apare în textele 
Vechiului Testament. Majoritatea mențiunilor din aceste opere existente 

                         
14 JEREMIAS, Jerusalem in the Time of Jesus: An Investigation into Economic and Social 
Conditions during the New Testament Period., p. 230. 
15 F. W. FARRAR, The Gospel According to St Luke (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1893)., p. 421. 
16 ESLER, Modelling Early Christianity. Social-Scientific Studies of the New Testament in 
Its Context., p. 103. 
17 GERHARD KITTEL & GERHARD FRIEDRICH, Theological Dictionary of the New 
Testament., p. 893. 
18 JOSEPHUS, The Works of Josephus: Complete and Unabridged., cartea XIII, §298. 
19 IBID., cartea XX, §199. 
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sunt ostile la adresa saducheilor20, ceea ce face foarte dificilă obținerea unei 
imagini echilibrate a realității. Sursele biblice nu indică o identitate între 
preoți și saduchei, indiciile care au dus la formarea acestei percepții fiind 
menționarea frecventă a celor două grupuri în același context, precum și 
faptul că unii dintre preoți erau și saduchei. În esență, fariseii și saducheii 
sunt două grupări iudaice care au viziuni diferite asupra unor legi mozaice, 
în special legate de curăție și necurăție, dar și cu privire la viața de apoi 
(saducheii resping credința în viața de după moarte, înviere și judecata 
divină după moarte). Ei plasează întâlnirea omului cu Dumnezeu în această 
lume, aici fiind și locul în care persoana își primește răsplata sau pedeapsa 
pentru modul de viață.  

În Evanghelii, saducheii apar doar la sinoptici, în mult mai puține 
cazuri decât fariseii (14 ocurențe la nivelul Noului Testament, dintre care 7 
la Sf. Evanghelist Matei, 1 la Sf. Marcu, 1 la Sf. Luca și 3 în contexte din 
Faptele Apostolilor).  

Sf. Evanghelist Luca are în mod cert cunoștință despre deosebirile 
dintre farisei și saduchei, tratându-i în mod diferențiat. Asocieri precum 
„fariseii și saducheii” (Mt 16:6-12) sau „fariseii și mai-marii preoților” (Mt 
27:62) nu apar la Sf. Luca. El îi menționează pe saduchei într-un singur 
context, când aceștia adresează o întrebare Mântuitorului cu privire la 
căsătoria de levirat, dar direcționată în realitate către problema mult mai 
profundă a învierii (Lc 20:27-40 similar Mc. 12:18-23). După ce Iisus 
rostește parabola lucrătorilor viei care se răscoală împotriva stăpânului de 
drept, dar sunt pedepsiți de acesta, „cărturarii și arhiereii căutau să pună 
mâna pe El” (Lc 20:19). În acest sens, ei au „trimis iscoade, care se 
prefăceau că sunt drepți, ca să-L prindă în cuvânt și să-L dea stăpânirii și 
puterii dregătorului” (Lc 20:20). Prima provocare este reprezentată de o 
întrebare cu implicații politice, referitoare la justificarea plății taxelor către 
Cezar. Răspunsul Mântuitorului determină o nouă încercare, de această dată 
identificată în mod clar ca venind din partea saducheilor. Știind din context 
că cei care căutau să-L prindă sau să-i găsească pricină pentru a-L putea 
pune sub acuzație sunt arhiereii și cărturarii (οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς), 
putem deduce că există și saduchei care fac parte dintre aceștia.  

Pericopa este consemnată la Lc 20:27-40 și conține o întrebare al 
cărui răspuns este mai puțin periculos în plan politic (autoritatea romană nu 
este interesată de un precept iudaic precum căsătoria de levirat), însă poate 
submina autoritatea morală și imagine lui Iisus în fața poporului. Această 
succesiune de atacuri denotă o acțiune premeditată, cu un obiectiv clar. 
Doctrina lor despre inexistența vieții de după moarte este cunoscută și 
contribuie la lipsa lor de popularitate în rândul iudeilor. Problema expusă lui 

                         
20 WOOD, New Bible Dict., 1996., p. 1044. 
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Hristos le permite însă prezentarea unei situații reale reglementată de legea 
mozaică, în care existența viitoare ar genera o dilemă morală.  

Evenimentele consemnate de Sf. Evanghelist Luca sunt similare cu 
cele relatate de Sf. Evangheliști Matei și Marcu, însă există și diferențe 
minore. La Sf. Luca lipsește reproșul adresat de Iisus celor care I-au pus 
întrebarea: „Vă rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu” (Mt 
22:29), respectiv „Oare nu pentru aceasta rătăciţi, neştiind Scripturile, nici 
puterea lui Dumnezeu?” (Mc 12:24). De asemenea, textul lucan conține un 
răspuns mai dezvoltat, menit să ofere un context răspunsului oferit (vv. 34, 
35, 36, 38) și consemnează replica aprobatoare a unora dintre cărturari. 
Acest răspuns, formulat de un cărturar (γραμματέων), deși întrebarea I-a fost 
adresată Mântuitorului de un saducheu, poate sugera faptul că Sf. Luca 
folosește pentru saduchei și denumirea de cărturari. Tot o deosebire este 
menționarea faptului că oponenții decid să nu mai pună întrebări 
suplimentare (Lc 20:40). 

Răspunsul Mântuitorului dovedește superficialitatea modului lor de 
înțelegere și conține o dovadă a învierii extrasă chiar din Pentateuh (Ieș 3:6): 
„Iar că morţii înviază a arătat chiar Moise la rug, când numeşte Domn pe 
Dumnezeul lui Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui Iacov” 
(Lc 20:37). Mai mult, argumentul este întărit de o învățătură care chiar dacă 
nu apare scrisă punctul în Vechiul Testament, este atât de evidentă încât nu 
poate fi contrazisă: Dumnezeu nu este Dumnezeu al morţilor, ci al viilor, 
căci toţi trăiesc în El (Lc 20:38). Prin răspunsul adresat saducheilor, Iisus 
corectează și înțelegerea generală a iudeilor despre viața viitoare și modul 
de viețuire în aceasta21, explicându-le rațiunea pentru care viața viitoare nu 
doar că există, ci aceasta este singura realitate posibilă. Credința în viața 
veșnică a omului, în învierea trupurilor dar mai ales în posibilitatea 
împărtășirii omului de realitatea dumnezeiască încă din această viață, capătă 
în spiritualitatea creștinismului răsăritean o importanță capitală, după cum 
rezultă din scrierile părinților niptici (asceții pustiei din Patericul Mare, 
părinți sfinți din Filocalie sau părinți duhovnicești contemporani).  

Această credință și conștiința că moartea trupească nu este decât o 
trecere a omului în alt plan existențial este atât de puternică încât le permite 
unora dintre părinții pustiei să vorbească cu cei adormiți. Avva Sisoe 
relatează despre un episod în care rugăciunea fierbinte a unui Bătrân monah 
i-a permis acestuia să afle de la un bărbat mort unde a ascuns averea sa, 
pentru ca aceasta să-i revină văduvei și copiilor lui, aflați în pericol de a fi 
duși în robie: „Și rugându-se ei, Bătrânul a strigat pe cel mort: Cutare, unde 
ai pus averea străină? Iar el răspunzând, a zis: în casa mea este ascunsă, sub 

                         
21 C.A. KIMBALL, “Jesus’ Exposition of the Old Testament in Luke’s Gospel,” Journal 
for the Study of the New Testament. Supplement Series 94 (1994)., p. 177. 
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piciorul patului! Și i-a zis lui Bătrânul: Dormi iarăși, până în ziua Învierii”.22 
Un episod la fel de cutremurător este relatat și în legătură cu Avva Macarie, 
care învie un mort pentru a-l descoperi pe ucigașul său și a evita 
condamnarea nedreaptă a unui alt monah: „Și apropiindu-se de cel ucis, a 
zis tuturor să se roage. Iar când el și-a ridicat mâinile către Dumnezeu, 
mortul a înviat. [...] Atunci i-a zis lui Bătrânul: Întoarce-te și dormi, până 
când Domnul va veni și te va scula”.23 

În scrierile părinților niptici contemporani, viața veșnică, precum și 
învierea morților sunt certitudini probate prin experiență duhovnicească 
directă, cu care părinții operează natural în discursul teologic. Sf. Siluan, 
mărturisește: „Sfinții viază în altă lume și acolo, prin Duhul Sfânt, văd Slava 
lui Dumnezeu și frumusețea feței Domnului. Dar în același Duh Sfânt, ei 
văd viața și faptele noastre. Cunosc întristările noastre și aud rugăciunile 
noastre fierbinți. Cât au trăit pe pământ, au învățat de la Duhul Sfânt iubirea 
lui Dumnezeu; iar cine are iubirea pe pământ, acela o ia cu el în viața 
veșnică, în Împărăția cerurilor, unde iubirea crește și va fi desăvârșită”.24 
Cuviosul Gheron Iosif merge chiar mai departe, sugerând că viața veșnică în 
sine nu reprezintă țelul nevoințelor creștinului, ea fiind oricum o realitate ce 
ține de natura noastră aflată în relație cu Dumnezeu: „Așadar, noi nu lucram 
pentru Dumnezeu pentru ca Acesta sa ne fie dator cu plata; nu lucram pentru 
viața veșnică, ci, ca niște robi răscumpărați, lucram pentru a nu deveni robi 
ai demonilor”.25 

Pe fondul numărului limitat de mențiuni în Evanghelia după Sf. 
Luca, considerăm relevantă includerea în analiză a ocurențelor din Faptele 
Apostolilor, unde saducheii apar în trei episoade distincte: FA 4:1, 5:17 și 
23:6.  

În prima ocurență din Faptele Apostolilor, Sf. Luca îi ilustrează ca 
exercitând un anumit control, o autoritate teologică și chiar administrativă în 
cadrul Templului din Ierusalim: „Dar pe când vorbeau ei către popor, au 
venit peste ei preoții, căpetenia gărzii templului şi saducheii (οἱ 
Σαδδουκαῖοι),2 Mâniindu-se că ei învață poporul şi vestesc întru Iisus 
învierea din morți.3 Şi punând mâna pe ei, i-au pus sub pază, până a doua zi, 
căci acum era seară.” (FA 4:1). Saducheii apar alături de preoți și căpetenia 
gărzilor, oprindu-i pe ucenici de la a predica mulțimii despre învierea din 
morți a lui Iisus (FA 4:1). Mai mult, îi arestează pe aceștia, fapt ce denotă 
autoritatea sau cel puțin influența pe care o au în cadrul comunității. Sf. 
                         
22 Pr. Prof. Dr. CONSTANTIN COMAN, Patericul Mare. Apoftegmele Părinților Pustiei - 
Colecția Tematică., p. 891. 
23 IBID., p. 892. 
24 Cuviosul SILUAN ANTHONITUL, Între Iadul Deznădejdii Și Iadul Smereniei., pp. 176-177. 
25 GHERON IOSIF, Mărturii Din Viața Monahală, vol. I (București: Editura Bizantină, 
1996)., Scrisoare catre un pustnic isihast, §3. 
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Luca relatează adunarea de a doua zi, în care Apostolii sunt judecați de 
„căpeteniile lor şi bătrânii şi cărturarii din Ierusalim, și Anna arhiereul şi 
Caiafa şi Ioan şi Alexandru şi câți erau din neamul arhieresc” (FA 4:5-6). 
De această dată saducheii nu mai sunt menționați în mod direct, însă este 
greu de crezut că nu au participat, după ce în prealabil jucaseră un rol 
principal în arestarea ucenicilor. Cel mai probabil, Sf. Evanghelist Luca 
include saducheii în rândul cărturarilor, tendință observată și în Evanghelie.  

 Aceeași imagine rezultă și din al doilea context, în care vedem că 
saducheii au reușit să asigure întemnițarea apostolilor care predicau 
Evanghelia în pridvorul lui Solomon, vindecând bolnavi și alungând duhuri 
necurate: „Şi sculându-se arhiereul şi toţi cei împreună cu el - cei din eresul 
saducheilor (αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων) - s-au umplut de pizmă. Şi au pus 
mâna pe apostoli şi i-au băgat în temnița obștească.” (FA 5:17). Saducheii 
sunt prezentați ca făcând front comun cu arhiereul în vederea stopării 
Apostolilor. Conflictul escaladează și ucenicii ajung în temniță, dar sunt 
eliberați în mod miraculos. Chemați de această dată în fața Sinedriului, își 
mențin poziția, fapt care atrage hotărârea conducătorilor evrei de a-i ucide. 
Sf. Evanghelist Luca a consemnat intervenția fariseului Gamaliel, care a 
militat pentru lăsarea oamenilor să-și continue lucrare: „căci dacă această 
hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici; Iar dacă este de la 
Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți, ca nu cumva să vă aflați şi luptători 
împotriva lui Dumnezeu” (FA 5:38-39).  

Ultimul context în care sunt menționați saducheii apare la FA 23:6-
8, când Pavel, adus fiind în sinedriu, recurge la o diversiune pentru a-i 
dezbina pe judecătorii săi. El invocă credința sa în învierea morților ca 
principală acuzație care i se aduce, fapt care generează o ceartă între 
membrii consiliului, parte din ei fiind farisei, parte din ei saduchei.  

Dacă acceptăm ipoteza că Sf. Luca folosește în mod aleatoriu 
denumirea de saducheu cu cea de cărturar, rezultă implicarea decisivă a 
acestora în arestarea, condamnarea și patimile Mântuitorului: Lc. 22:2, 66; 
23:10. În acea perioadă, saducheii erau singura grupare iudaică ce își putea 
exercita o anumită influență politică, în contextul ocupației romane.26 Modul 
în care saducheii sunt prezentați în corpusul lucan îi înscrie pe aceștia în 
rândul conducătorilor evrei, care se dovedesc obtuzi la mesajul lui Iisus 
Hristos, lucrând chiar împotriva Acestuia, prin acțiunile lor. Ca și categorie 
socială, ei fac parte din pătura superioară, privilegială, dat fiind statutul 
economic și conexiunile politice pe care le dețin.  

În Evanghelia după Sf. Luca este frecvent menționat un alt grup de 
oameni, atât sub titulatura de cărturari sau scribi (γραμματεύς), cât și sub cea 

                         
26 H. R. BALZ, & SCHNEIDER, Exegetical Dictionary of the New Testament. Translation 
of: Exegetisches Wr̲terbuch Zum Neuen Testament., p. 223. 
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de învățători de lege (νομικός). În tradiția iudaică, aceștia sunt persoane 
dedicate studiului Legii mozaice în cele mai mici amănunte, provenind cu 
precădere din rândul preoților. Modelul lor de referință este Ezdra, „cărturar 
iscusit şi cunoscător al legii lui Moise” (Ezdra 7:6), al cărui arbore 
genealogic coboară până la Aaron, primul arhiereu al evreilor (Ezdra 7:1-5). 
În vremea Mântuitorului ocupația se liberalizase într-o anumită măsură, în 
rândul cărturarilor și al învățătorilor de lege fiind și numeroși laici.27 Ei 
ajung să facă parte din Sinedriu (Mt 16:21; Lc 22:66; FA 4:5). 

Scribii (sau cărturarii, cum este tradus în mod curent cuvântul 
grecesc γραμματεύς) au fost inițial funcționari însărcinați cu transcrierea 
informațiilor importante, de tip legislativ sau economic, dar fără o relație 
specială cu zona religioasă. După exilul babilonian, termenul desemnează cu 
precădere pe aceia care se adună în vederea studiului Legii. Ei devin într-o 
anumită măsură învățători și predicatori capabili să păstreze, să interpreteze 
și să actualizeze preceptele mozaice, în vederea armonizării lor cu nevoile 
societății. În primul secol creștin, aceștia ajung să formeze un grup distinct 
în cadrul societății iudaice, manifestând afinități față de partida fariseilor.28 
Există mărturii cu privire la activitatea lor de predicatori în sinagogile din 
Iudeea, precum și în anumite cercuri private de învățământ pentru tinerii 
evrei, susținute financiar de părinții acestora29 (de aici și apelativul frecvent 
de „învățător”, cu care erau numiți). Putem deduce astfel că, influența lor în 
societatea iudaică era semnificativă, chiar dacă nu se bucurau de prerogative 
oficiale, precum saducheii. În dicționarul de teologie a Noului Testament, 
editat de Gerhard Kittel, Joachim Jeremias scrie că, „din punct de vedere al 
percepției sociale, cărturarii sau învățătorii de lege erau considerați 
succesori direcți ai profeților Vechiului Testament, adică oameni care 
cunosc voia divină și o proclamă în judecată și în predică”.30 

Între sinoptici, la Sf. Evanghelist Luca identificăm cele mai puține 
ocurențe ale termenului γραμματεύς (doar 14, în comparație cu 22 la Sf. 
Matei și 21 la Sf. Marcu). Pe de altă parte, cuvântul νομικός (învățător de 
lege) este unul eminamente lucan (6 ocurențe), o singură altă instanță 
apărând la Sf. Evanghelist Matei. În majoritatea contextelor, scribii sau 
învățătorii de lege sunt asociați fariseilor (din punct de vedere doctrinar și al 
opiniei față de persoana, actele și învățătura Mântuitorului), deși nu sunt 
identificați cu aceștia (fariseii nu se preocupă în mod sistematic cu 
interpretarea Legii). Unii cercetători consideră că Sf. Evanghelist Luca 
                         
27 R. K. HARRISON, “Lawyer,” New Bible Dictionary (D. R. W. Wood, 1996)., p. 677. 
28 ELWELL & BEITZEL, Baker Encyclopedia of the Bible., p. 1913. 
29 H. R. BALZ, & SCHNEIDER, Exegetical Dictionary of the New Testament. Translation 
of: Exegetisches Wr̲terbuch Zum Neuen Testament., p. 259. 
30 GERHARD KITTEL & GERHARD FRIEDRICH, Theological Dictionary of the New 
Testament., Vol. 1, p. 741. 
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folosește în mod nediferențiat cele două denumiri (farisei și cărturari/ 
scribi), pentru desemnarea aceluiași grup31, ipoteză infirmată de o analiză 
atentă a textului biblic. Este un fapt cert însă că prin această alăturare, 
caracteristicile celor două grupuri sociale se întrepătrund, cărturarii (scribii) 
și învățătorii de lege prezentând aceeași opacitate la mesajul lui Hristos ca și 
fariseii, dublată de o ancorare oarbă în preceptele mozaice. Există însă o 
serie de elemente suplimentare, ce rezidă din contextele în care acești 
oameni apar independent de farisei.  

Prima pericopă în care un învățător de lege interacționează în mod 
direct cu Mântuitorul este inclusă în capitolul zece al Evangheliei după Sf. 
Luca. Aflat în drumul Său către Ierusalim, Iisus rostește parabola 
samariteanului milostiv, ca răspuns la întrebarea formulată de un νομικός: 
„Învăţătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci?” (Lc 10:25). Aceleași 
cuvinte sunt puse de Sf. Marcu pe seama unui γραμματέων (Mc 12:28). 
Folosirea în mod precis a acestui cuvânt se poate conexa cu contextul 
următor, de la Lc 11:45-46, în care Iisus rostește o serie de vai-uri tocmai 
împotriva τοῖς νομικοῖς.32 Sf. Evanghelist Luca precizează că întrebarea nu 
este una pornită dintr-o frământare interioară sinceră, ci o încercare de 
ispitire, de atragere a lui Hristos într-o polemică relativ la importanța sau 
prioritatea unor legi iudaice față de altele, ceea ce ar fi putut da ocazia 
formulării unei acuzații de blasfemie (v. 25).  

Răspunsul inițial al Mântuitorului este sub forma unei întrebări, la 
care iudeul oferă un răspuns din Lege (Dt 6:5; Lv 19:18), surprinzător de 
similar Evangheliei: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima 
ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi” (Lc 10:27). Iisus confirmă abordarea și oferă 
cheia de aplicare a legii sub forma unei parabole, a cărei concluzie este 
evidentă chiar și pentru cărturar. Prin modul în care este redat acest episod, 
Sf. Luca recunoaște învățătorului de lege cunoașterea teoretică a drumului 
spre mântuire, însă subliniază lipsa acestuia de plinătate, așa cum un om 
vede drumul către destinația sa, dar nu știe cum să meargă pe el, în mod 
practic. Pentru a se face mai ușor înțeles, Mântuitorul alege să spună cu 
această ocazie una dintre cele mai frumoase pilde din Evanghelie: cea a 
samariteanului milostiv (Lc 10:30-37). 

Frământarea învățătorului de lege rezonează în întreaga tradiție 
niptică, aceasta fiind plină de mărturii ale părinților duhovnicești cu privire 
la acțiunile concrete prin care omul poate ajunge la pregustarea vieții 

                         
31 A.F.J. KLIJN, “Scribes Pharisees Highpriests and Elders in the New Testament,” Novum 
Testamentum 3, no. 4 (1959): 259–67., p. 261. 
32 ULRICH BUSSE, “A Study of Luke 10 in Context,” HTS Teologiese Studies 61 (2005): 
81–91, p. 84. 
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veșnice, încă din această lume. Avva Isaia îl povățuiește pe un frate monah: 
„De voiești a urma Domnului nostru Iisus, păzește cuvântul Lui. Și omul tău 
cel vechi de vrei să se spânzure pe lemn împreună cu El, pe cei ce vor să te 
coboare de pe cruce ești dator să-i tai de la tine până vei muri [...] să-ți ții 
gura în tăcere și să nu judeci pe cineva în mintea ta”.33 Mai aproape de zilele 
noastre, Cuviosul Sofronie își mărturisește deschis neputința umană, în fața 
dimensiunii covârșitoare a dumnezeirii, indicând deschiderea totală și 
necondiționată a omului în relație cu harul lui Dumnezeu, ca soluție unică a 
omului de a-L putea urma pe Hristos: „Poruncile Lui ne sunt cu desăvârșire 
imposibile; viața Lui e plină de asemenea suferință, încât sufletul se 
îngrozește, dar El ne spune că nu există o altă cale, decât numai să-L 
urmăm”.34 

Cel mai dur rechizitoriu adresat învățătorilor de lege este redat de Sf. 
Evanghelist Luca în pericopa de la 11:46-52. După cuvintele de mustrare 
adresate fariseilor, Iisus este provocat de un cărturar, care îi atrage atenția că 
astfel îi ceartă și pe ei: „Învăţătorule, acestea zicând, ne mustri şi pe noi!” 
(Lc. 11:45). Legătura provine din faptul că aceștia, ca și grup de oameni 
dedicați studiului amănunțit al Scripturii, sunt cei care formulează zeci și 
sute de indicații, necesar a fi respecte de iudeii care vor să se asigure că sunt 
întru totul conformi Legii, așa cum erau fariseii. Intervenția învățătorului de 
lege determină includerea semenilor săi în discursul lui Iisus, care putem 
spune că este formulat în termeni chiar mai categorici decât în cazul 
fariseilor.  

Primul reproș este legat de ipocrizia de care dau dovadă, prin faptul 
că împovărează oamenii cu sarcini grele și inutile, pe care ei înșiși nu le 
respectă (Lc. 10:46). Următorul se referă la istoria cărturarilor, de oameni 
care au fost permanent împotriva profeților trimiși de Dumnezeu, care 
atrăgeau atenția prin activitatea și predica lor asupra căii greșite pe care se 
află poporul ales, împreună cu conducătorii săi (Lc. 10:47-51). Ultima 
referință a lui Iisus condamnă actul cărturarilor de a lua „cheia cunoștinței”, 
adică de a-și asuma interpretarea Legii, pe care o realizează însă în mod 
eronat, împiedicând astfel accesul acelora care ar fi avut o șansă la 
împărtășirea de Dumnezeu (Lc. 10:52). Acuzațiile Mântuitorului nu rămân 
fără ecou, însă efectul nu este unul de pocăință, ci „cărturarii şi fariseii au 
început să-L urască groaznic şi să-L silească să vorbească despre multe, 
pândindu-L şi căutând să prindă ceva din gura Lui, ca să-I găsească vină” 
(Lc 11:53-54). Discursul se continuă parcă în Lc 20:46-47, unde Iisus 
demască încă odată ipocrizia și caracterul josnic al cărturarilor, de data 

                         
33 Pr. Prof. Dr. CONSTANTIN COMAN, Patericul Mare. Apoftegmele Părinților Pustiei - 
Colecția Tematică., p. 126. 
34 Arhimandritul SOFRONIE, Mistica vederii lui Dumnezeu., p. 100. 
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aceasta sub forma unui sfat către ucenicii Săi, adresat însă în auzul 
întregului popor de față. 

Complotul cărturarilor se conturează în capitolele următoare, Sf. 
Evanghelist Luca prezentând rolul acestora în prinderea și patimile 
Mântuitorului. Conflictul este expus în mod crescător de către Sf. 
Evanghelist, care relatează acțiunile întreprinse de cărturari (în alianță cu 
arhiereii) pentru a se răzbuna pe Iisus: „Şi era în fiecare zi în templu şi 
învăța. Dar arhiereii şi cărturarii şi fruntașii poporului căutau să-L piardă. Şi 
nu găseau ce să-I facă, căci tot poporul se ținea după El, ascultându-L” (Lc 
19:47-48). De asemenea, Sf. Luca menționează și „întrebările capcană” pe 
care cărturarii continuă să-L încerce pe Iisus, în speranța că Acesta va 
formula un răspuns pe baza căruia să fie acuzat: „cu ce putere faci acestea, 
sau cine este Cel ce Ţi-a dat această putere?” (Lc 19:2); „Se cuvine ca noi să 
dăm dajdie Cezarului sau nu?” (Lc 19:22) etc. 

Diferența majoră între cărturari (scribi) și învățători de lege pe de o 
parte și de farisei pe de alta este implicarea lor în referatul Sf. Patimi. Dacă 
fariseii nici măcar nu sunt incluși de Sf. Luca în această parte a narațiunii 
sale, cărturarii și învățătorii de lege ocupă un loc central în complotul care a 
dus la răstignirea Mântuitorului: „arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L 
omoare; căci se temeau de popor” (Lc 22:2). Deși Sf. Luca nu plasează în 
mod explicit cărturari între aceia care L-au reținut pe Iisus în grădina 
Ghetsimani, îi menționează a doua zi, în grupul celor care L-au dus pe 
Mântuitorul în Sinedriu (Lc 22:66), unde tot ei sunt cei care conduc 
interogatoriul, sperând să obțină un rezultat favorabil prin aceeași metodă 
folosită deja în numeroase ocazii, anume provocarea unui răspuns pasibil de 
acuzația de blasfemie: „Spune nouă dacă eşti Tu Hristosul” (Lc 22:67). 
Aceiași γραμματεῖς sunt de față când Iisus este dus la Irod, poziționându-se 
în rolul de acuzatori (Lc 23:10).  

Sf. Luca prezintă această categorie socială ca opunându-se în mod 
deschis Mâtuitorului și a mesajului Său, apelând la toate mijloacele 
disponibile pentru a-și atinge scopul, anume păstrarea neștirbită a propriei 
autorități în fața poporului. Având o atitudine greșită față de Lege și o 
raportare schizofrenică la aceasta, ei eșuează în a se deschide și a înțelege 
mesajul divin propovăduit de Iisus, transformându-se chiar în dușmani 
declarați ai acestuia. Din textele analizate, cărturarii și învățătorii de lege par 
a fi o categorie socială mai condamnată de Sf. Luca decât fariseii, pe un 
nivel similar cu saducheii.  

Templul din Ierusalim, care ocupase din totdeauna un loc central în 
societatea iudaică, ajunge cu timpul să exercite o deosebită influență și la 
nivel politic, prin controlul pe care preoții, în frunte cu arhiereul, îl aveau 
asupra populației. Israelul din primul secol al erei noastre este o teocrație, 
iar preoții de la Templu sunt persoanele aflate pe cea mai înaltă treaptă 
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socială.35 Marele Preot este singura persoană din Israel căreia îi este permis 
accesul în Sfânta Sfintelor, o dată pe an, precum și președintele Sinedriului, 
consiliul iudeu de judecată, autoritatea supremă în probleme de legislație 
religioasă iudaică. De-a lungul activității misionare a lui Iisus, în timpul 
patimilor și Învierii Sale, precum și mult timp după aceste evenimente (până 
în anul 37 d. Hr.), marele preot din Ierusalim a fost arhiereul Anna. În 
timpul său, pe fondul ocupației romane și al măsurilor impuse de Irod cel 
Mare, influența funcției de mare-preot scade considerabil, el devenind 
complet dependent de puterea politică.36 

Alături de preoți (inclusiv marele-preot), în slujirea la Templu 
participă în mod activ și leviții. Diferența între aceste două grupuri pare să 
fie dată de descendența din Aaron, fratele lui Moise. Concret, preoți pot fi 
doar descendenții acestuia (Ieș 28:1), în timp ce leviți sunt cei din tribul lui 
Levi, în general. Totuși, distincția nu este foarte clară în textele vechi 
testamentare (Dt 18:1-8). Leviții pot fi considerați slujitori la Templu, unde 
aveau de îndeplinit sarcini concrete pentru buna funcționare a instituției. În 
Noul Testament sunt menționați doar izolat, de două ori de Sf. Luca (Lc 
10:32; FA 4:36) și o singură dată de Sf. Evanghelist Ioan (In 1:19). 

Preoții și arhiereii (cum mai sunt numiți în mod curent) primesc o 
atenție deosebită din partea tuturor celor patru evangheliști, la fiecare dintre 
ei putându-se identifica mai mult de 20 de ocurențe ale termenilor ἱερεύς sau 
ἀρχιερεύς. În corpusul lucan există 47 de mențiuni directe, dintre care 21 în 
evanghelie. Majoritatea acestor referințe apar în a doua parte a evangheliei 
după Luca (drumul spre Ierusalim, Lc 9:51-), mai precis în contextul 
prinderii și judecării lui Hristos sau în cadrul unor evenimente care au 
condus la acest lucru, preoții apărând alături de cărturari și bătrânii 
poporului. Din parcurgerea succesivă a pericopelor în care Sf. Luca 
menționează acest grup social și a rolului pe care ei îl ocupă în acestea se 
conturează o imagine a modului în care autorul îi percepe pe preoți și îi 
plasează în contextul evanghelic.  

Primul preot care apare în narațiunea lucană este Zaharia, tatăl Sf. 
Ioan Botezătorul (Lc 1:5-25). El este numit drept înaintea lui Dumnezeu de 
către evanghelist, pentru că respecta poruncile și rânduielile Domnului. 
Reacția sa la viziunea din Templu este una naturală – „Zaharia s-a tulburat 
şi frică a căzut peste el” (Lc 1:12). Profeția îngerului este primită cu 
îndoială: „Şi a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaște aceasta? Căci 
eu sunt bătrân şi femeia mea înaintată în zilele ei” (Lc 1:18). Necredința 
preotului se bazează pe elemente văzute, precum vârsta trupească, chiar în 

                         
35 JEREMIAS, Jerusalem in the Time of Jesus: An Investigation into Economic and Social 
Conditions during the New Testament Period., p. 148. 
36 IBID., p. 159. 
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condițiile în care intervenția divină este incontestabilă. Poporul sesizează 
întârzierea, însă în lipsa unor informații suplimentare, trage concluzia 
greșită, anume că Zaharia a rămas mut pentru că a avut o viziune, realitatea 
fiind că starea i se datorează lipsei de credință, nu viziunii în sine.37  

Ca personaje pasive în narațiune, la care se face referire, preoți apar 
în Lc 3:2; 5:14 și 6:4. În continuare, Mântuitorul îi enumeră pe preoți (de 
fapt pe arhierei, cele două denumiri fiind substituite frecvent în narațiune) 
alături de bătrâni (τῶν πρεσβυτέρων) și cărturari (γραμματέων) ca factori 
cauzatori principali ai patimilor Sale: „Fiul Omului trebuie să pătimească 
multe şi să fie defăimat de către bătrâni şi de către arhierei şi de către 
cărturari şi să fie omorât, iar a treia zi să învieze.” (Lc 9:22).  

Cel mai important context în care găsim un preot și un levit, înainte 
de episodul patimilor, este „Pilda samariteanului milostiv” (Lc 10:25-37), 
proprie referatului lucan. Pilda este rostită de Iisus ca răspuns la întrebarea 
fundamentală adresată de un învățător de lege (νομικός): „Învăţătorule, ce să 
fac ca să moștenesc viața de veci?” (Lc 10:25). Iisus prezintă în parabolă 
modul în care un preot de la Templu, un levit și un samaritean reacționează 
la vederea unui om suferind, aflat în pericol de moarte. Alegerea este 
neașteptată, pentru că în majoritatea cazurilor în care obiectivul este redarea 
unei atitudini riguroase de respectare a Legii, sunt preferați fariseii și 
cărturarii.38  

Atât preotul cât și levitul au o reacție similară: fiecare dintre ei, 
„văzându-l, a trecut pe alături” (Lc 10:31). La prima vedere, este un 
comportament dictat de legea iudaică, ce asociază starea de necurăție 
persoanelor care se ating de cadavre. Ajuns în această stare, preotului i-ar fi 
fost interzisă slujirea la Templu. Deși acum nu era cazul, pentru că omul era 
„aproape mort”, putem presupune că atât preotul cât și levitul au trecut mai 
departe, nedorind să-și asume niciun risc. Textul menționează însă că 
evenimentele se petrec pe drumul ce „cobora de la Ierusalim la Ierihon” (Lc 
10:30), iar preotul „cobora pe calea aceea” (Lc 10:31), ceea ce înseamnă că 
destinația nu este Ierusalim, implicit Templul, astfel încât eventuala 
„circumstanță atenuantă” a clericilor nu este validă. Chiar dacă acesta ar fi 
fost motivul ignoranței, el este valabil conform Legii doar pentru preot, nu și 
pentru levit.  

                         
37 M. COLERIDGE, “The Birth of the Lukan Narrative: Narrative as Christology in Luke 
1-2,” Journal for the Study of the New Testament. Supplement Series 88 (1993)., p. 45. 
38 MICHEL GOURGUES, “The Priest, the Levite, and the Samaritan Revisited: A Critical 
Note on Luke 10:31-35,” Journal of Biblical Literature 117, no. 4 (1998): 709, 
doi:10.2307/3266636., p. 709. 
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Pilda samariteanului milostiv apare aproape ad-litteram într-o 
apoftegmă39 din Patericul Mare, însă nu în cadrul unei exegeze 
scripturistice sau a unei analize de tip istorico-critic. În paragraful 249 din 
capitolul despre darul deosebirii, sau al discernământului, citim istorisirea 
unui bătrân monah ce se ruga stăruitor pentru frații săi, astfel încât să nu fie 
despărțit de aceștia nici în viața viitoare. Dumnezeu le încearcă credința, 
arătându-li-Se în cale sub chipul unui om bolnav și neputincios, care avea 
trebuință de ajutor. Ucenicii monahului îl văd, stau de vorbă cu el, însă nu-l 
ajută să se deplaseze, motivând că și ei merg tot pe jos. Prin contrast, avva 
nu ezită să-l ia în spate pentru a-l purta, simțind cu pe măsură ce merge 
povara lui devin din ce în ce mai ușoară, ca după un timp să dispară 
complet. Concluzia pildei este aceea că rugăciunea pentru frați este 
ajutătoare, doar în măsura în care și aceștia se străduiesc să facă faptele cele 
bune și plăcute înaintea lui Dumnezeu.  

Atitudinea Sf. Evanghelist Luca față de Templul din Ierusalim este 
una de respect, Evanghelia sa fiind încadrată de evenimente de se petrec în 
acest spațiu. De asemenea, în Faptele Apostolilor, ucenicii Mântuitorului 
sunt prezentați în mod frecvent ca mergând la Templu pentru a se ruga. În 
cel puțin două ocazii, Sf. Luca îl prezintă pe Iisus drept confirmând 
autoritatea preoților, prin trimiterea leproșilor la ei, spre a le confirma 
vindecarea (Lc 17:14). În aceste circumstanțe, intenția lui Iisus nu este de a-i 
prezenta pe preoți și leviți drept persoane inumane, incapabile de milă ori 
insensibile la suferința aproapelui. Literatura rabinică și mențiuni din 
Vechiul Testament sugerează că succesiunea „preoții, leviții și tot poporul” 
este o formulă comună pentru a desemna întreaga populație a Israelului.40 Pe 
acest principiu, auditoriul Mântuitorului s-ar fi așteptat ca după preot și 
levit, următoarea persoană din parabolă să fie un laic, un israelit. Intuiția 
este însă infirmată, pericopa devenind din nou imprevizibilă, când Iisus 
introduce în narațiune un străin, un samaritean. Răspunsul la întrebarea 
inițială a învățătorului de lege devine astfel evident, deși paradoxal.  

În această parabolă, accentul nu se pune pe preot sau levit, adică pe 
caracterul acestora, ci întreaga construcție are ca scop ilustrarea adevăratului 
înțeles al poruncii vechi-testamentare „să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi” (Lev 19:18). De asemenea, pilda critică respingerea samaritenilor de 
către evrei41, atitudine caracteristică nu doar clerului, ci întregului popor.  

                         
39 Pr. Prof. Dr. CONSTANTIN COMAN, Patericul Mare. Apoftegmele Părinților Pustiei - 
Colecția Tematică., p. 584. 
40 GOURGUES, “The Priest, the Levite, and the Samaritan Revisited: A Critical Note on 
Luke 10:31-35.”, p. 712. 
41 EBEN SCHEFFLER, “Suffering in Luke’s Gospel,” Abhandlungen Zur Theologie Des 
Alten Und Neuen Testaments 81 (1993)., p. 58. 
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Următoarele patru contexte în care sunt menționați preoți îi arată pe 
aceștia complotând în vederea prinderii și condamnării Mântuitorului: Lc 
20:1, 19; 22:2, 4. În toate aceste cazuri, ei sunt asociați cu „cărturarii”, 
„bătrânii” și „căpeteniile oastei” (στρατηγοῖς), iar acțiunile lor denotă 
viclenie, lașitate (se tem de popor să acționeze în mod vădit) dar și 
perseverență în atingerea obiectivului propus. Acestea fuseseră deja 
profețite de Hristos după minunea înmulțirii pâinii și a peștilor: „Fiul 
Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de către bătrâni şi de 
către arhierei şi de către cărturari şi să fie omorât, iar a treia zi să învieze” 
(Lc 9:22). 

Sf. Luca îi plasează pe preoți în scena prinderii lui Iisus, spre 
deosebire de Matei și de Marcu, ce oferă o imagine mai realistă a 
evenimentului, prin identificarea celor care au venit să execute arestul ca 
fiind doar o mulțime cu săbii și ciomege, venită din partea preoților și a 
cărturarilor (Mt 26:47 și Mc 14:43). Prin contrast, Sf. Evanghelist Ioan oferă 
o imagine și mai amplă, plasând la locul arestului o mulțime formată din 
soldați, slujitori ai preoților și farisei, înarmați cu torțe și arme. Este puțin 
probabil ca preoții înșiși să fi participat la eveniment, majoritatea 
interpreților acceptând varianta de la Matei și Marcu.  

Procesul Mântuitorului în fața Sinedriului (format cu precădere din 
preoți și farisei) este marcat de nerespectarea practicilor iudaice comune în 
aceste circumstanțe, precum existența martorilor.42 Vina care planează 
asupra completului de judecată este cu atât mai mare în referatul lucan cu 
cât membrii săi au fost prezentați anterior drept complotând în mod 
sistematic pentru ajungerea la acest rezultat. Pentru a obține măcar o mică 
bază legală ce să justifice acțiune ulterioare, preoții răstălmăcesc 
răspunsurile lui Iisus, acuzându-L de blasfemie: „Ce ne mai trebuie mărturii, 
căci noi înșine am auzit din gura Lui?” (Lc 22:71). Chiar și în timpul 
judecății lui Pilat, arhiereii iudei influențează opinia publică și insinuează 
amenințări la adresa guvernatorului roman, în vederea obținerii verdictului 
dorit (Lc 23:5). Tot ei îl însoțesc pe Iisus și la Irod, unde „arhiereii şi 
cărturarii erau de faţă, învinuindu-L foarte tare” (Lc 23:10).  

Accentul pe rolul preoților și al cărturarilor în prinderea și răstignirea 
Mântuitorului este puternic, faptul fiind sumarizat de evanghelist prin vocea 
lui Cleopa, în drumul căre Emaus: „Cum L-au osândit la moarte şi L-au 
răstignit arhiereii şi mai-marii noştri” (Lc 20:20). Sf. Luca atribuie actul în 
sine autorilor săi morali, instigatorilor care au orchestrat evenimentul, nu 
executanților – puterea romană. În referatul lucan, preoții (numiți și arhierei) 

                         
42 J.A. WEATHERLY, “Jewish Responsibility for the Death of Jesus in Luke-Acts,” 
Journal for the Study of the New Testament. Supplement Series 106 (1994)., p. 61. 
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sunt principalii vinovați, lucru care se reflectă în atitudinea autorului cu 
privire la acest grup social în a doua sa carte, Faptele Apostolilor. 

Pe întreg parcursul Evangheliei, Sf. Luca păstrează o demarcație 
foarte clară între popor și conducătorii religioși ai acestuia, iar în cazul 
acestora din urmă, între diversele facțiuni existente: farisei, saduchei, 
cărturari și cler (preoți, leviți). De remarcat este modul în care Sf. Luca se 
raportează la farisei, acesta prezentând anumite particularități în comparație 
cu cel al celorlalți evangheliști. Spre exemplu, în nicio altă Evanghelie Iisus 
nu stă la masă cu fariseii, în timp ce Sf. Luca îl prezintă pe Mântuitorul de 
trei ori în acest context. Pe de altă parte, în fiecare dintre aceste cazuri se 
conturează un conflict între farisei și Iisus, Care ajunge chiar să-i condamne 
în mod public.  

Contextul social iudaic din primul secol creștin este unul puternic 
polarizat pe criterii de apartenență la grup. Acest lucru are un impact 
puternic în dinamica relațiilor interumane, mergând până la segregări în 
viața cultică. Prăpastia existentă între popor și exponenții societății iudaice 
ajunge într-un punct critic, incompatibil cu voința divină. Mântuitorul 
condamnă aceste lucruri și transmite un mesaj de reconciliere, iubire și 
bunătate între toți oamenii, ca baze pentru apropierea de Dumnezeu.  
 
Abstract: Social Categories in the Gospel According to St. Luke: 
Exponents of the Jewish Society from the Time of the Savior 
Throughout the gospel, St. Luke is keeping a clear line between the people 
and its religious leaders: pharisees, sadducee, scribes, jewish priests, levites 
etc. Amond those, we also see differences concerning their acceptance of 
the Word. The study underlines St. Luke’s view on pharisees and their role, 
as having certain particularities compared to the other synoptics. For 
example, no other Gospel portrays Jesus as having lunch with the pharisees, 
while St. Luke is writing about three such occasions. On the other hand is 
true that in each of those context, there is a conflict rising between pharisees 
and Jesus. The social context of the first christian century in Jerusalem is 
characterized by a strong social division on the account of one’s affiliation 
to a certain group. This has a strong impact on the human relation dynamics, 
leading to segregation in the cultic life. The gap between common people 
and religious leaders reaches a critical point, incompatible with God’s will. 
Our Saviour condemns this situation and sends a reconciliation message of 
love and kindness among people, as solid ground for a natural relation with 
God. 
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI 
 
Arc peste timp: Sfinţii Serghie şi Vah, mărturisitori luminaţi 

ai dreptei credinţe. 
Omilia LVII a episcopului sirian Sever de Antiohia 

(PO, Tome IV, Fascicule 1) 
 
 

Pr. Lect. Univ. Dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE1 
 

Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah2 sunt poate cei mai cunoscuţi martiri 
din întregul Orient. Legenda martiriului lor, în ciuda vechimii, nu a dobândit 
valoare istorică. Nici data la care au trecut la Hristos nu este foarte sigură, 
fiind socotită de unii la sfârşitul secolului al III-lea – începutul secolului al 
IV-lea. 

Aceşti doi „megalomartiri” au fost demnitari romani care au refuzat 
să aducă jertfe zeilor. Vah a murit primul, fiind biciuit până la sânge. A 
primit cununa muceniciilor sale la Soura, în Siria, fiind adus mai târziu la 
Barbalissos (Balis), pe Eufrat, localitate aflată la cinci kilometri de Alep. 
Serghie, după numeroase cazne, a fost decapitat la al-Rusafa, tot pe râul 
Eufrat. În cinstea jertfei sale, creştinii au ridicat aici o bazilică impunătoare, 
devenită cel mai căutat loc de pelerinaj din zonă. Secole la rând, creştinii din 
Bizanţ şi Arabia au venit aici să aducă cinstire sfântului, străbătând distanţe 
impresionante. Există mărturii că împăratul persan Chosroes II, când s-a 
închinat lui Mauricius pentru a-şi recupera regatul, a oferit mai multe daruri 
acestei biserici. 
 

Pildă de credinţă şi mărturisire 
Cei doi martiri au pătimit pe vremea împăratului roman Maximian 

Daia. Serghie era pimnicer (primicerius scholae gentilium), ofiţer de prim 
rang al gărzii regale. Regimentul pe care îl conducea era format în 
integralitate din gentili, adică persoane care nu aveau cetăţenie romană. Mai 
mult, el era unul dintre sfetnicii de taină ai împăratului. După documentele 
siriace, el ar fi fost chiar rudă cu Cezarul. Alături de el a stat întotdeauna 
Vah, bunul său prieten, aşezat la rându-i în demnitatea de secundicer. 
Amândoi „se bucurau de o mare libertate în cuvânt înaintea tronului”. 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 JEAN MAURICE FIEY, Saints Syriaques, edidée par Lawrence I. Conrad, the Darwin 
Press, INC, Princeton, New Jersey, 2004, p. 172. 
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Erau creştini în taină, lucru pe care l-au aflat şi cei care îi invidiau. 
Aceştia, plini de invidie, au mărturisit aceasta împăratului, care a hotărât să-i 
pună la încercare. Ca să afle adevărul, Maximian a decis ca toţi cei din gardă 
să aducă jertfe în templul lui Zeus. La momentul stabilit nu i-a găsit pe cei 
doi sfinţi înăuntru şi, căutându-i, i-a aflat afară cântând imnuri de laudă lui 
Dumnezeu. I-a obligat mai apoi să intre înlăuntru şi i-a pus să jertfească. 
Sfinţii Mucenici au început să cânte şi aici cuvintele Psalmistului: „Idolii 
neamurilor sunt argint şi aur, lucruri făcute de mâini omeneşti: gură au şi 
nu vor grăi; ochi au şi nu vor vedea. Urechi au şi nu vor auzi că nu este duh 
în gura lor”.3 Au urmat chinuri groaznice, cei doi primind în cele din urmă 
cununa muceniciei. 
 

Popularitatea celor doi mucenici în Biserica Orientală 
În anul 431, Episcopul Alexandru de Hierapolis, localitate aflată în 

nordul Siriei, a investit trei sute de pungi de aur pentru a ridica o bazilică în 
cinstea Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vah. Locaşul de închinare s-a zidit în 
mijlocul stepei siriene, între zidurile cetăţii Rusafa. Acesta a fost momentul 
de răspândire masivă a cultului celor doi sfinţi mucenici în întregul Orient 
creştin. Mărturia ne este dată într-una dintre cele mai complete publicaţii cu 
privire la viaţa, cultul şi importanţa duhovnicească a celor doi martiri pe 
pământul jertfelnic al Siriei: „The Barbarian Plain. Saint Sergius between 
Rome and Iran”. Autoarea acestui studiu, prof. Elizabeth Key Fowden, 
vorbeşte astfel despre o răspândire atât de mare a cultului celor doi sfinţi, 
încât, din secolul al V-lea, „influenţa lor a început să iradieze dincolo de 
Rusafa, peste Siria şi Mesopotamia, ajungând până în Munţii Zagros, 
Armenia, Egipt şi Galia”.4 Cultul Sfântului Serghie, în secolele V-VII, s-a 
manifestat cu precădere la interferenţa dintre două cele mai însemnate 
culturi şi puteri politice ale vremii, Roma şi Iranul. 

Popularitatea celor doi sfinţi s-a manifestat atât în cult, cât şi în 
tradiţia hagiografică ulterioară. Aşa se face că autorul sinaxarului închinat 
Sfântului Atanasie de Clysma a folosit istorisirea morţii Sfinţilor Serghie şi 
Vah ca model de martirologiu, în care a rânduit replici şi pentru cei doi 
mucenici. În acest sinaxar, Sfântul Atanasie este un ofiţer de rang înalt, aflat 
în dregătoria lui Maximian, fiind descoperit, de asemenea, ca slujitor al lui 
Hristos. Aceleaşi similitudini apar şi în alcătuirea Vieţii Sfântului Victor. 

Hagiografii au ajuns la concluzia că Sinaxarul Sfinţilor Serghie şi 
Vah datează din secolul al V-lea, fiind scris original în limba siriacă. Textul 

                         
3 Ps. 134, 15-17. 
4 Prof. ELIZABETH KEY, The Barbarian Plain. Saint Sergius between Rome and Iran, 
University of California Press, First edition, 1999, p. 7. 
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grecesc îi aparţine lui Sever de Antiohia,5 fiind legat de frumoasa sa Omilie 
pentru Mucenici din Rusafa, pe care o avem tradusă mai jos. 
 

Cultul Sfinţilor Serghie şi Vah 
Cultul Sfinţilor Serghie şi Vah s-a răspândit în întreaga lume. În 

Orient, Mitropolitul Ahudemmeh de Tagrit (sec. VII) a ridicat o nou bazilică 
în cinstea lor, replică a celei de la Rusafa, în mijlocul stepei de la N:E de 
Irak. Dorinţa lui era să-şi ferească episcopia de raidurile beduinilor. Sfântul 
Serghie este cinstit la sirienii de răsărit la data de 1 octombrie, pe 3 şi pe 6 
mai, pe 9 decembrie şi mai cu seamă pe 7 octombrie. Amintim, de 
asemenea, că Sever de Antiohia6 şi-a completat frumoasa sa colecţie de 
cuvântări cu o Omilie închinată Sfinţilor Serghie şi Vah, rostită la 7 
octombrie 514, în mijlocul creştinilor din Kinnesrin.7 Textul se găseşte 
tradus din siriacă de profesorul Rubens Duval în colecţia Patrologia 
Orientalis, fiind tradus aici în limba română.8 

Capetele celor doi sfinţi au fost aduse în ţara noastră de către 
domnitorul Neagoe Basarab şi depuse la Mănăstirea Curtea de Argeş. 
Raclele sfintelor moaşte au fost făcute din porunca arhierească a 

                         
5 Despre viaţa şi lucrarea lui Sever de Antiohia, vezi lucrarea noastră în ediţie bilingvă: 
Teologi daco-romani de seamă în Cetatea Eternă. Lucrarea mărturisitoare a Sfinţilor Ioan 
Cassian, Dionisie Exiguul şi Ioan Maxenţiu, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018, în 
subcapitolul „Sever de Antiohia, exponent al monofizitismului sirian”, 100-106. 
6 Opera teologică a lui SEVER DE ANTIOHIA a fost recuperată prin traducere din greacă 
în siriacă. Ea cuprinde următoarele lucrări: 1. Opere Teologice – aici se numără scrierile 
polemice: către Nephalius (508), către Filaret (509-511); Apologia lui Filaret (510-512); 
trei cărţi „Contra Gramaticum” (519); corespondenţa cu Sergius (515-520); corespondenţa 
cu Iulian de Halicarnase şi alte scrieri cu genealogie relativă; 2. Scrisorile – din colecţia de 
700 de scrisori s-au mai păstrat doar 123; 3. Imnele – în număr de 295 la mai multe 
sărbători de peste an; 4. Omiliile Catehetice – sunt în număr de 125, scrise în cei şase ani 
câtă vreme a fost patriarh al Antiohiei (512-518) – vezi aici: Maurice Briere, Generalites 
sur la vie et les ecrits de Severe d’Antioche, în Les homélies cathédrales de Sévère 
d’Antioche, traduction syriaque de Jaque d’Edesse, introduction generale a toutes les 
Homelies, Homelies CXX-CXXV, editees et traduites en francais par Maurice Beriere, PO 
29, p. 15-16. 

7 Oraşul Kinnserin, Kinnser sau după denumirea siriacă Quinnašrin a fost fondat de 
Seleukus Nikanor (guvernator al nordului Siriei între anii 305-281 î.Hr.), fiind aşezat la cca. 
28 de km. S-V de Alep.  Era un important centru comercial, în special pentru piaţa de 
grâne, fiind foarte avantajat de poziţionarea sa la întrepătrunderea a trei mari drumuri 
comerciale, dinspre Antiohia, Eufrat şi Palmira. Astăzi se găseşte pe teritoriul statului sirian 
(ROBERT R. PHENIX, The sermons on Joseph of Balai of Qenneshrin: rhetoric and 
interpretation in the fifth-century Syriac literature,  Mohr Siebeck, 2008, p. 52-54). 
8 R. GRAFFIN – R. DUVAL (eds), Patrologia Orientalis (PO), Tome IV, Fascicule 1, 
“Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antiohia”, traduction syriaque de Jaques d’Édesse, 
I. Homilies LII-LVII, publiée et traduite par Rubens Duval, Paris, 1906, p. 83-94, Homilie 
LVII. 
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Episcopului Iosif de Argeş, cu sprijinul creştinilor binevoitori din oraşul 
Piteşti, în anul 1867, ca semn de recunoştinţă pentru binefacerile primite 
prin ale lor sfinte rugăciuni. În anul 1949, la 25 octombrie, prin hotărârea 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sfintele moaşte au fost aduse 
la Craiova şi depuse în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dumitru“ din 
Craiova, în timpul Înaltpreasfinţitului Firmilian, Mitropolitul Olteniei.9 Din 
2013, cei doi sfinţi mucenici au devenit patronii Facultăţii de Teologie din 
Craiova, fiindu-le închinat un paraclis în incinta noului sediu al facultăţii 
(str. Brestei, nr. 24). Este de amintit de asemenea că, la praznicul Sfinţilor 
Mucenici din 7 octombrie 2018, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a dăruit părticele din 
moaştele lor Facultăţii de Teologie din Craiova, acestea fiind aşezate într-o 
frumoasă raclă din lemn în paraclisul şcolii. 

Îi lăudăm şi noi pe aceşti doi megalomartiri ai Bisericii Primare şi 
ocrotitori ai Cetăţii Băniei, prin traducerea în limba română a frumoasei sale 
Omilii pastorale a episcopului sirian Sever de Antiohia. 
 

Cu privire la cele ce ne-au rămas de la credincioşii din Kinnesrin 
despre cinstirea Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vah 

Cei care îl întâmpină pe cel străin cu dragoste şi prietenie, adună 
laolaltă tot ce este mai bun şi mai gustos între bucate, profitând de odihnă şi 
de agapă pentru a-i primi pe cei care au venit de departe la dânşi. Întocmai a 
făcut şi Avraam când a primit pe cei trei îngeri, sau mai degrabă pe Însuşi 
Dumnezeu, care a apărut sub forma îngerilor şi cu arătare bărbătească, şi 
care la înfăţişare şi în simbol a lăsat să se cunoască o Singură Fire 
Dumnezeiască în Trei Ipostasuri. Despre aceasta vorbeşte Cartea Sfântă, 
când spune: „apoi Domnul S-a arătat iarăşi lui Avraam la stejarul 
Mamvri”,10 adăugând deîndată: „atunci ridicându-şi ochii săi, a privit şi iată 
trei Oameni stăteau înaintea lui”.11 Le-a ieşit înainte şi a vorbit la trei ca şi 
cum ar fi fost unul: „a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea Lor 
şi s-a închinat până la pământ, apoi a zis: «Doamne, de am aflat har 
înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău!»”. Deîndată, după ce a schimbat modul 
de vorbire, el se adresează din nou Celor Trei, zicând: „se va aduce apă să 
Vă spălaţi picioarele”. Ieşind întru întâmpinare, Avraam a adresat aceste 
cuvinte lui Dumnezeu, Domnul a toate, şi a primit de la Dumnezeu 
răspunsuri. Însă ceea ce mă obligă să vorbesc este că acest prieten al 
străinilor îi porunceşte Sarei să aducă pâinea, de vreme ce el însuşi, după 
                         
9 Vezi lucrarea noastră: Cuvinte de suflet, oameni şi locuri din istoria Bisericii Oltene. 
Pilde de mărturisire creştină din paginile Ziarului Lumina, Ed. Trinitas a Patriarhiei 
Române, Bucureşti, 2016, p. 229-236. 
10 Cf. Fac. 18, 1. 
11 Cf. Fac. 18, 2. 
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cum îi era obiceiul, se repede la viţel, fără să poruncească altuia, având 
atunci trei sute optsprezece sclavi născuţi în casă12 şi alţii cumpăraţi pe bani. 
Alegând viţelul cel mai gras, el îl dă pe mâna unui servitor, poruncindu-i să-
l pregătească degrabă pentru masă. 
 Voi, de asemenea, la fel ca Avraam, aţi ieşit degrabă să primiţi 
venirea umilei mele persoane, punând laolaltă tot felul de bunătăţi şi 
mâncăruri duhovniceşti, care pot sătura cu înţelepciune sufletul. Aţi pregătit 
masa plină cu rânduiala Psalmilor, cu rugăciuni, prin osteneala deplină a 
Bisericii, prin împreună adunarea la Cina ce de Taină. În cele din urmă, 
dorind să ne retragem, voi n-aţi îngăduit nicidecum să ne întoarcem în odaia 
noastră înainte de a lua parte la acest ospăţ al bucuriei, ca să ne bucurăm 
împreună cu voi şi să cinstim în acelaşi timp cu voi slăvitul praznic al 
luptelor celor duhovniceşti ale slăvitului Serghie, mucenicul lui Hristos. 
Cum voi răspunde eu atunci acestei chemări la un praznic atât de mare şi la 
sărbătoarea acestui sfânt atât de cinstit? Rămânând în tăcere, fără să spun 
celor ce m-au chemat câteva cuvinte care să împodobească praznicul şi să-i 
aducă lumină şi solemnitate, astfel încât să nu mă asemăn oaspeţilor lacomi, 
cu atât mai mult acelora care cu josnicie se lipesc de masă şi nu cunosc 
altceva decât să-şi umple pântecele din cele pregătite pentru sărbătoare? 
Niciodată unii ca aceştia nu-şi vor ridica privirea spre ceruri, nici nu vor 
locui în Cel care a dăruit din belşug pentru a noastră existenţă aceste bucate 
atât de folositoare. Chiar dacă aşi alege să tac, această splendoare de lupte 
muceniceşti nu m-ar lăsa nicidecum.   
 Cel ce este chemat din nou spre amintirea epocii martirajului său, pe 
el îmi pare că-l văd dinaintea tiranului Maximian, dimpreună cu Vah, care 
avea aceeaşi cinste şi era asemenea lui în luptă. Tiranul s-a ridicat prin lege 
cu totul împotriva credinţei (evséveia), chiar dacă legea trebuia să meargă 
după rânduială. Am zis „împreună cu Vah”, pentru că nu trebuie să-i 
separăm pe unul de celălalt, căci coroana muceniciei îi aşează pe amândoi 
laolaltă. Erau asemenea prin înălţime (talie, dimensiune), prin înfăţişare 
(fizionomie), prin frumuseţe. Erau tineri la trup şi încă cu mult mai tineri la 
suflet. Ei slujeau şi erau aşezaţi în rang de războinici, însoţindu-l totdeauna 
pe rege. Ocupau locurile cele dintâi şi aveau gradul de comandori, Serghie 
cel dintâi şi Vah al doilea; amândoi se găseau în acelaşi duh de evlavie 
(evséveia). Se spunea despre ei că sunt creştini şi chiar erau. De aceea au dat 
aceeaşi luptă pentru Adevăr.  
 Anumiţi oameni răi au scris regelui împotriva lor, acuzându-i şi 
învinovăţindu-i de fapte urâte, că nu aduceau nici jertfe, nici libaţiuni zeilor. 
Cu vorbe viclene îl întărâtau pe acela şi spunea despre ei: că mulţumită 
prieteniei lui, ei au ajuns într-o asemenea cinstire. La început regele nu a 

                         
12 Cfr. Fac. 14, 14. 
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crezut nimic din cele spuse şi deîndată el i-a dus pe cei doi în templul lui 
Zeus, zeul cel necurat şi cu nume amăgitor. A mâncat împreună cu preoţii 
săi din jertfele necurate şi a încercat să-i ispitească pe aceşti viteji cu această 
hrană spurcată. Atunci a auzit de la dânşii că nu vor jertfi nicidecum idolilor 
neînsufleţiţi şi chipurilor demonilor celor răi, care „Gură au şi nu vor grăi, 
ochi au şi nu vor vedea. Urechi au şi nu vor auzi, că nu este duh în gura 
lor”, şi alte lucruri asemănătoare prin care Proorocul în Psalmi13 râdea de a 
lor insensibilitate şi nemişcare. Aprins şi fierbând de mândrie, regele a 
poruncit să le fie tăiate cingătorile şi să li se ia de pe gât lanţurile de aur, 
însemnele care se dădeau războinicilor celor mai de cinste. Au fost purtaţi 
de aici în marş, îmbrăcaţi în haine femeieşti. Însă în această privinţă, ei au 
ştiut să i se împotrivească regelui, vorbind prin propriile lor fapte, aceşti 
martori neînvinşi din nicio parte, care învăţaseră să fie mai înţelepţi decât 
cei vicleni, cum spune David,14 făcând să se întoarcă în bine planurile 
Calomniatorului şi ale slujitorilor săi: „O, tu care lupţi împotriva lui 
Dumnezeu, socoteşti tu că printr-o înfăţişare femeiască vei putea amărî 
sufletele noastre neînfricate? Poţi să îmbraci cu forţa trupurile noastre în 
haine femeieşti, însă nu vei îmbrăca niciodată cu laşitate sufletul nostru 
sănătos şi drept. Îţi vom arăta faptele pe care le ţinem pentru a adeveri 
preceptele şi poruncile pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă prin Moise:15 «ca 
bărbatul să nu îmbrace haine femeieşti». Dacă într-adevăr cele femeieşti nu 
împliedică nicidecum pe femeile cele curajoase să iasă cu inimă bărbătească 
la lupta pentru credinţă (evséveia) şi să primească coroana biruinţei asupra 
Colomiatorului, la fel această haină nu ne pute schimba nicidecum, prin 
ridicol, sufetele? Nu vezi tu oare că ea se depărtează de pe trupurile noastre, 
care înaintează cu putere (vigoare) şi că nicidecum nu ni se potriveşte? Şi el 
(trupul) o respinge cu totul ca şi cum nu-i este cunoscută. Însă nouă nici pe 
departe nu ne pasă de aceasta, căci ne ridicăm spre cugetări înalte şi într-o 
clipă imităm foarte bine pe Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos. În aşa fel 
că, cu toate că a fost încoronat cu spini de iudeii cei fără de Dumnezeu care-
şi băteau joc de Dânsul, El anunţa de dinainte, ca printr-un simbol, Taina 
cea mare şi ascunsă (a mântuirii), prin care El lua deasupra capului Său, ca 
un mil de junghiere, păcatul lumii, şi-l ştergea cu totul pe acesta. Căci 
asemenea Lui, care a purtat pentru noi spini şi mărăcini, şi noi, prin răbdare 
şi curaj în lupta mucenicească, ne încăpăţânăm şi dispreţuim efeminarea şi 
frica în aceste haine femeieşti. Căci Hristos va arăta puterea lui Dumnezeu 
Tatăl prin fapte asemnătoare”. 

                         
13 Ps. 134, 16-17.  
14 Ps. 17, 27: „Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea, şi după curăţia mâinilor 
mele înaintea ochilor Lui” 
15 Deut. 22, 5. 
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 În vreme ce aceşti atleţi cugetau şi mărturiseau aceste cuvinte şi altor 
creştini, şi fiind purtaţi în mijlocul cetăţii, tiranul i-a chemat degrabă 
înaintea sa, încercând să-i tragă înapoi din aşa-zisa greşală, ca şi cum ei s-ar 
fi înşelat, râzând şi bătându-şi joc de Marea Taină a Credinţei, spunând: „Ce 
nevoie aveţi voi, o, nebunilor, să-L cinstiţi pe Fiul tâmplarului, care S-a 
născut dintr-o fecioară înainte de rânduiala nunţii? El pe care iudeii, pentru 
că încălcase Legea şi făcea tulburare în popor, L-au condamnat la moarte pe 
Cruce”. 
 La aceste cuvinte, sfinţii mucenici, oprind din rugăciune limba lor, 
care grăia dumnezeieşte, au zis: „Nicidecum S-a născut Hristos asemenea 
zeilor voştri, care fuseseră oameni păcătoşi şi dezmăţaţi, ieşiţi din legături 
fără de lege şi din adulter. Însă, pentru că El este Dumnezeu, S-a făcut în 
chip văzut Fiul teslarului; El e din Dumnezeu Tatăl prin Cuvântul şi 
Înţelepciunea Sa, El este Viaţa în Persoană şi S-a născut dintr-Însul mai 
înainte de toţi vecii, fără de trup şi fără de pătimire. El a făcut pentru noi 
cerul şi pământul. La toate făpturile cele de sus, din cer, în chip de îngeri, 
înainte ca ele să existe, El le-a dăruit fiinţă. A binevoit să se facă Om fără 
schimbare (de natură) şi bucuros a împlinit aceasta pentru noi, care eram 
pierduţi (prin păcat). El S-a întrupat de la Duhul Sfânt fără de pătimire şi 
fără de păcat S-a născut din Maică Fecioară nenuntită. Prin Întruparea cea 
de bunăvoie şi prin moartea Sa pe Cruce, Hristos ne-a arătat că a suferit 
această moarte, nu pentru Sine Însuşi, ci pentru noi, înviind din morţi a treia 
zi. El a dezlegat legăturile iadului, dovadă fiind numeroasele trupuri de 
sfinţi, care fiind în pântecele pământului, s-au ridicat şi au ieşit afară, 
întrând în sfânta cetate”.  
 La aceste cuvinte, tiranul a rămas ca mut şi fără de glas, şi prin 
această teologie el a fost prins de o ameţeală şi stătea nemişcat. Nu ştia ce să 
facă, fiind aproape învins prin curajul mucenicilor. A dat poruncă ca aceştia 
să fie duşi într-un sat din Mesopotamia, pe care locuitorii îl numeau 
Euphratesie, şi să fie înfăţişaţi înaintea lui Antioh, care era căpetenia 
trupelor din această ţară şi care fusese chemat de dânsul să împlinească 
porunca. Acest rege necredincios crezu că porunca sa le va fi spre ruşinea şi 
mustrarea celor doi sfinţi mucenici. Antioh s-a conformat degrabă poruncii 
primite, ca şi cum ar fi fost de mare trebuinţă, iscodindu-i şi cercetând 
purtarea lor prin întrebări şi probe. Văzând că sfinţii sunt de neclintit, a dat 
poruncă să-l arunce în închisoare pe dumnezeiescu Serghie. Iar pe 
preafericitul Vah a poruncit să fie bătut peste pântece şi pe spate cu vine de 
bou. După ce a suportat aceste crunte şi nenumărate lovituri, fără să 
slăbească în duhul său şi fără ca limba să scape vreun cuvânt slab şi fără 
demnitate, mucenicul lui Hristos şi-a încredinţat sufletul încoronat lui 
Mântuitorului, Stăpânul luptei, de vreme ce trupul său fu aruncat în pustie. 
Acest trup a fost păzit în chip minunat de fiarele sălbatice, fără să sufere 
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vătămare, până când unii dintre cei ce obişnuiau să se îndeletnicească cu 
dumnezeiasca milostenie şi câţiva fraţi aflaţi în castitate l-au găsit, l-au 
înfăşurat într-un giulgiu curat şi l-au aşezat în mormânt.  
 Însă Serghie fu trimis la lupte şi mai mari (sublime), de vreme ce 
Vah îi apăru naptea în vis, chemându-l din locaşul celor preafericiţi şi 
insuflându-i un curaj şi o bucurie de nedescris. Acel judecător neîndurat şi 
crud îşi imagina pentru el o pătimire amară şi cu greu de îndurat. Dădu 
poruncă se se pregătească pentru dânsul o pereche de încălţăminte cu cuie 
ascuţite şi porunci să i se pună în picioare şi să-l facă să alerge în faţa 
carului său, în timp ce el îl urmărea de la o cetate la alta, care era cam la 
nouă mile depărtare. Serghie a împlinit cu bucurie aceasta, rostind cuvintele 
Apostolului: „Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia 
păcii.16 Mare lucru este pentru mine să mă asemen picioarelor lui Hristos, 
Mântuitorului nostru, care au fost pătrunse pentru mine. Eu mă vait încă 
pentru lipsa rănilor din palme, pentru că mâinile mele n-au fost pironite 
încă, aşa cum au fost ale Sale”. Întărindu-se mai apoi cu aceste cuvinte în 
credinţa pe care se sprijinea cu tărie şi putere ca pe un toiag, mucenicul 
Serghie a înaintat şi şi-a dus la capăt cursa în văzul tuturor celor care-l 
târâseră pe el. Peste noapte, rănile din tălpile picioarelor sale, lăsate de 
încălţămintea cea din cuie, numeroase şi totodată foarte dureroase, înguste şi 
adânci totodată, s-au vindecat prin harul lui Dumnezeu. 
 În această vreme, ighemonul, care avea mai puţină milă şi îndurare 
decât o fiară sălbatică, în loc să se convertească văzând minunea, mai rău se 
aprindea de mânie. Atunci el a poruncit ca acest călător virtuos şi harnic să 
alerge din nou cu aceeaşi încălţăminte de cuie, în acelaşi fel, pe acelaşi 
distanţă de drum. Acela a poruncit. Acesta nu a ezitat nicio clipă, 
străduindu-se să împlinească munca şi zicând: „Eu voi alerga acum ca 
înaintea altarului lui Hristos. Nu cu „nedreptate”,17 cum zice Psalmistul, căci 
dreptatea călcâiului meu mă va înconjura. Aş fi un laş dacă aş gândi că nu 
merg pe pământ după voia Celui ce cârmuieşte cerul”. 
 Înainte să-şi termina cursa, cum spune Sfântul Apostol Pavel, fără 
să-şi părăsească credinţa, lui Serghie i s-a tăiat capul. Acesta a fost sfârşitul 
luptelor sale. Într-un loc numit Rosafa au aşezat cinstitele rămăşiţe ale 
trupului său, care au săvârşit nemumărate minuni şi vindecări. Dumnezeu a 
sfinţit întregul drum presărat cu sângele curs din călcâiele sale străpunse, 
orbind prin picăturile acestui sânge otrava necurată a şarpelui, care a înţepat 
odinioară călcâiul nostru şi al cărui cap a fost sfărâmat.18 Astfel şi noi, cu 
toate că demonii seamănă în inima noastră gânduri necurate, trebuie să luăm 

                         
16 Efeseni 6, 15. 
17 Ps. 68, 6. 
18 Cf. Fac. 3, 15. 
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seama la cele dintru început care vin de la minte. Şarpele, pe de altă parte, a 
înţepat călcâiul, adică mersul gândurilor noastre, care-i sunt necunoscute, 
prin cuvinte şi ispitiri care vin din afară, ca astfel să ne arunce prin 
dragostea de plăcere în groapa păcatului şi să ne piardă cu amar. Iată pentru 
ce locuitorii ţărilor, care au împlinit orinioară cu putere şi îndrăzneală 
slujirea demonilor, fără să fie răniţi de cel care şi-a începat călcâiul, sunt 
întorşi la credinţă de măreţia martiriului, slăvindu-l şi cinstindu-l pe Sfântul 
Serghie şi luând asupra lor jugul cunoaşterii de Dumnezeu, care se găseşte 
în Hristos.  
 Vedeţi aşadar care sunt felurile de mâncare pentru care voi m-aţi 
rugat să rămân, plini de prietenie şi bogăţie. Să arătăm aşadar pe de-a-
ntregul bucuria acestui mare praznic! Pomeniţi-mă şi pe mine în rugăciunile 
voastre, cerând de la Hristos Dumnezeu pentru mine toată puterea prin care 
să mă învrednicească a mă întoarce cu bine în cetatea Antiohiei. Căci a Lui 
este slava şi puterea, dimpreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea 
şi în vecii vecilor.19 Amin! 
 

 
 

 
 

 
   

                         
19 Cf. Iuda 1, 25. 
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PREDICI, CATEHEZE, COMENTARII, MEDITAŢII 
 

Omilie tematică 
La Duminica izgonirii lui Adam din Rai 

(Despre virtutea iertării) 
 
 

Pr. Conf. Univ. Dr. ADRIAN IVAN1 
 

 
De nu veţi ierta oamenilor greșelile lor,  

nici Tatăl vostru nu vă va 
ierta greșelile voastre.  

(Matei 6, 15) 
 
Dreptmăritori creștini, 
A îngăduit Dumnezeu, cu darul Lui, să ajungem la începutul Postului 

Mare. Gândul și inimile noastre sunt acum la începutul acestor patruzeci de 
zile pe care Dumnezeu le-a rânduit nouă ca să ducem lupta cea bună și 
folositoare a postului prin rugăciune şi pocăinţă adevărată. Dacă privim cu 
luare aminte la cele puse înainte nouă de Dumnezeu, și se cuvine să facem 
aceasta, ne bucurăm nespus de mult că pășim pe calea bucuriei și a nădejdii 
celei dintâi a omului. Nu spre întristarea noastră a lăsat Dumnezeu postul, ci 
spre bucuria cea adevărată, ne spune Sf. Ioan Gură de Aur. „Nimeni, dar, să 
nu fie trist; nimeni să nu pară amărât, ci să salte, să se bucure și să slăvească 
pe purtătorul de grijă al sufletelor noastre – Care ne-a deschis această 
minunată cale – și cu mare bucurie să primească venirea postului acestuia! 
Să se rușineze păgânii, să-și acopere fețele, văzându-ne cu cât drag 
îmbrățișăm venirea postului și să cunoască, chiar din fapte, cât de mare este 
deosebirea dintre noi și ei. Să numească ei sărbătoare și prăznuire beția, 
petrecerile desfrânate și celelalte fapte urâte, car se nasc de obicei din ele! 
Biserica lui Dumnezeu, însă, să numească sărbătoare pe cele împotriva lor: 
postul, disprețul pântecelui și orice altă virtute adusă de acestea. Că acolo e 
adevărată sărbătoare, acolo unde e mântuirea sufletelor, unde e pace și 
înțelegere, unde e alungat orice gând lumesc, unde e izgonit strigătul, 
zgomotul, umbletele bucătarilor, tăierile de animale; unde în locul acelora, 
sălășluiește liniștea, pacea, dragostea, bucuria, bunătatea și alte nenumărate 
bunătăți”.2 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.  
2 SF. IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Facere, trad. de pr. prof. D. Fecioru, PSB vol. 21, 
Ed. IBMBOR, București, 1987, pp. 31-32.  
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Duminica în care ne aflăm astăzi seamănă cu cea mai de pe urmă zi a 
viețuirii noastre în lumea aceasta pentru că lăsăm deoparte strigătele și 
tulburarea lumii și totodată mergem cu mintea la cele dintru început ale 
zidirii noastre. Ea ne aduce aminte de zilele cele mai de pe urmă, dar și de 
zilele cele dintru început ale creației, când Dumnezeu a zidit toate și le-a 
făcut «bune foarte», când postul era lucrarea cea mai de preț a omului în 
gradina Raiului. Cine ar putea uita ziua cea nefericită în care omul a părăsit 
Raiul și calea cea bună, smerenia şi sfinţenia vieţii, drumul cel drept al 
ascultării şi asemănării lui cu Dumnezeu prin virtute, al apropierii şi 
împărtăşirii de Pomul Vieţii cel din mijlocul Raiului? Cel ce n-a uitat 
acestea, acela vede acum înaintea lui calea postului cu adevărat singura cale 
care duce către Raiul Cuvântului lui Dumnezeu, Pomul cel din mijlocul 
Bisericii. Biserica ne este nouă Grădina cea nouă a Raiului celui 
duhovnicesc, cum ne spune Sf. Efrem Sirianul: „Dumnezeu a sădit mândră 
Grădină, şi tot El a zidit preacurata Biserică. De Pomul Cunoştinţei a legat 
oprirea. Le-a dat bucurie, dar ei nu s-au bucurat, i-a ameninţat, dar ei nu s-au 
temut. În Biserică a sădit Cuvântul care dă bucurie cu făgăduinţele Lui şi 
înfricoşează cu ameninţările Lui: cine-L dispreţuieşte va pieri, dar cine ia 
aminte la El va fi viu”.3 Noi suntem acum în Biserică și bine este că suntem 
aici, dar încă privim Raiul  și drumul care duce spre el. Să nu fim nepăsători 
față de un așa mare bine pe care ni l-a făcut Dumnezeu! 

A venit vremea postului și cea dintâi grijă a noastră este să vedem 
cele cu care suntem datori, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Vremea 
este să cugetăm la toată virtutea. „Roada Duhului, ne spune Sf. Apostol 
Pavel, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea 
de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea 
nu este lege”.4 În fruntea tuturor acestora este așezată dragostea, bucuria și 
pacea. Ni se cer dragostea și pacea față de toți, fiindcă datori suntem să 
iubim pe aproapele nostru și să iertăm. Dar, cum? Cum să iertăm și când, de 
câte ori? Ştim că fără iertare, nu poți iubi pe aproapele, nu poți să vezi 
binele lui și al tău. Așadar, „căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care 
nimeni nu va vedea pe Domnul!”,5 spune Sf. Apostol Pavel.  

Așadar, de nicio altă poruncă nu leagă Dumnezeu atât de tare 
mântuirea noastră decât numai de porunca iertării ca să vedem în lumină atât 
darul lui Dumnezeu cât și datoria noastră. Nu poate ierta decât acela care se 
bucură de Dumnezeu că l-a iertat pe el. Iertarea lui Dumnezeu este începutul 
a toată bunătatea, ea ni-L arată pe Dumnezeu dintru început bun și 
atotmilostiv, neschimbat în iubirea lui față de oameni. Psalmistul spune: 

                         
3 Sf. EFREM SIRIANUL, Imnele Raiului, Ed. Deisis, Sibiu, 2010, pp. 55-56. 
4 Galateni 5, 22-23. 
5 Evrei 12, 14. 



277 

„Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv. Nu 
până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia”.6 Dacă suntem parte a 
iubirii și milostivirii lui Dumnezeu, dacă ne vedem pe noi înșine în această 
dragoste a Lui, atunci cunoaştem deplin şi noi datoria să lucrăm toată 
bunătatea care este în firea noastră. Dumnezeul ne va întreba nu numai 
despre cele ce am greșit, dar mai ales despre binele pe care eram în stare să 
îl săvârșim şi nu l-am săvârșit: „Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea 
mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut”.7   

Datoria de a ierta este cea dintâi şi cea mai mare dintre toate, fiindcă 
ea le arată în sine pe toate celelalte, ea este ținta omului credincios și 
evlavios. Din Înțelepciunea Sa cea de negrăit, Dumnezeu a pus înaintea 
omului virtutea iertării și a împăcării, semn al posibilității lui de a nădăjdui 
în izbăvirea de stricăciune și de moarte. Fără această nădejde, viața omului 
ar fi fost mult mai dureroasă și lipsită de sens decât simpla lui dispariție sau 
întoarcere în neființă. Sf. Simeon Noul Teolog nes pune că puțin a lipsit ca 
omul să se afunde în «prăpastia neființei» dacă Dumnezeu nu ar fi oprit 
această prăbușire a lui în păcat și în moarte.8 

După căderea în păcat, toată făptura a devenit potrivnică omului și a 
voit să-l piardă simțindu-se străină de el și nedorind să urmeze căderii 
aceluia. Însă, Dumnezeu nedorind ca făptura Sa, adică omul şi cele 
dimpreună cu el, să fie înghițită de pierire, a statornicit toate și le-a supus 
din nou voinței omului, rânduindu-i lui viața cea din a doua naștere, adică 
aceea „din apă și din Duhul”.9 Că le-a pus Dumnezeu tuturor hotar și măsură 
în nădejdea izbăvirii, vedem din cuvintele Sfântului Apostol Pavel care 
spune: „Căci făptura a fost supusă deşertăciunii – nu din voia ei, ci din 
cauza aceluia care a supus-o – cu nădejde, pentru că şi făptura însăşi se va 
izbăvi din robia stricăciunii, ca să fie părtaşă la libertatea măririi fiilor lui 
Dumnezeu”.10 

Haideți să vedem acum în ce chip și pentru ce a săvârșit Dumnezeu 
această lucrare a împăcării omului și a iertării lui de-a lungul timpului, 
pentru ca în zilele din urmă să plinească desăvârșit temeiul iertării și al 
mântuirii noastre: Întruparea, Jertfa Sa de pe Cruce, Învierea și Înălțarea Sa 
la cer. 

Adesea vedem în Sfânta Scriptură că oamenii credincioși au înălțat 
altare și au adus jertfă lui Dumnezeu, ardere de tot, jertfă de împăcare. Însă, 
această jertfă este oglinda căderii și afundării omului în păcat, a neascultării, 
                         
6 Psalmi 102, 8-9. 
7 Matei 25, 45. 
8 SF. SIMEON NOUL TEOLOG, Întâia cuvântare morală, Filocalia, vol. 6, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 2007, pp. 123-124. 
9 Vezi Ioan 3, 5. 
10 Romani 8, 20-21. 
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a pierderii credinței și a nădejdii. Când Noe a înălțat altar lui Dumnezeu la 
încetarea potopului și a adus acolo ardere de tot, Dumnezeu a zis: „Am 
socotit să nu mai blestem pământul pentru faptele omului, pentru că cugetul 
inimii omului se pleacă la rău din tinereţile lui şi nu voi mai pierde toate 
vietăţile, cum am făcut. De acum, cât va trăi pământul, semănatul şi 
seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea nu vor mai 
înceta!”11 Vedem că Dumnezeu cugetă pururi la binele nostru și dorește 
îndreptarea omului. El este Cel ce ne iartă prin iubirea Sa față de oameni și 
ne aduce iarăși la chemarea cea dintâi. Iertarea este chipul bunătății lui 
Dumnezeu dar și rodul pocăinței omului, iar omul o dobândește numai în 
măsura întoarcerii lui spre Dumnezeu. 

Jertfele sângeroase și nesângeroase au urmat căderii omului și ale 
traversează întreaga istorie a omenirii și arată drumul ostenitor și anevoios 
al omului până la odihna lui în Dumnezeu. „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi 
împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi!”,12 spune Mântuitorul. El este Jertfa 
cea adevărată și neprihănită, temei al împăcării omului cu Dumnezeu. 
Evident, jertfa sângeroasă din Vechiul Testament ne arată mai întâi 
fărădelegea, adâncul căderii omului, dar totodată ea prevestește venirea 
Fiului lui Dumnezeu în lume, Cel care se va aduce pe Sine Jertfă de 
Răscumpărare pentru noi, „căci printr-o singură jertfă adusă, a adus la 
veşnică desăvârşire pe cei ce se sfinţesc” și ”unde este iertarea acestora, nu 
mai este jertfă pentru păcate”,13 ne spune Sf. Apostol Pavel. Așadar, 
Dumnezeu, mai înainte ca noi să cugetăm la iertarea aproapelui nostru, ne-a 
dat nouă pildă nemărginita Sa iubire față de oameni, în care și prin care 
datori suntem și noi să iertăm toate. 

Una este iertarea lui Dumnezeu față de noi și alta este iertarea cu 
care noi suntem datori față de aproapele nostru. Şi una și alta arată rodul 
bunătății lui Dumnezeu și ni-L descoperă nouă pe El desăvârșit bun, 
Bunătatea însăși. Datoria noastră de a ierta este cu atât mai mare cu cât 
Dumnezeu se arată mai îndurător și milostiv față de noi. Și pe una și pe 
cealaltă Dumnezeu ni le descoperă în chip desăvârșit în Sfânta Scriptură. 
Dacă am văzut bunătatea lui Dumnezeu care s-a revărsat încă de la început 
asupra omului, acesteia îi urmează și bunătatea dreptului. Priviți-l pe dreptul 
Avraam care din bunătate ieșea la drum și chema în casa lui pe cei străini 
osteniți de călătorie. În acest chip, din bunătate și prin credință s-a făcut 
primitor nu numai de străini dar și de Dumnezeu, atunci când L-a primit pe 
El în casă la stejarul Mamvri. Dar bunătatea, oricât de mare ar fi ea, nu se 
lămurește desăvârșit decât atunci când ești chemat să ierți, să fii bun. Astfel, 

                         
11 Facere 8, 21-22. 
12 Matei 11, 28. 
13 Evrei 10, 14-18. 
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dreptul Avraam l-a iertat pe nepotul său Lot și i-a dat întâietate,14 apoi s-a 
arătat grabnic mijlocitor către Dumnezeu ca să fie iertați până și locuitorii 
cetăților Sodoma și Gomora.15 

Și mai lămurit ne arată cât de strălucitoare este virtutea iertării 
dreptul Iosif, fiul lui Iacov, când acesta a iertat fărădelegea fraților săi care îl 
vânduseră la egipteni ca rob. El iartă pe cei care şi-au ridicat mâna asupra 
lui și l-au vândut ca sclav pe el, fratele lor. Vedeți chipul strălucitor al celui 
care iartă? Spuneți-mi! Care virtute îl aseamănă pe om mai mult cu 
Dumnezeu dacă nu aceea a iertării? Iosif nu numai că nu s-a răzbunat pe 
fapta fraților lui, ci cunoscând mila și înțelepciunea lui Dumnezeu, îndată s-a 
arătat lucrător înțelept al bunătății și al iertării.16 Asemenea și David față de 
regele Saul, care căutase să îl omoare, își arată bunătatea și iertarea.17 Și el 
vestește pe Dumnezeu. Iată cum iertarea aduce cu sine posibilitatea 
pocăinței celui iertat. Saul, văzând că fusese cruțat de David, a strigat: „Am 
greşit! Întoarce-te, fiul meu David, că nu-ţi voi mai face rău, pentru că 
sufletul meu a fost acum scump în ochii tăi; nebuneşte m-am purtat şi am 
greşit foarte mult!”18 Unde nu este iertare, acolo este răzbunare și vărsare de 
sânge din neam în neam. 

Iertarea semenului nostru este datoria cu care suntem datori în fața 
lui Dumnezeu, Cel care ne iartă nouă păcatele noastre. Așadar, datoria 
aceasta înaintea lui Dumnezeu este nesfârșit mai mare decât iertarea pe care 
noi o dăm aproapelui nostru. Judecând cu mintea omenească și văzând 
neputințele oamenilor, uneori ne întrebăm și noi: „Doamne, de câte ori va 
greşi faţă de mine fratele meu şi-i voi ierta lui? Oare până de şapte ori?”19 
Cine poate spune că a ajuns să ierte pe fratele lui măcar și până de șapte ori? 
Noi, de cele mai multe ori, nu iertăm nici măcar o dată. Totuși, Mântuitorul 
ne spune: „Nu zic ţie până de şapte ori, ci până de şaptezeci de ori câte 
şapte”,20 adică până la sfârșit și din toată inima, desăvârșit. Aici, 
Mântuitorul ne arată și cum să fie iertarea, nu numai de câte ori să săvârșim 
această virtute. Căci, dacă nu vom ierta din toată inima și desăvârșit, nu 
putem să urmăm Lui și să fim ucenici ai Lui: „Întru aceasta vor cunoaşte toţi 
că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii”.21 

A fi iertător nu înseamnă să fii îngăduitor față de păcatul fratelui tău, 
fiindcă iertarea este o lucrare duhovnicească, ea naște îndreptarea și 

                         
14 Facere cap. 13. 
15 Facere cap. 18. 
16 Vezi Facere cap. 45. 
17 I Regi cap. 26. 
18 I Regi 26, 21. 
19 Matei 18, 21. 
20 Matei 18, 22. 
21 Ioan 13, 35. 
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mântuirea aproapelui, fără de care ea nu își găsește rostul. Când Sfântul 
Apostol Pavel îi mustră pe corinteni pentru greșelile lor, le spune: „Iată, a 
treia oară sunt gata să vin la voi şi nu vă voi fi povară, căci nu caut ale 
voastre, ci pe voi”,22 iar mai târziu spune: „Mă tem ca nu cumva, venind 
iarăşi, să mă umilească Dumnezeul meu la voi şi să plâng pe mulţi care au 
păcătuit înainte şi nu s-au pocăit de necurăţia şi de desfrânarea şi de 
necumpătarea pe care le-au făcut”.23  

Iertând greșeala aproapelui, nu îl vom judeca, nici nu vom căuta la 
fața lui, ci vom dori să îl vedem pe el izbăvit de păcatul lui și angajat pe 
drumul mântuirii. Când iertăm, credem în Dumnezeu și suntem încrezători 
și în aproape nostru, în darul lui Dumnezeu că acela se va vindeca. 
Neiertarea, judecata și osândirea lui încep atunci când nu vedem cele bune 
zidite de Dumnezeu în aproapele nostru și în noi, când vedem doar păcatul 
și nu pe om. 

Dar și aici trebuie să fim cu luare-aminte, fiindcă multe dintre 
păcatele semenului nostru se datorează și nouă, nepurtării noastre de grijă, 
mândriei şi invidiei noastre. Cel care greșește față de noi, săvârșește aceasta 
și din slăbiciunea noastră duhovnicească, din lipsa noastră de credință. 
„Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioşi şi să nu 
căutăm plăcerea noastră. Ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui 
său, la ce este bine, spre zidire”,24 ne îndeamnă din nou Sfântul Apostol 
Pavel. Numai în felul acesta nu devenim pricină de sminteală pentru 
semenul nostru, atunci când luăm asupra noastră responsabilitatea 
necredinței lui, a slăbiciunilor lui. Nu prin judecată și apostrofare îl ajutăm, 
ci prin îndelunga răbdare, „luând seama la tine însuți ca să nu cazi și tu în 
ispită”.25   

Există oameni care spun că ei nu au nicio vină, că întotdeauna 
vinovat este celălalt. Iată ce ne spune Mântuitorul că trebuie să facem când 
ne greșește nouă fratele nostru: ”De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-
l pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe fratele tău”.26 
Cât de frumos spune: De te va asculta, îl vei câștiga pe fratele tău. Aici 
trebuie să înțelegem că îl câștigăm nu numai pe el, ci și pe noi ne câștigăm, 
sufletul nostru. Pacea este rodul bunăvoinței și al jertfei. Trebuie să-l 
câștigăm pentru Împărăția lui Dumnezeu, nu să-l pierdem. Când ne ascultă 
fratele nostru? Oare atunci când îl mustrăm? Nicidecum, dar totuși ne va 
asculta atunci când grăim drept, înțelept, când în cuvintele noastre se 
descoperă temerea de judecata și dreptatea lui Dumnezeu, iar nu viclenia și 
                         
22 II Corinteni 12, 14. 
23 II Corinteni 12, 21. 
24 Romani 15, 1-2. 
25 Galateni 6, 1. 
26 Matei 18, 15. 
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fățărnicia noastră. Fără să fim drepți, evlavioși și temători de Dumnezeu, 
orice justificare a noastră în fața conștiinței celuilalt este o amăgire, o ratare 
a întâlnirii noastre cu el. Cel ce a greșit ne va asculta și ne va înțelege doar 
dacă va vedea limpede că noi suferim pentru greșeala lui și nu ne grăbim să-l 
judecăm. Sf. Ioan Gură de Aur spune: „Deci n-am filosofat despre păcate 
străine de neomenie, ci v-am mustrat din pricina marii purtări de grijă pentru 
voi. Când e vorba de vindecarea trupurilor, doctorul, care înfige cuţitul, nu 
simte durerea tăieturii; dar cel tăiat, el singur este doborât de dureri; cu 
vindecarea sufletelor, însă, nu-i aşa; ci, dacă nu greşesc judecând pe alţii 
după mine, predicatorul simte el, în primul loc, durerea, când mustră pe alţii. 
Eu nu sufăr atât când sunt mustrat de alţii, cât sufăr când mustru pe alţii 
pentru păcatele de care sunt vinovat şi eu”.27 

O greșeală aduce cu sine și alte greșeli, așadar ea trebuie îndreptată 
până nu este prea târziu. Nu poate fi iertare fără îndreptare! A ierta fără să te 
străduiești să îndrepți pe celălalt este un compromis făcut păcatului, care 
devine obișnuință sau patimă. Omul duhovnicesc nu va îngădui păcatul 
fratelui său pentru că îl iubește pe acesta și urăște păcatul, îi simte primejdia. 
Dacă iubești pe fratele tău, cauți să-l îndrepți, să-l ajuți, nu îl părăsești 
judecându-l, nici nu-l îngădui pe acesta în păcat. O femeie creștină i-a spus 
duhovnicului ei: Părinte, nu mă mai înțeleg cu bărbatul meu fiindcă bea, a 
luat patima beției. Iar duhovnicul a întrebat-o: De când a început să bea, 
oare de când îl cunoști? Ea însă a răspuns: Nu, părinte. De acum, în ultima 
vreme. Atunci, duhovnicul a întrebat-o iarăși: Oare cum ai trecut cu vederea 
păcatul lui și de ce l-ai îngăduit? Cum nu ai găsit mai de preț osândirea 
păcatului lui, având în ajutorul tău dragostea cu care ați fost uniți dintru 
început, ci ai făcut loc negrijii faţă de sufletul lui? Așadar, datori suntem nu 
numai cu iertarea, dar mai ales cu grija îndreptării aproapelui. Numai acela 
iartă cu adevărat, cel care poate ajuta și îndrepta pe semenul lui, împlinind 
ceea ce spune Mântuitorul: „De te va asculta, ai câștigat pe fratele tău!”  

Apoi, Mântuitorul spune: ”Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul 
sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul.” 
Vedem că nu toți oamenii se lasă înduplecați în voința lor, nici chiar dacă le 
aduci aminte de Dumnezeu. Mântuitorul ne îndeamnă aici să nu fim 
părtinitori, să nu urâm, să nu rămânem singuri cu părerile noastre care, de 
cel mai multe ori, ne-au slujit și ne slujesc numai nouă. Dacă în Biserică toți 
mărturisim Adevărul, se cuvine ca și în viața noastră să mărturisim cele 
drepte, fără părtinire și mai ales cu temere de Dumnezeu ca să îndreptăm pe 

                         
27 SF. IOAN GURA DE AUR, Primejdios lucru şi pentru predicator şi pentru ascultători 
este ca predicatorul să predice pe placul ascultătorilor. Folositor lucru şi semn de foarte 
mare dreptate este să-ţi osândeşti propriile păcate, trad. de. Pr. prof. D. Fecioru, 
în: „Mitropolia Ardealului”, XXIII (1978), 1-3,  p. 59. 
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fratele nostru. Ne este de trebuință să vedem și să auzim adevărul din gura 
semenilor noștri ca să fim încredințați că urmăm calea cea bună, smerenia, 
iertarea și bunătatea. Tocmai aceasta ne arată Biserica, faptul că suntem unii 
altora mădulare ale aceluiași Trup, iar Capul sau Adevărul este Dumnezeu 
Însuși. Suntem datori să mărturisim pentru fratele nostru învățătura cea 
dreaptă și sfântă înaintea tuturor, pentru că nu numai înaintea semenilor o 
mărturisim, ci și înaintea lui Dumnezeu. Din această sârguință se naște 
evlavia creștină prin care fiecare credincios cugetă la mai bine aproapelui 
său și apoi la binele său. Nu poți fi indiferent la nedreptatea care se face 
aproapelui spunând că nu te privește, trebuie să ai curajul să mărturisești 
întotdeauna adevărul și să te faci vrednic de chemarea de a fi creștin. Avem 
ca pildă atâția Sfinți care au mărturisit înaintea întregului popor dreptatea lui 
Dumnezeu, pentru ca adevărul să se statornicească din gura celor mulți: Sf. 
Proroc Ilie Tesviteanul înaintea regelui Ahab și a tot poporul, Sf. Ioan 
Botezătorul înaintea regelui Irod și înaintea iudeilor, Sf. Ioan Gură de Aur 
înaintea împărătesei Eudoxia și a  tuturor creștinilor din Antiohia.  

Dacă nu te va asculta fratele tău nici pe tine, nici pe semenii lui, 
Mântuitorul ne spune: „Supune-l Bisericii. Iar de nu va asculta nici de 
Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş”.28 În Biserică, nu mai suntem ai 
noștri, ci ai lui Dumnezeu, suntem credincioși și Îl mărturisim pe El. Nu te 
poți însoți cu fărădelegea înaintea lui Dumnezeu, nu poți face mădularele 
tale locaș de necurăție. Cuvântul este limpede: ”să-l supunem Bisericii”, 
fiindcă în Biserică nu există cuvânt de împotrivire față de Dumnezeu. Iată ce 
spune Mântuitorul: „Iar cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea 
ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este”.29 

Așadar, în Biserică, toate sunt în armonia Cuvântului lui Dumnezeu, 
„Cel ce este toate în toți”,30 iar credincioșii se roagă pururi să se facă voia 
lui Dumnezeu „precum în cer așa și pe pământ”. În Biserică se cuvine să nu 
căutăm la fața omului, nici la starea sau bogăția lui, ne spune atât de lămurit 
Sf. Apostol Iacov.31 Cei ce sunt în Biserică sunt fii ai lui Dumnezeu și prin 
aceasta se arată fii: că împlinesc întru toate voia Lui și nu caută prietenia sau 
însoțirea cu cei care lucrează fărădelegea. 

Dacă fratele tău nu se supune Bisericii și se arată potrivnic ei, atunci 
„să-ți fie ție ca un păgân și vameș”, ne spune Mântuitorul, fiindcă aceștia 
dintru început nu au căutat pe Dumnezeu și nu au slujit Lui. Una este când 
greșim față de oameni și alta este împotrivirea față de  Dumnezeu. Cel ce nu 
ascultă de glasul Bisericii, este în afară de ea: „Cine nu este cu Mine este 

                         
28 Matei 18, 16-17. 
29 Matei 5, 37. 
30 I Corinteni 15, 28. 
31 Vezi Iacov, cap. 2. 
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împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte!” ,32 spune Domnul. 
 
Dreptmăritori creștini, 
Cât de mare este datoria noastră față de Dumnezeu în aceste zile, dar 

şi bucuria este pe măsură! Se cuvine să stăruim în lucrarea a toată virtutea, 
în rugăciune, în înfrânare, în pocăință și în săvârșirea faptelor bune. Avem 
înainte o datorie sfântă fără de care nu vom putea câștiga niciodată 
mântuirea noastră, aceea de a ierta din toată inima celor ce ne greșesc nouă. 
Lumea și timpurile pe care le trăim acum nu se arată întotdeauna a fi 
prielnice facerii de bine, zidirii sufletului. Se aud peste tot gânduri de 
răzbunare, instigare la ură, la nedreptate și la toată necurăția. „Îndrăzniţi! Eu 
am biruit lumea”,33 îi îndeamnă Mântuitorul pe Sfinții Apostoli. Dumnezeu 
a biruit lumea cu iubirea și milostivirea Sa față noi. Să biruiască și în noi 
gândul cel bun pentru ca lăsând deoparte judecata acestei lumi, să 
binechivernisim taina mântuirii noastre. Scris este: „Cât de frumoase sunt 
picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc cele bune!”34 Nu 
numai să vestim pacea, să o săvârşim prin iertare! 

Iată, nouă ni se vestește astăzi mântuirea! Să nu fim nepăsători, ci să 
plinim toate cele de trebuință mântuirii sufletelor noastre, să păstrăm prin 
post şi rugăciune credința și nădejdea că Dumnezeul milei și al milostivirii 
ne va da prilej și nouă să săvârșim în taină bucuria iertării aproapelui nostru 
și așa să aducem slavă lui Dumnezeu, Cel singur bun și iubitor de oameni în 
vecii vecilor! Amin.      

     
 

 
 

                         
32 Matei 12, 30. 
33 Ioan 16, 33. 
34 Romani 10, 15. 
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI 
RECENZII 
 
Pr. lect. dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE, Teologi daco-romani de 

seamă în Cetatea Eternă. Lucrarea mărturisitoare a Sfinţilor 
Ioan Cassian, Dionisie Exiguul şi Ioan Maxenţiu, ediţie bilingvă: 

Română-Engleză, Ed. Mitropolia Olteniei,  
Craiova, 2018, 269 p. 

 
 

Scythia Minor (Dobrogea de azi) a oferit un mare interes ecumenic  
european, fiind un spaţiu de interferenţă religioasă, creştinii de aici 
întărindu-se organizatoric,  paradoxal în confruntarea cu măsurile 
anticreştine, drastice ale lui Diocleţian şi Liciniu. Creştinii daco-romani de 
aici au organizat prima mitropolie a Bisericii Ortodoxe Române în jurul 
anului 500, din rândul lor s-au ridicat personalităţi patristice de anvergură 
europeană. Epoca a fost studiată de teologii I. G. Coman (Scriitori 
bisericeşti din epoca străromană, 1979), Nestor Vornicescu, Scrieri 
patristice în B.O.R. până în sec. XVII. Izvoare, traduceri,  circulaţie, 1983, 
teza de doctorat susţinută la I.G. Coman), Gh. Drăgulin (Cuviosul Dionisie 
Smeritul sau Exiguul, 1987), D. Stăniloae (Scrieri ale călugărilor sciţi daco-
romani din sec. al VI-lea, 2006), Irineu Popa (Iisus Hristos este Acelaşi, ieri 
şi azi şi în veac, 2010, cap. Hristologia Calcedomului după Sinodul de la 
Calcedon), Mihai Diaconescu (Istoria literaturii daco-romane, 2013) etc. 

În continuarea acestor iluştri teologi români, tânărul preot profesor 
universitar craiovean dr. Ioniţă Apostolache tipăreşte în Editura Mitropoliei 
Olteniei, în 2018, în ediţie bilingvă (română şi engleză) o incitantă şi 
necesară lucrare, Teologi daco-romani de seamă în Cetatea Eternă. 
Lucrarea mărturisitoare a Sfinţilor Ioan Cassian, Dionisie Exiguul şi Ioan 
Maxenţiu. Tipărită cu binecuvântarea I.P.S. dr. Irineu, Arhiepiscopul 
Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care-i şi prefaţează cartea cu studiul 
Contribuţia hristologică a monarhilor sciţi după Sinodul de la Calcedon, 
recenta carte este tipărită după alte două lucrări, de asemenea fundamentale, 
ale pr. dr. Ioniţă Apostolache: Hristologie şi mistică în teologia siriacă şi 
Apologetica ortodoxă – mărturisire şi apostolat, ambele apărute în Editura 
Mitropoliei Olteniei, în 2014, respectiv 2017. 

Spre deosebire de abordarea de către Nestor Vornicescu a tuturor 
scrierilor patristice de la Dunărea de Jos în vremea Sfinţilor Părinţi: 
episcopii Tomisului, Teotim I, Ioan, Teotim II, Valentin , Sfântul Ioan 
Cassian, Dionisie Exiguul, Laurenţiu de Novae şi Sfântul Niceta de 
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Remesiana, părinte dr. Ioniţă Apostolache se ocupă doar de teologii care au 
legătură cu Cetatea Eternă şi care au lăsat, cum scrie Ioan G. Coman, 
„pagini originale de teologie sau traduceri din opere teologice din limba 
greacă sau limba latină”, scrise în mare parte „în afara Scythiei Minor, dar 
totdeauna între graniţele Imperiului Roman sau Bizantin”, aceştia fiind 
călugări: Sf. Ioan Cassian, Dionisie Exiguul (cel Mic, Smeritul) şi Ioan 
Maxenţiu. Autorul cărţii, Ioniţă Apostolache, evocă, în spiritul lui I.G. 
Coman, „specificul ecumenicităţii” în scrierile acestora, specific datorat 
întrepătrunderii spirituale între Răsărit şi Apus, precum şi problematica 
theopasită exprimată de călugării scythi prin formula „Unul din Treime a 
pătimit cu trupul pe cruce”. 

Primul teolog daco-roman analizat de pr. dr. Ioniţă Apostolache este 
Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful (c. 100- c. 165), „cel mai de seamă dintre 
apologeţii creştini de limbă greacă din secolul II”. Născut din părinţi 
păgâni, a fost fascinat iniţial de filosofie (stoică, pitagoreică), în care nu a 
găsit răspunsul căutat. Întâlnirea cu un bătrân înţelept i-a îndreptat atenţia 
spre Sf. Scriptură, „singura filosofie sigură şi aducătoare de folos” şi astfel 
devine apologet al Bisericii creştine, misionar şi catehet, întemeietor de 
şcoală de teologie la Roma. Suferă moarte martirică prin decapitare. El a 
consacrat stilul apologetic, prin cele două Apologii şi prin Dialogul cu 
iudeul Tryfan. Prin lucrările sale mărturisitoare, Sf. Justin afirmă că 
Adevărul este Hristos şi prin el descoperă „arta de a trăi virtuos”, în 
creştinism aflându-se „adevărata, singura şi cea mai de folos filosofie”, iar 
„dumnezeiasca lucrare a creaţiei şi mântuirii s-a împlinit prin Iisus Hristos, 
Logosul, Cuvântul veşnic, Înţelepciunea veşnică şi creatoare”. În 
Martirologiu, Sf. Iustin răspunde acuzaţiilor prefectului Romei, Rusticus, cu 
demnitate, întărind adevărata învăţătură şi dogma creştină, definind-o 
explicit: „Cea după care îl preamărim pe Dumnezeul creştinilor, pe care-l 
scoatem dintru început a fi făcătorul şi ziditorul întregii creaţii, văzut şi 
nevăzut, şi Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a fost vestit mai 
înainte de profeţi că va veni şi se va întrupa, vestitorul mântuirii şi 
învăţătorul faptelor bune”. 

Sf. Iustin este readus în actualitate de pr. dr. Ioniţă Apostolache nu 
numai prin gândirea sa doctrinară, dar şi prin rolul şi efectul şcolii teologice 
înfiinţate de el la Roma, unde „a zidit o adevărată instituţie de doctrină 
creştină”, deschisă tuturor spre dialogul privind relaţia dintre cultura greacă 
şi creştinism, aşezând creştinismul antic pe o treaptă supremă, iar 
apologetica greacă influenţând profund pe cea latină. 

Monahul teolog Sfântul Ioan Cassian (c. 350-435) reprezintă, în 
opinia autorului, „imaginea etalon a unei complexe experienţe de viaţă şi 
spiritualitate ascetico-mistică”. „De neam scit”, a slujit la Constantinopol ca 
diacon al Sfântului Ioan Gură de Aur, apoi ca preot în Marsilia, unde a 
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întemeiat două mânăstiri, pentru femei şi pentru bărbaţi. Şi-a îmbogăţit 
experienţa duhovnicească cu monahismul oriental, de la Betleem. Lucrarea 
sa, Despre aşezămintele mânăstireşti, din anul 420, a stat la baza 
organizării, în epoca patristică a monahismului apusean, aşa cum în Răsărit 
acelaşi rol l-a îndeplinit Regulile Sf. Vasile cel Mare. El  face o analiză 
profundă asupra unor idei vehiculate în societate: „cele opt gânduri rele”, 
„duhul mândriei şi al poftei”, „patima întristării”, „slava deşartă”, „duhul 
trândăviei”. Se implică activ în combaterea ereziei lui Nestorie în lucrarea 
Despre Întruparea Domnului, contra lui Nestorie, şapte cărţi, „o apologie 
completă a învăţăturii ortodoxe de credinţă”, cum conchide Ioniţă 
Apostolache. Spre a întări această mărturisire de credinţă de sorginte 
apuseană, Ioan Cassian completează lucrarea cu un adaos, Contra lui 
Nestorie, ambele lucrări constituind „apogeul teologiei cassiene”. Călugărul 
din Scythia Minor, activând o perioadă şi la Roma , este unanim recunoscut 
ca o personalitate marcantă ale primelor veacuri creştine. 

Alt scyth erudit, legat şi de Cetatea Eternă, este Sfântul Dionisie 
Exiguul (c. 470 - c.540), care şi-a început educaţia într-una din mânăstirile 
aflate în Pontul Euxin. A trecut pe la Constantinopol şi ajunge la Roma în 
jurul anului 500, unde a slujit la zece papi. Unul din exegeţii săi, Nestor 
Vornicescu, îl considera „un foarte bun cunoscător al Sfintei Scripturi, 
neîntrecut în mânuirea limbilor greacă şi latină, traducând fluent din una în 
cealaltă, era înţelept şi simplu în atitudinile sale, erudit şi smerit, cu vorbă 
puţină, feciorelnic şi blând, înfrânt la toate”. Era de neam scit, dar avea 
maniere „întru totul romane”. Are o operă impresionantă, traduceri 
aşijderea, mai ales în domeniul dreptului canonic. Este socotit ca întemeietor 
al calendaristicii creştine, numărătoarea anilor făcând-o nu de la Diocleţian, 
precum precursorii săi, ci de la Naşterea lui Iisus, ajutat fiind şi de 
cunoştinţele astronomice ale reformei lui Deceneu. A încreştinat 
calendaristica, aşezând în centrul lumii Persoana lui Iisus. 

Ultimele trei capitole ale cărţii lui Ioniţă Apostolache, Teologi daco-
romani de seamă în Cetatea Eternă, sunt de sinteză. Un capitol tratează 
hristologia călugărilor scythi şi lucrarea lor mărturisitoare în Cetatea Eternă, 
subîmpărţit în: premisele hristologiei theopasite împăratul Justinian şi 
hristologia călugărilor scythi, lucrarea mărturisitoare a călugărilor scythi în 
Cetatea Eternă, theopatiei sismul – o „hristologie apologetică”. Lucrarea 
acestor trei mari teologi, cu un pronunţat specific al spiritualităţii daco-
romane întregeşte şi împlineşte „o pregătire hristologică de aproape un 
secol în Apus, ajutând pe episcopii Romei să aleagă calea cea dreaptă în 
lupta cu ereziile din acele timpurii”. 

Ultimele capitole aşează Hristologia theopasită în contextul 
disputelor pro şi anti-calcedoniene, iar spiritualitatea daco-română este 
prezentată ca argument pentru teologia, filosofia şi cultura românească, 
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„dimensiunea românească a existenţei” fiind exemplificată prin ideile 
filosofice ale lui Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Mircea Vulcănescu, Emil 
Cioran, Petre Ţuţea sau ale teologilor I. Gh. Savin, Gh. Drăgulin, D. 
Stăniloae, I.G. Coman şi Nestor Vornicescu („Întreaga elită culturală 
românească afirmă cu tărie fundamentul creştin al existenţei româneşti”, 
consideră, cu argumente Ioniţă Apostolache). Concluzia generală a 
autorului, după studierea operei celor trei teologi, influenţa lor în 
actualitatea vremii, dar mai ales în posteritate, este că „simbioza daco-
romană a imprimat un puternic specific de mărturisire şi trăire autentic 
creştină în spiritualitatea şi teologia românească”, care a avut o influenţă 
fastă în epoca începuturilor creştine din Europa. 

Aceeaşi concluzie asupra acestei cărţi formulează şi prof. univ. dr. 
Magda Jianu: „tânărul autor demonstrează că viaţa creştină emanată din 
Dacia romanizată a fost extrem de efervescentă, că s-a întemeiat pe valorile 
de credinţă ale lui Iisus, modelate eficient pe o fibră daco-romană care a 
avut un exerciţiu îndelungat în promovarea moralei religioase”. 

Preotul Ioniţă Apostolache (doctorandul I.P.S. dr. Irineu Popa), 
modest prin fire, dar harnic şi profund în studierea religiei adaugă încă o 
treaptă pe scara devenirii sale teologice, o confirmare  binevenită. 

 
TUDOR NEDELCEA1

                         
1 Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopșor” Craiova. 
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Publicată în anul 2017 la Editura Academiei Române, lucrarea 

Libertatea omului la Karl Barth, Emil Brunner și Rudolf Bultmann. O 
evaluare ortodoxă este rodul cercetării academice întreprinsă în anii de 
doctorat de către părintele Mihai Iordache. Susținută la Universitatea din 
București sub îndrumarea prof. dr. Marin Hauser, teza de doctorat a 
părintelui Iordache marchează în peisajul teologiei românești împlinirea a 
500 de ani de la Reforma lui Martin Luther și, în acest sens, oferă o analiză 
solidă a conceptului de libertate umană în opera a trei corifei ai teologiei 
protestante dialectice din secolul al 20-lea.  

În varianta publicată, lucrarea este împărțită în patru capitole 
principale, la care se adaugă o scurtă secțiune introductivă și câteva 
concluzii finale. Cu excepția primului capitol, toate celelalte trei capitole ale 
lucrării au dimensiuni egale și o structură similară: prima parte a fiecărui 
capitol oferă un profil biografic al unuia dintre cei trei teologi protestanți; 
secțiunea centrală explorează, în linii mari, viziunea antropologică a 
acestora; partea finală, care este și cea mai consistentă, prezintă, pe rând, 
noțiunea de libertate umană la Karl Barth, Emil Brunner și Rudolf 
Bultmann. 

Cercetarea întreprinsă de părintele Iordache se deschide cu un 
capitol în care autorul se concentrează asupra conceptului de libertate umană 
așa cum a fost acesta definit în contextul Reformei din secolul al 16-lea. 
Scopul principal al acestui capitol este de a evidenția faptul că viziunea 
despre libertatea omului în teologia dialectică a secolului al 20-lea este 
înrădăcinată în solul mai larg al gândirii antropologice inaugurată în anii 
Reformei de către principalii săi reprezentanți: Martin Luther, Jean Calvin și 
Ulrich Zwingli. Capitolul I se evidențiază prin capacitatea autorului de a 
prezenta un volum masiv de informații într-o manieră concisă și clară. 

Cel de-al doilea capitol al lucrării investighează teologia libertății 
omului în principalele scrieri ale marelui gânditor protestant Karl Barth, 
oferind cititorilor o analiză laborioasă a unei teme fundamentale din opera 
teologului de la Basel. Secțiunea introductivă a capitolului punctează 
principalele momente din traiectoria biografică a teologului elvețian și 
subliniază coordonatele de bază ale gândirii barthiene în opoziție cu teologia 
protestantă liberală a secolului al 19-lea, față de care Barth se distanțează 
treptat prin elaborarea a ceea ce avea să primească în literatura de 
specialitate apelativul de ‘teologia dialectică’, ‘neo-ortodoxia protestantă’ 
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sau ‘teologia Cuvântului lui Dumnezeu’. Centrul de gravitație al celui de-al 
doilea capitol se regăsește atât în secțiunea antropologică, în care autorul 
prezintă elementele antropologiei barthiene, dar mai ales în partea finală, 
unde tema libertății umane în opera teologului de la Basel este expusă în 
mod detaliat și evaluată într-o cheie ortodoxă. Conform autorului, teologia 
lui Karl Barth se opune oricărei sinonimii între noțiunea de libertate umană 
și conceptul de liber arbitru: libertatea umană nu reprezintă posibilitatea 
alegerii, ci starea existențială de supunere și ascultare necondiționate față de 
Dumnezeu. În viziunea barthiană, conceptul de libertate este inextricabil 
legat de cel de responsabilitate a omului față de propria persoană și față de 
celelalte ființe. A fi liber se traduce în teologia lui Karl Barth prin a fi 
responsabil. Dincolo de expunerea sistematică a unei teme barthiene deloc 
ușor de expus sub toate nuanțele și implicațiile ei, contribuția majoră a 
autorului în acest capitol constă în efortul reușit al acestuia de a analiza 
subiectul libertății umane în teologia lui Karl Barth în contrast și dialog cu 
viziunea ortodoxă asupra aceleiași teme dogmatice. Apelând la scrierile Sf. 
Părinți și la remarcile unor gânditori răsăriteni contemporani precum 
părintele Dumitru Stăniloae și Pavel Evdokimov, autorul surprinde faptul 
că, în teologia ortodoxă, noțiunea de libertate umană nu constă atât în 
supunerea necondiționată față de Dumnezeu, cât în valențe sale mai adânci 
legate de procesul sfințirii și îndumnezeirii omului. 

Cercetarea asupra temei libertății umane în teologia dialectică 
protestantă continuă în capitolul al treilea al lucrării prin descifrarea viziunii 
lui Emil Brunner asupra conceptului antropologic menționat. Teolog 
profund, cu o influență ce a depășit granițele propriei confesiuni, Brunner a 
contribuit decisiv, alături de Karl Barth, la revigorarea Protestantismului 
secolului trecut și la reconfigurarea acestuia în parametrii hristologiei. Fără 
a se abate de la structura deja menționată, capitolul al treilea al lucrării oferă 
inițial o schiță biografică a teologului de la Zürich, urmată de o secțiune 
dedicată antropologiei acestui gânditor protestant și de o amplă radiografie, 
în cheie ortodoxă, a conceptului de libertate umană în opera brunneriană. 
Pentru Brunner, după cum remarcă autorul, conceptul de libertate ocupă un 
loc central în arhitectura teologiei sale. Deși creat de Dumnezeu, omul se 
află, ca urmare a îndepărtării de Creatorul său și a neascultării față de 
Acesta, într-o stare păcătoasă și lipsită de libertate. Pentru a-și redobândi 
starea de libertate, se cere din partea persoanei umane supunere si ascultare 
totală față de Dumnezeu. Libertatea este, astfel, condiționată și dependentă 
de supunerea necondiționată a omului față de Dumnezeu. Ca și pentru Karl 
Barth, pentru teologul de la Zürich, libertatea nu include liberul arbitru și nu 
are nimic de-a face cu posibilitatea omului de a alege între două sau mai 
multe opțiuni. Brunner consideră că liberul arbitru este consecința păcatului, 
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iar libertatea adevărată o reprezintă doar existența persoanei umane în 
supunere și dragoste față de Dumnezeu. 

Capitolul final al lucrării este dedicat lui Rudolf Bultmann, unul 
dintre cei mai controversați și criticați teologi protestanți ai secolului trecut. 
Devenit celebru prin teoria demitologizării Bibliei, Bultmann a fost privit cu 
suspiciune și în cercurile protestante, teoria acestuia fiind atacată chiar de 
teologi precum Karl Barth și Emil Brunner. Urmând cu fidelitate structura 
capitolelor anterioare, autorul deschide cercetarea despre Bultmann cu 
informații referitoare la viața și activitatea teologului de la Marburg. 
Secțiunea despre antropologia lui Bultmann este urmată de o amplă 
prezentare a conceptului de libertate umană în scrierile acestuia, oferind o 
analiză critică a modului în care teologul german abordează teme precum 
responsabilitatea creștină, liberul arbitru, supunerea necondiționată, credința 
și justificarea. Particularitatea teologiei libertății la Rudolf Bultmann constă 
în aceea că, spre deosebire de Barth și Brunner, prioritară este dimensiunea 
socială și politică a libertății persoanei umane. Această dimensiune practică 
a libertății îl conduce pe Bultmann la dezvoltarea unei viziuni teologice în 
care responsabilitatea umană în interiorul societății dobândește o importanță 
cu totul specială, în timp ce aspectul interior și spiritual al libertății umane 
devine secundar. Așa cum concluzionează autorul, cu toate că sursele 
creștine au avut o influență principală asupra viziunii lui Bultmann despre 
libertatea omului, teologul de la Marburg rămâne tributar atât gândirii 
filozofice stoice, cât și existențialismului lui Martin Heidegger. 

Dat fiind subiectul expus în paginile acestei cărți, lucrarea părintelui 
Iordache are o dublă importanță în peisajul teologiei românești: 

În primul rând, lucrarea poate fi încadrată în curentul mai larg care 
inițiază în spațiul ortodox mutarea discuțiilor teologice dinspre ecleziologie 
spre antropologie. În contextul apariției mișcării ecumenice și al migrației 
masive în spațiul occidental a teologilor ortodocși ruși, care au reflectat în 
scrierile lor în mod substanțial și constant asupra învățăturii despre Biserică, 
secolul trecut a fost denumit ca fiind secolul ecleziologiei în teologie. 
Preocuparea ecleziologică a devenit primordială în secolul al 20-lea atât 
pentru teologii ortodocși, cât și pentru cei catolici și protestanți. Fără a 
abandona reflecțiile despre natura, rolul și semnificația Bisericii, mileniul al 
treilea, caracterizat prin urbanizare, globalizare, secularizare, evoluție 
tehnologică și discuții intense asupra trans-umanismului și al inteligenței 
artificiale, cere ca teologia să își canalizeze atenția din ce în ce mai mult 
asupra problemelor legate de antropologie. Cu toate că lucrarea părintelui 
Iordache nu reflectă asupra teologiei libertății umane ca răspuns la 
numeroasele provocări contemporane adresate antropologiei creștine, 
importanța acesteia constă în faptul că aduce în discuție o temă care merită o 
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atenție deosebită din partea teologilor creștini ortodocși în contextul 
transformărilor sociale, culturale, politice și economice recente. 

În al doilea rând, lucrarea se remarcă prin arta de a pune în dialog 
viziunea protestantă despre libertatea umană cu perspectiva ortodoxă. În 
contextul în care teologia ortodoxă, ca urmare a direcției propuse de 
mișcarea neo-patristică din secolul al 20-lea, a acordat prioritate cercetării 
propriilor izvoare și surse, plasând pe un loc secund interacțiunea cu 
teologia romano-catolică și protestantă, lucrarea părintelui Iordache 
reușește, în mod creativ și cu distanța critică necesară unui astfel de demers, 
să dea un impuls benefic cercetării în spațiul ortodox românesc a operelor 
unor teologi emblematici ai celorlalte confesiuni creștine. Puține sunt în 
teologia ortodoxă românească lucrările dedicate unui astfel de efort 
ecumenic. În acest sens, lucrarea contribuie la o mai bună cunoaștere a 
teologiei protestante în spațiul ortodox românesc și la inițierea unor punți de 
conversație ecumenică între două viziuni teologice diferite cu privire la o 
temă de interes general.  

În concluzie, lucrarea părintelui Iordache reprezintă o contribuție 
importantă la literatura de factură ecumenică referitoare la problema 
libertății umane și un instrument de lucru absolut necesar tuturor celor 
interesați de o reflecție ortodoxă  competentă asupra unei teme 
antropologice actuale. Scrisă într-un stil academic elegant și clar, lucrarea 
părintelui Iordache este o invitație la dialog ecumenic, cunoaștere și 
îmbogățire reciprocă între tradiții creștine încă separate.  

 
Dr. VIOREL COMAN1 

                         
1 Universitatea Catolică din Leuven, Belgia, Facultatea de Teologie și Studii Religioase. 




