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STUDII 
 

Perspectiva eshatologică a timpului mântuirii oamenilor în 
contextul veşniciei 

 
 

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

 
Cuvinte cheie: eshatologie, înviere, mântuire,  

Sf. Maxim Mărturisitorul 
Keywords: eschatology, resurrection, salvation,  

Saint Maximus the Confessor 
 

Perspectiva eshatologică asupra timpului aduce în prim plan statutul 
nostru de pelerini în această lume, cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: „Nu 
avem aici cetate stătătoare”.2 În acest context timpul eshatologic al 
Împărăţiei este un timp al pocăinţei, al prefacerii minţii şi al modului de a fi 
al omului.3 Tocmai în acest timp ne-a fost promisă de Dumnezeu mântuirea, 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Evrei 13, 14. 
3 Există o deosebire totală între timpul mântuirii noastre şi timpul ciclic. Acesta din urmă 
este o expresie clară a neputinţei umanităţii căzute în păcat şi în moarte de a surprinde 
valoarea infinită a vieţi pentru Împărăţia lui Dumnezeu. În societatea secularizată, 
ciclicitatea la care cheamă Nietzsche şi Feuerbach a devenit expresia aroganţei umane în 
faţa evidenţei şi a înfrângerii ireversibile a omului de către un sistem reductiv la acumularea 
plăcerii şi la evitarea durerii, după cunoscuta expresie a Sfântului Maxim Mărturisitorul. 
Revelaţia divină însă în istorie şi Biserica Mântuitorului Hristos au combătut necontenit 
această tendinţă a umanităţii de a nega moartea şi învierea. Sfânta Scriptură cheamă 
oamenii la pocăinţă şi la reiterarea valorilor nevăzute care guvernează viaţa, iar Sfinţii 
Părinţi (A se vedea FERICITUL AUGUSTIN, Cetatea lui Dumnezeu, XII, 10-20) continuă 
să arate că Dumnezeu dă oamenilor posibilitatea să se apropie de acestea, oferindu-le darul 
Duhului Sfânt. Mircea Eliade va elabora o adevărată hermeneutică a timpului mitic 
recuperabil prin cult în religiile cosmice: eterna reîntoarcere din timpul corosiv al 
prezentului se poate face numai retroactiv, intrând într-o temporalitate ciclică. Această 
temporalitate este ambivalentă în comunitatea arhaică: repetiţia ciclică e reîntoarcere în 
paradisul originar. Omul primitiv percepe timpul ca pe clipa aurorală a creaţiei: imediatul 
recurge la cosmogeneză pentru a se restaura. Gestul demiurgic este repetat ciclic şi ritmic 
pentru a vindeca lumea de moarte, cerul se apropie de pământ.  
Nici timpul filosofic nu este departe de timpul ciclic, el este de cele mai multe ori o 
irealitate a cărei inconsistenţă duce spre moarte. În cultura greacă, timpul ca viaţă trecătoare 
a fost la început personificat fiind agent al cosmogoniei şi atotdevorator (E. ZELLER, A 
History of Greek Philosophy, trad. S. F. Alleyne, London, 1881, I, 468-69). Cât priveşte 
Eonul (αιων) acesta a însemnat la început, în accepţiunea nefilosofică, durata vieţii unui 
om. Parmenide nega naşterea în adevărata fiinţă şi de aici negarea distincţiilor temporale de 
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deşi este un timp al încercărilor  şi al mărturisirii pentru a ajunge la o jertfă 
plăcută lui Dumnezeu.4 Deci, pe de o parte putem vorbi de un timp al 

                                                               
trecut şi viitor în fiinţa şi simultaneitatea prezentului continuu. Aristotel va interpreta eonul 
ca dăinuire nesfârşită: „eonul cuprinde întregul timp la infinit” (De coelo, I, 279a). 
Distincţia dintre timp şi eon apare explicită la Platon în Timaeus (37d). După filozof timpul 
este creat pentru a sluji de imagine a stării ideilor care nu au nicio geneză (IOANNIS E. 
ANASTASIOU, Temps et eschatologie chez les Peres grecs, în Temps et eschatologie, 
Données bibliques et problematiques contemporaines, Editions du Cerf, Paris, 1993, p. 84). 
Eonul este deci „modul de existenţă” al fiinţei după expresia lui Plotin (Eneade III, 7, 4). 
Prin urmare, dacă Platon vede timpul ca pe o icoană a eternităţii al cărei sfârşit este marea 
ardere universală, Aristotel va fi cel care va comprima ideile în noţiunea de Θεος 
Dumnezeu, sursa nemişcătoare a mişcării. Astfel, timpul în viziunea stagiritului era tot de 
natură relaţională şi derivativă, inseparabil de mişcare. Această sinteză aristotelică dintre 
eleatism şi heracliteism va duce la nemişcarea parmenidiană a Primului Mişcător şi 
subsecvent în curgerea heraclitiană a lumii vizibile, ceea ce înseamnă că cele patru 
elemente ale materiei sunt într-o permanentă mutaţie şi amestec. Acest raţionament îl 
determină pe Stagirit să definească prezentul (clipa) ca limită a două nefiinţe (Fizica IV, 
219a 24, în cartea lui JEAN YVES LACOSTE, Timpul – o fenomenologie teologică, Ed. 
Deisis, Sibiu, 2005, p. 9). Prin această afirmare a înlănţuirii clipelor, clipa însăşi primeşte 
calitate nu doar de hotar între două nefiinţe, ci ea e început al viitorului şi sfârşit al 
trecutului. Această consistenţă a clipei îi conferă o obiectivitate care va fi dezbătută în 
întreaga gândire antică (R. SORABJI, Time, Creation and the Continuum. Theories in 
Antiquity and the Early Middle Ages, London, 1983). 
Ideea unui timp circular a fost continuată de Stoici, pentru care fiecare ciclu al universului 
îşi urmează calea şi apoi este absorbit în focul originar. Astfel, sfârşitul unui ciclu este 
naşterea unui nou ciclu cosmic, orice moarte este naştere şi toate evenimentele ciclului 
trecut vor fi reconstituite în cel nou. Stoicii vor observa de asemenea dificultatea logică a 
ideii de prezent şi paradoxul timpului.   
Neoplatonismul este în sfârşit cel care va fundamenta ideea emergenţei ontologice şi a 
emanaţiei universale. Unicul inefabil al lui Plotin, deşi nemişcător, permite schimbarea şi 
timpul în domeniile sale inferioare. Fără să răspundă la întrebarea în ce ipostază a fiinţei 
emanate ia fiinţă timpul, Plotin consideră că zonele superioare ale fiinţei sunt neatinse de 
timp. El încearcă disperat să relaţioneze lumea temporală de cea veşnică prin procesul de 
degradare succesivă şi progresivă a fiinţei. Dar, această emanaţie, întrevăzută şi de Platon 
în conceperea de către el a lumii schimbătoare şi relative, ca imagine a ideilor 
neschimbătoare şi absolute, este concentrată în noutatea lui Plotin: conturarea ideii de timp 
ca măsură a schimbării. În acest context, timpul plotinian apare la al doilea nivel al 
emanaţiei din Fiinţă, împreună cu Sufletul Lumii, adică receptaculul sufletelor individuale. 
Împotriva acestor tendinţe şi încercări nereuşite ale timpului ciclic din gândirea elenistă au 
răspuns Sfinţii Părinţi care au afirmat cu precizie calitatea creată a timpului şi eternitatea lui 
Dumnezeu. Astfel ei au reuşit evitarea predestinării omului, printr-o complexă sinergie între 
har şi libertate în persoana umană. Aşa cum am văzut mai sus, libertatea nu se confundă cu 
liberul arbitru, ci este extensia omului spre Dumnezeu, vocaţia împlinirii chipului său divin 
prin asemănarea cu Dumnezeu şi temei al epectazei nesfârşite spre lumina necreată a 
Duhului Sfânt. Această viziune a libertăţii este cu neputinţă de susţinut fără a afirma 
existenţa şi lucrarea în lume a Învierii Mântuitorului şi a Împărăţiei lui Dumnezeu, care 
împlinesc şi desăvârşesc pe om. 
4 Ioan 16, 2. 
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răbdării lui Dumnezeu, faţă de păcătoşi,5 iar pe de altă parte de un timp al 
aşteptării lui Dumnezeu, deoarece El „stă la uşă şi bate”, aşteptând 
comuniunea noastră cu El.6 Faptul că Domnul ne aşteaptă şi ne apropie de 
El dovedeşte că El prin timp ne oferă o nouă înţelegere a eshatologiei, 
bineînţeles în cadrul unei vieţi noi pe care El a inaugurat-o odată cu venirea 
sa în lume.7 Astfel, avem putinţa să înţelegem timpul ca un dar a lui 
Dumnezeu în care persoana umană este ridicată la cel mai înalt grad. În 
acest timp omul are posibilitatea să înainteze în comuniune cu Dumnezeu 
până dincolo de timp, în veşnicie.8 Prin urmare, dacă omul este conştient de 

                         
5 II Petru 3, 9. 
6 Apocalipsă 3, 20. 
7 Timpul reprezintă, desigur, intervalul dintre chemarea lui Dumnezeu şi răspunsul omului, 
spaţiu care arată că el trebuie interpretat personal şi înţeles în taina comuniunii dintre noi şi 
Dumnezeu. Rădulescu Motru, prin teoria personalismului energetic, face o distincţie între 
timp şi destin. El atribuie o caracteristică personalistă a destinului care se diferenţiază de un 
timp monoton, liniar şi opac la orice deschidere spre transcendenţă. Bineînţeles că nu 
trebuie înţeles destinul lui C. Rădulescu Motru ca fiind acel destin al lumii antice, 
caracterizat de zădărnicie şi fatalitate. Prin destin el înţelege un timp subiectivizat care 
leagă organic viaţa lăuntrică a omului cu evenimentele din univers. Mai mult, conceptul de 
„destin” utilizat de Motru arată dimensiunea transcendentă a timpului şi preeminenţa 
subiectivului faţă de obiectiv. După autorul nostru „Subiectivul nu mai apasă asupra 
destinului ca o meteahnă care îl face să apară ca nepotrivită cercetării ştiinţifice, ci 
subiectivul care se leagă de destin este doar un indiciu că destinul este mai adânc în suflet, 
de cum este timpul, şi ca atare mai concret şi mai primitiv. Destinul este mai subiectiv, faţă 
de timp; în consecinţă: mai legat de totalitatea sufletului omenesc, de cum este timpul. Mai 
legat fiind de totalitatea sufletească, raportul între el şi timp în ceea ce priveşte 
fundamentarea lor se inversează: nu din cunoştinţa timpului ne vom lămuri asupra 
destinului, ci din cunoştinţa destinului vom avea lămuriri asupra timpului”. 
8 Părintele Stăniloae consideră că timpul şi mişcarea fac parte din realităţile specifice 
creaţiei nedesăvârşite, fără ca acestea să fie văzute ca realităţi negative sau păcătoase, ci ca 
mediatori spre eternitatea lui Dumnezeu. Pentru a ne da mai bine seama de acest fapt, să ne 
gândim la importanţa Înomenirii Fiului lui Dumnezeu, act prin care creaţia temporală este 
primită în eternitatea lui Dumnezeu. În acest cadru timpul este străbătut de iubirea 
dumnezeiască şi de lucrarea mântuitoare a omului prin jertfa crucii şi prin Învierea Fiului 
lui Dumnezeu înomenit. 
În mentalitatea impusă de tehnologia modernă timpul personal este aproape eliminat. Omul 
de astăzi, prin prisma unor măsurători cât mai exacte, pune timpul în slujba 
pragmatismului, şi prin urmare acesta îşi pierde semnificaţia de chemare divină spre 
mântuire. Dar timpul, ca o componentă a persoanei, este legat de viaţa concretă a persoanei 
umane, fără ca să se autonomizeze. Omul, ca să răscumpere vremea mântuirii sale, trebuie 
inevitabil să se deschidă către Dumnezeu şi către confraţii săi, adică să fie indisolubil legat 
de planul lui Dumnezeu, de mântuirea oamenilor şi de transfigurarea lumii. Numai 
înţelegând timpul în acest fel, omul se desăvârşeşte şi se deschide întru totul veşniciei. 
Psalmistul ne îndeamnă să ne rugăm lui Dumnezeu să ne înveţe „să socotim bine zilele 
noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înţelepciune” (Ps 89, 14). Aşa că timpul omului de 
astăzi, cum spuneam, este raţionalizat şi industrializat, iar chemarea lui nu mai este nici 
măsurată şi nici înţeleasă. Deci, omul în timpul mecanicist este fără de timp al mântuirii, 
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chemarea lui spre comuniune cu Dumnezeu şi spre veşnicie atunci înţelege 
timpul ca o chemare spre desăvârşire şi evident spre sfinţirea timpului 
mântuirii sale. În acest context, timpul său este un timp al sfinţeniei cuprins 
în coordonatele eshatologice ale prezentului trăit în comuniune cu Duhul 
Sfânt în Biserică. Tocmai de aceea sfântul este simbol al veşniciei prezente 
în timp, aşa cum era Melchisedec din Sfânta Scriptură: „fără tată şi fără 
mamă”, ca unul ce „n-are nici început zilelor, nici sfârşit vieţii”,9 pentru că a 
făcut din timpul prezent un timp la veşniciei. Aceste expresii scot în 
evidenţă faptul că Melchisedec şi-a depăşit propria condiţie pământească şi 
a ajuns la asemănarea cu Dumnezeu cel veşnic, prin sfinţenie. Sfântul 
Grigorie Palama, spunând că omul sfânt ajunge la îndumnezeire prin har şi 
transfigurează timpul în veşnicie, afirmă de fapt că timpul îi devine „fără 
început şi fără sfârşit”. Deci, după spusele Sfântului Grigorie, prin harul 
Duhului Sfânt omul se împărtăşeşte în timp de slava veşnică prin rugăciune 
şi iese din firea sa naturală, devenind din efemer-veşnic şi din om muritor, 
om nemuritor. Ca atare, omul, răscumpărând timpul existenţei sale 
pământeşti, ajunge să devină fiinţă eshatologică, aici şi în veşnicie, silindu-se 
să ducă o viaţă îngerească încă din lumea aceasta şi, desigur, să preguste 
dulceaţa vieţii veşnice încă de aici. Acest fel de viaţă duhovnicească, opusă 
unei atitudini pasive, are în vedere sfatul Sfântului Apostol Pavel adresat 
efesenilor: „Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, 
ci ca cei înţelepţi, răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt. Drept aceea, 
nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului”.10 Sensul 
verbului a răscumpăra din acest pasaj arată cât de mult omul trebuie să 
folosească toate mijloacele şi ocaziile pentru a scoate tot ceea ce este bun 
din acest timp pe care ni l-a dat Dumnezeu pentru a-l folosi pentru 
mântuirea lui. Aşadar, omul, când răscumpără vremea, înseamnă că intră în 
comuniunea infinită cu Dumnezeu şi trăieşte din plin perspectiva 
eshatologică a timpului său. 

Desigur, Dumnezeu Creatorul, cum ne învaţă Sfânta Scriptură, 
dăruieşte întreg timpul creaturii Sale precum şi posibilitatea ca să 
dobândească veşnicia. Cuvântul prin care s-au făcut toate e Cuvântul veşnic, 
„Cuvântul Domnului rămâne în veac”, cum spune Psalmistul. Aceasta 
dovedeşte că tocmai El este legătura dintre timp şi eternitate. Fericitul 
Augustin spunea: „Tu ne chemi, Doamne să înţelegem Cuvântul, rostit 
veşnic de Tine, şi prin Care toate lucrurile sunt rostite veşnic. Pentru că 
ceea ce a fost rostit nu s-a sfârşit, urmând alte rostiri, ci toate lucrurile 

                                                               
supus analizei ştiinţifice şi lipsit de orice fundament subiectiv. 
9 Evrei 7, 3. 
10 Efeseni 5, 16-17. 
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deodată pentru totdeauna”.11 În acest context creaţia lumii apare clar ca 
operă a Cuvântului, cum precizează Sfântul Ioan Evanghelistul : „Toate prin 
El s-au făcut şi fără de El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut”.12  Aceasta ne 
arată că facerea lui Dumnezeu este temeiul unei legături intime de iubire 
între creatura vorbitoare, rostitoare de cuvinte (rostrum – gură în limba 
latină) şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce este Începutul şi Rostul întregului 
univers. „În acest început Dumnezeule, continuă Augustin, ai făcut cerul şi 
pământul, în Cuvântul Tău, în Fiul Tău, în Puterea Ta, în Înţelepciunea Ta, 
în Adevărul Tău – In hoc principio fecisti, deus, caelum et terram, in verbo 
tuo, in filio tuo, in virtute tua, in sapientia tua, in veritate tua, miro modo 
dicens et miro modo faciens”.13 Actualitatea istoriei integrale în gândirea 
eternă a lui Dumnezeu este în fapt, temeiul iubirii Sale personale pentru noi 
şi izvorul de sens al providenţei, ca grijă părintească pentru lume: „Anii Tăi 
sunt o zi, şi Ziua Ta nu e zilnic, ci astăzi, pentru că astăzi al Tău nu e urmat 
de mâine sau precedat de ieri. Astăzi al Tău e eternitatea, căci ai zis: Fiul 
Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut. Tu ai făcut toate vremurile - anni tui 
dies unus, et dies tuus non cotidie, sed hodie, quia hodiernus tuus non cedit 
crastino; neque enim succedit hesterno. hodiernus tuus aeternitas: ideo 
coaeternum genuisti, cui dixisti: ego hodie genui te, omnia tempora tu 
fecisti”.14 Deci, Dumnezeu cere şi primeşte de la oameni în timp un răspuns 
veşnic, prin care ei se dăruiesc total lui Dumnezeu, umplându-se în schimb 
de eternitatea Lui. Când Mântuitorul Hristos recapitulează istoria prin 
naşterea, răstignirea şi Învierea Sa, El îi dă lumii un sens adecvat mişcării ei 
spre veşnicie, o dinamică împletită evident cu eshatologia ca prin ea să se 
concretizeze aşteptarea Lui. Ca atare, Fiul lui Dumnezeu înomenit Care 
poartă toate veacurile, dirijează timpul şi conduce lumea spre îndumnezeire, 
astfel că eshatologia, fiind prezentă în viaţa actuală, nu ţine atât de sfârşitul 
lumii, ci reprezintă fermentul care dospeşte aluatul istoriei. Desigur, 
eshatologia nu marchează nici sfârşitul existenţei umane şi nici n-are în 
vedere evenimentele premergătoare parusiei, dimpotrivă ea se referă la 
transfigurarea lumii dincolo de timpul istoric, ca speranţă a oamenilor înspre 
viaţa creştină înduhovnicită, aptă pentru a fi vrednică de Împărăţia 
cerurilor.15 Aşa că eshatologia, ca sens al morţii şi al Învierii Domnului, 
reprezintă posibilitatea pe care Dumnezeu a dat-o omului în Duhul Sfânt şi 
în Biserică să dorească după Dumnezeu şi după veşnicie. Astfel, omul în 

                         
11 AUGUSTIN, Confesiuni XI, 7, Desclée de Brouwer, Paris, 1962, p. 41. 
12 Ioan 1, 4. 
13 Confesiuni XI, 9. 
14 Confesiuni, XI, 13, 16. 
15 MARTIN ANTON SCHMIDT, Temps et eschatologie chez les Peres latins, în Temps et 
eschatologie, Données bibliques et problematiques comtemporaines, Editions du Cerf, 
Paris, 1994, p. 101 
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acest context poartă în sine simţirea duhovnicească a harului prin care tinde 
mereu după Dumnezeu şi doreşte să se unească cu El în veşnicie.16 Când 
Mântuitorul a vorbit despre această taină a zis: ,,Adevăr, adevăr spun vouă: 
cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică 
şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat după moarte la viaţă”.17 

Prin urmare oricine se nevoieşte prin credinţă şi fapte bune şi se 
împărtăşeşte cu Sfintele Taine în Biserică, poate să depăşească timpul istoric 
şi să ajungă la înviere, primind încă de pe pământ arvuna Împărăţiei ce va să 
fie, cum ne spune Domnul: ,,Adevăr, adevăr zic vouă: vine ceasul, şi acum 
este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor 
învia”.18 Aceasta pentru că Dumnezeu, în atotştiinţa Sa, cunoştea de mai 
înainte că omul avea să cadă în păcat, aşa că a plănuit din veşnicie ca prin 
Fiul Său să-l ridice din stricăciune şi moarte pe cel creat după chipul Său.19 
Evident şi omul, la rândul lui, trebuie să se despartă cu repeziciune de viaţa 
materială şi să se îmbrace în Hristos Cel nemuritor, căci altfel separarea 
sufletului de trup îi devine chiar foarte înfricoşătoare. Ca exemplificare a 
acestui fapt redăm un pasaj din slujba înmormântării unde se spune că 
sufletul are mare luptă când se desparte de trup: ,,Vai câtă luptă are sufletul 
când se desparte de trup! Vai, cât lăcrimează atunci, şi nu este cine să-l 
miluiască pe dânsul”.20 Tot în această slujbă se mai spune, iarăşi: ,,Plâng şi 
mă tânguiesc când mă gândesc la moarte şi văd în morminte frumuseţea 
noastră cea zidită după chipul lui Dumnezeu zăcând: grozavă, fără mărire 
şi fără chip…”.21 Chiar Mântuitorul, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul, 
deplânge acest moment când a lăcrimat văzându-l pe Lazăr mort. Desigur, 
El a plâns nu din alt motiv, ci pentru că a văzut pe omul făcut după chipul 
Său intrat în putrefacţie, în această stare de degradare. Iudeii socoteau că 
lăcrimează pentru moartea lui Lazăr, dar El lăcrima din milă pentru toată 
firea omenească, plângând nu numai pe Lazăr, ci cugetând la vechea 
întâmplare, când toată firea omenească a ajuns sub moarte, căzând cu 

                         
16 Fericitul Augustin spunea într-una din meditaţiile sale: „Ne-ai făcut pentru Tine Doamne 
şi neliniştit este sufletul nostru până ce se va odihni întru Tine”. Alexander Schmemann 
spunea că: ,,omul este o fiinţă care are forme, însă el are forme după Dumnezeu. În acest 
sens omul este un homo-sapiens, homo faber, însă înainte de toate un homo adorans, care-l 
vrea pe Dumnezeu” (La vie du monde, New York, 1963, p. 15-16). 
17 Ioan 5, 24. 
18 Ioan 5, 25. 
19 „Ca răutatea să nu fie fără de sfârşit, ci din iubire de oameni, ca un Dumnezeu al 
părinţilor noştri, a poruncit amestecului şi împreunării acesteia şi acestei negrăite legături 
a Sa, prin vrerea Sa, cea dumnezeiască să se desfacă şi să se risipească…”. (Molitfelnic, 
Rânduiala înmormântării mirenilor, Rugăciunea de iertare, p. 215). 
20 IDEM, Rânduiala înmormântării mirenilor, stihurile glas 2, p. 209. 
21 IDEM, glasul 8, p. 211. 
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dreptate sub pedeapsa aceasta.22 Deci, Domnul Se umple de milă în mod 
cuvenit, şi suspină pentru nenorocirile noastre. „Căci dacă n-ar fi lăcrimat 
pentru noi, subliniază Sfântul Chiril al Alexandriei, nu s-ar fi desfiinţat 
lacrima mea şi dacă n-ar fi dat firii noastre puterea să învingă foamea, n-ar 
fi îngăduit, din compătimire, trupului să se îndurereze până la lacrimă 
pentru a ne fi pildă nouă”. 

Dar ca să ne dăm mai bine seama de această mare şansă a omenirii, 
să ne gândim la ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu S-a 
făcut, după cum ştim, om, adică a luat firea omenească şi a unit-o cu firea 
Sa divină în Persoana Sa. El n-a ţinut aceste firi numai într-o alăturare 
exterioară, ci a făcut ca firea Lui omenească să biruiască anumite slăbiciuni 
ale ei (de exemplu foamea), alteori a lăsat-o să-şi manifeste aceste slăbiciuni 
într-un mod curat şi folositor (de exemplu: plânge din milă pentru oameni). 
În felul acesta, Mântuitorul S-a arătat ca Dumnezeu şi în primul caz, şi în cel 
de-al doilea, ceea ce înseamnă că viaţa veşnică este rodul şi încununarea 
credinţei în El, şi aceasta nu vine altfel sufletului omenesc decât prin jertfa 
şi Învierea Lui. Deci, fiind Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu prin care noi am 
fost creaţi, numai din El ne vine viaţa dumnezeiască, fără sfârşit, şi existenţa 
noastră fericită în comuniune cu El. Dacă toţi vom învia, indiferent dacă 
credem în El sau nu, se înţelege de la sine că toţi vom învia în Hristos, iar 
viaţa adevărată şi fericită nu va fi alta decât în viaţa Lui şi în iubirea Lui 
veşnică. Ca atare, chiar dacă vrem sau nu vrem, numai în Domnul Cel înviat 
este Viaţa completă, infinită, El fiind cu adevărat Viaţa prin Sine, Care nu 
poate sfârşi niciodată. De asemenea, fiind Cuvântul Tatălui, prin Care ni se 
comunică viaţa divină la nesfârşit, într-un mod accesibil nouă, El înviază din 
morţi pe toţi cei din veacuri adormiţi. Este adevărat că şi sfinţii, care au 
primit făgăduinţele vieţii şi harul Sfântului Duh, mor, însă moartea acestora 
nu este decât un accident, căci Hristos Domnul le-a îngăduit numai puţin să 
moară, ca apoi să le dea harul învierii şi să-i urce imediat în slava Sa. În 
felul acesta, Dumnezeu Îşi manifestă dragostea Lui pentru noi, revărsându-se 
permanent în sufletele celor aleşi până la învierea de obşte. Întru final, la 
sfârşitul veacurilor, toţi cei care au crezut în El şi au împlinit poruncile Sale 
                         
22 Moartea e cea mai cumplită tragedie pentru oameni, spune părintele Stăniloae. Chiar 
Dumnezeu trăieşte mila pentru oameni din pricina ei. De aceea El Însuşi Şi-o însuşeşte 
pentru a o birui, sau intră în ea pentru ca noi să nu rămânem în ea. Ea chinuieşte pe om şi 
înainte de a se produce. Hristos o asumă, o aşteaptă, o primeşte, dar nu rămâne în ea, ci o 
face trecere la viaţa veşnică fericită pentru Sine şi pentru cei ce se unesc prin iubire cu El şi 
cu ceilalţi. Moartea e biruită de iubire, de bucuria iubirii de Dumnezeu Cel iubitor de 
oameni. Iisus, plângând pentru moartea lui Lazăr, include în plânsul Său pe toţi oamenii, 
din milă pentru ei. Şi aceasta L-a făcut să ia moartea pentru ca s-o învingă. Moartea Lui e 
unită cu mila pentru oameni. Deci, datorită iubirii Lui nemărginite El trăieşte o durere 
îndoită, şi prin aceasta învinge moartea (SF. CHIRIL al ALEXANDRIEI, Comentariu la 
Evanghelia Sfântului Ioan..., p. 522, nota 1414). 
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se vor bucura de toate bunătăţile cele gătite lor de la facerea lumii. 
Revenind la Mântuitorul şi la învierea lui Lazăr, Domnul, spunând 

Martei: „Chiar dacă va muri, va trăi”,23 reţinem că El nu desfiinţează 
moartea în veacul acesta, ci o lasă să acţioneze chiar şi împotriva celor 
credincioşi, dar numai ca un accident premergător transfigurării lor. Pentru 
aceasta Cel ce crede în El nu va fi nepărtaş de moartea trupului, dar nu va 
suferi din aceasta niciun rău, Dumnezeu putând face viu cu uşurinţă pe cel 
pe care vrea El să-l facă viu.24 Se înţelege de aici că acela care crede în 
Mântuitorul Hristos are siguranţă că în veacul viitor va primi viaţa nesfârşită 
întru fericire şi totala nestricăciune, tocmai pentru că prin Învierea 
Domnului omenirea este condusă spre viaţa veşnică întru fericire. 

Din cele prezentate constatăm că eshatologia creştină, izvorâtă din 
experienţa pascală, este zidită pe realitatea Învierii Mântuitorului Hristos şi 
a Înălţării Sale la ceruri. Această credinţă dinamizează omul şi-l 
impulsionează să se străduiască ca să trăiască încă de pe acum împărăţia lui 
Dumnezeu.25 Evident, Dumnezeu este în afară de timp şi spaţiu, deoarece El 
este creatorul acestora. Apoi, este adevărat că Fiul Tatălui S-a făcut om în 
timp, dar El este dinainte de veacuri, fiind Făcătorul veacurilor împreună cu 
Tatăl şi cu Duhul.26 Deci, asumându-Şi în ipostasul Său natura umană fără 
să o asimileze, pentru că El a creat-o capabilă de a fi făcută natură a 
ipostasului Său, natura umană se poate bucura în timp şi dincolo de timp de 
energiile necreate ale fiinţei dumnezeieşti şi poate deveni în Fiul lui 
Dumnezeu înomenit fire a Lui, fiind înălţată şi îndumnezeită fără să fie 
prefăcută în altceva. Astfel, când vorbim că Fiul Omului Se bucură de toate 
cele dumnezeieşti fără să înceteze de-a fi om, înţelegem că Fiul lui 
Dumnezeu, prin această fire, Îşi asumă toate cele create, fără a înceta de-a fi 
Dumnezeu. Deci, fiind deofiinţă cu Tatăl şi cu Duhul, El primeşte de la Tatăl 
fiinţa împreună cu Duhul, atât ca Ipostas divin, cât şi ca om, bineînţeles 

                         
23 Ioan 11, 25. 
24 Ioan 11, 26. 
25 J. MOLTMANN, Theologie der Hoffnung, Munchen, 1965, p. 174. 
26 Eminescu spunea în scrisoarea întâi despre această naştere astfel: „La-nceput, pe când 
fiinţă nu era, nici nefiinţă, Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă, Când nu s-ascundea 
nimica, deşi tot era ascuns... Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns. Fu 
prăpastie? genune? Fu noian întins de apă? N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o 
priceapă, Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază, Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi 
care s-o vază. Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface, Şi în sine împăcată stăpânea 
eterna pace!... Dar deodat-un punct se mişcă... cel întâi şi singur. Iată-l Cum din chaos face 
mumă, iară el devine Tatăl!... Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii, E 
stăpânul fără margini peste marginile lumii... De-atunci negura eternă se desface în făşii, 
De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii... De atunci şi până astăzi colonii de lumi 
pierdute Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute Şi în roiuri luminoase izvorând 
din infinit, Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit” (EMINESCU, Scrisoarea 1). 
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păstrând umanitatea în treapta ei cuvenită şi însuşindu-Şi împreună cu 
aceasta cele ale ei, pentru noi. Este adevărat că această taină, deşi este din 
veşnicie în planul lui Dumnezeu, totuşi ea nu s-a făcut cunoscută de la 
început, ci la plinirea vremii sau „în zilele de pe urmă”, adică în timpul 
nostru.27 Prin urmare, când Sfântul Ioan Evanghelistul zice că „era ca la 
ceasul al zecelea”,28 el vrea să arate că „ceasul al zecelea” simbolizează 
timpul apropiat de sfârşit, atunci când a sosit timpul venirii Mântuitorului 
Hristos. Însă odată ce Fiul lui Dumnezeu S-a înomenit a intrat şi veşnicia în 
timp şi tot atunci s-a arătat şi perspectiva timpului direcţionată spre veşnicie. 
Tot Sfântul Ioan Evanghelistul, vorbind despre prima minune a 
Mântuitorului, are dreptate s-o plaseze „în a treia zi”, 29 deoarece această 
subliniere a timpului este foarte importantă pentru mântuirea noastră. Cum 
ştim, această minune aminteşte de semnul venirii Fiului Omului şi de 
lucrarea lui mântuitoare care a sosit, dar care se derulează în continuare 
până în ziua jertfei şi Învierii Sale şi mai departe până la a doua venire a Sa. 
Prin această venire în lume, Domnul uneşte dintr-o dată timpul mântuirii cu 
venirea la existenţă a omului, ambele lucrări operându-se prin voia şi 
puterea Sa divină. 

După cum constatăm, timpul mântuirii are şi o relaţie strânsă cu 
semnul timpului învierii, când Dumnezeu va rezidi templul trupului Său 
care pune în evidenţă realitatea învierii trupurilor, de la sfârşitul veacurilor. 
La Sfântul Ioan Evanghelistul acesta este chiar semnul cel mai important pe 
care Domnul îl promite iudeilor doritori de semne dumnezeieşti. Deci, 
Învierea Lui este mai mult decât o minune, ea este sensul existenţei 
umanităţii şi a venirii timpului celui nou al mântuirii. Astfel, Logosul, care 
s-a îmbrăcat în haina noastră pământească, biruie, pentru întreaga umanitate, 
păcatul şi moartea, Învierea Lui devenind pe drept cuvânt o restaurare şi o 
înnoire a omului, a lumii şi a timpului.30 Sfântul Chiril al Alexandriei 
consideră că Mântuitorul prin cuvintele: „Dar vine ceasul, şi acum este, 
când adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi adevăr. Căci şi 
Tatăl îi doreşte astfel pe cei ce se închină Lui. Duh este Dumnezeu şi cei ce 
se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi adevăr”,31 arată că timpul 
prezent ca timp al venirii Lui, produce o prefacere a lumii şi o schimbare 
calitativă a vieţii umane. În atare caz, timpul însuşi devine un timp al 
mântuirii şi un timp al adevăratei cinstiri de Dumnezeu, adică un timp 

                         
27 Ieremia 31, 34. 
28 Ioan l, 39. 
29 Ioan 2, 1-3. 
30 Este de la sine înţeles că Fiul lui Dumnezeu, făcându-Se purtător al firii noastre pentru 
veşnicie, devine în timpul eshatologic un mediu de manifestare al puterilor dumnezeirii: 
întâi în El, şi apoi în toţi oamenii uniţii cu El prin Taina Botezului şi a Sfintei Euharistii. 
31 Ioan 4, 23-24. 
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liturgic şi euharistic, în care adevăraţii închinătorii sunt călăuziţi la vieţuirea 
bineplăcută Tatălui.32 De fapt la această închinare sunt invitaţi toţi aceia pe 
care Dumnezeu i-a chemat, iar prin învăţătura evanghelică îi conduce să  
înainteze spre o mai mare intimitate cu El, depăşind firea trupului, a 
timpului şi a spaţiului. Deci dacă omul prin Duhul Sfânt îşi reface chipul lui 
Dumnezeu şi se întipăreşte cu trăsăturile dumnezeieşti, rezultă că el ajunge 
pe de-a-ntregul duhovnicesc, trup şi suflet, căci este imposibil ca omul să se 
despartă în două. Această comunicare se realizează aidoma celei existente în 
firea omului, căci dacă durerea trupului e simţită şi de suflet, iar bucuriile 
sufletului şi curăţia gândurilor sunt simţite şi în trup, fireşte că şi în 
experienţa duhovnicească materia nu rămâne despărţită de puterea 
dumnezeiască, ci se sfinţeşte în întregime: suflet şi trup. Prin urmare, prin 
acest act ne împărtăşim iarăşi de chipul Fiului pentru a deveni de această 
dată fii ai Tatălui, prin harul Duhului Sfânt. Calitatea de fii iubitori ai Tatălui 
ne conferă simţirea duhovnicească şi bucuria iubitoare a Tatălui, pentru că în 
această iubire suntem cuprinşi în Mântuitorul Hristos, Fiul Tatălui şi Frate al 
nostru, şi dorim să trăim, încă din lumea aceasta, o viaţă de comuniune cu 
Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi ne bucurăm de toate cele dumnezeieşti fără 
să încetăm să fim oameni, tocmai pentru că Fiul lui Dumnezeu Şi-a asumat 
toate cele ale noastre, în afară de păcat. Faptul că Dumnezeu a luat în 
persoana Sa cele create ale noastre ne duce la concluzia că şi noi şi lumea 
avem o şansă unică de a scăpa de timpul existenţei noastre pământeşti şi de 
a intra în viaţa veşnică, pentru că Însuşi Logosul înomenit S-a înălţat la 
ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.33 Numai cuprinşi în această iubire a 
Preasfintei Treimi, avem un sens al existenţei noastre şi o perspectivă 
fericită care vizează veşnicia. Cel care face posibilă această comuniune este, 
desigur, Duhul Sfânt, Duhul iubirii Tatălui, care s-a arătat lucrător al acestei 
uniri încă din actul creaţiei. El, fiind trimis de Tatăl să zidească şi să 
înnoiască faţa pământului,34 face ca fiinţele create să nu rămână despărţite 

                         
32 Când Mântuitorul S-a înălţat la ceruri, Apostolii s-au despărţit de El, închinându-I-se, 
aspect liturgic consemnat de Sfântul Evanghelist Luca: „şi pe când îi binecuvânta, S-a 
despărţit de ei şi S-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu 
bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu. 
Amin” (Luca 24, 51-53). 
33 În cadrul unei doctrine panteiste, „devenirea întru fiinţă”, n-ar aduce nicio noutate, 
deoarece panteismul susţine că totul se dezvoltă în cadrul aceloraşi legi. Mai mult, această 
învăţătură susţine că omul n-are o însemnătate prea mare şi deci nici iubirea lui faţă de 
Dumnezeu şi faţă de lume n-are importanţă, căci toate rămân supuse timpului şi morţii. Pe 
când în lucrarea Duhului Sfânt, omul ca persoană creşte şi se dezvoltă, trecând succesiv de 
la o treaptă la alta, până ce ajunge să guste încă din lumea aceasta darurile veşniciei şi 
bucuria comuniunii cu Preasfânta Treime. 
34 Psalmul 103, 31. 
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de fiinţa necreată a lui Dumnezeu.35 Mai mult, prin Duhul dumnezeiesc, 
omul scăpă de procesele descompunerii şi morţii, fiind copleşit de harul 
atoatesfinţitor, cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel.36 Pentru aceasta Fiul 
lui Dumnezeu a luat firea noastră umană în timp pe care Şi-a asumat-o din 
Fecioara curată - în parte creată din nou, ca Adam, şi în parte născută din 
umanitatea anterioară căderii acestuia.37 După aceea, Mântuitorul Hristos Se 
jertfeşte cu trupul pentru noi ca prin moartea Lui noi să fim îmbrăcaţi în 
puterea Duhului Sfânt şi să devenim fii ai Tatălui ceresc.38 Deci, atunci când 

                         
35 Dumnezeu a creat lumea şi materia, din care se constituie trupul şi universul material, din 
care sufletul organizează trupul şi în care se vede măreţia lui Dumnezeu. Dar, fără Duhul 
lui Dumnezeu materia trupului şi a universului nu se pot reţine de la procesele 
transformărilor lor, de care sunt legate coruperea şi moartea. Bineînţeles, cel necredincios 
nu vede în viaţa lui pe Dumnezeu, cum zice Psalmistul: „zis-a cel nebun întru inima sa: 
„Nu este Dumnezeu!” (Psalmul 52, 1), El vede în trupul său şi în universul material numai 
un proces natural, pe care-l socoteşte că există prin el însuşi. Astfel, fiind fără Dumnezeu, el 
se naşte numai ca un trup doritor de plăceri materiale. Pe când cel cuprins în trupul 
Mântuitorului Hristos prin Taina Botezului se curăţă de plăcerile trupeşti. El ştie că 
Dumnezeu, făcând materia, trupul şi sufletul său, a pus în evidenţă mai presus de orice 
armonia spiritului său omenesc şi bogăţia minunată a lucrării Sale divine. Pornind de la 
această credinţă, el este totdeauna antrenat în procesul cunoaşterii tainelor cereşti întrucât 
prin comuniune cu Dumnezeu el trece dincolo de timp şi spaţiu şi ajunge acolo „unde nu 
este întristare şi suspin, ci viaţă fără de sfârşit”. 
36 Sfântul Apostol subliniază faptul că odată ce ne-am semănat întru slavă, harul Duhului 
Sfânt se află în sufletul nostru, iar toate procesele trupului sunt copleşite şi luminate 
spiritual ca să se arate în el frumuseţea desăvârşită. Aşadar, cele spuse de Fericitul Pavel, 
despre învierea din urmă şi despre veacul eshatologic, se operează în om de îndată ce el este 
botezat în numele Preasfintei Treimi. Mai concret, când el spune: „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” (I Corinteni 15, 42-44), are în vedere pe omul care s-a botezat întru 
moartea şi Învierea Domnului. Aceasta ne arată că procesul de transformare a omului, din 
trupesc în duhovnicesc, are un timp, care „vine şi acum este”, cum precizează Sfântul Ioan 
Evanghelistul. 
37 Fiul lui Dumnezeu Se face ipostasul unei firi născute din Duhul Sfânt, al unei umanităţi 
înduhovnicite, dar nelipsite de slăbiciunile nepăcătoase de după păcat, pe care a trebuit să le 
învingă ca om. Dacă la conceperea din Fecioara Maria, El a început să-Şi formeze 
umanitatea proprie din Duhul Sfânt, pe care-l avea ca împreună ipostas din Tatăl, la Botezul 
Său de către Ioan, Îşi însuşeşte Acelaşi Duhul Sfânt, ca om, pentru a-L comunica şi 
celorlalţi oameni printr-o nouă naştere din apă şi din Duh. Aşadar, Mântuitorul Se botează 
ca primul nou Adam în numele fraţilor Săi şi apoi îi botează, prin Apostoli şi urmaşii 
acestora, şi pe ei, cum spune Sfântul Ioan Botezătorul: „Cel ce m-a trimis să botez, Acela 
mi-a spus: Peste Care vei vedea Duhul pogorând în chip de porumb, Acela este Cel ce 
botează cu Duh Sfânt” (Ioan 1, 33) (IRINEU POPA, Mitropolitul Olteniei, Iconomia 
plinirii vremilor în Hristos, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013). 
38 Mai întâi trebuie să spunem că Mântuitorul, pe Tabor, a copleşit virtual moartea Lui 
trupească de lumina Duhului. Prin aceasta El a arătat anticipat că şi trupul Său este 
îndumnezeit, ca ucenicii să nu fie clintiţi din credinţă că El este Dumnezeu adevărat şi om 
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Mântuitorul spune: „Tatăl Meu până acum lucrează, şi Eu lucrez”,39 ne 
învaţă că El dă fiecăruia un timp potrivit pentru mântuire. Aceasta înseamnă 
că în iubirea Lui nemărginită, El Însuşi provoacă pe om la dialog şi-l 
îndeamnă să nu mai păcătuiască, ca să nu sufere rele mai mari decât cele din 
timpul trecut, cum este cazul vindecării slăbănogului. Evident, Dumnezeu, 
în pedagogia Sa divină, nu doreşte să-şi aducă aminte de păcatele oamenilor, 
numai pentru judecata ce va avea loc în viitor, ci-i îndeamnă în chip felurit 
la pocăinţe, încă vieţuind în trupuri şi înainte de marea zi a judecăţii.40 

Vorbind despre această complexitate a mişcării prin care se 
realizează unificarea creaţiei cu Dumnezeu în timp şi dincolo de timp, 
Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „Odată ce veacurile rânduite de mai 
înainte pentru lucrarea prin care Dumnezeu avea să se facă Om au luat 
sfârşit la noi, Dumnezeu împlinind cu adevărat întruparea Sa desăvârşită, 
trebuie să aşteptăm de aici înainte celelalte veacuri ce vor veni, care sunt 
rânduite pentru lucrarea îndumnezeirii tainice şi negrăite a oamenilor. 
Unele din veacuri sunt pentru coborârea lui Dumnezeu la oameni, iar altele 
pentru urcarea oamenilor la Dumnezeu. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos 
este începutul, mijlocul şi sfârşitul tuturor veacurilor trecute, prezente şi 
viitoare, pe drept cuvânt putem zice că a ajuns la noi, în virtutea credinţei, 
sfârşitul veacurilor destinate îndumnezeirii celor vrednici, care actual se va 
face arătat după har, în viitor”. 

Din cele consemnate de Sfântul Maxim constatăm că nu este vorba 
de o istoricitate liniară, cronologică conform căreia istoria ar fi o succesiune 
de evenimente într-un cadru temporal. Omul, încă din această lume şi din 
acest timp actual, are posibilitatea de a participa la transfigurarea lui şi a 

                                                               
adevărat, nici când Îl vor vedea murind pe cruce. În întâmpinarea acestui moment al 
crucificării, Domnul le-a vorbit ucenicilor despre răstignirea Lui înainte de Schimbarea la 
Faţă, ca, văzându-L acum cuprins de lumină pe Tabor, să ştie că moartea cu trupul va fi 
învinsă prin lumină şi înviere. În felul acesta, El a arătat că Duhul este Cel care face ca 
trupul să fie viu în mod virtual, pentru ca apoi să-l învie în mod real şi actual, după această 
viaţă, El fiind „Domnul de viaţă Făcătorul”. Dar, evident, chiar dacă Domnul ne-a mântuit 
obiectiv, totuşi, fiecare dintre noi trebuie să se silească să conlucreze cu Duhul Sfânt, ca să 
se bucure de aceste roade duhovniceşti. Ca atare, pentru a ajunge la vârful cel mai înalt al 
lucrării Duhului trebuie să ne curăţim de patimi şi să lăsăm să pătrundă în mădularele 
noastre trupeşti harul dumnezeiesc. Căci aşa cum în firea umană a Domnului a lucrat Duhul 
Sfânt, făcându-o dumnezeiască, tot aşa şi noi ne vom face „părtaşi ai dumnezeieştii firi”, 
stând în comuniune cu Duhul Sfânt. Deci, cum Duhul a lucrat şi în Mântuitorul Hristos ca 
om, şi în noi va lucra mântuirea noastră sporind calităţile noastre sufleteşti ca să ajungem la 
asemănarea cu Dumnezeu. Astfel, dacă vrem să ne înduhovnicim viaţa, avem nevoie să fim 
permanent copleşiţi tot mai mult de har în timpul vieţii pământeşti, ca prin puterea Lui să 
ucidem atracţia spre plăcerile trupeşti şi să primim în schimb lumina cea neînserată a 
Împărăţiei cerurilor (SF. CHIRIL AL ALEXANDRIEI, Comentariu...., p. 123-125). 
39 Ioan 5, 17. 
40 I Corinteni 11, 30-32. 
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cosmosului, trăind de pe acum taina desăvârşirii sale şi gustând deja 
fericirea împărăţiei cerurilor. El are această posibilitate întrucât Însuşi Fiul 
lui Dumnezeu, Care întrupându-Se din Preasfânta Fecioară, prezintă prin 
prezenţa Lui în lume simultan istoria şi eshatonul, lumea fiind cadrul de 
manifestare a iconomiei Sale. Deci, El, făcând să se combine istoria şi 
lumea cu eshatonul, transfigurează şi timpul şi lumea, fără ca acestea două 
să se identifice cu veşnicia Lui. Datorită acestui fapt, când timpul de aici 
este o pregustare a veşniciei, când el reflectă comuniunea începută în 
această lume şi continuată în veşnicie cu Dumnezeu, aşa cum vedem în 
Sfânta Liturghie: „Dă-ne nouă mai adevărat să ne împărtăşim cu tine, până 
în ziua cea neînserată a împărăţiei Tale”. De fapt timpul în această trăire 
tainică este un urcuş continuu şi infinit în comuniunea noastră cu Preasfânta 
Treime. Aşadar, „veacurile vieţii în timp, în care trăim acum sunt veacurile 
stării active, iar cele viitoare, care urmează după cele de aici, sunt 
veacurile duhului, ale prefacerii în starea pătimitoare. Aici găsindu-ne în 
stare de activitate vom ajunge odată, la sfârşitul veacurilor, luând sfârşit 
puterea şi lucrarea noastră prin care activăm, iar în veacurile ce vor veni, 
pătimind prefacerea îndumnezeirii prin har, nu vom fi în activitate, ci în 
pasivitate, şi de aceea nu vom ajunge niciodată la sfârşitul îndumnezeirii 
noastre”. Cu alte cuvinte: „aici în timp sufletul vede faţa Domnului său şi 
sălaşul Lui de nepătruns şi tot de aici el gustă dulceaţa lui Dumnezeu şi se 
află în extaz; el respiră parfumul Său sfânt şi este lăudat pentru fericirea 
lui. El se aşează în adâncurile slavei Sale şi străluceşte de raza frumuseţii 
Sale. Se adăposteşte în muntele cel sfânt al Lui,41 de unde se revarsă lumina 
Fiinţei Sale şi nu va ieşi de acolo decât dacă nu mai este vrednic să stea în 
unitate cu El. El nu iese nici din chipul său, nici din patria sa, atât timp cât 
va şedea acolo. Sufletul s-a făcut într-adevăr captiv al priveliştilor slăvite 
şi, lăsându-se absorbit de acestea, nu se mai poate întoarce datorită uimirii 
şi desfătării sale. Vederea sa este prinsă de uimirea celor văzute şi mişcările 
sale sunt vlăguite, rămânând nemişcat. Se vede închis ca într-un munte de 
lumină vădit tuturor, dar nevădit lui însuşi. Este starea de extaz, pe care 
Tatăl nostru o numeşte „vederea slavei lui Dumnezeu”,42 sunt bogăţiile 
Muntelui celui Nou. Însă, chiar şi în acest extaz, omul progresează şi se 
întăreşte zi după zi şi cu toate acestea, nu va putea niciodată să ajungă 
singur acolo, nici el şi nici măcar îngerii. Întărindu-se din ce în ce mai mult, 
el se ridică tot mai sus, acestea fiindu-i date de sus pentru a ajunge din 
„slavă în slavă”43 la Slava Măreţiei, pe care doresc să o împlinească în 

                         
41 Psalm 2, 6: „Iar Eu sunt pus Împărat de El peste Sion, muntele cel sfânt al Lui, vestind 
porunca Domnului”. 
42 SF. GRIGORIE DE NYSSA, PG 46, 716, D. 
43 II Corinteni 3, 18. 
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unirea lui cu El”.44 
Nu încape îndoială că, deşi vorbim de timp şi de transfigurarea lui, 

fără Mântuitorul Hristos şi fără lucrarea Duhului Sfânt acesta n-ar avea 
niciun sens. Aşa că numai în Domnul Slavei sensul timpului se desăvârşeşte 
şi se împlineşte, adică îşi găseşte sensul autentic. Anterior Înomenirii Fiului 
lui Dumnezeu, timpul se îndreaptă spre Cel ce avea să vină în lume, dar 
după Înomenirea Lui, acesta dobândeşte dimensiunea răscumpărării şi 
restaurării omenirii şi creaţiei. Odată ce Cuvântul a intrat în timpul nostru, 
timpul s-a plinit, cum spune Sfântul Apostol Pavel: „Iar când a venit 
plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut 
sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim 
înfierea”.45 Evident, aceasta nu înseamnă nicidecum că Dumnezeu Cel 
                         
44 JEAN DE DALYATHA, Omilia VI, 22, în  Les Homilies I-XV, traduction, introduction et 
notes par Nadira Khayyat,  CERO, 2007, p. 117. Între elementele dominante din acest text 
se disting următoarele trăsături ale urcuşului duhovnicesc întru lumina slavei Învierii 
Mântuitorului: întunericul luminos, „muntele de lumină”, „slava Măreţiei”, vederea lui 
Dumnezeu în slavă, extazul, lumea cea nouă, progresul duhovnicesc „din slavă în slavă”. 
Urcuşul epectatic „din slavă în slavă” conturează trăirea „progresului divin etern” 
(επεκτασης). Întărind această realitate eshatologică, Sfântul Grigorie de Nyssa, citează pe 
Sfântul Apostol Pavel, care zice: „Fraţilor, nu (zic) că am şi dobândit îndreptarea, ori că 
sunt desăvârşit; dar o urmăresc că doar o voi prinde, întrucât şi eu am fost prins de Hristos 
Iisus. Fraţilor, eu încă nu socotesc să o fi cucerit, dar una fac: uitând cele ce sunt în urma 
mea, şi tinzând (επεκτεινομαι) către cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata chemării de 
sus, a lui Dumnezeu întru Hristos Iisus (Filipeni 3, 12-13)”. Deci, dacă Moise, pentru a 
intra în întunericul luminos al dumnezeirii, lasă în urmă toate cele pământeşti, dezvelindu-se 
de zgura instinctelor şi pornirilor animalice, se înţelege de la sine că oricine doreşte viaţa 
desăvârşită trebuie să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să urmeze lui Hristos Domnul 
Cel înviat. Din acest moment al urcuşului întru lumina cea neapropiată, iubitorul de 
Dumnezeu se subţiază duhovniceşte, intrând în muntele bucuriei Domnului său. El începe 
un urcuş anevoios, dar plin de speranţă şi lumină. Este adevărat că omul, trebuie să ştie, că 
„numai după ce s-a curăţit de patimi  poate să îndrăznească să se apropie de munte. Căci 
cu adevărat muntele înălţat pieptiş şi greu de urcat este cunoaşterea lui Dumnezeu 
(theologia). Şi mulţimea poporului de-abia ajunge la poalele ei. Iar dacă este vreun Moise, 
numai acela poate să prindă în auz sunetele trâmbiţelor, despre care spune cuvântul 
istorisirii că se aud mai tare pe măsura urcării” (SF. GRIGORIE DE NYSSA, Viaţa lui 
Moise, în PSB 29, p. 71). Prin urmare, scopul ultim al omului este înaintarea neîncetată în 
lumina învierii Domnului. Deşi, sufletul este în Duhul Sfânt, fiind transformat după 
asemănarea lui Dumnezeu (SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Scolii la Sfântul Dionisie 
Areopagitul, PG 4, 308A; IOANNIS L. GALANIS, Relaţia dintre om şi creaţie în Noul 
Testament, în Anuarul Universitar al Facultăţii de Teologie a Universităţii din Tesalonic, 
Anexa, nr. 36 a volumului 27, 1982, Tesalonic 1984, p. 89), totuşi nu poate ajunge niciodată 
la cunoaşterea fiinţei lui Dumnezeu, deoarece el rămâne la nivelul unei fiinţe create. 
Dumnezeu rămâne etern dincolo de suflet, atrăgând sufletul dincolo de propria-i sferă, în 
adâncimi şi mai adânci. Sufletul tinde constant spre Dumnezeu, tânjind după ceea ce este 
dincolo de el (KATHRYN ROMBS, Gregory of Nyssa’s Doctrine of Epektasis: Some 
Logical Implications, Studia Patristica, Vol. 37, Peeters, Leuven, 2001, p. 288-293). 
45 Galateni 4, 4-5. 
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veşnic a anulat timpul nostru, ci l-a plinit, acesta fiind cuprins în veşnicia 
cerească şi căpătând un caracter eminamente eshatologic. Că Mântuitorul 
are în vedere acest aspect, El ne învaţă despre aceasta atunci când ne spune 
cum să ne rugăm şi ce trebuie să spunem în Rugăciunea Domnească: „Vie 
împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ”.46 Mai târziu 
Sfântul Apostol Pavel adaugă la aceasta cuvintele: „Marana tha (Domnul 
vine)”,47 ceea ce  înseamnă că timpul mântuirii este întotdeauna îndreptat 
spre venirea Domnului de la sfârşitul veacurilor. Este adevărat că această 
aşteptare a venirii Domnului nu trebuie să fie una pasivă, căci „Acum 
suntem fii ai lui Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, dar ce vom fi 
nu s-a arătat încă”.48 Prin urmare, la Dumnezeu timpul este un acum 
permanent, aşa cum spune Mântuitorul tâlharului de pe cruce: „Adevărat 
grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai”.49 Nu este un astăzi al clipei 
cronologice, ci un „acum” al Împărăţiei lui Dumnezeu, ca eveniment 
pregătit de Dumnezeu şi aşteptat de lume, cum am văzut mai sus. Acest timp 
este, fără îndoială, înscris în planul mântuirii noastre, deşi se comportă ca o 
taină eshatologică încă de aşteptat, de sperat şi de dorit. Fireşte această 
pregătire pentru viaţa veşnică păstrează viu sentimentul întâlnirii noastre 
tainice cu Dumnezeu care leagă timpul prezent de aici şi nu încă de al vieţii 
noastre viitoare, fiind totodată o aşteptare, cum mărturisim în Simbolul de 
credinţă: „Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului, ce va să fie”.50 
                         
46 Matei 6, 10. 
47 I Corinteni 16, 22-23: „Cel ce nu iubeşte pe Domnul să fie anatema! Maran atha! 
(Domnul vine). Harul Domnului Iisus Hristos cu voi”. 
48 Ioan 3, 2. 
49 Luca 23, 43. 
50 Este clar că înainte de a ajunge în lumea veşnică şi de a ne bucura de frumuseţea feţei lui 
Dumnezeu noi trăim aceste stări sufleteşti prin harul Duhului Sfânt. Răpit în această 
dragoste divină cei credincioşi sunt răpiţi în locul în care cei drepţi respiră harul Duhului 
Sfânt; cugetul lor a încetat să se mai clatine de mişcările cele păcătoase şi Duhul grăieşte în 
ei. El este locul limpede şi bun care se cheamă „Lumina fără formă”, în care mintea intră 
dirijată şi invitată de Duhul. Astfel, aşezându-se la rugăciune, cel desăvârşit vede strălucirea 
Fiinţei Sale, în timp ce bunătatea propriei Sale naturi îi străluceşte în suflet: se vede aşa 
cum este, simte Lumina dumnezeiască strălucind înlăuntrul său şi se transformă după 
asemănarea cu El. Asemănarea naturii sale se iveşte înaintea ochilor săi pentru a vedea 
singur asemănarea cu Dumnezeu, întrucât s-a unit cu Lumina cea fără de formă, care este 
Lumina Preasfintei Treimi ce străluceşte înlăuntrul său. El se aruncă în valurile frumuseţii 
dumnezeirii şi rămâne acolo plin de uimire. Şi uneori este transformat din vedere în vedere, 
depărtându-se într-o clipită de ceea ce este vătămător (IOAN DE DALYATHA, Omilia VI, 
15) Această stare de continuă unire cu Dumnezeu depăşeşte cu mult capacitatea de 
înţelegere a minţii omeneşti şi de aceea trebuie acceptată într-o formă apofatică. Aşa se face 
că, încălzită de iubirea dumnezeiască, mintea ascetului se face străvezie la mişcările 
Duhului şi se deschide bunătăţilor dumnezeieşti, lepădând zgura gândurilor deşarte. „Astfel, 
cunoaşterea ca „vedere” sau ca „simţul cel mai intelectual” al omului este suprimată 
pentru a da loc iubirii sau, mai degrabă, această cunoaştere mistică devine iubire. În 
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 Dacă am vorbit despre timp şi despre veşnicie este necesar să 
spunem câteva cuvinte despre cine este modelul suprem pe care omul îl 
poartă în suflet în acest urcuş duhovnicesc. Acesta este fireşte Mântuitorul 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu Care S-a jertfit pentru păcatele noastre. El este 
Cel care, pentru prima dată, ne arată „calea” desăvârşirii, prin cuvintele: 
„Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu”.51 Astfel, 
„cei curaţi cu inima” nu pot fi alţii decât aceia care au „ochiul minţii curat şi 
cuprins de rugăciunea neîncetată, coborâtă în inimă”, aceasta întrucât 
omul, ca fiinţă creată după chipul lui Dumnezeu, este „atras să se ridice în 
lumină şi să nu rămână cu privirea aţintită la nimic altceva din toată 
creaţia decât la Dumnezeu”. Abordarea despre care vorbim reprezintă în 
primul rând o înţelegere profund interiorizată a adevărurilor dumnezeieşti şi 
în acelaşi timp o manieră eficientă de reactivare duhovnicească a 
nevoitorului pe treptele urcuşului luminos. Dacă, pornim de la cuvintele 
Sfântului Apostol Pavel, adresate corintenilor: „Iar noi toţi, privind ca în 
oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului, ne prefacem în acelaşi chip 
din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului”,52 vom constata că întregul 
proces de ierarhizare mistică este sub acţiunea neîncetată a Duhului Sfânt 
care transformă pe om în timpul mântuirii sale într-o formă din ce în ce mai 
clară după chipul lui Hristos Cel înviat. Deci, toţi cei care, prin voia lui 
Dumnezeu doresc Împărăţia cerurilor, în acest veac de încercare şi de 
experienţă se eliberează de patimi, de egoism şi de lăcomie şi se întorc cu 
ochii de la fumul păcătos al lumii spre lumina slavei lui Dumnezeu. Aceştia, 
dobândind aripile vii ale Duhului, zboară şi locuiesc în frumuseţea 
netemporară a luminii despre care Marele Pavel spune că este la Dumnezeu. 
Ei nu mai sunt în timp şi nici nu mai sunt slujitori ai trupului şi ai lumii, ci 
sunt în Dumnezeu, fiind slujitori ai Duhului Sfânt. Mintea lor nu se mai 
gândeşte la lume, ci la Dumnezeu, de unde ies mişcările lor sufleteşti în 
linişte şi uimire divină. Fiind reînnoiţi de slava învierii, ei privesc în toată 
vremea spre Dumnezeu Cel înviat şi preamărit, făcându-se din oameni 
fireşti, cetăţeni ai raiului, luminaţi de Dumnezeu. Ei au lepădat toată grija 
lumească, fiind captivaţi de dorinţa după Bunătatea personală care le-a 
inundat toată mintea şi toată fiinţa. Nicio durere nu-i mai apasă pentru că au 
fost altoiţi prin Mântuitorul Hristos în Duhul Sfânt, pentru a fi fii ai 

                                                               
asemenea experienţă, omul, angajat pe drumul cunoaşterii mistice, se deschide spre unirea 
tainică cu Dumnezeu, prin întoarcerea de la lucrurile exterioare către adâncurile sale de 
taină şi prin desfacerea de orice cunoştinţă reprezentată de imagini sau concepte raţionale. 
Deci, cu mintea şi cu sufletul purificate de tot ceea ce nu sunt ele, nevoitorul intră în 
lumina cea neapropiată şi se face părtaş, aşa cum zice Sfântul Apostol Petru, 
„dumnezeieştii firi” (IPS IRINEU POPA, Experienţe mistice..., Vol. II, p. 393). 
51 Matei 5, 8. 
52 II Corinteni 3, 18. 
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Părintelui Ceresc. 
Iată prin urmare cum şi în ce chip se prezintă dimensiunea mistică a 

timpului în aceste stări duhovniceşti, care pornesc de la perspectiva 
eshatologică şi se continuă în cea parusiacă, în acelaşi timp. Trebuie 
subliniat şi faptul că această dimensiune extatică a unirii cu Dumnezeu, fie 
în trup, fie în afară de trup, începe în întunericul luminos şi se desăvârşeşte 
dincolo de eshatologia personală, în viaţa veşnică, depăşind teoretic parusia, 
cum spune Mântuitorul: „Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă 
cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată 
nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă”.53 

Rezumând cele de mai sus putem spune că timpul biblic, privit din 
perspectiva prezenţei progresive şi stăruitoare a Cuvântului lui Dumnezeu în 
Sfânta Scriptură, este o realitate teologică şi mistică, care trimite la 
Dumnezeu şi conduce progresiv la sensurile eterne ale iubirii Sale. El a fost 
creat de Dumnezeu odată cu lumea, fiind un timp al vieţii şi apropierii de 
Dumnezeu. Manifestarea lui, ca armonie doxologică şi ritm, este liturgică şi 
de comunicare cu Dumnezeu. În paradis, timpul prezenta o lume a 
cuvântului, a împărtăşirii şi a iubirii dintre om şi Dumnezeu, omul fiind zidit 
ca preot şi împărat al făpturii. Însăşi prezenţa numelui omului în memoria 
lui Dumnezeu era o garanţie şi o făgăduinţă a nemuririi şi a bucuriei 
veşnice.54 Deci, timpul paradisiac era un timp al armoniei omului cu 
Dumnezeu, cu făpturile create şi cu el însuşi, ceea ce făcea ca el să aibă o 
dimensiune liturgică care integra în sine doxologia omului şi dăruirea 
reciprocă a Creatorului şi a creaturii. În felul acesta, omul, creat de 
Dumnezeu pentru a urca mereu în iubirea divină, depăşea prăpastia 
ontologică dintre creatură şi Creator fiind umplută permanent de iubirea lui 
Dumnezeu şi de răspunsul iubirii omului la iubirea lui Dumnezeu.55 În felul 
                         
53 Ioan 5, 24. 
54 Psalmistul subliniază această dimensiune a omului şi a numelui său: „Numele lui va 
dăinui pe vecie; cât va fi soarele va fi pomenit numele lui” (Psalmul 71, 17). 
55 Din nefericire, omul n-a ascultat de porunca divină şi, prin urmare, a căzut prada timpului 
său de pedeapsă, până la venirea Fiului lui Dumnezeu, Care S-a făcut om pentru mântuirea 
lui. Însăşi cuvintele lui Dumnezeu adresate primilor oameni după păcat, ne arată pervertirea 
întregii creaţii şi a timpului împreună cu ea: „Voi înmulţi mereu necazurile tale, mai ales în 
vremea sarcinii tale, în dureri vei naşte copii, atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va 
stăpâni” (Facere 3, 16). Astfel, naşterea în dureri arată perpetuarea timpului şi al păcatului 
strămoşesc şi dificultatea omului de a mai fi împreună creator cu Dumnezeu. Cele două 
coordonate ale timpului vieţii – zămislirea şi naşterea – sunt marcate de data aceasta de 
durere şi de păcat în iconomia omului căzut. Este adevărat că acest timp al căderii va primi 
în final sens prin făgăduinţa definitivă a lui Dumnezeu după potop de a păstra ordinea 
cosmică pentru iubirea pe care o poartă omului creat după chipul Său. Această durere va fi 
ridicată desăvârşit prin naşterea feciorelnică a Născătoarei de Dumnezeu, care nu va mai 
zămisli în pântece decât în timp, dar în afară de ispită bărbătească, pentru ca cel născut 
dintr-însa să răscumpere timpul păcatului şi să-l transforme în timpul mântuirii pentru toată 
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acesta, timpul biblic nu exista decât în conţinutul său de viaţă, adică era 
viaţă şi conştiinţă a vieţii, şi de aceea era umplut de afectele vieţii omului.56 
După căderea omului în păcat toate s-au inversat în sens rău pentru om. 
Redresarea acestei alunecări şi ridicarea omului la comuniunea dintâi cu 
Creatorul o face Cuvântul Tatălui Care Se face om pentru mântuirea noastră. 
Astfel, viziunea temporalităţii ca icoană a planului veşnic al lui Dumnezeu 
pentru lume deschide din nou perspectiva umanităţii asupra programului 
eshatologic de unire a omului cu Dumnezeu. Mai înainte de venirea 
Domnului, prin prooroci, s-a reactualizat promisiunea prezenţei lui 
Dumnezeu în lume, care desigur avea valoare eshatologică, deoarece ei 
priveau lumea prin perspectiva împlinirii planului lui Dumnezeu. În acest 
sens, Împărăţia mesianică era una a curgerii vremurilor, dar şi a împlinirii 
unui plan divin în care făptura avea să primească în interioritatea ei pe 
Dumnezeu Cuvântul. Ca Împărăţie nemuritoare, aceasta era asemuită cu 
„Ierusalimul cel de Sus” pentru că în ea avea să se concentreze eshatologic 
prezenţa lui Dumnezeu în spaţiul şi timpul creat: „Că a ales Domnul Sionul 
şi l-a ales ca locuinţă Lui. Aceasta este odihna Mea în veacul veacului. Aici 
voi locui, că l-am ales pe el”.57 Evident, în această Împărăţie, timpul îşi are 
începutul şi sfârşitul în Logosul Tatălui, care şi El la timpul potrivit a intrat 
în timpul nostru pentru a-l transforma într-un timp al veşniciei. Însăşi 
raţiunile istoriei se grăbesc să intre în Hristos Mântuitorul spre împlinirea 
eshatologică a lumii, cum spune Sfântul Apostol Pavel.58 În acest caz, 
timpul şi lumea sunt tranzitorii, cresc împreună şi se maturizează prin 
moartea şi Învierea Domnului. Tocmai pentru aceste raţiuni este foarte 
important de subliniat solidaritatea ontologică a omului cu lumea, atât în 
căderea şi ridicarea lui, cât şi în asumarea istoriei.59 Apocalipsa vine şi 
conturează această legătură, expunând prin viziunea sa sfârşitul lumii şi 

                                                               
lumea. Sfinţii Părinţi afirmă lipsa de durere în Naşterea Mântuitorului, ca o consecinţă a 
lipsei de păcat în zămislirea Lui. Cuvintele psalmistului: „întru fărădelegi m-am zămislit şi 
în păcate m-a născut maica mea” (Psalmul 50, 6) îşi pierd astfel efectivitatea, atât în 
naşterea după trup a Fiului lui Dumnezeu, cât şi în naşterea credinciosului „din apă şi din 
Duh” (Ioan 3, 5). 
56 Am putea chiar spune că timpul biblic era flexibil şi eterogen, în funcţie de trăirile 
omeneşti care aveau loc în el. El este o continuitate de rugăciune a prezenţei lui Dumnezeu 
în mijlocul poporului Său şi a prezenţei poporului ales în inima preocupărilor lui Dumnezeu 
(A se vedea, JACOB J. PETUCHOVSKI şi CLEMENS THOMA, Liturghia iudaică în 
Lexiconul herder al întâlnirii iudeo-creştine, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 156-159). 
57 Psalmul 131, 13-14. 
58 I Corinteni 7, 31. 
59 Această alegorie om-lume apare clar în concordanţa antropologică a treptelor temporale 
ale omului, ale cosmosului şi ale istoriei, unde copilăria şi maturitatea lumii sunt asociate 
cu „starea bărbatului desăvârşit” (Efeseni 4, 13) în care Hristos Domnul a propovăduit, „a 
murit şi a înviat” (I Tesaloniceni 4, 16). 
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instaurarea Ierusalimului veşnic, în care timpul este privit ca o realitate 
plinită şi finită.60 De aici deducem că sfârşitul timpului lumii este în firea 
lucrurilor, iar menirea acestuia este ca să piară pentru a lăsa loc veacului 
viitor.61 Aşa că revelaţia începe şi se sfârşeşte cu două realităţi Facerea şi 
Parusia pe care nimeni nu le-a văzut, decât numai Dumnezeu, Care este mai 
presus de timp şi de lume. Pentru ca şi omul să aibă şi el oarece vedere a 
timpului, Dumnezeu i-a dat această vederea în taina credinţei, prin ochii 
Duhului Sfânt în Mântuitorul Hristos, Dumnezeul Omul.62 

O altă dimensiune a temporalităţii, cum am văzut mai sus, este aceea 
că timpul cosmic este icoană a vremurilor mesianice şi revelate. Mântuitorul 
Însuşi, la cererea fariseilor şi saducheilor de a le arăta „semn din cer”, 
sublinia legătura logică a timpului cosmic cu planul Său mesianic: „Când se 
face seară, ziceţi: Mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roşu. Iar 
dimineaţa ziceţi: Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roşu posomorât. 
Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o judecaţi, dar semnele vremurilor nu 
puteţi!”.63 Aşadar, καιρος este timpul nemăsurabil, dar umanizat şi 
spiritualizat prin prezenţa lui Dumnezeu în lume care lucrează în firea sa 
umană şi în cei botezaţi şi chemaţi să moştenească Împărăţia iubirii Sale. 

Un lucru foarte important, cu privire la timp şi la veşnicie, subliniat 
de Sfintele Evanghelii, este acela referitor la „ceasul Domnului”, expresie 
care cuprinde mai multe sensuri ale timpului. Din această expresie 
înţelegem cum Dumnezeu în iconomia Sa are grijă de înveşnicirea omului, 
trecându-l pe acesta şi lumea printr-o succesiune de momente ale mântuirii, 
toate fiind fundamentate pe viitorul lor. Cum ştim, evenimentele 
mântuitoare sunt realizate conform planului etern de unire a omului cu 
Dumnezeu, ele fiind unite cu veşnicia Fiului lui Dumnezeu care le 
săvârşeşte şi desăvârşeşte. În acest context, ceasul Mântuitorului Hristos are 
valoare eshatologică tocmai pentru că evenimentele vieţii Sale pe pământ 
sunt criteriile de valorizare şi de judecată a umanităţii. Datorită acestui fapt, 
ceasul jertfei Domnului Hristos devine poarta spre veşnicie deschisă tuturor 
oamenilor, iar Învierea Lui este începutul învierii acestora din robia 
                         
60 Apocalipsă 10, 6. 
61 Din acest unghi de vedere constatăm o corespondenţă intimă dintre spaţiu şi timp, dintre 
identitatea lor ontologică şi viitorul acestora cu privire la oameni şi la creaţie în general. 
Desigur, toate lucrurile vor trece, numai Cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în veac, el fiind 
singurul care are textura eternităţii, pentru că el cuprinde începutul şi sfârşitul lumii şi al 
istoriei, prin descoperire dumnezeiască. 
62 Psalmistul spunea: „O mie de ani înaintea Ta este ca o zi care a trecut şi ca straja nopţii” 
(Psalmul 90, 4). 
63 Matei 16, 2-3. Redăm aici şi cuvintele Sfântului Apostol Pavel care, afirmând 
dimensiunea providenţială a timpului ca plinire a planului divin veşnic în istorie pentru 
înveşnicirea creaturii, explică şi mai  lămurit cele spuse de Domnul: „Căci Hristos, încă 
fiind noi neputincioşi, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioşi” (Romani 5, 6). 
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păcatului şi a morţii. Deci, în Cuvântul înomenit timpul se impregnează de 
veşnicie, iar istoria devine cruciformă din momentul în care El a luat Crucea 
lumii pe umerii Săi. Într-un sens mai larg, Însuşi Mântuitorul Hristos este 
Crucea universului şi Crucea timpului, arătând în El vocaţia de veşnicie a 
făpturii create din nimic. 

Desigur, teologia timpului mântuirii noastre începe cu Maica 
Domului care-L întrupează pe Fiul lui Dumnezeu din trupul ei feciorelnic, 
ea devenind icoana Bisericii, care primeşte în sine veşnicia. Sfântul Ioan 
Evanghelistul sesizează această relaţie mistagogică şi personală a timpului, 
când Mântuitorul şi mama Sa, la nunta din Cana Galileii, asistă la un timp 
hotărâtor al arătării slavei Sale. Acest moment arată deopotrivă că 
rugăciunea Preacuratei poate schimba rânduielile firii şi că poate grăbi 
istoria de a primi în sine pe Dumnezeu, dar şi timpul Mântuitorului Hristos 
sau vremea Lui de a muri pentru păcatele întregii lumi. Acest ceas al 
transformării din iubire este prefaţat de o schimbare a materiei, în cazul 
nunţii din Cana, a apei în vin, moment în care sensurile creaţiei îşi regăsesc 
vocaţia originară. Cât priveşte însă timpul morţii şi învierii Domnului, din 
iubire pentru oameni, acesta este momentul care dăruieşte transformarea 
istoriei pentru veşnicie, eternitatea umplând timpul, iar timpul umplându-se 
de eternitate. Aşadar, taina vremii lui Hristos este de fapt taina ascultării şi 
chenozei, tocmai pentru că Fiul împlineşte voia Tatălui, împlinire care 
concentrează timpul în sine şi biruieşte hotarele firii.64 Aşadar, în 
Mântuitorul Hristos timpul se împuţinează ajungând până la momentul 
unirii noastre cu cel iubit: „Puţin timp mai sunt cu voi şi Mă duc la Cel ce 
M-a trimis. Mă veţi căuta şi nu Mă veţi găsi; şi unde sunt Eu, voi nu puteţi 
să veniţi acum”.65 

Evident, eshatologia mântuirii noastre cuprinsă categoric în Persoana 
Mântuitorului Hristos, aici şi acum, se extinde pnevmatologic în Biserică şi 
în istorie, sfârşitul timpului fiind deja împlinit în El.66 Acest lucru îl 
subliniază Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, care după ce 
aminteşte câteva evenimente ale intervenţiei lui Dumnezeu în istorie, afirmă 
                         
64 Venirea Domnului în lume, cum subliniam mai sus, aduce un nou sens timpului, acesta 
fiind considerat timpul Domnului, pentru că acest timp este în El. De asemenea acest timp 
al Domnului este şi timpul mântuirii noastre, pentru că în Domnul noi suntem cuprinşi 
pentru a fi transferaţi în iubirea veşnică a Tatălui ceresc. Sfântul Apostol Pavel sintetizează 
magistral această cuprindere şi deschidere a noastră în Mântuitorul Hristos, când zice: 
„Mulţumind cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moştenirea 
sfinţilor, întru lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în 
împărăţia Fiului iubirii Sale, întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică 
iertarea păcatelor” (Coloseni 1, 12-14). 
65 Ioan 7, 33-34. 
66 K. J. WOOLCOMBE, The Biblical Origins and Patristic Development of Typology, în 
Essays in Typology, col. „Studies in Biblical Theology 22”, SCM Press, London, 1957, p. 39. 
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că eshatonul irumpe în istorie, ca realizare şi desfăşurare a lucrării 
Logosului de unire a umanităţii şi a lumii cu Dumnezeu în iubire.67 În sensul 
acesta, timpul hristologic devine un timp al Bisericii ca aşteptare a 
Împărăţiei veşnice care se află deja în Sfintele Taine.68 Astfel, timpul 
Bisericii este în felul acesta tensiunea dintre aşteptare şi prezenţă, dintre 
dorire şi plinire, dintre speranţă şi unire. Chiar cuvântul parusie are această 
ambivalenţă teologică a timpului eclesial, fiind venire şi prezenţă, „deja” şi 
„nu încă”. Ca atare, există o relaţie strânsă între venirea Cuvântului lui 
Dumnezeu în lume „la plinirea vremii”69 şi prezenţa Sa în lume după 
Înălţare, cum spune Domnul: „Iată Eu sunt cu voi în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului”.70 Datorită acestui fapt, temporalitatea ca limită 
ontologică a creaturii se prezintă şi ca icoana unei procesiuni ontologice şi 
pascale a persoanelor umane angajate în iubirea eternă a Creatorului. 

Dar nu numai oamenii ci şi creaturile angelice trăiesc în eon, eonul 
fiind o durată spirituală, în care ele perseverează şi se apropie de lumina 
veşnică a lui Dumnezeu în starea şi în treapta ierarhică în care au fost 
create.71 După Sfântul Maxim Mărturisitorul Dumnezeu cuprinde toată 
creaţia şi tot timpul în Sine, El fiind „un început şi un sfârşit etern”, 
începutul începuturilor şi sfârşitul sfârşiturilor lumii.72 Această viziune 

                         
67 Iată cum prezintă fericitul Pavel această lucrare eshatologică a Mântuitorului: „Căci nu 
voiesc, fraţilor, ca voi să nu ştiţi că părinţii noştri au fost toţi sub nor şi că toţi au trecut 
prin mare”... (I Corinteni 10, 1-11). 
68 Considerăm că pe această direcţie se situează şi teologia patristică a timpului care nu este 
altceva decât o extensie şi o trăire a teologiei biblice în care oamenii lui Dumnezeu, membri 
ai Bisericii, experiază şi aprofundează în Duhul Sfânt taina iubirii lui Hristos pentru lume în 
toată diversitatea ei personală şi dialogică. În teologia scrierilor patristice timpul nu este o 
pură speculaţie teologică, ci o experienţă vie a Duhului Sfânt prezent şi lucrător în Biserică, 
iar aprofundările lor sunt o desfăşurare a credinţei şi îndumnezeirii omului. Astfel, 
metaforele temporale patristice sunt expresii ale diversităţii de unire a omului cu Dumnezeu 
şi pietre de hotar dintre timpul actual şi veşnicie (A se vedea şi CONSTANTIN 
ANDRONIKOF, Le sens de la liturgie, Editions du Cerf, Paris, 1988, p. 53-55). Chiar şi 
faptul de a vorbi despre cele necuprinse cu gândul este pentru Părinţii Bisericii un demers 
prin care Mântuitorul Hristos Cel veşnic Se revarsă haric şi iubitor în viaţa vremelnică. 
69 Galateni 4, 4. 
70 Matei 28, 20. 
71 Evident, această procesiune ontologică a creaturilor cereşti evită emanaţionismul 
plotinian sau ciclicitatea dualistă origenistă (PAUL PLASS, Timeless time in Neo-Platonism, 
în The Modern Schoolman, vol. 55, 1977, p. 1-59). Eonul este şi starea celor care vor 
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu, fiind unirea temporalului creat cu eternitatea divină care 
îl naşte şi înveşniceşte (A se vedea DIONISIE AREOPAGITUL, Opere complete, Ed. 
Paideia, Bucureşti, 1996, Despre numirile dumnezeieşti IV, 1, X, 3). 
72 După Sfântul Maxim „Începutul, mijlocul şi sfârşitul sunt însuşirile celor pe care le 
împarte timpul; ba ar putea zice cineva fără să greşească, că sunt ale celor privite la un loc 
în veac. Căci timpul având mişcare măsurată, se circumscrie prin număr. Iar veacul fiind 
cugetat în existenţa lui împreună cu categoria lui când implică intervalul întrucât îşi are un 



30 

harică asupra timpului este inclusă în marea taină a istoriei lumii ca 
desfăşurare a iubirii divine în creaţia văzută şi nevăzută, unde domină 
ordinea inteligibilă a sensurilor creaţiei ca taină a veacurilor în extensia ei 
teonomică.73 Pentru a ilustra această legătură a creatului cu necreatul, 
Sfântul Grigorie foloseşte nu numai noţiunea de interval, ci şi pe cea de 
hotar şi mediu dintre două realităţi, realitate care este nu numai o categorie a 
fiinţei, ci omul însuşi devine hotar sau margine a celor cunoscute de el în 
Dumnezeu, cum afirmam în introducere.74 

În concluzie, veacul este timp concentrat şi copleşit de iubirea lui 
Dumnezeu, care cheamă la participare persoanele create, ea fiind un dar al 
libertăţii în iubire a omului şi a lui Dumnezeu.75 Din această cauză există o 
                                                               
început al existenţei” (SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, în Filocalia II, 1947, p. 126). 
Cum constatăm, în teologia Sfântului Maxim, istoria este organizată triadic plecând de la 
distincţia început-mijloc-sfârşit, în dimensiune mistagogică şi simbolică. Una dintre triadele 
realităţii cu relevanţă cinetică şi ontologică este naştere-mişcare-odihnă. Iar o altă triadă 
simbolică a realităţii este fiinţă - fiinţă bună - fiinţă bună veşnică (HANS URS VON 
BALTHASAR, Kosmiche Liturgie, Einsiedeln: Johannes – Verlag, 1961, ed. a 2-a, p. 610-613). 
Sfântul Maxim va împrumuta noţiunea de interval, extensie din teologia capadociană şi o 
va folosi pentru a arăta mişcarea progresivă a creaturilor în timp ca apropiere neapropiată 
de Dumnezeu. Toate făpturile au un început al fiinţei lor, iar intervalul dintre acest început 
şi starea lor prezentă este măsura apropierii şi orientării lor fiinţiale. Intervalul este şi 
prăpastia infinită care separă creatura de Creator, iar caracteristica fundamentală a creaturii 
este finitudinea ei (PG 91, 1057A). Universul este spaţiu finit, iar timpul este mişcare finită, 
fiind amândouă cuprinse şi limitate de infinitatea care le conţine. Lumea se mişcă deoarece 
nu şi-a găsit încă sfârşitul calitativ, scopul final: „Deci dacă fiinţele raţionale sunt făcute 
ele numaidecât se şi mişcă ca unele ce sunt mişcare după fire dinspre început pentru faptul 
că există spre sfârşit după alegerea voinţei spre existenţa fericită – to eu ei/nai. Căci ţinta 
mişcării celor ce se mişcă este existenţa fericită precum începutul ei este însăşi existenţă. 
Iar aceasta este Dumnezeu Care e şi Dătătorul existenţei şi Dăruitorul existenţei fericite ca 
început (obârşie) şi sfârşit (ţintă). Căci din el avem şi a ne mişca simplu ca din început şi 
felul cum ne mişcăm spre El ca ţintă” (SF. MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua, PSB 
80, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1983, p. 73-74). Mişcarea este aşadar un adevăr calitativ 
fundamental al creaţiei ca posibilitate a unirii progresive cu Cel neapropiat în iubire. 
73 După Sfântul Ierarh coerenţa celor create în timp de Dumnezeu are o valoare liturgică şi 
mistagogică pentru că Însuşi Dumnezeu Se oferă progresiv în har omului însetat de iubirea 
lui Dumnezeu. Faptul că slujbele Bisericii sunt cuprinse într-o „rânduială” arată că sensul 
iconic al creaţiei ca Liturghie de slavă lui Dumnezeu şi finalitatea ei de lumină în veacul 
viitor care e o Liturghie veşnică. În acest context, akoluthia Sfântului Grigorie este o 
progresivitate care duce spre scopul final al creaţiei (A se vedea pe larg aprofundarea 
tuturor sensurilor acestui termen al Sf. Grigorie la JEAN DANIELOU, L‘etre et le temps 
chez Gregoire de Nysse, Leiden Brill, 1970, p. 18-49). 
74 Prin urmare, tot „ceea ce se cuprinde mereu e totdeauna mai mult decât cele ce s-au 
cuprins înainte, dar nu hotărniceşte în sine ceea ce se caută, ci marginea a ceea ce s-a aflat 
se face celor ce urcă, început spre aflarea celor mai înalte” (SF. GRIGORIE DE NYSSA, 
Omilii la Cântarea Cântărilor, PSB 29, p. 223). 
75 Am putea afirma fără să greşim că veacul sau aionul este eternitatea împărtăşită creaturii, 
Dumnezeu atingând făpturile de nemurirea Lui. 
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continuitate ontologică între timp şi eternitate în lumina unică a iubirii care 
covârşeşte toate cele ce sunt.76 Spre exemplificare întâlnim această percepţie 
a istoriei în cântarea pascală: „Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, 
Hristoase; astăzi mă ridic împreună cu Tine, înviind Tu; Răstignitu-m-am ieri 
împreună cu Tine: Însuţi împreună mă preamăreşte Mântuitorule, în 
Împărăţia Ta”.77 De asemenea, timpul mântuirii reprezintă împreuna-pătimire 
şi înviere a noastră cu Mântuitorul Hristos, aceste acte fiind desigur temelia 
unirii noastre cu El în Împărăţia Lui. 

 
Abstract:  The Eschatological Perspective of Time of Salvation of Men in 
the Context of Eternity 
In this academic and theological article, we analyse in a profound manner 
the eschatological perspective of time. For the Orthodox theology, the 
eschatological teaching is very important because focuses the entire life of 
the Church around it. The mystical dimension of time comes to life when we 
see ourselves in a period of continual repentance and in knowledge of the 
Triune God. And for us, the resurrection of Christ, our Saviour, is more than 
a miracle, it gives the sense of the entire human existence. Through the 
reading of the Holy Fathers and our theological reflection, we present the 
Christian perspective and perception of the time in which we live. In other 
words, in this world we are only pilgrims, already and not yet in the 
Kingdom of God, through the Church of Christ. 
 

                         
76 Sfântul Maxim afirmă că sfinţii „spre aceasta le era acum tot zorul, dorind slava ei în 
Hristos, ca precum au pătimit împreună cu El în veacul acesta, aşa să fie şi slăviţi 
împreună cu El, în veacul viitor”. În felul acesta ei simt dinamismul intrinsec al creaturii 
care tinde spre Izvorul fiinţei, ceea ce înseamnă că există un dor ontologic al omului după 
Dumnezeu (A se vedea PAUL PLASS, Transcendent time in Maximus the Confessor, în 
The Tomist, vol 44, 1980, Washington, p. 259; 297). 
77 Penticostar, Canonul Învierii, cânt. a  3-a, , Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1999, p. 16. 
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Raţionalitatea discursului teologic 
 

 
Pr. Prof. Univ. Dr. ION POPESCU1 
 

 „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi  
Dumnezeu era Cuvântul... 

( Ioan I,1)” 
 

Cuvinte cheie: nihilism, postmodernism, raţiune, teologie  
Keywords: nihilism, postmodernism, rationality, theology 

 
În această epocă marcată de nihilismul neomarxismului cultural, ce 

pare să desemneze sfârşitul deconstructivismului postmodern sau 
postmodernist, raţionalitatea oricărui discurs, indiferent de natura lui, este 
puţin câte puţin indirect sau direct afectată. 

Caracteristica esenţială a nihilismului agnostic este negarea 
capacităţii raţiunii umane de a putea să acceadă la adevăr şi cunoaştere. 

Trebuie observat însă faptul că nihilismul face recurs la raţiune 
pentru a nega pretenţiile de cunoaştere ale raţiunii. 

Tratatele nihiliste sau agnostice sunt ele însele organizate pe baza 
unei raţionalităţi de tip silogistic, după modelul logicii clasice. În spatele 
negării raţionalităţii raţiunii cu ajutorul raţiunii  însăşi se află,  în realitate, o 
ideologie, iar în spatele acestei ideologii stă o falsă credinţă. 

De exemplu, în spatele neomarxismului cultural, curent ateist, stă 
credinţa în puterea aşa-zis creatoare a fiinţei umane de a se autodetermina şi 
a se autodefini printr-o libertate indicibilă sau printr-o libertate libertară. 

Aşadar, postmodernismul nihilist sau agnostic nu renunţă la raţiunea 
însăşi, ci mai degrabă la pretenţiile şi exigenţele unei raţionalităţi de tipul 
metafizicii clasice sau tradiţionale. Cu alte cuvinte, nihilismul contemporan 
nu renunţă la raţionalitatea discursului prin care dezvăluie şi propovăduieşte 
propria-i raţionalitate, ci la raţionalitatea discursului tradiţional de tip 
metafizic-filosofic sau teologic. 

În acest context, dialogul trebuie purtat nu cu un himeric agnosticism 
golit de orice raţionalitate, ci cu o ideologie nihilistă sau agnostică 
evidenţiindu-se în mod necesar cercul vicios în care această ideologie este 
prinsă. 

Acesta este cel dintâi demers pe care orice discurs teologic trebuie 
să-l iniţieze. Este vorba despre descifrarea şi dezvăluirea pseudoiraţionalităţii 

                         
1 Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte. 
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oricărui discurs antimetafizic şi anticreştin al nihilismului contemporan. 
Nu se poate construi nicio apologie şi nicio polemică ce vizează 

atacurile nihilismului contemporan, fără demascarea cercului vicios în care 
se ,,scaldă” această ideologie şi anume folosirea unei false raţionalităţi sau a 
unei raţionalităţi patologice ce derivă dintr-o falsă credinţă şi o falsă voinţă, 
împotriva raţionalităţii discursului de tip metafizic filosofic sau teologic. 
Aşadar, cum trebuie construit un discurs teologic asertiv, apologetic şi 
polemic? 

 
1. Originea şi natura discursului teologic 
În viziunea teologică a Părinţilor Bisericii creştine, posibilitatea 

oricărui dialog interuman stă în realitatea dialogului intra sau intertrinitar 
dintre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt în Treimea imanentă. Izvorul, fundamentul 
şi natura oricărui dialog sunt situate, de Părinţii Bisericii, inspiraţi din 
Revelaţia dumnezeiască, în Treimea imanentă. 

Pe baza aceleiaşi viziuni teologice, părintele Dumitru Stăniloae 
afirmă că posibilitatea oricărui discurs sau a oricărei vorbiri omeneşti stă în 
faptul că mai întâi Dumnezeu ne-a vorbit nouă sau ne-a agrăit şi ne-a 
chemat la un dialog etern cu El. 

Vechiul Testament testează în multe feluri dialogul lui Dumnezeu cu 
poporul ales. Sfântul Ioan Evanghelistul identifică raţiunea sau logosul din 
filosofia antică cu Logosul dumnezeiesc sau Fiul lui Dumnezeu. Inspirat 
fiind de Duhul Sfânt el vesteşte caracterul absolut personal al Logosului 
dumnezeiesc. Logosul sau Raţiunea supremă şi absolută era dintru început 
la Dumnezeu, adică la Dumnezeu Tatăl. ,,Toate prin El s-au făcut şi fără El 
nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut”.2 

Aşadar, conform prologului Evangheliei după Ioan, tot ceea ce este 
făcut sau creat poartă amprenta Creatorului, adică acea raţionalitate 
intrinsecă după chipul sau modul increat al raţionalităţii dumnezeieşti. 

Dacă lumea creată poartă amprenta modului sau chipului 
raţionalităţii dumnezeieşti, omul poartă în sine chipul lui Dumnezeu, chipul 
Logosului dumnezeiesc sau al Raţiunii dumnezeieşti. Cuvântul sau Logosul 
dumnezeiesc era dintru început viaţă şi lumină a oamenilor care preexistau 
în proiectul etern sau în planul etern al lui Dumnezeu în legătură cu creaţia. 
,,Cuvântul era Lumina cea adevărată, Care luminează pe tot omul care vine 
în lume”.3 

Cuvântul era Lumina ipostatică sau personală dumnezeiască. În El 
raţiunea, cunoaşterea şi atotştiinţa sunt supreme şi absolute. Cuvântul este 
Lumina ce luminează mintea oamenilor, dăruindu-le lumina raţiunii în 

                         
2 Ioan 1, 3. 
3 Ioan 1, 9. 
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vederea înţelegerii şi acceptării adevărurilor dumnezeieşti, nu în lumina 
cunoştinţei omeneşti, ci în lumina cunoştinţei dumnezeieşti. 

Înţelegem aşadar că originea cunoaşterii raţionale şi deopotrivă 
originea cunoaşterii duhovniceşti, cunoaştere paradoxală datorată relaţiei 
dintre raţiune şi credinţă se află în persoana Logosului dumnezeiesc sau a 
Fiului lui Dumnezeu şi mai exact în Dumnezeu Unul în fiinţă şi întreit în 
Persoane. 

În ceea ce priveşte raţionalitatea descoperirii dumnezeieşti sau 
raţionalitatea ,,vorbirii” Cuvântului prin descoperire supranaturală, Sfântul 
Apostol Pavel o socoteşte a fi infinit superioară raţionalităţii omeneşti. 
Înţelepciunea omenească este lovită de nimicnicie în faţa înţelepciunii 
dumnezeieşti. Sfântul Apostol Pavel pune în lumină natura antinomică sau 
paradoxală a înţelepciunii sau a raţionalităţii dumnezeieşti.  

Tocmai această natură antinomică sau paradoxală a raţionalităţii sau 
înţelepciunii dumnezeieşti nonlineară şi neîncadrată în logica clasică a 
generat sminteală şi nebunie pentru iudei şi pentru elini. 

Caracterul aparent iraţional şi absurd (credo quia absurdum) al 
înţelepciunii dumnezeieşti a surclasat toată înţelepciunea seculară. În 
legătură cu acestea sau mai exact despre acestea, Sfântul Apostol Pavel zice: 
,,Căci scris este: «Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor 
învăţaţi voi nimici-o». Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit 
Dumnezeu nebună înţelepciunea lumii acesteia? Căci devreme ce întru 
înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune pe 
Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred, prin nebunia 
propovăduirii. Fiindcă şi iudeii cer semne, iar elinii caută înţelepciunea. Însă 
noi propovăduim pe Hristos cel răstignit: pentru iudei, sminteală, pentru 
neamuri nebunie. Dar pentru cei chemaţi şi iudei şi elini: pe Hristos, puterea 
lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.4 

Dacă prin înţelepciunea lui Dumnezeu manifestată în creaţie oamenii 
nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, a descoperit Dumnezeu suprema Sa 
înţelepciune ce culminează în paradoxul jertfei Fiului lui Dumnezeu pe 
Cruce şi în antinomia supraraţională şi supralogică a Fiului lui Dumnezeu ce 
moare răstignit pe cruce şi înviază pentru mântuirea şi desăvârşirea 
oamenilor şi a creaţiei. 

Părinţii Bisericii creştine au pus în lumină adevărul descoperirii 
dumnezeieşti. Urmând Sfintelor Evanghelii şi Sfântului Apostol Pavel ei au 
evidenţiat adevărul despre primirea şi acceptarea Revelaţiei dumnezeieşti 
prin credinţa dezvoltată în fapte de iubire sau în virtuţi. Aceasta este 
adevărata cale a primirii adevărurilor dumnezeieşti, adevăruri supralogice şi 
supraraţionale. 

                         
4 I Corinteni 1, 20-24. 
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Prin credinţa dezvoltată în fapte de iubire sau în virtuţi antinomiile 
Revelaţiei dumnezeieşti sunt transfigurate în lumina cunoştinţei de 
Dumnezeu. Despre aceasta Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: 
,,Dumnezeu, care este cu adevărat lumină după fiinţă, se face cu adevărat 
lumină în cei ce umblă în El prin virtuţi. Precum lumina prin participare, cu 
alte cuvinte orice sfânt ajunge prin iubirea de Dumnezeu de se află în 
lumina cea după fiinţă, tot aşa lumina cea după fiinţă primeşte iubirea de 
oameni să se afle în lumina cea după participare. Dacă aşadar ne aflăm prin 
virtute şi cunoştinţă în Dumnezeu, adică în lumină, şi Dumnezeu aflându-se 
ca lumină în noi, se află în lumină. Căci Dumnezeu care e lumină prin fire 
se află în noi care suntem lumină prin imitare, precum se află modelul în 
chipul care-i făcut după el”.5 

Antinomia sau paradoxul prezenţei lui Dumnezeu în noi ca Lumină 
necreată în Sine coroborat ca prezenţă cu participarea sfinţilor plini de 
virtuţi ca fiinţe create de El trebuie să stea la baza discursului teologic. 
Aceasta fiindcă originea şi natura oricărui discurs despre Dumnezeu se află 
în Dumnezeu Însuşi. 

Tot ceea ce există în lumea inteligibilă şi sensibilă se află într-o 
perpetuă mişcare înspre Dumnezeu sau înspre existenţe, veşnic bună în El 
sau dimpotrivă se mişcă în sens invers faţă de existenţa veşnic bună. Din 
argumentul mişcării celor create din nimic şi din argumentul creării lor din 
nimic, pentru că tot ceea ce se mişcă înseamnă că a fost mişcat de ceva sau 
de Cineva anterior lui, Sfântul Maxim învaţă că cele mişcate au fost gândite 
sau cugetate anterior mişcării lor de Cel nemişcat şi necauzat care este 
Dumnezeu. Astfel, Sfântul Maxim Mărturisitorul aşează originea cugetării, 
a raţiunii şi a raţionalităţii, mai exact, în posibilitatea ca acestea  să existe şi 
să se producă în Dumnezeu. 

,,Şi iarăşi: facerea celor făcute de Dumnezeu, inteligibile şi sensibile 
e cugetată anterioară mişcării. Căci nu poate fi mişcarea înaintea facerii. 
Pentru că mişcarea e a celor ce au fost făcute, cea inteligibilă a celor 
inteligibile, cea sensibilă a celor sensibile. Fiindcă nici una din cele ce au 
fost făcute nu e prin raţiunea ei nemişcată, nici măcar cele neînsufleţite şi 
sensibile, cum au constatat cercetătorii mai sârguincioşi ai lucrurilor. Ei au 
spus că toate se mişcă fie în linie dreaptă, fie în cerc, fie în spirală. Şi toată 
mişcarea e, după felul ei, sau simplă sau compusă”.6 

 
 

                         
5 Filocalia sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi, care arată cum se poate omul 
curăţi,lumina şi desăvârşi, Traducere, introducere şi note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, 
Membru al Academiei Române, Ediţia a II-a, Ed. Harisma, Bucureşti, 1994, p. 57. 
6 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, Ambigua, Traducere din limba greacă veche, 
introducere şi note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2006, p. 102. 
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2. Caracteristicile discursului teologic 
Caracteristicile discursului teologic sunt într-o strânsă legătură cu 

noţiunile, ideile sau unităţile de învăţare care fac parte din conţinutul lui. 
Din conţinutul discursului teologic trebuie să facă parte în mod absolut 
necesar învăţăturile desprinse din Sfânta Scriptură, comentate şi explicate de 
Sfinţii Părinţi ai Bisericii şi de către marii teologi ai tradiţiei creştine. Apoi 
învăţăturile desprinse din Tradiţia Apostolică şi cele din Tradiţia 
bisericească care se află în deplină concordanţă cu Sfânta Scriptură şi cu 
Tradiţia Apostolică şi cu învăţăturile Părinţilor Bisericii. 

Apoi Trebuie să mai cuprindă toată învăţătura dogmatică a Bisericii 
din care fac parte dogmele creştine, teologumenele, opiniile teologice, 
Cărţile Simbolice ale Ortodoxiei  precum şi cele eterodoxe. 

De asemenea nu pot lipsi din conţinutul discursului teologic 
învăţături, idei şi noţiuni din domenii precum: Istoria şi filosofia religiilor, 
Istoria universală, Istoria României, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 
Istoria bisericească universală, Literatura universală, filosofie, psihologie şi 
ştiinţă etc. 

Toate acestea trebuie însă folosite cu discernământ, în momentele 
potrivite ale iconomiei discursului, în conformitate cu metodologia didactică 
şi pedagogică referitoare la normele alcătuirii unui discurs. De asemenea, 
toate aceste cunoştinţe trebuie să pună în lumină ideile principale ale unui 
discurs teologic autentic. 

a. Cea dintâi caracteristică a unui discurs teologic trebuie să fie 
raţionalitatea. Raţionalitatea discursului garantează, privit în sine însuşi, 
adică în structura sa internă sau interioară, inteligibilitatea. Discursul trebuie 
să fie inteligibil în sine însuşi şi această inteligibilitate este asigurată şi 
garantată de gradul său de raţionalitate. 

Raţionalitatea sau logicitatea unui discurs se află în strânsă legătură 
cu originea şi cu natura sa. El se fundamentează pe normele raţionale ce 
decurg dintr-o tradiţie culturală, religioasă sau filosofică receptată, acceptată 
şi asimilată de comunitatea umană în decursul istoriei. 

Problema adevărului depăşeşte sau transcende exigenţa de 
raţionalitate, logicitate sau inteligibilitate a unui discurs în general. 
Problema adevărului implică problema cunoaşterii lui, a naturii şi a originii 
lui.  

Fiecare tradiţie filosofică sau religioasă şi-a creat o viziune 
sistematică, în unele cazuri şi sistemică despre adevăr. Această viziune are 
la bază fie ideea unei Revelaţii divine primordiale, fie ideea unei Revelaţii 
divine punctuale, fie ideea unei Revelaţii permanente, ca în cazul tradiţiilor 
panteiste, fie lipsa oricărei revelaţii, ca în cazul materialismului ateu. 
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În absenţa unei Revelaţii divine, originea adevărului este aşezată în 
raţiunea umană şi în consensul raţional al indivizilor ce fac parte dintr-o 
comunitate umană mai mică sau mai mare din timpuri vechi sau noi. 

În gândirea şi mentalitatea timpului prezent al umanităţii, adevărul 
ţine de fiecare individ în parte, fie de o comunitate de indivizi care 
construieşte un nou tip de adevăr, şi anume adevărul de tip aşa-zis cultural 
artificial specific neomarxismului cultural. 

Din perspectiva teologiei creştine, discursul teologic trebuie să se 
distingă şi chiar să se delimiteze de toate formele doctrinare străine de 
Revelaţia dumnezeiască cuprinsă în Sfânta Scriptură şi Tradiţia Apostolică. 

Revelaţia dumnezeiască oferă două căi de a recepta, accepta şi 
propovădui adevărul dumnezeiesc cu ajutorul raţiunii omeneşti şi cu ajutorul 
credinţei. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul învaţă, folosind o logică impecabilă, 
despre relaţia sau legătura organică care există între raţiune şi credinţă. 
Pornind de la Revelaţia dumnezeiască despre Dumnezeu sau Sfânta Treime, 
ca izvor şi fundament al tuturor celor ce există, adevăr acceptat prin 
credinţă, Sfântul Maxim prezintă sub o formă raţională întreaga structură 
raţională a celor create, a fenomenelor dintre ele până la postularea raţională 
a Creatorului folosind metoda inductivă raţională. 

Iată ce afirmă despre aceasta Sfântul Maxim Mărturisitorul: ,,Având 
raţiunile celor făcute subzistând în El dinainte de veacuri, prin bunăvoinţa 
Sa a creat din nimic, zidirea cea văzută şi nevăzută, ca Unul ce a făcut toate 
cu raţiune şi înţelepciune la vremea cuvenită, pe cele generale şi pe cele 
individuale. Căci credem că premerge o raţiune creaţiei îngerilor, o raţiune, 
fiecăreia dintre fiinţele şi puterile ce alcătuiesc lumea de sus, o raţiune 
oamenilor, o raţiune tuturor ce au primit existenţa de la Dumnezeu, ca să nu 
le numesc pe toate individual. Propriu-zis este una şi aceeaşi Raţiune, care, 
prin infinitatea şi transcendenţa ei, este în sine şi pentru sine negrăită şi 
necuprinsă, fiind dincolo de toată creaţia şi de deosebirea şi varietatea ce 
există şi se cugetă în ea, arătându-se şi multiplicându-se din bunătate în 
toate câte sunt din ea, pe măsura fiecăreia şi recapitulând (readucând) toate 
în sine”.7 

Aşadar, în toată creaţia este prezent Dumnezeu Cel Unul sau 
Raţiunea cea Una multiplicându-se nu în Sine, ci în şi prin raţiunile create 
după chipul raţiunilor increate ce se află din veci în Raţiunea cea Una. 
Astfel, toate creaturile sunt Raţiunea cea Una şi deopotrivă nu sunt ea. Mai 
degrabă creaturile sunt prin raţiunile lor create în Raţiunea cea Una. 
Raţiunea cea Una le cuprinde pe acestea, le recapitulează, adică le readună 

                         
7 SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, op. cit., p. 116-117. 
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în Sine, iar acestea tind în mod natural, încă de la crearea lor, să se întoarcă 
în ea.  

Sfântul Maxim are, aşadar, o viziune profund dinamică despre 
universul întreg şi despre fiecare dintre făpturile create, fiecare creatură şi 
tot universul fiind conceput ca animate odată cu venirea lor la existenţă de o 
mişcare care le îndreaptă spre Dumnezeu, pentru a-şi afla în El împlinirea”.8 

O a doua cale sau metodă raţională sau mai bine-zis metaraţională, 
care de fapt este cea dintâi, ne-a descoperit-o Dumnezeu prin vasul său ales, 
Sfântul Apostol Pavel, în epistolele sale. Este vorba despre o formă de 
cunoaştere, de înţelegere mai presus de raţiunea omenească lineară şi supusă 
principiilor gândirii omeneşti şi anume de o cunoaştere metalogică, 
supralogică sau supraraţională. De fapt, este propriu Revelaţiei dumnezeieşti 
modul de comunicare supralogic, supraraţional sau metaraţional. De 
observat că acest mod de revelare este raţional şi dincolo de raţional 
rămânând însă în sfera de comunicare inteligibilă şi de receptare inteligibilă 
a fiinţei umane. 

b. Cea de-a doua caracteristică a discursului teologic este structura sa 
antinomică sau paradoxală 

Conţinutul Revelaţiei dumnezeieşti transcende raţionalitatea oricărei 
doctrine omeneşti întrucât adevărurile dumnezeieşti sunt antinomice sau 
paradoxale. Ele nu pot fi receptate, asimilate şi propovăduite cu ajutorul 
logicii clasice şi nici măcar cu ajutorul logicilor polivalente ale modernităţii.  

Adevărul Revelaţiei dumnezeieşti nu poate fi redus la nicio definiţie 
a adevărului prezentă în dicţionarele de filosofie sau în tratatele de filosofie. 
Acest adevăr nu poate fi confundat cu adevărul logicii formale a lui 
Wittgenstein şi nici cu adevărul consensual de natură sociologică a lui 
Jürger Habermas şi nici cu adevărul antinomiei transfigurate din filosofia lui 
Blaga. Aceasta întrucât adevărul Revelaţiei dumnezeieşti, adevăr ce trebuie 
să se afle în central oricărui discurs teologic, nu este niciun adevăr logico-
formal, fără nicio legătură cu realitatea obiectivă şi obiectuală, nu este nici 
rezultatul unui consens imanentist pe orizontală suspect de sociologism şi 
nici nu este obiectul unei autorevelări a fiinţei umane ce trăieşte într-un 
mister ce trebuie potenţat antinomic şi nu anihilat prin analiză şi sinteză. 

Adevărul Revelaţiei dumnezeieşti ce trebuie să reprezinte atât 
originea, natura, cât şi scopul discursului teologic este dar dumnezeiesc şi el 
trebuie propovăduit în esenţa sa sau în structura sa paradoxală, supralogică 
şi supraraţională. 

                         
8 JEAN CLAUDE LARCHET, Sfântul Maxim Mărturisitorul, O introducere, traducere 
din limba franceză de Marinela Bojin, Ediţie îngrijită de pr. Dragoş Bahrim, Ed. 
Doxologia, Iaşi, 2013, p. 190. 
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În natura sa, discursul teologic trebuie să fie un scandal logic fiindcă 
el trebuie să se fundamenteze pe scandalul logic generat de Întruparea Fiului 
lui Dumnezeu, de învăţătura Sa, de divino-umanitatea Sa şi mai ales de 
moartea Sa pe cruce şi învierea Sa din morţi. 

Crucea Fiului lui Dumnezeu întrupat a fost, este şi va fi cel mai mare 
scandal logic din istoria umanităţii. 

,,Căci cuvântul crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, 
cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu”.9 

Toate actele mântuitoare săvârşite de Fiul lui Dumnezeu întrupat 
începând cu Întruparea şi culminând cu Răstignirea pe cruce şi Învierea 
depăşesc posibilitatea de înţelegere a minţii omeneşti. 

Însă structura lingvistică a testelor biblice şi a formelor dogmatice 
este adaptată conţinutului Revelaţiei dumnezeieşti. Această structură nu este 
nici iraţională şi nici ilogică, ci supraraţională şi supralogică. Este important 
de subliniat faptul că Revelaţia dumnezeiască s-a transmis prin două forme 
raţionale şi metaraţionale inteligibile şi suprainteligibile deopotrivă.  

Aşadar, orice discurs teologic trebuie să folosească metoda 
pedagogică a Pedagogului suprem şi absolute, să se fundamenteze pe 
paternitatea Tatălui şi pe puterea de viaţă dătătoare a Sfântului Duh pentru 
a-şi atinge obiectivul şi scopul lui principal şi anume propovăduirea 
adevărului dumnezeiesc pentru binele, fericirea, pacea, bunăstarea şi, mai 
ales, pentru mântuirea şi desăvârşirea oamenilor. 

 
Abstract:  Rationality of the Theological Discourse 
Our article speaks about the rationality of the theological discourse. In the 
Christian perspective, we understand truth not as something ideological but 
as something which can be known. Contrary, the ideology of modern 
theories refuses to accept the traditional way of presenting the truth. To 
demonstrate the rationality of the theological dialogue we present the origin 
and the nature of it, understood by the Holy Fathers. They accentuated the 
importance of the divine revelation in the understanding of the existential 
truth. Much more, we present which are the most important characteristics 
of theological discourse. In conclusion, the Incarnated Son of God brought 
us what we should know for our salvation and for the entire world. 
 

                         
9 I Corinteni 1, 18. 
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Nebunie pentru Hristos, acrivie canonică, spirit filocalic. 
Episcopul Gherasim Safirin de la Mănăstirea Frăsinei,  
ultimul mare reprezentant al neoisihasmului românesc 
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1. Philokalia. Episcopul Gherasim Safirin ca promotor al 
proiectului filocalic românesc 

În Cuvântul înainte la cea de-a doua ediţie a volumului I al Filocaliei 
publicată la Sibiu în 1947, părintele Dumitru Stăniloae aminteşte trei 
reprezentanţi ai monahismului românesc cu preocupări legate de traducerea 
şi editarea în româneşte a scrierilor filocalice, precursori ai demersului său 
care se va întinde pe aproape o jumătate de veac. În mod special, Stăniloae 
mulţumeşte părintelui «Ieromonach» Arsenie Boca, cel ce adusese „copii de 
pe manuscrise româneşti mai vechi de la Atos”2 şi care participase direct 
atât la traducerea, cât şi la editarea şi tipărirea celui dintâi volum din 
Filocalie. Însă, înainte de a face reverenţele de cuviinţă ieromonahului 
Arsenie, părintele Stăniloae anunţă că a recurs în demersul său de tălmăcire 
la confruntarea cu două versiuni ale unor scrieri filocalice, deja traduse în 
limba română. Este vorba de „schiţa de traducere a P.C. Păr. Ieromonach 
Serafim Popescu” de la aceeaşi mănăstire ardeleană, cuprinzând textele lui 
„Antonie, Evagrie (afară de „Tratatul despre rugăciune”), Ion Casian şi 
Isaia”3 şi, în primul rând, de ceea ce el numeşte „versiunea episcopului 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 DUMITRU STĂNILOAE, Cuvânt înainte la Filocalia românească, vol. I, ed. II, Sibiu, 
1947, p. XI-XII: „Un cald cuvânt de mulţumire trebuie să aduc P.C. Părinte Ieromonah 
Arsenie, de la Mânăstirea Brâncoveanu, bunul meu student de odinioară, care mi-a rămas 
mereu aproape. P.C. Sa a binevoit să scrie după dictatul meu cea mai mare parte din 
traducere la prima ei redactare. În afară de aceasta, prin prezenţa aproape necontenită şi 
prin stăruinţa ce a pus-o pe lângă mine de-a face această traducere, mi-a alimentat curajul în 
mod considerabil ca să pot duce până la capăt o muncă atât de ostenitoare, pe care altfel nu 
cred că aş fi săvârşit-o Iar după ce din prima ediţie a vândut 800 exemplare, prin 
abonamentele făcute pentru a doua, mi-a dat imboldul hotărâtor să o tipăresc din nou. Tot 
P.C. Sa a executat şi coperta”. 
3 IBIDEM, p. XI. 
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Gherasim Safirin”, cu privire la care precizează: „La traducerea primului 
volum grec (adică până la Sf. Maxim Mărturisitorul, inclusiv), am avut 
alături şi traducerea episcopului Gherasim Safirin, procurându-mi o copie 
după manuscrisul de la Mănăstirea Frăsinei. Traducerea am făcut-o după 
textul grec. Versiunea episcopului Gherasim Safirin ne-a fost numai un 
mijloc auxiliar, folosit mai ales la locurile obscure, pentru a vedea cum le-a 
înţeles şi el”.4  

Însă Dumitru Stăniloae nu este singurul care face referire la 
preocupările filocalice ale episcopului oltean al eparhiei Romanului retras în 
1911 la mănăstirea Frăsinei. Cu zece ani înaintea lui, în 1937, mentorul de la 
distanţă al părintelui Stăniloae, Nichifor Crainic (1889-1972), 
(re)descoperea traducerile filocalice paisiene, întâmplare pe care o relatează 
entuziasmat prietenului său Lucian Blaga într-o scrisoare din 17 septembrie 
ale aceluiaşi an,5 dar şi ediţia manuscrisă a «Filocaliei lui Gherasim 
Safirin»: „O nouă traducere ne-a dat-o regretatul episcop Gherasim Safirin. 
E făcută după ediţia greacă de la 1893 şi nu conţine decât volumul I şi încă 
nici acesta întreg. Versiunea lui Safirin, fără să fie literară şi întru totul 
corectă, e cea mai bună; traducerile paisiene sunt ilizibile mai ales în 
pasajele filozofice ale tratatelor. Manuscrisul lui Safirin e proprietatea 
sfintei mănăstiri Frăsinei, unde l-a lucrat. El se găseşte astăzi la noi, ridicat 
cu obligaţii scrise de a-l îndrepta şi tipări în folosul mănăstirii”.6  

Însă, deşi atât Nichifor Crainic, cât şi Dumitru Stăniloae vorbesc în 
perioada 1937-1947 despre „versiunea lui Safirin” a Filocaliei, atribuindu-i 
episcopului Gherasim al Romanului o traducere în româneşte a volumului I 
din Filocalia greacă, se pare că arhiereul retras la mănăstirea Frăsinei nu a 
desfăşurat propriu-zis o activitate de traducere a textelor filocalice. Rolul 
său în acest demers a fost, mai curând, unul de coordonare a eforturilor 
                         
4 DUMITRU STĂNILOAE, Cuvânt înainte la Filocalia românească, vol. I, ed. II, Sibiu, 
1947, p. XI. Despre Gherasim Safirin ca Părinte al Filocaliei româneşti a se vedea şi 
VASSA KONTOUMA: The Philokalia, în, AUGUSTINE CASIDAY (ed.), The Orthodox 
Christian World, London-New York, Routledge, 2012, p. 453-465, în mod special: p. 461-462. 
5 Scrisoare publicată iniţial în rev. «Manuscriptum» XXVI, nr. 98-101 = 1-4/1995, p. 140-141; 
text reluat în NICHIFOR CRAINIC, Cursurile de mistică. I. Teologie mistică; II, Mistică 
germană, studiu introductiv şi ediţie de diac. Ioan I. Ică jr, Sibiu, Ed. Deisis, 2010, p. 381: 
„În vara asta am dat peste o adevărată comoară: am descoperit că celebra colecţie mistică a 
Ortodoxiei, Filocalia, e tradusă în româneşte încă de acum 150 de ani! N-a fost tipărită 
însă, ci a rămas în manuscrise chrilice pentru uzul călugărilor subţiaţi cu duhul. Un monah, 
destul de simplu, nu ştiu cum a ajuns la ideea de a porni pe urmele ei, de a o aduna 
manuscris după manuscris de prin hârţoagele vechi, de a le transcrie şi de a reface colecţia. 
El mi-a pus la îndemână cinci volume de câte 3-400 de pagini compacte! Înţelegi bucuria 
mea frenetică: e tocmai ceea ce căutam pentru a documenta ortodox cursul de mistică”. 
6 NICHIFOR CRAINIC, Filocalia, în: «Gândirea» XVII (1938), nr. 5, mai, p. 280, text 
reluat în: IDEM, Cursurile de mistică. I. Teologie mistică; II, Mistică germană, studiu 
introductiv şi ediţie de diac. Ioan I. Ică jr, Sibiu, Ed. Deisis, 2010, p. 382-384, aici p. 384. 
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depuse de călugării români de la Muntele Athos în privinţa adunării 
traducerilor mai vechi, paisiene, şi a efectuării de traduceri noi ale unor texte 
filocalice, încă netălmăcite pe limba noastră, cu scopul de a le publica într-o 
primă ediţie românească a Filocaliei. Însă, chiar şi aşa, locul episcopului 
Gherasim Safirin în istoria spiritualităţii filocalice româneşti rămâne unul 
considerabil, ba, dintr-un anumit punct de vedere, chiar şi mai important, 
întrucât ierarhul oltean catalizează în jurul său tradiţii şi eforturi neoisihaste, 
legând generaţiile paisiene de monahismul românesc al secolului al XX-lea 
şi spiritualitatea neosisihastă de teologia românească contemporană. 
Considerându-l unul „dintre ultimii ierarhi români cu autentice trăsături 
monahale şi contemplative, care a dus viaţa aspră a pustnicilor primelor 
veacuri creştine”,7 academicianul Virgil Cândea arăta în studiul introductiv 
la Filocalia de la Prodromul publicată în 2001 la New York, în fapt, 
„versiunea lui Safirin” a Filocaliei de care vorbeau în anii ‛30-‛40 Crainic şi 
Stăniloae, că, deşi nu el este traducătorul propriu-zis al primei versiuni a 
Filocaliei pregătită pentru tipar, episcopul Gherasim Safirin, după retragerea 
sa forţată la mănăstirea Frăsinei din Oltenia în 1911, „a încurajat şi a 
sprijinit un important act de spiritualitate şi cultură, desăvârşirea versiunii 
româneşti a Filocaliei, cea începută încă în timpul vieţii Cuviosului Paisie”.8 
Din acest punct de vedere, retragerea forţată a ierarhului Gherasim din 
scaunul de episcop al Romanului în 1911 a fost, după cum se exprimă Virgil 
Cândea, „în multe privinţe providenţială”, întrucât acesta a putut vieţui 
astfel „într-un loc prielnic nevoinţelor sale, la Frăsineii lui Calinic cel Sfânt, 
unde şi-a sfârşit viaţa în post, rugăciune şi fapte bune”9 şi unde s-a putut 
dedica finalizării marelui proiect filocalic al monahismului românesc.  

Dar cine a fost episcopul Gherasim Safirin al Romanului? Părintele 
Mircea Păcurariu, în cel de-al treilea volum al Istoriei Bisericii Ortodoxe 
Române, îi dedică doar câteva rânduri, în capitolul «Mitropolia Moldovei şi 
episcopiile sufragane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul 
celui de al XX-lea»: „Alegerea noului titular al Eparhiei Romanului a avut 
loc la 17 februarie 1900, în persoana arhiereului Gherasim Safirin 
Craioveanul (1849-1922), originar din judeţul Mehedinţi, cu studii la 
Craiova, apoi la Facultatea de teologie din Atena. A fost profesor şi director 
al Seminarului din Râmnic, apoi arhiereu cu titlul «Craioveanul» (1899). A 

                         
7 Acad. VIRGIL CÂNDEA, Filocalia în literatura română veche, studiu introductiv la vol. 
I al «Filocaliei de la Prodromul» publicată cu titlul Filocalia. Versiunea în limba română a 
antologiei în limba greacă, publicată la Veneţia, în 1782, de Sfântul Nicodim Aghioritul şi 
Sfântul Macarie mitropolitul Corintului la care s-au adăugat şi alte texte, ediţie îngrijită, 
note, notă asupra ediţiei şi postfaţă de Doina Uricariu; studiu introductiv de academician 
Virgil Cândea, New York, Universalia Books, 2001, vol. I, p. 11-18, aici p. 14. 
8 IBIDEM, p. 14-15. 
9 IBIDEM, p. 14. 
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făcut mai multe traduceri, fie din limba franceză, fie din limba greacă. La 
Roman nu s-a remarcat prin fapte deosebite. În anul 1909, s-a ridicat cu 
vehemenţă împotriva Legii Consistoriului superior bisericesc şi mai ales 
împotriva mitropolitului primat Athanasie Mironescu, fapt pentru care 
Sfântul Sinod l-a înlăturat din scaun, la 28 iunie 1911. S-a aşezat la 
mânăstirea Frăsinei, unde a şi murit în 1922”.10  

În concluziile la capitolul menţionat, Mircea Păcurariu nu face nicio 
referinţă la el: „Ca şi în cazul Mitropoliei Ungrovlahiei şi a episcopiilor ei 
sufragane, alegerea ierarhilor moldoveni în perioada de care ne ocupăm a 
fost mult influenţată de partidele politice de atunci. Între ei au strălucit 
mitropolitul Iosif Naniescu, episcopii Silvestru Bălănescu de la Huşi şi mai 
ales Melchisedec Ştefănescu de la Roman”.11 În sfârşit, la bibliografia 
inserată la finalul capitolului, profesorul de istorie bisericească de la Sibiu 
nu oferă absolut nicio trimitere bibliografică cu privire la viaţa şi activitatea 
episcopului Gherasim Safirin, aproape toată bibliografia referitoare la 
episcopia Romanului vizând viaţa şi activitatea episcopului Melchisedec 
Ştefănescu.12  

Câteva trimiteri bibliografice oferă în schimb părintele Păcurariu la 
finalul articolului „Safirin Gherasim” din Dicţionarul Teologilor Români 
unde, după ce reia într-o formă uşor detaliată13 informaţiile redate şi în 
tratatul de istorie bisericească, menţionează: „A publicat unele lucrări de 
tipic şi muzică psaltică, precum şi traduceri”.14 În acest sens, sunt amintite 
următoarele titluri: Tipic asupra serviciilor divine pentru elevii seminarişti, 
Râmnicu Vâlcea, 1878 (ed. a II-a, 1905, 95 p.); Tipicul oficiului divin 
executat de preoţi, cu sau fără diacon, în sobor, Târgu Jiu 1879, 32 p., 
Culegere de cântări bisericeşti, Bucureşti, 1908, Sobornicariu, Bucureşti, 
1914, 550 p. (cântări bisericeşti). Sunt amintite traducerile din franceză şi 
greacă Papalitatea eretică a lui Vladimir Guettée, Râmnicu Vâlcea, 1885, 

                         
10 Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, 
Bucureşti, Ed. IBMBOR, 1981, p. 164-181 (capitolul „Mitropolia Moldovei şi episcopiile 
sufragane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul celui de al XX-lea”); aici p. 175. 
11 IBIDEM, p. 181. 
12 IBIDEM.  
13 Idem, „Safirin Gherasim” în IDEM, Dicţionarul Teologilor Români, ediţia a II-a, revăzută 
şi adăugită, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2002, p. 425. Gherasim Safirin (1849-1922) este 
tuns în monahism la mănăstirea Tismana (1873), ierodiacon (1874), ieromonah (1878), 
protosinghel şi apoi arhimandrit (1878), profesor de Teologie Morală, Liturgică şi Pastorală la 
Seminarul Teologic „Sf. Ier. Nicolae” din Râmnicu Vâlcea (1875- 1889 şi apoi 1894-1899) şi 
director al acestuia (1878-1886), cu studii universitare la Atena (1890-1894), episcop vicar al 
Râmnicului având cognomenul „Craioveanul” (1899-1900), iar apoi episcop al Romanului 
(1900-1911); după 1911 retras la mănăstirea Frăsinei în urma aşa-zisei «crize bisericeşti» din 
1909-1911. 
14 IBIDEM. 
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xxx III+453 p. (din franceză), Catehismul creştin de Diomid Kyriacos, 
Bucureşti, 1900, Carte numită Thicara, Bucureşti 1900 şi Legea şi 
Poruncile lui Dumnezeu de Filaretos, Bucureşti: Tipografia Cărţilor 
Bisericeşti 190515 ş.a. (din greacă). În sfârşit, Mircea Păcurariu indică şi 
câteva texte referitoare la activitatea episcopului Gherasim Safirin, începând 
cu textul arhimandritului Iuliu Scriban publicat în 1922, cu ocazia trecerii la 
Domnul a ierarhului oltean,16 şi continuând cu evaluarea contribuţiilor 
episcopului Gherasim la muzica psaltică,17 respectiv cu prezentarea 
activităţii sale ca episcop al Romanului.18 

Frapează în abordarea celui mai pregnant istoric cleric al Bisericii 
Ortodoxe Române lipsa oricărei referinţe la contribuţia notabilă a 
episcopului Gherasim Safirin la eforturile de traducere şi publicare a 
Filocaliei în limba română. Nu numai că a sprijinit şi promovat colectarea 
cărţilor filocalice traduse în limba noastră de către ucenicii Sfântului Paisie, 
dar, bun cunoscător al limbii greceşti (între 1890 şi 1894, arhimandritul, pe 
atunci, Gherasim Safirin făcuse studii la Facultatea de Teologie din Atena), 
fostul episcop al Romanului i-a îndemnat pe călugării români de la Athos şi 
le-a dat binecuvântare să solicite eruditului monah Aristovul Lavriotul să 
traducă „de pe limba elenă [greacă veche – n.n.] pe apla [neogreacă – n.n.]” 
textele filocalice cu un conţinut teologic mai profund, pentru ca, din 
neogreacă să fie tălmăcite mai apoi pe româneşte de filantropul monah 
român Ignatie Transilvăneanul, după cum se arată în Însemnările oarecare 
de pricina adunării aceştii Cărţi din debutul «Filocaliei de la Prodromul»: 
„Cele 700 de capete Teologhiceşti ale Sfântului Macsim Mărturisitorul, 
precum şi suta a doua a Sfântului Calist şi toate scrierile Sfântului Grigorie 
Palama, după o cercetare de aproape 12 ani neputându-se afla pe nicăieri 
traduse, noi, după îndemnul şi binecuvântarea Prea Sfinţitului Gherasim 
Sanfirin, Episcop al Romanului, am rugat pe învăţatul Monah Aristovul 
Lavriotul de ni le-a tradus pe toate acestea de pe limba elenă pe apla, iar de 
acolo s-a tradus în româneşte de către mult încuviinţatul Schimonah Ignatie 
Transilvăneanul, vieţuitor în Schitul Ivirului, care cu cunoştinţele medicinei 
practice ce le are în gradul cel mai înalt, - în timp de mai bine de 40 de ani 
ştergând multe lacrămi de la mulţi suferinzi fără de plată, a avut ocazie de 

                         
15 În fapt: S.D. FILARETOS, Legea şi Poruncile lui Dumnezeu. Decalogul şi Evanghelia, 
Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1906. 
16 Arhim. IULIU SCRIBAN, Episcopul Gherasim Safirin, în «Biserica Ortodoxă Română», 
s. II, XL (1922), p. 459-460. De asemenea, Pr. MIRCEA PĂCURARIU citează şi Revista 
„Biserica Ortodoxă Română”, XXIII (1899), nr. 3, p. 314-318. 
17 Diac. GEORGE DINCĂ, Chipuri de ierarhi: compozitori, traducători, prelucrători şi 
mari cântăreţi ai muzicii bisericeşti, în: „Glasul Bisericii” XXXVI (1977), nr. 1-3, p. 140-142. 
18 Pr. SCARLAT PORCESCU, Episcopia Romanului, Bucureşti, 1984, p. 317-320.  
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a-şi înavuţi terminii limbei greceşti: vecinică amintire să cuvine acestui 
Filantrop bărbat de la toţi cei ce-i sunt datori cu recunoştinţa”.19 

Propriu-zis, fără preocupările filocalice ale episcopului Gherasim 
Safirin, pătrunderea acestei colecţii patristice, definitorie pentru 
spiritualitatea ortodoxă, în conştiinţa teologiei româneşti poate că nu s-ar fi 
produs sau s-ar fi produs altfel decât s-a produs. Versiunea lui Safirin a 
Filocaliei româneşti de care vorbesc Nichifor Crainic şi Dumitru Stăniloae 
sau «Filocalia de la Prodromul», cum a mai fost ea numită, reprezintă, după 
cum arată acad. Virgil Cândea, puntea de legătură între cultura filocalică 
paisiană a secolelor XVIII-XIX şi traducerea părintelui Stăniloae din secolul 
al XX-lea (1946-1991): „În tradiţia românească de scrieri ascetice şi mistice, 
Filocalia de la Schitul Prodromul face legătura între opera şcolii paisiene 
din Mănăstirea Neamţului şi traducerea Părintelui Stăniloae. Marele teolog a 
cunoscut şi preţuit vechile versiuni ale scrierile filocalice şi referinţele la ele 
ne întâmpină în mai toate introducerile la autorii din traducerea sa, realizată 
potrivit normelor ştiinţifice moderne, pe bază de ediţii critice ale operelor 
patristice, cu ample comentarii care le limpezesc mesajul şi într-o limbă 
accesibilă cititorilor de azi. Părintele Stăniloae avea acribia savantului şi 
veneraţia teologului pentru operele Părinţilor neptici, dar în acelaşi timp 
pentru cititorii săi”.20 

De altfel, acad. Virgil Cândea este unul dintre puţinii care au 
subliniat importanţa personalităţii episcopului Gherasim Safirin pentru 
spiritualitatea ortodoxă românească. El arată că fostul episcop al Romanului 
a fost unul „dintre ultimii ierarhi români cu autentice trăsături monahale şi 
contemplative, care a dus viaţa aspră a pustnicilor primelor veacuri creştine, 
a apărat cu înverşunarea acelora rânduielile îndătinate ale Bisericii şi a 
criticat nemilos abaterile întâi-stătătorilor ei. Ales în 1900 episcop [vicar – n.n.] 
al Râmnicului pentru însuşiri intelectuale şi duhovniceşti pe care nimeni nu i 
le putea contesta, a fost depus din treaptă şi trimis la mănăstire datorită 
intransigenţei sale, apreciată ca tulburătoare pentru pacea Bisericii. Măsură 
controversată,21 dar în multe privinţe providenţială: episcopul Gherasim s-a 
retras într-un loc prielnic nevoinţelor sale, la Frăsineii lui Calinic cel Sfânt, 
unde şi-a sfârşit viaţa în post, rugăciune şi fapte bune (el a ctitorit paraclisul 
„Sfinţii Trei Ierarhi” şi o parte însemnată din chiliile mănăstirii). Dar mai 
ales, în ultimii ani ai vieţii sale, el a încurajat şi a sprijinit un important act 
de spiritualitate şi cultură, desăvârşirea versiunii româneşti a Filocaliei, cea 

                         
19 Însemnări oarecare de pricina adunării aceştii Cărţi, în: Filocalia de la Prodromul, vol. I, 
p. 35. 
20 Acad. VIRGIL CÂNDEA, op. cit., p. 17. 
21 Cf. Arhim. IULIU SCRIBAN, op. cit., p. 459-460. 
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începută încă în timpul vieţii Cuviosului Paisie”.22 
 
2. Acribia. Gherasim Safirin ca promotor al respectării tradiţiei 

canonice în contextul «crizei bisericeşti» din perioada 1909-1911 
Nu numai că Mircea Păcurariu nu receptează dimensiunea filocalică 

a personalităţii episcopului Gherasim Safirin, dar susţine că, în calitate de 
episcop la Roman, acesta „nu s-a remarcat prin fapte deosebite”,23 
conturându-i ierarhului oltean un portret eminamente depreciativ. Atât în 
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cât şi în Dicţionarul Teologilor Români, 
profesorul de istorie bisericească de la Sibiu îl înfăţişează pe episcopul 
Romanului ca nefiind altceva decât un calomniator24 care, „susţinut de 
câţiva preoţi caterisiţi şi câţiva laici, sfătuiţi se pare şi de unii agenţi ai 
catolicismului, (...) şi-a îndreptat atacurile împotriva mitropolitului primat 
[Atanasie Mironescu (1909-1911) – n.n.], ajungându-se la un proces 
sinodal, care a produs multă tulburare în Biserică (aşa numita «criză 
bisericească» din anii 1909-1911)”.25 Printr-o astfel de campanie, episcopul 
Gherasim ar fi reuşit să se opună şi să blocheze iniţiativa plină de „intenţii 
bune”26 a lui Spiru Haret „care în calitatea sa de ministru al Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice”, întocmise „un proiect de lege privitor la modificarea 
Legii sinodale din 1872”, care „a fost votat de Parlament şi apoi sancţionat – 
la 20 martie 1909 – sub numele de Legea pentru modificarea Legii sinodale 

                         
22 Acad. VIRGIL CÂNDEA, Filocalia în literatura română veche, studiu introductiv la vol. 
I al «Filocaliei de la Prodromul» publicată cu titlul Filocalia. Versiunea în limba română a 
antologiei în limba greacă, publicată la Veneţia, în 1782, de Sfântul Nicodim Aghioritul şi 
Sfântul Macarie mitropolitul Corintului la care s-au adăugat şi alte texte, ediţie îngrijită, 
note, notă asupra ediţiei şi postfaţă de Doina Uricariu; studiu introductiv de academician 
Virgil Cândea, New York, Universalia Books, 2001, vol. I, p. 11-18, aici p. 14-15. 
23 Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, p. 175. 
Informaţia, neargumentată în niciun fel, va fi preluată în mod necritic şi de alţi autori 
precum LEONIDAS RADOS, Bursieri români la Universitatea din Atena în secolul XX: 
portretul unui grup, în: „Anuarul Institutului de Istorie George Bariţ Cluj-Napoca”, XLV, 
2006, p. 83-112, aici p. 108: „Dacă păstoria sa nu a înregistrat fapte deosebite pe plan local, 
el este foarte cunoscut în legătură cu ceea ce s-a numit «criza bisericească» din 1909-1911, 
când s-a pronunţat vehement împotriva Legii Consistoriului Superior Bisericesc şi 
împotriva mitropolitului primat Athanasie Mironescu. Reacţia sa a generat o întreagă serie 
de lupte, inclusiv pe plan politic, şi s-a ajuns la un proces sinodal, ceea ce a tulburat şi mai 
mult mediul ecleziastic şi societatea vremii, în general. Sfântul Sinod l-a găsit nevinovat pe 
mitropolit, iar Gherasim Safirin a fost depus din scaunul episcopal, aflându-şi sfârşitul în 
1922”. 
24 IDEM, Dicţionarul Teologilor Români, p. 425. 
25 IDEM, Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, cap. IX Biserica Ortodoxă din 
România între anii 1865-1918. Recunoaşterea autocefaliei. Mitropoliţii primaţi, p. 129-145; 
în special: p. 140-143; aici p. 143. 
26 IBIDEM, p. 142. 
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din 1872 şi pentru înfiinţarea Consistoriului Superior Bisericesc”.27 După 
Mircea Păcurariu, scopul acestei legi era acela „de a stabili o legătură între 
toţi membrii Bisericii şi mai ales între membrii Sfântului Sinod şi clerul de 
mir şi monahal, precum şi acela de-a fi «ecoul tuturor cerinţelor sufleteşti 
ale preoţimii»”.28 Însă, deşi susţine că „prin noua Lege s-a creat (...) o 
instituţie separată de Sfântul Sinod, cu rol consultativ”,29 părintele profesor 
recunoaşte că „în competenţa Consistoriului Superior Bisericesc au intrat şi 
o parte din atribuţiile administrative şi judecătoreşti care mai înainte erau 
rezolvate numai de Sfântul Sinod, dar nu erau «esenţiale dregătoriei 
episcopale», precum şi dreptul de a se pronunţa în diferite chestiuni de 
administraţie eparhială”.30 De altfel, însuşi părintele Păcurariu precizează 
că, abia după modificările pe care legea le-a suferit la 18 decembrie 1911, în 
urma «crizei bisericeşti» dintre 1909 şi 1911 (soldate cu depunerea din 
treaptă a episcopului Gherasim Safirin la 24 iulie 1911 şi cu demisia 
mitropolitului primat Atanasie Mironescu la 28 iunie 1911),31 Consistoriului 
Superior Bisericesc i-a fost atribuit un rol consultativ propriu-zis.32 

În fapt, împotriva proiectului liberal al lui Spiru Haret de modificare 
a Legii sinodale din 1872 s-au ridicat iniţial doi episcopi din cadrul 
Sfântului Sinod:33 pe de o parte, episcopul Atanasie Mironescu (1856-1931) 
al Râmnicului, profesor de Teologie Morală la Facultatea de Teologie din 
Bucureşti, iar, pe de altă parte, episcopul Gherasim Safirin (1849-1922) al 
Romanului, la rândul său fost profesor de Teologie Morală la Seminarul 
Teologic din Râmnicu Vâlcea. Amândoi au reclamat caracterul anticanonic 
al instituirii unui «Consistoriu Superior Bisericesc» ca structură de 
conducere a Bisericii Ortodoxe Române, situată deasupra Sfântului Sinod 
sau paralelă acestuia.  

Ales cu sprijinul guvernului liberal mitropolit primat al României la 
5 februarie 1909, Atanasie Mironescu îşi va abandona punctul de vedere 
iniţial şi va deveni un susţinător al proiectului de lege liberal. În schimb, 
Gherasim Safirin a rămas ferm pe poziţii, apărând tradiţia canonică a 
Bisericii.34 Disputa, care a acaparat întreaga sferă publică românească, 
                         
27 IBIDEM, p. 141 
28 IBIDEM, p. 142. 
29 IBIDEM, p. 141. 
30 IBIDEM, p. 142. 
31 Vezi PAUL BRUSANOWSKI, Rumänisch-orthodoxe Kirchenordnungen (1786-2008). 
Siebenbürgen-Bukowina-Rumänien, Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag, 2011, p. 128. 
32 Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, p. 143. 
33 LILIANA BEU, Un proces de răsunet la început de secol. Doi înalţi ierarhi în faţa 
justiţiei laice, în „Muzeul naţional”, XXIV, 2012, p. 183-195, aici p. 186 
34 Gherasim Safirin se raportează permanent în disputa canonică din anii 1909-1911 la 
canoanele Bisericii Ortodoxe, aşa cum sunt ele expuse şi comentate în Pidalion, colecţie 
publicată de către Sf. Nicodim Aghioritul şi ierom. Agapie la Leipzig în 1800 şi tradusă şi 
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degenerând în atacuri murdare la persoană, se va încheia cu depunerea din 
treaptă a episcopului Romanului la 24 iunie 1911 şi cu retragerea, la câteva 
zile după aceea (28 iunie 1911), a lui Atanasie Mironescu din tronul de 
mitropolit primat. Rezultatul cel mai important al disputelor din perioada 
crizei bisericeşti a fost însă limitarea prerogativelor Consistoriului Superior 
Bisericesc la cele specifice unui organ strict consultativ şi menţinerea 
Bisericii Ortodoxe Române pe linia tradiţiei canonice ortodoxe.  

Deşi depus din treaptă, episcopul Gherasim Safirin a reuşit să 
impună punctul său de vedere, fiind perceput în spaţiul public românesc ca 
un episcop ortodox intransigent, victimă a manevrelor politicianiste. Astfel, 
încă de la începutul crizei canonice, în discursul său ţinut în parlament la 23 
martie 1909, cu ocazia votării legii Haret, Nicolae Iorga elogia curajul 
episcopului Gherasim „care-i face cea mai mare onoare” , fiindcă, „cu riscul 
situaţiei sale, aşa crede, şi (...) va mărturisi şi aiurea credinţa sa în caracterul 
necanonic şi eretic al legii”.35 Mai mult decât atât, marele istoric român 
împărtăşea în totalitate punctul de vedere al episcopului Gherasim Safirin: 
„Şi nu este nimic mai adevărat decât acest lucru. O cât de slabă cunoştinţă a 
canoanelor o arată. Şi canoanele nu sunt un lucru de glumă, sunt însăşi 
temelia pe care se sprijine Biserica lui Hristos. Poţi să faci altă Biserică, dar 
nu este aceia Biserica lui Hristos. (...) Nimeni nu poate scoate pe cineva de 
supt autoritatea episcopului său, nimeni nu poate să scoată pe un membru al 
clerului în afară de exerciţiul firesc al dreptului de stăpânire al 
episcopului”.36 

Împotriva argumentului cum că, prin Legea pentru înfiinţarea 
Consistoriului Superior Bisericesc, s-ar fi statuat o organizare a Bisericii 
Ortodoxe din Regatul României similară celei şaguniene a Bisericii 
românilor din Ardeal, similitudine vagă ce stă probabil şi la baza opiniei 
favorabile pe care părintele Păcurariu o exprimă în lucrările sale faţă de 
aceasta, Iorga arată: „Biserica de la noi, în Romănia cea liberă, nu e altceva 
decât Biserică, îndeplinindu-şi rostul ei bisericesc.(...) Biserica noastră nu 
are deci alte rosturi decât cele bisericeşti; nu pretinde nimic de la altă putere, 
dar să faci bine să nu te atingi de aceste singure rosturi pe care poate să le 

                                                               
publicată în româneşte în 1844 în ambianţa paisiană a Neamţului. A se vedea volumul 
masiv, de 448 de pagini, cuprinzând dosarul disputei canonice din anii 1909-1911: 
Documente privitoare la turburarea bisericească pricinuită de legea sinodală din 1909 şi 
Apărarea Prea Sfinţitului episcop al Romanului D.D. Gerasimu Saffirinu în procesul 
sinodal din vara anului 1911, Bucureşti, Tipografia profesională Dimitrie C. Ionescu, 1911, 
p. 12, 13, 18 etc. etc. 
35 NICOLAE IORGA, „Discursul rostit în Adunarea Deputaţilor la 23 Mart. 1909”, în 
IDEM, Tulburările bisericeşti şi politicianismul (1909-1911). O cuvântare şi articole, 
Vălenii de Munte: Tipografia «Neamul romănesc», 1911, p. 3-67, aici p. 51. 
36 IBIDEM, p. 52. 
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aibă! (...) În Ardeal, însă, este un fel de Parlament. Sinodul acesta 
parlamentar nu se ocupă numai de rostul Bisericii, ci şi de rostul şcolii şi al 
culturii, şi nu odată Parlamentul acesta a avut o însemnătate politică. Şi 
chemarea acestui Parlament este totdeauna o chemare naţională. De ce? 
Pentru că acolo acesta este singurul fel prin care se poate manifesta 
solidaritatea naţiunii noastre”.37 Concluzia la care ajunge cel dintâi mare 
istoric al Bisericii noastre38 cu privire la evenimentele din perioada 1909-1911 
şi pe care o va împărtăşi o mare parte a sferei publice româneşti este aceea 
că tulburările provocate de criza bisericească sunt, în definitiv, rezultatul 
„atentatului politicianismului împotriva demnităţii Bisericii noastre”39 şi că 
astfel de interferări ale politicianismului în viaţa Bisericii sunt nocive pentru 
viaţa eclezială, care îşi are propria ei disciplină canonică. Într-adevăr, 
proiectul liberal de lege al lui Spiru Haret, instituind Consistoriul Superior 
Bisericesc, aducea în conducerea Bisericii, alături de ierarhii Sf. Sinod, şi 
preoţi, diaconi şi profesori de seminar sau de facultate, însă, dincolo de 
faptul că această iniţiativă nu ţinea cont de tradiţia canonică, istorică şi 
dogmatică40 a Bisericii, fiind elaborată dintr-o perspectivă strict seculară, ca 
şi legea lui Cuza din 1860, ea prilejuia serioase suspiciuni legate de posibile 
tentative ale politicului de a se amesteca, prin intermediul membrilor 
nesinodali ai Consistoriului, în treburile bisericeşti, cu atât mai mult cu cât 
lucrul acesta se petrecuse chiar şi după promulgarea legii din 1872, prin 
intermediul unor ierarhi proveniţi din rândul preoţilor de mir cu puternice 
relaţii (partizane) în lumea politică românească în anii imediat premergători 
«crizei bisericeşti» din 1909-1911.41 Reacţia inflexibilă de respingere a 

                         
37 IBIDEM, p. 18-19. 
38 NICOLAE IORGA a publicat în perioada antebelică o valoroasă istorie bisericească a 
românilor cu titlui Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. I-II, 
Vălenii de Munte: Tipografia «Neamul românesc», 1908-1909. 
39 IDEM, „Va avea şi urmări bune conflictul sinodal?”, în IDEM, Tulburările bisericeşti şi 
politicianismul (1909-1911), p. 144-146; aici: p. 145. 
40 Relevantă în acest sens este teza de doctorat a lui IOANNIS ZIZIOULAS, Episcop, 
Euharistie, Biserică. Unitatea Bisericii în dumnezeiasca Euharistie şi în episcop, în primele 
trei secole creştine, traducere de Pr. Dr. Ioan Valentin Istrati şi Geanina Chiriac, Bucureşti, 
Ed. Basilica, Bucureşti, 2009. Mitropolitul Pergamului arată aici din punct de vedere 
dogmatic şi istoric cum, încă din Biserica primară, episcopul conduce biserica locală, 
asistat, desigur, de consiliul prezbiterilor cu rol consultativ, în timp ce conucerea Bisericii 
în ansamblul ei este asigurată de soborul de episcopi. 
41 Este cazul lui Partenie Clinceni (1847-1918) mitropolitul Moldovei (1902-1909). 
Părintele MIRCEA PĂCURARIU îi face următoarea succintă prezentare în Istoriei 
Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, p. 166-167: Mitropolitul „Partenie Clinceni n-a fost la 
înălţimea înaintaşilor săi. (...) Cu ajutorul liberalilor aflaţi la putere, în 1886 a fost ales 
arhiereu titular cu titlul «Băcăuanul» şi, în acelaşi an, episcopul Dunării de Jos, iar în 1902 
a fost trecut la Iaşi. Ca mitropolit la Iaşi, a refăcut reşedinţa mitropolitană – ridicată sub 
Iacob Stamati – în forma ei de azi. Din cauza multelor nemulţumiri create în eparhie, la 
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proiectului de lege liberal şi de apărare a tradiţiei canonice ortodoxe pe care 
o manifestă episcopul Gherasim Safirin trebuie înţeleasă în contextul acestor 
cazuri de imixtiune politicianistă, dar şi a amintirii destul de proaspete a 
reformei lui Cuza care, pentru doisprezece ani (1860-1872) scosese Biserica 
noastră din arealul tradiţiei canonice a Ortodoxiei42 şi o plasase în relaţii 
schismatice cu Patriarhia ecumenică de la Constantinopol. Deşi părintele 
Mircea Păcurariu susţine că, prin blocarea proiectului de Lege pentru 
înfiinţarea Consistoriului Superior Bisericesc în forma votată de Parlament 
la 20 martie 1909, „conducerea treburilor bisericeşti a rămas tot în treaba 
Sfântului Sinod şi supusă intereselor politice ale vremii”,43 situaţia stătea, de 
fapt, exact pe dos. Revenindu-se masiv asupra celei dintâi forme a legii, 
varianta votată la 18 decembrie 1911 va limita, în realitate, asaltul 
politicianist asupra Bisericii. 

Desigur, Iorga se distanţează, ca şi părintele Păcurariu mai târziu, de 
derapajele ce au dus firul polemicii dintre taberele din jurul celor doi ierarhi 
la nefericite acuze reciproce care nu au dăunat grav prestigiului Bisericii în 
societatea românească a acelor vremuri.44 Dar, cu toate acestea, cel dintâi 
                                                               
începutul anului 1909 a fost silit să se retragă de la cârma Mitropoliei”. O prezentare mai 
detaliată şi mai realistă a cazului Partenie Clinceni la NICOLAE IORGA, „Demisia 
mitropolitului Partenie” [7 ianuarie 1909], în IDEM, Tulburările bisericeşti şi 
politicianismul (1909-1911), p. 70-74. 
42 IDEM, „Discursul rostit în Adunarea Deputaţilor la 23 Mart. 1909”, p. 24-26: „În urma 
reformei lui Cuza a fost schisma; Bisericile celelalte din Răsărit nu ne-au mai recunoscut. 
Eram afară de viaţa ortodoxă, de viaţa canonică ortodoxă. Veţi zice: puţin ni pasă; suntem 
ţară independentă! Nu e tot acelaşi lucru cu Biserica: noi suntem ţară independentă; 
Biserica noastră e însă autocefală. Şi Statul trebuie să înţeleagă această autocefalie şi în alt 
sens: că Biserica autocefală nu înseamnă Biserică ce merge după capul d-tale, ci Biserică ce 
merge după capul ei, şi prin acel organ, recunoscut de toată lumea, recunoscut în 
Constituţie, în tomosul patriarhal de delegare a autocefaliei noastre, şi de Bisericile surori, 
prin acel organ, Sinodul, care este singurul represintant al autocefaliei Bisericii noastre. Şi 
dacă era vorba să se vie cu o nouă reformă, reforma aceia, chiar dacă ar fi plecat de la 
ministru de fapt, ar fi trebuit să plece, măcar în aparenţă, de la Sinod”, întrucât „Sinodul 
represintă autocefalia Bisericii noastre. (...) Şi pe urmă, noi, laicii, reresintanţii legali laici ai 
societăţii, noi să fi recunoscut solemn aceste măsuri, pe care corpul reresintativ al Bisericii 
romăneşti să le fi luat el întăiu, potrivit cu drepturile sale. (...) Nu a făcut aşa nici Cuza, şi 
atunci s-a întâmplat următorul lucru: Cuza a numit episcopi, pe cari alţi episcopi nu i-au 
recunoscut, iar credincioşii n-au vrut să ştie de ei. Dar pe Vlădicii de odinioară nu-i mai 
întâlnim acum, căci altă dată erau Vlădici cari, în timpurile de independenţă al Bisericii, se 
impuneau! 
43 Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, p. 142. 
44 Către sfârşitul disputei canonice, marele istoric se va arăta dezamăgit de vârtejul nefericit 
al polemicii care a coborâse la nivelul unor atacuri la persoană din partea ambelor tabere şi 
va amenda atât „brutalitatea” mitropolitului Atanasie, cât şi ceea ce el numeşte „ipocrizia” 
lui Gherasim Safirin. A se vedea NICOLAE IORGA, „Soluţia «conflictului» arhieresc” 
[articol din 27.06.1911], în Tulburările bisericeşti şi politicianismul (1909-1911), p. 136-138, 
aici p. 138: „Aici ajung lucrurile când într-o societate au bântuit prea mult viciile de 
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mare istoric al Bisericii noastre va vedea în episcopul Gherasim Safirin o 
victimă a politicianismului vremii.45 

Deşi a fost interpretată de către unii ca un capriciu sau orgoliu 
personal al episcopului Romanului, inflexibilitatea lui Gherasim Safirin în 
privinţa respectării tradiţiei canonice a Bisericii se înscrie pe aceeaşi linie a 
tradiţiei neoisihaste ca şi dragostea lui de Filocalie, făcând parte dintr-un 
întreg organic încorporat paradigmatic în biografia şi personalitatea sa. Nu 
trebuie trecut cu vederea faptul că, atât Pidalionul, colecţia de canoane a 
Bisericii Ortodoxe editată de Sf. Nicodim Aghioritul şi ieromonahul Agapie 
la Leipzig în 1800 şi tradusă şi publicată la noi cu binecuvântarea 
mitropolitului moldovean Veniamin Costachi la Neamţ în 1844, pe care 
episcopul Gherasim Safirin îşi întemeiază acrivia sa canonică, cât şi 
Filocalia sunt roade ale spiritualităţii neoisihaste atât de preocupate de 
recuperarea şi păstrarea întregului tezaur al izvoarelor Ortodoxiei şi 
reprezintă cele două picioare pe care se sprijină întreaga tradiţie neoisihastă 
a Ortodoxiei. 

 
3. În loc de încheiere: Theophilia şi theopathia. Gherasim Safirin, 

un nebun pentru Hristos în timpurile noastre 
Una dintre acuzele ce i se aduceau episcopului Gherasim Safirin de 

către detractorii săi de-a lungul disputei canonice care a marcat «criza 
bisericească» din 1909-1911 a fost aceea că ar suferi de tulburări psihice. Se 
aducea astfel ca argument existenţa unui certificat medical pe care viitorul 
episcop al Romanului îl obţinuse în 1873, atunci când făcuse demersurile 
pentru a intra în obştea monahală a mănăstirii Tismana, şi care atesta că 
suferă de nervi şi de teomanie, adică de ... nebunie pentru Dumnezeu. În 
mod normal, o astfel de istorie ar trebui să trezească zâmbete: un tânăr 
dornic să devină monah în contextul societăţii româneşti agresiv secularizate 
a secolul al XIX-lea se călugăreşte argumentând că este bolnav: bolnav de 
Dumnezeu. Dar în ambianţa încordată a «crizei bisericeşti» din 1909-1911 
episcopul Romanului trebuie să dea explicaţii, ceea ce şi face.  

Redăm în continuare aceste explicaţii pentru frumuseţea lor 
teologică şi pentru elocvenţa lor cu privire la personalitatea isihastă a 
Preasfinţitului Gherasim Safirin de la mănăstirea Frăsinei: „Toată lumea de 
bine ştie, că la epoca când am intrat în călugărie, adecă la anul 1873, foarte 
cu multă greutate se admiteau în monahism acei cari nu aveau studii 
seminariale. Li se cerea să fie foarte înaintaţi în vârstă sau să prezinte acte 
                                                               
indiferenţă morală de care pătimim. Se caută omul curat pentru a mântui Ierusalimul, şi nu 
se găseşte. Câţi au fost aşa, au fost suiţi pe Golgotha, şi nu mai e putere în ei. Curajul nu 
răsare decât din conştiinţi deplin clare, şi ele ni lipsesc”. 
45 A se vedea IDEM, „O ticăloşie”, în: Tulburările bisericeşti şi politicianismul (1909-1911), 
p. 141-143. 
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că sufăr de oarecari infirmităţi. Eu nu învăţasem seminariul, ci posedam 
bacalaureatul de la liceul din Craiova. Cum eu aveam dorinţa arzătoare de a 
îmbrăţişa vieaţa călugărească, multă vreme m-am rugat de d-rul Frumuşeanu 
din Târgu-Jiiului, unde eram profesor la şcoala normală, şi în cele din urmă 
mi-a dat un certificat medical că sufăr de nervi şi de teomanie. Între actele 
prezentate Sf-tului Sinod spre a-mi aproba călugăria, a fost şi acel certificat 
medical. Adormitul întru fericire episcopul Râmnicului Noului Severin, deci 
şi al meu, P.S. Athanasie, bătrânul, fiind atunci în Sf. Sinod, mi-a comunicat 
că erau unii contrari admiterei mele în monahism. S-a ridicat unul dintre 
membri şi a zis: „Pentru ce să nu-l admiteţi pe d-l George Saffirinu? Ce va 
să zică teoman? Va să zică: nebun pentru Dumnezeu. O! De am avea cât 
mai mulţi nebuni pentru Dumnezeu!” Şi s-a votat admiterea mea în 
monahism. 

Acum mă întreb eu: Unde sfârşeşte teofilia şi unde începe teomania? 
Se cere oare de la cel care voeşte să îmbrăţişeze vieaţa călugărească, ca să 
fie legat cu poftele şi cu desfătările trupeşti, să fi făcut lucruri despre cari 
ruşine este a şi grăi, să fie apt de escese de neînfrânare şi ruşinoase 
neorânduieli? Şi Sf. Pavel a fost socotit că este nebun – Dumnezeu să mă 
ierte că îndrăznesc a face această comparaţiune (...). Pentru mântuirea mea 
prefer să fiu ţintuit pe cruce ca un nebun pentru Dumnezeu”.46 

Într-adevăr, episcopul Gherasim Safirin al Romanului, fostul director 
şi profesor de morală al Seminarului „Sf. Nicolae” din Râmnic a trebuit să 
îndure în 1911 depunerea sa din treaptă, refugiindu-se până la trecerea sa la 
Domnul în 1922 la sânul scump al maicii - sfânta mănăstire Frăsinei din 
Oltenia natală. S-a dedicat până la sfârşitul zilelor sale trăirii bucuriei 
filocalice şi degustării melosului psaltic, ducând viaţă aspră de călugăr 
nebun pentru Hristos, care s-a pus profetic de-a curmezişul tăvălugului lumii 
acesteia care ameninţa buna rânduială a vieţii Bisericii. Personalitatea unui 
astfel de călugăr şi ierarh, care a jucat un rol decisiv în istoria Bisericii 
noastre prin contribuţia sa la promovarea spiritualităţii filocalice şi prin 
apărarea dârză a tradiţiei canonice ortodoxe, ar trebui reconsiderată ca o 
reparaţie morală la aproape o sută de ani de la trecerea sa la Domnul. 

 
Abstract: Folishness for Christ, Canonical Discipline, Promoting of 
Philocalia. Bishop Gherasim Safirin from Frăsinei Monastery, the Last 
Great Representative of the Romanian Neohesychasm  
The study treats about the important personality of Gherasim Safirin 
(1849-1922), the bishop of Roman (1900-1909), who has decisively 

                         
46 Documente privitoare la turburarea bisericească pricinuită de legea sinodală din 1909 şi 
Apărarea Prea Sfinţitului episcop al Romanului D.D. Gerasimu Saffirinu în procesul 
sinodal din vara anului 1911, p. 240-241. 
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supported the monastic effort of collecting the older Romanian traductions of 
the writings of the patristic collection of Philocalia and has defended the 
canonical discipline of the Orthodox Church during the „ecclesial 
controversy” (1909-1911). Bishop Gherasim, who retired in 1911 at the 
Frăsinei Monastery in Oltenia, plays the role of a bridge between the 
neohesychasm of the monastic school of St. Paisius Velicikovski (1722-1794) 
and the academic concerns of the Romanian Theology after WWI about 
editing the main sources of the orthodox spirituality like Philokalia.  
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Nichifor Vlemidis (1197-1272) - 
un bărbat sfânt şi înţelept 

 
 

Pr. Conf. Univ. Dr. CONSTANTIN I. BĂJĂU1 
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Keywords: Empire of Nicaea, culture, theology, prayer 

 
Introducere. În cea de a patra cruciadă, Constantinopolul a fost 

cucerit de latini (1204), iar Imperiul Bizantin s-a împărţit într-un stat latin şi 
3 state independente greceşti: Imperiul de la Niceea (în Asia Mică), cel din 
Trapezunt (în Pontul Euxim) şi Despotatul Epirului (Grecia de Vest şi 
Nord).2 Bizantinii au încercat să-şi continue viaţa într-un alt loc, păstrând 
nestinsă dorinţa revenirii la Constantinopol. Imperiul de la Niceea a 
continuat - din punct de vedere politic, spiritual şi bisericesc - vechiul 
Bizanţ, iar locuitorii lui au luptat pentru recucerirea Constantinopolului. 
Teodor I Laskaris (1204-1222), urmaş al comnenilor, ginerele lui Alexie III 
Anghelos (1195-1203) a reorganizat statul de la Niceea. El fusese ales 
împărat atunci când latinii intrau în Bizanţ şi, pentru că Teodor I nu mai 
putea apăra oraşul, s-a retras la Niceea, unde se afla şi patriarhul ecumenic. 
Formaţiunea aceasta statală a fost condusă de 5 împăraţi,3 iar Biserica de 9 
patriarhi ortodocşi. Împăraţii aceştia s-au luptat cu francii, bulgarii, turcii, 
mongolii şi chiar cu statele greceşti din Trapezunt şi Epir. Au fost nevoiţi 
uneori să se înrudească cu conducătorii din Apus şi cu cei ai bulgarilor.4 

În tot acest timp, s-au purtat discuţii cu latinii, pentru unirea 
bisericilor (de răsărit şi de apus), la Nimfea (1234) şi Niceea (1250), rămase 
în final fără rezultat.5 Artele şi literele au înflorit,6 sprijinite mai ales de 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 BASILE TATAKIS, Filosofia bizantină, trad. de E.F. Tudor, Ed. Nemira, Bucureşti 2013, 
p. 285. 
3 Teodor I Laskaris (1204-1222); Ioan III Duca Vatatzis (1222-1254); Teodor II Laskaris 
(1254-1258); Ioan IV Laskaris (1258-1261); şi Mihail VIII Paleologul (1259-1261). 
4 Teodor I Laskaris s-a căsătorit, a treia oară, cu nepoata împăratului Frederic al Germaniei. 
Ioan III Vatatzis s-a căsătorit, a doua oară, cu fiica împăratului Frederic al II-lea (J.M. 
HUSSEY, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford 2010, p. 216). Iar Teodor 
II Laskaris a fost căsătorit cu fiica lui Ioan Asan al bulgarilor - Arhim. NICOLAOS 
IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis şi învăţătura sa despre purcederea Sfântului Duh, Atena 
2010 (în limba greacă), p. 19-25. Aceasta este şi cea mai completă lucrare despre Nichifor 
Vlemidis, a unui teolog ortodox şi pornind de la ea a fost întocmit prezentul studiu, cu 
cercetarea, cât mi-a stat în putinţă, a izvoarelor. 
5 Punctul de vedere grecesc a fost formulat de Nichifor Vlemidis - J.M. HUSSEY, The 
Orthodox Church in the Byzantine Empire, p. 215. 
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împăraţii Ioan III şi Teodor II. Teodor I Laskaris a fost susţinut la începutul 
reorganizării statului său de la Niceea de personalităţile refugiate din 
Constantinopol: Nichita Coniatul (retorul curţii imperiale); Nicolaos 
Mesaritis (primul diacon al Marii Biserici); Theodoros Eirinikos (viitorul 
patriarh); Dimitrios Karikis (filosof) etc. Mai apoi, la Niceea s-au ridicat alte 
personalităţi, între care erau Nichifor Vlemidis şi Gheorghios Acropolitis. 
Biserica şi cultura au fost sprijinite în Niceea puternic şi constant. Teodor II 
Laskaris a rezidit, pe locul vechii biserici cu hramul Sfântul Trifon, o 
biserică mare, lângă care erau 3 şcoli de stat. Acolo au predat Andronic 
Frankopoulos (literele), Mihail Senahireim (poetica şi retorica) şi monahul 
Iachint din Epir. Ioan III a încercat să facă biblioteci publice, adunând 
cărţile necesare (pentru aceasta, l-a trimis pe Nichifor Vlemidis la Sfântul 
Munte şi în Epir, să cumpere cărţi şi manuscrise valoroase).7 Împăraţii de la 
Niceea au înţeles necesitatea culturii (ei înşişi, dar mai ales Teodor II, au 
fost oameni de cultură, iubitori ai literelor şi ai artelor, autori de lucrări 
teologice şi filosofice, umanişti) şi au rămas ortodocşi convinşi. Ioan III, 
numit şi „cel Milostiv”, a ridicat spitale, aziluri de bătrâni, case pentru săraci 
şi alte instituţii filantropice.8 Din păcate, după mutarea din nou a capitalei la 
Constantinopol, Niceea va cădea sub stăpânirea turcească.9 

Viaţa lui Nichifor Vlemidis este cunoscută din informaţiile care 
provin de la el şi de la alţi autori.10 Nu se ştie exact data naşterii sale, dar în 
mai 1264 avea 66 de ani. Deci s-a născut la 1197-1198, la Constantinopol.11 
A fost botezat cu numele de Nichifor şi nu şi-a schimbat numele, ca monah. 
După etimologia numelui Vlem(m)idis, provenea din regiunea Nilului, între 
Egipt şi Abisinia.12 Tatăl său era un medic important la Constantinopol şi 
avea mai mulţi copii, Nichifor fiind cel mai mic. Familia sa, după cucerirea 
capitalei, s-a mutat la Niceea. Acolo Nichifor a primit o educaţie aleasă, 
timp de 4 ani, de la un cleric cultivat, căruia îi va păstra memoria vie, cleric 
devenit apoi mitropolit al Efesului şi care i-a insuflat dragostea pentru litere, 
poetică, retorică, logică şi filosofie. La 17 ani, Nichifor mergea la Smirna, 
aflându-se sub purtarea de grijă a lui Nicolae, episcopul locului. După 
disputa cu dascălul lui, Dimitrios Karikis, Nichifor va pleca. Între 1214-1221, 
                                                               
6 Despre erudiţii din Niceea: P. NIKOLOPOULOU, Literele în Imperiul de la Niceea 
(1204-1261), în vol. „Niceea, istorie-teologie-cultură (325-1987)”, Ed. Mitropoliei Niceea, 
1988, în limba greacă, p. 172-184. 
7 BASILE TATAKIS, Filosofia bizantină, p. 286. 
8 IOANNIS A. SARSAKIS, Ioan III Duca Vatatzis, Împăratul sfânt al Bizanţului, Ed. 
Stupul Ortodox, Tessaloniki (în limba greacă), p. 43 şi urm. 
9 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 28, 30-32. 
10 NIKOLAOS MATSOUKAS, Istoria filosofiei bizantine, trad. de Pr. prof. Constantin 
Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti 2003, p. 133-134. 
11 BASILE TATAKIS, Filosofia bizantină, p. 289. 
12 The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. I, Oxford 1991, p. 296. 
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Nichifor a studiat medicina şi ştiinţele naturii, plănuind să devină medic, 
cum fusese tatăl său. De la Smirna, va merge în localitatea Skamandro, la 
dascălul numit Ilarion Prodromos „cel sărac”, care venise din 
Constantinopol. Acolo va studia filosofia şi pedagogia, apoi aritmetica, 
geometria, optica, astronomia, fizica, silogistica. Ideile ascetice ale 
eremitului Prodromos le va trăi în propria viaţă, în care acorda o deosebită 
importanţă studiului individual. Va merge şi la Nimfeo, continuând studiul 
filosofiei, al operelor marilor retori şi al medicinei. Iar la Smirna va 
aprofunda Scriptura şi operele Sfinţilor Părinţi, întărindu-se spiritual. La 26 
de ani, în anul 1223, Nichifor, aflat la Niceea, a atras atenţia împăratului 
Ioan III şi a patriarhului Gherman II (1223-1240), care l-au chemat să 
slujească Biserica. Tânărul Nichifor fugea de viaţa zgomotoasă de la palat, 
preferând-o pe cea duhovnicească. În anul 1224 era citeţ, iar la Crăciunul 
următor era diacon, fiind preţuit de patriarh pentru traiul auster.13 

Nichifor a cerut permisiunea să se retragă în insula Lesvos, pentru 
linişte şi studiu (1231), dar va fi chemat repede înapoi de patriarh, primind 
demnităţi şi mai înalte. Nichifor dorea însă viaţa isihastă şi voia să fie lăsat 
la Mănăstirea Celor Doi Munţi din Latra (regiune muntoasă, la nord de 
Milet, în Asia Mică) (1231-1232). Era un loc vestit pentru modul de viaţă al 
monahilor, unde şi el a lucrat în linişte ca să dobândească virtuţi, primind 
schima monahală. În anul 1232 a plecat spre Ţara Sfântă, dar ajuns în Insula 
Rodos, a fost reţinut de guvernatorul insulei, până în 1233, cu prietenie, la o 
mănăstire cu bibliotecă mare, în studiu şi asceză. În primăvara anului 1233 
va fi nevoit să plece din Rodos la Efes, rămânând lângă episcopul Manase, 
trăind în asceză. În 1234 a participat la discuţiile cu latinii, la Niceea şi 
Nimfeo. În 1235, fiind ieromonah, a continuat studiul Scripturii şi al 
Sfinţilor Părinţi, trăind auster, respectând cu stricteţe regulile monahale. Va 
ajunge în Ţara Sfântă, în 1237 şi va sluji Sfânta Liturghie la Mormântul 
Domnului, la Biserica Naşterii şi la cea a Buneivestiri. La întoarcere, 
Vlemidis va merge la Mănăstirea Sfântului Grigorie Taumaturgul, ca 
egumen, întemeind acolo o şcoală de filozofie. În 1235, împăratul Ioan III i-a 
trimis 5 ucenici, fiii unor nobili bogaţi din Niceea, între care era şi 
Gheorghios Acropolitis. Ei nu s-au supus traiului auster şi severităţii 
dascălului şi doi dintre aceştia, Krateros şi Romanos, au uneltit împotriva 
dascălului lor şi l-au acuzat. Dar complotul lor a eşuat, fiind pedepsiţi de 
împărat. Vlemidis i-a mulţumit lui Ioan III, alcătuind un poem. În 1239, 
Ioan III îl va trimite pe Vlemidis să caute cărţi şi manuscrise la Sfântul 
Munte şi în Epir, în Tracia, Macedonia şi Tessalia, prilej cu care Vlemidis 
şi-a îmbogăţit propria cultură.14 

                         
13 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 49-57. 
14 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 58-69. 
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În iulie 1240, când patriarhul Gherman II a murit, împăratul Ioan III 
l-a numit patriarh pe Iachint Metodiu, un om mai puţin învăţat, temându-se 
să-l aleagă pe Vlemidis. Noul patriarh l-a rugat pe Nichifor să-l ajute la 
conducere, dar acesta l-a refuzat. După 3 luni, Metodiu a murit şi el, iar Ioan 
III a ţinut vacant 3 ani scaunul patriarhal, negăsind un succesor potrivit. Îl 
va alege pe Manuil (1243-1254), fost preot căsătorit, refuzându-l pe 
Vlemidis, pe care dorea să-l pună la conducerea noii şcoli de filosofie de la 
Niceea, întemeiată de împărat. Vlemidis a refuzat propunerea împăratului, 
printr-o epistolă, preferând să rămână şi să continue activitatea didactică cu 
tinerii, în mănăstire. Împăratul Ioan III însuşi, după moartea patriarhului 
Gherman II (1240), i-a încredinţat lui Vlemidis sarcina educaţiei fiului său, 
Teodor II Laskaris, din care dascălul a scos un împărat filosof şi teolog. 
Teodor II a frecventat cursurile şcolii lui Vlemidis până la 1246, când l-a 
cunoscut pe Gheorghios Acropolitis, cu care va continua studiul 
matematicii, logicii şi retoricii. Vlemidis îi va cere împăratului să întemeieze 
o nouă mănăstire, în regiunea Imathion, într-un loc retras, potrivit pentru 
viaţa isihastă. Mănăstirea a funcţionat după 1248/1249, fiind independentă 
de conducerea de la Niceea şi unde Vlemidis a rămas până la sfârşitul vieţii, 
ca profesor al şcolii de acolo. Vlemidis l-a preţuit mult pe Ioan III (împărat 
evlavios, filantrop, drept, iubitor de popor, înţelept, blând) şi a scris un 
„Poem către împăratul Ioan Duca” (Ioan III este cinstit ca sfânt şi pomenit 
de greci la 4 noiembrie), fiind recunoscător faţă de spiritul de dreptate al 
acestuia. Ioan III, după moartea soţiei sale Irina (1240) şi după trecerea 
perioadei de doliu, s-a căsătorit (1244) pentru a doua oară cu mult mai 
tânăra prinţesă Ana, fiica lui Frederic al II-lea al Germaniei. Ana a venit la 
Niceea şi cu persoana ei de încredere, frumoasa Markesina, căreia împăratul 
Ioan III i-a permis, lucru rar, să poarte, asemenea Anei, simbolurile 
împărăteşti, tulburând poporul cu comportamentul ei şi provocând mânia lui 
Vlemidis. La sfârşitul lui 1248, când Vlemidis era în mănăstirea sa, 
Markesina l-a vizitat, cu toată suita, intrând în biserică în timpul Sfintei 
Liturghii, ostentativ. Vlemidis a întrerupt slujba, cerându-le slujitorilor să nu 
mai spună niciun cuvânt. După o vreme, Markesina a părăsit biserica, 
simţindu-se umilită. Conducătorul Drimis, şeful pazei Markesinei, a vrut să-l 
ucidă pe Vlemidis, dar, în chip minunat, sabia lui a rămas blocată în teacă. 
Markesina a cerut lui Ioan III pedepsirea lui Vlemidis, ca răzbunare. 
Vlemidis a alcătuit o Scrisoare publică,15 în care spunea că are conştiinţa 
împăcată şi că făcuse totul potrivit voii lui Dumnezeu, iar nu a oamenilor. 
Vlemidis cunoştea caracterul drept al împăratului, dar şi slăbiciunea lui 
pentru Markesina. Este o epistolă apologetică în care, din iubire de oameni, 

                         
15 NICHIFOR VLEMIDIS, Epistoli Katholikotera, J.P. Migne, Patrologia Graeca 
(prescurtat PG) 142, col. 605-610. 
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după ce istorisea întâmplările, cerea ca răul să nu triumfe, ci împăratul şi cei 
din jurul lui să se pocăiască. Cât despre Vlemidis, el preferă să placă lui 
Dumnezeu, iar nu oamenilor păcătoşi. Ioan III nu l-a pedepsit, ci el însuşi s-a 
smerit şi s-a pocăit.16 

Altădată însă Ioan III nu a ţinut cont de Vlemidis, dând prioritate 
intereselor statului, în detrimentul credinţei. Ioan III nu l-a pus patriarh pe 
Vlemidis, fiindcă ştia că nu i s-ar fi supus. Vlemidis a fost ataşat de ucenicul 
său Teodor II, întocmind pentru acesta lucrarea „Statuia împărătească”, în 
care îl învăţa cum poate deveni conducătorul creştin ideal şi cum trebuia să 
guverneze. La rândul său, Teodor II i-a scris dascălului său Vlemidis 48 de 
Epistole.17 La moartea patriarhului Manuil II (1254), fiindcă la scurt timp 
după aceea a murit împăratul Ioan III, Teodor II a convocat un sinod, care l-a 
ales ca succesor pe Vlemidis, cu foarte puţini opozanţi. Dar Vlemidis, 
cunoscându-şi elevul şi înclinaţia sa pentru puterea absolută, a refuzat 
scaunul de patriarh al Niceei, preferând mănăstirea sa. Atunci Teodor II, 
fără să mai ţină niciun sinod, a ales ca patriarh pe Arsenios Avtorianos 
(1255-1260), monah virtuos, dar puţin cultivat. Relaţia lui Teodor II cu 
Vlemidis a continuat să fie bună. Când Teodor II se lupta cu Mihail II al 
Epirului, văzând că nu poate avea legături cu conducătorul acelui stat 
grecesc, a cerut patriarhului Arsenie să-l anatematizeze pe Mihail II şi pe 
poporul său (grec), sperând să întoarcă poporul împotriva despotului Mihail 
II. Teodor II a convocat un Sinod la Magnezia, la care a venit şi Vlemidis. 
Patriarhul Arsenie a cerut sinodalilor să aprobe anatematismele. Vlemidis s-a 
opus, spunând: „Domnul… Şi-a vărsat sângele Său pentru mântuirea 
oamenilor, în timp ce noi… vrem să-i privăm pe fraţi… de ceea ce le-a 
dăruit Hristos, adică mântuirea lor!”. Împăratul a înţeles greşeala de a lupta 
contra fraţilor săi greci18 şi a renunţat la anatema.19 În ultimii ani de viaţă, 
Teodor II, bolnav de epilepsie, a nedreptăţit mai mulţi oameni, 
condamnându-i chiar la moarte. Vlemidis i-a cerul anularea hotărârilor 
nedrepte, iar împăratul l-a ascultat. În ultimele zile de viaţă (1258), Teodor 
II i-a cerut iertare dascălului său şi a îmbrăcat haina monahală, iar Vlemidis 
s-a închis în mănăstirea sa până la sfârşitul vieţii. 

Murind Teodor II, conducerea a fost luată de patriarhul Arsenie şi de 
fraţii Muzalon, ca regenţi ai minorului de 8 ani Ioan IV (fiul lui Teodor II), 
la dorinţa răposatului. Regenţii s-au aliat cu Mihail VIII Paleologul, 
susţinându-l să urce pe tron. Fraţii Muzalon au fost ucişi de noul împărat,20 
                         
16 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 70-84. 
17 THEODORI DUCAE LASCARIS, Epistulae CCXVII, editor Nicolaus Festa, Florenţa 1898. 
18 JEAN B. PAPPADOPOULOS, Theodore II Lascaris, Paris 1908, p. 119-121. 
19 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 85-94. 
20 GEORGE FINLAY, History of the Byzantine and Greek Empires from 1057 to 1453, vol. II, 
Londra 1854, p. 413. 
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patriarhul Arsenie a fost îndepărtat21 şi minorul de 11 ani Ioan IV a fost 
orbit. Mihail VIII a cucerit Constantinopolul, întemeind dinastia 
paleologilor.22 Vlemidis s-a împotrivit faptelor lui Mihail VIII (orbirea 
tânărului). La cucerirea Constantinopolului, Mihail VIII a vrut să-i ceară lui 
Vlemidis să alcătuiască rugăciunile de mulţumire către Dumnezeu, pe care 
să le rostească la intrarea în oraş. Până la urmă, Gherghios Acropolitis a 
compus 13 rugăciuni. Vlemidis nu a avut nicio legătură cu Mihail VIII. 
Cucerirea Constantinopolului, la 1261, i-a adus bucurie lui Vlemidis, care 
toată viaţa învăţase despre nevoia renaşterii Bizanţului. Dar Vlemidis nu a 
revenit acolo, ci a rămas în mănăstirea sa, departe de agitaţie, studiind, 
scriind şi trăind ca un monah exigent cu sine. Acum a alcătuit lucrările 
„Despre suflet”, „Despre trup”, „Compendiu de logică”, „Compendiu de 
fizică” şi lucrările autobiografice („Despre sine, istorisire în parte” şi 
cealaltă, din 1264-1265). În prima lucrare autobiografică vorbeşte despre 
evenimentele externe, iar în a doua despre cele spirituale. Acum a alcătuit şi: 
„Tipiconul” mănăstirii, numit „Despre credinţă”, sau „Despre virtute şi 
asceză” (un testament lăsat monahilor mănăstirii sale, unde învaţă că 
adevărata credinţă nu poate fi nelucrătoare şi dă canoane, reguli morale).23 

Patriarhul Iosif (1266-1275; 1282-1283) a vrut să stingă „schisma 
arsenienilor”, adepţii patriarhului Arsenie, înlăturat de Mihail VIII, pentru 
că se opusese orbirii lui Ioan IV. Efortul lui Iosif a fost zadarnic, iar schisma 
s-a extins. Patriarhul Iosif a vizitat eparhiile din Asia Mică, unde schisma se 
întindea. În 1270-1271 l-a vizitat pe Vlemidis la mănăstirea acestuia, 
căutând să-i câştige sprijinul. Vlemidis nu a vrut să se amestece, ba chiar 
nici nu a voit să iasă din chilia sa, ca să-l vadă pe patriarh. Când însă 
patriarhul Iosif a promis că va mijloci pe lângă împărat, pentru ca 
mănăstirea să obţină ajutor material şi să păstreze independenţa faţă de 
Constantinopol, Vlemidis a cedat şi l-a recunoscut pe patriarhul Iosif. 
Vlemidis ţinea prea mult la binele mănăstirii sale. Sunt ultimele ştiri despre 
Vlemidis, care în 1272, la 75 de ani, a adormit la Mănăstirea Adevăratului 
Dumnezeu. Până la urmă, împăratul nu a mai dat mănăstirii niciun ajutor, ba 
chiar a transformat-o în metoc, care a fost în timp distrus.24 

Opera. Nichifor Vlemidis a cultivat aproape toate genurile 
teologice, pentru nevoile ucenicilor săi.25 A studiat ştiinţele vremii, 

                         
21 J.M. HUSSEY, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, p. 221. 
22 WARREN TREADGOLD, A history of the Byzantine state and society, Stanford 
University, p. 730. 
23 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 95-98. 
24 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 99-100. 
25 Studiul operelor lui Vlemidis a început la sfârşitul secolului XV, când s-au publicat la 
Veneţia pentru prima oară lucrările „Compendiu de logică” (1498) şi „Compendiu de 
fizică” (1502). 
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Scriptura şi operele Sfinţilor Părinţi. A alcătuit lucrări: 1.dogmatice; 
2.ascetice; 3.ermineutice; 4.liturgice-imnografice; 5.aghiografice-istorice; 
6.filosofice; 7.politice; 8.poetice; 9.medicale; 10.de corespondenţă; 
11.diverse. Iată o enumerare a celor mai importante dintre acestea: 

Lucrări dogmatice: 1) Cuvântul I doveditor prin folosirea locurilor 
scripturistice că prin Fiul şi din Fiul se teologhiseşte Duhul Sfânt, către 
arhiepiscopul Iacov al Bulgariei.26 Iacov, după ce a părăsit tronul, a trăit ca 
monah la Sfântul Munte Athos, iar acest cuvânt i-a fost adresat lui.27 2) 
Cuvântul II despre discuţiile dogmatice, către evlaviosul împărat Teodor II 
Ducas Lascaris (scris între 1254 şi 16 august 1258). Se pare că Teodor II i-a 
cerut sfaturi, în vremea dialogului cu latinii, iar Vlemidis, dascălul lui, i-a 
răspuns prin acest cuvânt.28 3) Despre Sfântul Duh, lucrare prezentată ca 
memoriu al ortodocşilor la discuţiile cu reprezentanţii latini ai papei, din 
1234 (15 ianuarie - 11 mai 1234).29 4) Cuvânt despre credinţă, către 
monahi.30 Este testamentul său duhovnicesc, adresat călugărilor mănăstirii 
sale, puţin înainte de 1272, când a murit, dar după aprilie 1265, anul 
alcătuirii părţii a doua a autobiografiei sale, în care nu vorbeşte despre 
această lucrare. Vlemidis arată evoluţia învăţăturii lui despre Sfântul Duh. 
Pentru el, este esenţială credinţa corectă despre Dumnezeul Treimic. Cele 3 
Persoane Treimice sunt nefăcute şi veşnice. Duhul purcede fiinţial din Tatăl. 
Cele 3 Persoane se disting după modul existenţei lor, după însuşirile 
personale: nenăscut – născut – purces. Hristos, Dumnezeu - Omul este o 
Persoană, un Ipostas în 2 firi. El a luat întreaga fire omenească, în afară de 
păcat şi de neputinţa neştiinţei. Unirea firii divine cu cea umană este „după 
ipostas”. Asumarea firii omeneşti nu înseamnă schimbarea firii divine, ci 
arată că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, rămânând în acelaşi timp 
Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu nu a schimbat firea omenească în firea 
divină, ci a îndumnezeit-o, unind-o cu dumnezeirea Sa. În Hristos sunt 2 
voinţe. Cea umană se supune deplin celei divine. Hristos, având 2 voinţe, 
are şi 2 lucrări: divină şi umană. Vlemidis vorbeşte şi despre voinţa 
gnomică. La sfârşitul lucrării „Despre credinţă”,31 se referă la purcederea 
Sfântului Duh (răspunde la întrebarea lui Ioan III: Cred bine latinii, sau 
nu?), cu accente anti-latine, spunând că latinii, prin purcederea Duhului prin 
şi din Fiul, introduc 2 cauze, sau 2 principii în Sfânta Treime. Cuvântul 
„purcedere” exprimă însuşirea ipostatică, personală a Sfântului Duh, adică 

                         
26 NICHIFOR VLEMIDIS, Cuvântul I, PG 142, col. 533-564. 
27 I. DUJEČEV, O nouă mărturie despre Iacov al Bulgariei, în limba franceză, în revista 
Byzantinoslavica, 21 (1960), p. 54-61. 
28 NICHIFOR VLEMIDIS, Cuvântul II, PG 142, col. 565-584. 
29 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 153. 
30 NICHIFOR VLEMIDIS, Pros tous monahous peri pisteos, PG 142, col. 585-606. 
31 PG 142, col. 604. 
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faptul că Sfântul Duh Îşi are existenţa prin purcederea din Tatăl, dar arată şi 
diferenţa ipostatică a Sfântului Duh faţă de Fiul. Când se spune că Duhul 
purcede din Tatăl, se înţelege că Tatăl este cauza existenţei Duhului. Dacă s-ar 
accepta învăţătura latinilor că Duhul purcede şi de la Fiul, atunci s-ar 
recunoaşte că şi Fiul este cauză şi început al Duhului, împreună cu Tatăl. 
Latinii, spune Vlemidis, introduc diarhia în dumnezeire.32 

Lucrări cu tematică moral-ascetică: 1) Despre virtute şi asceză. 
Este destinată tot monahilor săi, ca şi lucrarea „Despre credinţă”, fiind din 
anii 1265-1272. După ce le-a vorbit despre conţinutul credinţei adevărate, le 
dă acum reguli morale, măsuri, vorbeşte despre virtuţi şi asceză, pe baza 
experienţei sale. Desăvârşirea spirituală este ţelul vieţii monahului şi pentru 
atingerea ei este nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Rugăciunea (continuă) 
este temelia ascezei. Este utilă şi cercetarea vieţii sfinţilor, urmând pilda lor. 
Vlemidis insistă asupra virtuţilor dreptăţii, curăţiei şi smereniei, cea din 
urmă cuprinzându-le pe celelalte, virtuţi pentru a căror dobândire este 
nevoie de efort, încă din tinereţe. De păcate, mai ales de cele mai grele 
(minciuna, nedreptatea, desfrânarea, ura şi mândria), monahul trebuie să 
fugă. Podoabele monahului sunt înfrânarea, milostenia şi sinceritatea. Alte 
sfaturi ţin de cumpătarea la mâncare, de decenţa hainelor monahale şi de 
agripnie, care conduce la nepătimire. Smerenia este caracteristica unei 
asceze autentice.33 2) Epistola sobornicească34 este motivată de atitudinea 
pe care Vlemidis a avut-o la vizita sfidătoare a Markesinei la mănăstirea sa 
(în anul 1249). Vede în decizia sa, împlinirea voii lui Dumnezeu. Critică 
„crima” desfrânării. Preferă moartea, decât să încalce legea divină. Se teme de 
Dumnezeu mai mult decât de oameni şi de aceea îşi ascultă vocea conştiinţei, 
fiind gata să-şi primească pedeapsa din partea împăratului. 3) Tipicon. Textul 
întreg al acestuia s-a pierdut, dar s-au păstrat 4 capitole, cuprinzând reguli 
după care se trăia în comunitatea monastică pe care Vlemidis o conducea. 
Fiecare ctitor de mănăstire (deci şi Vlemidis) îşi alcătuia propriul „tipicon 
ctitoricesc”, inspirându-se din altele mai vechi (ale Sfinţilor Sava de la 
Ierusalim, Teodor Studitul din Constantinopol, sau Atanasie Athonitul, toate 
având ca sursă de inspiraţie rânduielile Sfinţilor Pahomie şi Vasile cel 
Mare). În capitolul al IV-lea (redat şi în partea a doua a lucrării sale 
autobiografice) prezintă punctul său de vedere din discuţiile cu cilicienii 
(1250), privind pâinea şi vinul de la Sfânta Euharistie.35 Cele două elemente 
necesare vieţii, pâinea şi vinul, se proscomidesc pentru a deveni Trupul şi 
Sângele lui Hristos şi trebuie să fie dintre cele mai curate ale locului. 
                         
32 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 147-160. 
33 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 161-163. 
34 NICHIFOR VLEMIDIS, Epistoli Katholikotera kai pros pollous, PG 142, col. 605. 
35 JOSEPH A. MUNITIZ, A missing chapter from the typikon of Nikephoros Blemmydes, în 
Revue des études byzantines, tome 44, 1986, p. 199-207. 
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Elementele liturgice au un simbolism hristologic. Tămâia să fie din 2 
elemente, precum Hristos are 2 firi. Vinul să fie amestecat cu apă. 
Împărtăşindu-ne, fiecare dintre noi primim întreg pe Hristos, El rămânând 
neîmpărţit. În capitolul al IX-lea vorbeşte despre pregătirea pentru viaţa 
monahală. Pregătirea tinerilor pentru viaţa monastică cere atenţie. Virtutea 
sărăciei de bună voie este o condiţie obligatorie. După împlinirea vârstei de 
20 de ani şi după trecerea perioadei de încercare, pot depune voturile 
monahale. Pot exista excepţii, pentru cei mai zeloşi, sau pentru cei aflaţi în 
pericol de moarte. În capitolul al XI-lea se referă la hrana monahilor, care 
trebuie să fie o singură dată pe zi, iar pentru cei bolnavi şi seara. Consumul 
de vin este permis, în cantitate mică, în anumite zile. Capitolul al XIII-lea 
arată folosul psalmodiei, care înalţă sufletul la cer. Cât despre liniştea din 
biserică, Vlemidis insistă că în vremea slujbelor nu se vorbeşte. În afara 
celor ce slujesc, nimănui nu-i este îngăduit să se plimbe prin biserică şi 
numai cei bătrâni şi bolnavi pot ieşi înainte de sfârşitul slujbelor.36 

Lucrări exegetice: 1) Explicarea Psaltirei, „Psaltirea explicată”, sau 
„Scolii la cartea davidică”. Mai întâi, Vlemidis a tâlcuit toţi psalmii, apoi, la 
cererea monahilor mănăstirii sale, a tâlcuit distinct câţiva psalmi.37 Prima 
parte a acestei tâlcuiri poate fi de la 1224, iar a doua de la 1248-1249. Se 
vorbeşte despre sensul cuvântului Psaltire, despre semnificaţia ei, despre 
originea Psalmilor, despre tehnica psalmodierii şi despre instrumentele 
folosite de evrei pentru interpretarea psalmilor. Tâlcuind fiecare psalm, 
autorul face o mică introducere despre scopul şi semnificaţia lui. Dă detalii 
despre profeţi. Tâlcuirea lui Vlemidis este mai mult morală, îndemnând la 
lucrarea poruncilor lui Dumnezeu, la evlavie şi virtute. 2) Scolii la cântările 
lui Moise şi ale altora. Aici Vlemidis explică: 2 cântări ale lui Moise (Ieşire 
15, 1-19; Deuteronom 32, 1-43); cântarea Anei, mama lui Samuel (I Regi 2, 
1-10); rugăciunea profetului Avacum (Avacum 3, 2-19); rugăciunea regelui 
Iezechiel (Isaia 38, 2-3, 9-20); cântarea profetului Iona (Iona 2, 3-10); cântarea 
celor 3 tineri (Daniil 3, 26-90); cântarea Maicii Domnului (Luca 1, 46-55) şi 
cea a lui Zaharia, tatăl Înaintemergătorului (Luca 1, 68-79). 3) Despre viaţă 
(Peri tou orou tis zois). Lucrarea, de la 1242-1249, scrisă în vremea ridicării 
mănăstirii la care Vlemidis va rămâne în ultima parte a vieţii, explică 
locurile scripturistice şi patristice care se referă la destinul omului. Nu există 
o stabilire dinainte a timpului morţii omului. La Facere 6, 3 („zilele lor să fie 
120 de ani”) nu se vorbeşte despre o limită a vârstei. Alte mărturii sunt din 
operele Sfinţilor Vasile cel Mare, Atanasie cel Mare, Ioan Gură de Aur, sau 

                         
36 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 165-167. 
37 În PG se află tâlcuirea tuturor psalmilor, cu adaosul pentru monahii săi - NICHIFOR 
VLEMIDIS, Exigisis tou Psaltiriou, PG 142, col. 1321-1622. 
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Grigorie al Nissei. Concluzionează că moartea ţine de starea morală a 
omului.38 

Creaţii liturgico-imnografice: 1) Culegere din cartea Psalmilor”, 
alcătuită în ultima parte a vieţii sale, pe la anii 1248-1249.39 Este vorba 
despre o alegere a stihurilor din psalmi, după sărbătorile întregului an, ca să 
fie cântate la privegheri, după Polieleu. Selecţia lui Vlemidis era 
întrebuinţată în mănăstirea sa, dar s-a generalizat şi a devenit parte a slujbei 
privegherii în toate bisericile ortodoxe, în Bizanţ şi la slavi. Astăzi se 
folosesc la Sfântul Munte şi la mănăstiri. Stihurile sunt împărţite pe 
sărbători mari, ale sfinţilor etc. La sfârşitul fiecărui stih este Aliluia. Nu 
există o uniformitate a alegerii acestor stihuri. 2) Slujba Sfântului Grigorie 
Teologul cuprinde o catismă, o stihiră, un canon iambic în cinci stihuri cu 9 
cântări şi un exapostilariu. Canonul lui Vlemidis este alcătuit după cel al 
Sfântului Ioan Damaschinul la Naşterea Domnului. Vlemidis îl laudă pe 
Sfântul Grigorie Teologul ca fiind vestitor al teologiei, dascăl sobornicesc, 
stâlp al Bisericii, trâmbiţă a teologiei şi port mare al înţelepciunii. 3) Slujba 
Sfântului Grigorie Taumaturgul. Era ocrotitorul mănăstirii lui Vlemidis şi 
slujba aceasta a fost întocmită în vremea zidirii mănăstirii (1237-1248), 
imnograful vorbind despre minunile lui, inspirându-se din Cuvântarea 
Sfântului Grigorie al Nissei în cinstea Sfântului Grigorie Taumaturgul.40 
Cuprinde o catismă, o stihiră şi un canon. 4) Rugăciunea „Ţie Doamne, 
singurul Bun...”. Este o rugăciune de slavă, după modelul Doxologiei, în 
care laudă atotputernicia şi bunătatea divină. 5) Rugăciunea „Stăpâne 
Atotţiitorule”. Autorul laudă măreţia lui Dumnezeu şi se roagă să-i fie 
primite cererile. 6) Rugăciunea „Doamne, am văzut că sunt pământ şi 
ţărână”. Vlemidis invocă pe Dumnezeu să nu respingă rugăciunile lui din 
cauza nevredniciei sale.41 

Lucrări aghiografice-istorice: 1) Encomion la Sfântul Ioan 
Evanghelistul şi Teologul. În prima parte descrie viaţa Apostolului, iar în 
partea a doua, învăţătura lui. 2) Viaţa Sfântului Pavel din muntele Latro 
(contestată de unii cercetători, între care K. Krumbacher, în Istoria 
literaturii bizantine). Descrie luptele lui ascetice şi este destinată monahilor 
mănăstirii lui Vlemidis.42 

Lucrări filosofice: 1) Compendiu de logică. Este o lucrare de 
tinereţe, completată la maturitate şi oferită ucenicilor din şcoala de la 
mănăstirea sa. I-a fost cerută probabil de Teodor II, când nu urcase încă pe 
                         
38 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 167-175. 
39 Un exemplar se găseşte şi la Biblioteca Academiei Române (BAR), manuscrisul 565 
(368). 
40 PG 46, col. 893-959. 
41 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 180-185. 
42 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 186-187. 
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tron. Când a completat-o, Teodor II era împărat. Anii scrierii sunt 1240-1254, 
respectiv 1254-1258. Pentru Vlemidis, logica este cel mai bun mijloc pentru 
a se apropia de adevăr, iar Dumnezeu este adevărul. Lucrarea are 40 de 
capitole şi o prefaţă. Vlemidis socoteşte filosofia ca fiind cea mai importantă 
ştiinţă. Cunoaşterea filosofică este necesară oricărui om, dar mai ales unui 
împărat. Alte teme: distincţia dintre artă şi cunoaştere (cap. 2); însuşirile 
sufletului (cap. 3); despre Pitagora, Platon şi Aristotel (cap. 5); despre 7 
şcoli filosofice (cap. 6); o împărţire a filosofiei în teoretică şi practică (cap. 
7); scurt rezumat al lucrării lui Aristotel „Despre categorii” (cap. 8); 
rezumatul „Introducerii” lui Porfiriu (cap. 9-13); traducerea lucrării lui 
Aristotel „Despre categorii” (cap. 14-25); despre alte lucrări ale lui Aristotel 
(cap. 26-39); încheiere (cap. 40).43 

2) Compendiu de fizică.44 Vlemidis scrie ucenicilor despre 
principiile lumii fizice. Lucrarea urmează după Compendiul de logică, deci 
după 1258. Vorbeşte şi despre elementele şi fenomenele lumii naturale, în 
32 capitole. Pleacă de la scrierile autorilor anteriori (Aristotel, Platon, 
Plotin, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Damaschinul). Limbajul este 
simplu, cu exemple. Foloseşte cunoştinţele ştiinţifice ale epocii. Teme: 
despre principiile şi cauzele naturale; despre materie; despre cauză şi cauzat; 
despre mişcare şi nemişcare; despre naştere şi stricăciune; despre loc şi 
spaţiu; despre elemente; despre izvoare şi râuri; despre mare; despre vânturi; 
despre cutremur; despre tunet şi fulger; despre cer; despre eter şi stele; 
despre soare şi lună; despre pământ; despre zi şi noapte etc. Există multe 
manuscrise ale acestei lucrări, care a fost folosită intens în secolele 
următoare.45 

3) Despre suflet.46 Ucenicii lui Vlemidis studiau învăţătura lui 
Aristotel despre suflet. Ei i-au cerut dascălului (la 1263) o explicaţie mai 
simplă, un rezumat la cea a lui Aristotel. Cuvântul suflet vine de la verbul 
psihein, care înseamnă zoogonein, a readuce la viaţă. Sufletul, spune 
Vlemidis, este o putere dătătoare de viaţă. El diferă de la un organism viu la 
altul. Se vorbeşte despre sufletele plantelor, ale animalelor şi ale oamenilor. 
Sufletul omenesc, cel mai desăvârşit, este înzestrat, în plus faţă de cel al 
animalelor, cu minte, inteligenţă, capacitate de judecată. Mintea şi 
inteligenţa diferă. Aceeaşi lucrare noetică este numită o dată minte, altă dată 
inteligenţă. Între minte şi inteligenţă se află slava. Sufletul, spune Vlemidis, 
este puterea de care are nevoie trupul pentru a-şi manifesta activitatea. 
                         
43 NICHIFOR VLEMIDIS, Epitomi Logikis, PG 142, col. 686-1004; Arhim. NICOLAOS 
IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 195-198. 
44 Două manuscrise se află şi în BAR, nr. 104 (447) şi 658 (17). 
45 NICHIFOR VLEMIDIS, Epitomi fisikis, PG 142, col. 1005-1320; Arhim. NICOLAOS 
IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 202-204. 
46 Un manuscris se află şi în BAR, nr. 658 (17). 
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Sufletul există şi independent de trup, adică atunci când trupul său încetează 
să existe. Vlemidis dă şi o definiţie: „Sufletul este natura desăvârşită şi 
simplă netrupească, logică, voitoare, liberă, lucrătoare şi prin ea şi 
nemuritoare”. Sufletul este creat de Dumnezeu. Vorbeşte şi despre învierea 
trupului, un lucru neîndoielnic, dar care rămâne o taină. La Dumnezeu toate 
sunt posibile. După înviere, trupurile se vor uni cu sufletele, spre a trăi 
veşnic. 

4) Despre trup. Continuând lucrarea precedentă, aceasta este 
adresată tot ucenicilor lui Vlemidis, la nivelul concepţiilor epocii sale. 
Există 4 corpuri simple: pământ, aer, apă, foc. La acestea adaugă 4 
elemente, care provin din cele anterioare: sânge, salivă, fiere galbenă şi 
neagră. Schimbarea elementelor corpului omenesc poate veni din pricina 
vârstei, a climatului, a hranei, a modului de viaţă şi a obiceiurilor fiecărui 
om.47 

Lucrări politice: Statuia împărătească, scrisă pentru Teodor II, în 
care realizează portretul suveranului ideal, al regelui filosof, care trebuie să 
împlinească voia lui Dumnezeu pe pământ. Vlemidis vorbeşte din postura 
dascălului, care îl învaţă să vegheze la progresul moral al său şi al 
supuşilor.48 Lucrarea a fost parafrazată de Gheorghios Galisiotis şi 
Gheorghios Ineotis, câteva decenii mai târziu, fiind transmisă mai uşor.49 
Lucrarea este de până la 1254 (urcarea lui Teodor II pe tron).50 

Opere poetice: 1) Poem în cinstea Sfântului Dimitrie, rostit pentru 
credincioşii din Tesalonic, în timpul şederii lui Vlemidis acolo, când a 
călătorit în Macedonia (1239). Sunt 80 de versuri iambice, în care Vlemidis 
laudă martiriul Sfântului Dimitrie. Minunea izvorârii mirului din mormântul 
lui simbolizează virtuţile sale, care ne umplu de mir. 2) Poemul I adresat lui 
Ioan III Duca Vatatzis. Autorul îşi exprimă mulţumirea către împărat, că nu 
a dat curs acuzaţiilor nedrepte ale ucenicului său Roman, împotriva sa. 
Laudă virtuţile împăratului, ştiinţa, evlavia, smerenia lui, asemănându-l cu 
David, Solomon şi Melchisedec. 3) Poemul II adresat lui Ioan III Duca 
Vatatzis este scris la 1241, la moartea soţiei Irina împărăteasa. În 122 de 
versuri, îl consolează pe împărat pentru pierderea soţiei, o femeie virtuoasă, 
care îl sprijinise la conducerea statului. Primele 72 de versuri vorbesc de 
antiteza lumină-întuneric. Viaţa împărătesei este lumină. Moartea înseamnă 
întuneric şi aduce supărarea. Eclipsa din 1239 este văzută ca un semn 

                         
47 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 205-208. 
48 BASILE TATAKIS, Filosofia bizantină, p. 292. 
49 În PG 142, col. 657-674, originalul şi col. 611-658, parafraza textului, cu titlul Vasilikos 
Andrias; H. HUNGER, Literatura bizantină (traducere în limba greacă a lucrării: H. 
HUNGER, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, Munchen, 1978), Atena 
1991, vol. 1, p. 253-254. 
50 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 208. 
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prevestitor al morţii ei. În ultima parte a poemului, Vlemidis îl îndeamnă pe 
împărat să pună generozitatea lui în locul tristeţii. Confirmă puterea 
vindecătoare a timpului. 4) Poem adresat lui Teodor II Laskaris. A fost scris 
în 1246, la naşterea lui Ioan IV, fiul lui Teodor II şi îl felicită pe acesta şi pe 
soţia sa Elena, urându-i vlăstarului împărătesc viaţă îndelungată. 5) Primul 
poem despre mănăstirea Sosandra. Ioan III şi soţia sa Irina au construit din 
nou această mănăstire, după 1222. Poemul, în 70 de versuri, a fost compus 
la cererea ctitorului mănăstirii, la deschiderea ei. Împăratul este lăudat 
pentru lucrarea sa filantropică. 6) Al doilea poem despre mănăstirea 
Sosandra. A fost alcătuit cu acelaşi scop ca primul, în 120 de versuri. 
Împăratul este asemănat cu Avraam (filoxenia sa). La fel, mănăstirea 
găzduia pe mulţi străini şi săraci. Împăratul trimitea şi misiuni în ţările 
islamice. 7) Poem către Nicolae al Methonei (compus după anul 1265). S-au 
păstrat 10 versuri, ce par să fie o parte a unui poem mai mare, care laudă 
lucrarea antilatină a ierarhului Nicolae.51 

Lucrări medicale: 1) Informare privind măsuri – metode medicale; 
2) Despre sânge; 3) Despre urină; 4) Învăţătură medicală, cu sfaturi pentru 
anumite boli, precum lepra.52 

Corespondenţă: S-au editat 82 de epistole, trimise sau primite de 
Vlemidis. 48 au ca expeditor pe Teodor II. 31 de epistole sunt ale lui 
Vlemidis către Teodor II. În epistola de la Savvas Sampsuntas, care era un 
conducător local, ce a ajutat la crearea statului de la Niceea, Vlemidis este 
numit „casă a întregii înţelepciuni”. O alta este adresată lui Ioan III. În 
epistola către Mihail III al Epirului, pe care îl cunoscuse în timpul vizitei în 
Macedonia, Vlemidis îi mulţumeşte pentru ospitalitate (1239) şi îl aseamănă 
cu Avraam. Epistola către patriarhul Manuil II este de la 1245-1246. Cele 
mai multe epistole alcătuiesc de fapt corespondenţa sa cu Teodor II, când 
acesta încă nu ajunsese împărat. Teodor II, scriindu-i lui Vlemidis, îşi arată 
dragostea faţă de dascălul său şi îi cere să îi scrie cât se poate de des. 
Scrisorile dascălului sunt pentru Teodor II ca razele strălucitoare ale 
soarelui. Vlemidis este pentru el „vistieria cunoaşterii”, de la care ia 
înţelepciune. Teodor II îi trimitea la mănăstire ajutoare, hrană şi cele 
necesare, spre a-i uşura traiul. Vlemidis îl sfătuieşte pe Teodor II în diverse 
chestiuni, îl îndeamnă să se roage lui Dumnezeu pentru sănătate şi să-l 

                         
51 Aceste poeme se află în vol. NICEPHORI BLEMMYDAE, Curriculum Vitae et Carmina, 
edit. Aug. Heisenberg, în Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, 
Lipsiae 1896, la adresa: https://archive.org/details/nicephoriblemmyd00nice, accesat 
21.10.2018, orele 14.00; Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 211-215. 
52 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 216-221; şi A. KOUSIS, Les 
oeuvres médicales de Nicéphore Blemmydès selon les manuscrits existants, Practica tis 
Akadimias Athinon, 19 (1994), p. 58. 
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lumineze. Îi scrie despre viaţa în mănăstire şi despre preocupările lui 
ştiinţifice.53 

Vlemidis - pedagogul. Vlemidis a întemeiat şcoli şi a avut ucenici. 
A fost şi un dascăl al monahilor săi, ca egumen şi profesor. A ridicat nivelul 
cultural al imperiului de la Niceea. Trimis de Ioan III, a îmbogăţit 
bibliotecile de la Niceea cu cărţi cumpărate. A insistat asupra necesităţii 
educaţiei tinerilor în mănăstire. Viitorul Grigorie II (Cipriotul) al 
Constantinopolului (1283-1289) spunea în autobiografia lui54 că şcoala de la 
mănăstirea lui Vlemidis era aşa de vestită, încât veneau să înveţe acolo 
ucenici din ţări îndepărtate. Grigorie II a încercat să-l întâlnească pe 
Vlemidis, considerat cel mai mare învăţat al timpului, dar Vlemidis era 
văzut ca inaccesibil şi rigid.55 Gheorghios Acropolitis, ucenic al lui  
Vlemidis, descrie programa lui de studii. Cum rezultă şi din Compendiul de 
logică, Vlemidis împărţea filosofia în: teoretică (naturală; matematică - 
geometrie, astronomie, aritmetică, muzică; teologică) şi practică (morală; 
economică; politică). Vlemidis a alcătuit manuale (enhiridioane) pentru 
ucenici. Din ele vedem ce preda el. Urmărea împărtăşirea tuturor ştiinţelor 
cunoscute. Teodor II lăuda dispoziţia sinceră şi blândeţea dascălului său.56 
Scrierile sale ştiinţifice şi filosofice, mai ales Compendiul de logică, au fost 
alcătuite spre a fi folosite şi ca manuale. S-a străduit să fie un dascăl de 
caractere. A contribuit hotărâtor la formarea lui Teodor II Laskaris.57 

 
Contribuţia lui Vlemidis la discuţiile cu latinii 
La Niceea – Nimfeo (1234). În 1232 au ajuns la Niceea 5 călugări 

franciscani, care l-au vizitat pe patriarhul Gherman II, vorbindu-i despre 
schisma dintre biserici. I-au propus să contribuie la împăcare şi au trimis 
reprezentanţi papei, cerându-i noi discuţii. Patriarhul l-a informat pe Ioan 
III, care a primit cu bucurie, sperând că astfel va îndepărta pericolul pe care 
împăratul latin de Constantinopol îl reprezenta pentru statul de la Niceea. 
Patriarhul a trimis papei Grigorie IX o epistolă, în care îşi exprima dorinţa 
reală pentru o unire adevărată a bisericilor, cerându-i reprezentanţi la 
discuţii. Papa i-a răspuns patriarhului şi, în 1234, reprezentanţii lui au ajuns 
la Niceea. Au înmânat patriarhului scrisoarea papei, care îşi exprima dorinţa 
neclintită ca Biserica Ortodoxă să i se supună. Într-un climat încărcat, la 15 
ianuarie 1234 au început discuţiile, mai întâi la Niceea, apoi la Nimfeo. 

                         
53 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 225-229. 
54 GRIGORIE II CIPRIOTUL, Autobiografia, PG 142, col. 24. 
55 JEAN CLAUDE LARCHET, Viaţa şi opera teologică a lui Grigorie al II-lea Cipriotul, 
patriarhul Constantinopolului, trad. în limba română, Ed. Doxologia, Iaşi 2016, p. 14-15. 
56 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 129-136. 
57 Vlemidis învăţa că puterea imperială şi filosofia sunt înrudite. Podoaba cea mai de preţ a 
împăratului trebuie să fie adevărul - BASILE TATAKIS, Filosofia bizantină, p. 291. 
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Delegaţia ortodoxă, la dorinţa lui Ioan III, era condusă de Dimitrios 
Karikis, dascălul lui Vlemidis. În delegaţie se aflau şi: Gheorghios Acropolitis, 
Metodios (egumenul mănăstirii Iachintos, viitorul patriarh, după Gherman II), 
Ioanis (mitropolit de Navpaktos) şi Athanasios (episcop de Korona). Latinii 
insistau să se discute aspecte practice, pe când ortodocşii voiau să se 
lămurească tema purcederii Sfântului Duh. S-a discutat mai întâi despre adaosul 
latin Filioque, latinii fiind acuzaţi că au alterat Crezul niceo-constantinopolitan. 
Răspunsul dat de apuseni a fost acela că, aşa cum părinţii de la 
Constantinopol (381) au adăugat alte articole la Simbolul de la Niceea 
(325), ca să exprime mai deplin adevărul, la fel au procedat şi ei, de dragul 
adevărului, cu adaosul Filioque.58 

Dimitrios Karikis nu a putut răspunde teologic latinilor, propunând 
să le dea un răspuns în scris şi niciun membru al delegaţiei ortodoxe nu şi-a 
asumat răspunderea dialogului. Patriarhul era însă chiar el cel care 
propusese acel dialog. De aceea, după ce mai înainte refuzase, patriarhul l-a 
rugat pe Vlemidis să răspundă în scris tezelor latinilor.59 Vlemidis le-a 
răspuns cu succes, arătând că locurile scripturistice pe care se întemeiau 
latinii se referă la oferirea darurilor Sfântului Duh în spaţiul dumnezeieştii 
iconomii şi nu la purcederea înainte de timp a Sfântului Duh. Latinii n-au 
putut să-i răspundă. Vlemidis a arătat corectitudinea învăţăturii ortodoxe 
despre purcederea Duhului. Latinii au cerut continuarea discuţiilor pe tema 
azimelor. Nu s-a ajuns la niciun rezultat. Patriarhul le-a explicat latinilor că, 
pentru orice decizie, se cerea acordul patriarhilor Alexandriei, Antiohiei şi 
Ierusalimului, într-un sinod. Latinii au plecat la Constantinopol, aşteptând 
rezultatele sinodului. La plecare, s-au întâlnit cu Ioan III, transmiţându-i că 
orice discuţie cu ortodocşii trebuie să înceapă cu supunerea Bisericii greceşti 
faţă de cea a Romei. În martie, împăratul i-a invitat pe latini să ia parte la un 
nou sinod, ţinut la Nimfeo, a doua zi după Paşte. 

Ortodocşii cereau să se înceapă discuţiile cu tema purcederii 
Duhului, iar latinii, cu tema azimelor. La a doua întâlnire, latinii i-au acuzat 
pe ortodocşi că: nu vor să discute despre unirea bisericilor; săvârşesc Sfânta 
Euharistie cu pâine dospită; îl socotesc eretic pe papă şi l-au şters din 
diptice. Ortodocşii au răspuns că patriarhul fusese şters din diptice încă mai 
înainte şi că apusenii profanează şi distrug locaşurile ortodoxe. Nu s-au 
purtat discuţii dogmatice. Ca să nu fie un eşec total, Ioan III a promis daruri 

                         
58 Şi-au susţinut adaosul cu locuri din opere ale Sfinţilor Părinţi (mai ales Sfântul Atanasie 
şi Sfântul Chiril) şi cu locuri scripturistice, în care se vorbeşte despre: „Duhul Fiului” 
(Galateni 4, 6) şi „Duhul adevărului” (Ioan 14, 17 şi altele). Spuneau că, dacă Duhul se 
numeşte Duhul Fiului sau Duhul adevărului, căci Însuşi Domnul este calea, adevărul şi 
viaţa (Ioan 14, 6), atunci Duhul purcede şi de la Fiul (Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, 
Nichifor Vlemidis, p. 109-113). 
59 J.M. HUSSEY, The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford 2010, p. 215-216. 
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bogate către papă, cum făcuse predecesorul său Teodor I. Latinii au refuzat, 
insistând asupra necesităţii supunerii faţă de biserica Romei. Ioan III le-a 
răspuns că schisma, care dura de 300 de ani, nu se putea rezolva aşa repede. 
La următoarea întâlnire, în prezenţa lui Ioan III şi a patriarhului, s-a discutat 
problema azimelor. Ortodocşii au hotărât să pună în scris învăţătura despre 
purcederea Duhului Sfânt numai de la Tatăl, iar latinii învăţătura lor despre 
folosirea azimelor. La întâlnirea următoare, fiecare parte şi-a prezentat 
punctul de vedere. Nu s-a ajuns la niciun acord. Împăratul le-a propus un 
compromis: latinii să renunţe la Filioque, iar ortodocşii să folosească azima. 
Cele 2 părţi au refuzat categoric. Ioan III a exclamat: „Nu văd niciun mijloc 
să se realizeze pacea!”. La ultima întâlnire, cele 2 părţi s-au anatemizat 
reciproc. S-au acuzat de erezie şi astfel s-au despărţit. De fapt, latinii voiau 
supunerea Bisericii Ortodoxe faţă de papă. Cât despre Vlemidis, acesta a dat 
răspunsuri teologice la care latinii nu au putut răspunde pe măsură.60 

La Niceea (1250). După moartea regelui bulgar Ioan Asan II (1241), 
scăzând puterea statului bulgar, Ioan III a intrat cu armata în Balcani şi a 
suspus regiunile din Tracia şi Macedonia, care fuseseră sub stăpânirea 
bulgarilor. A cucerit Tesalonicul (1246) şi alte oraşe din Tracia, care 
aparţineau latinilor din Constantinopol. Dar pentru că se temea că papa va 
ajuta Constantinopolul, a vrut să aibă relaţii amicale cu Roma şi i-a propus 
papei Inocenţiu IV să realizeze unirea celor 2 Biserici, cu condiţia ca să 
reprimească Constantinopolul de la latini. Însă unirea era mult mai greu de 
realizat la nivelul clerului şi al poporului. După un schimb de delegaţii între 
Roma şi Niceea, s-a convocat la Niceea, în 1250, un nou sinod unionist. 
Formulele propuse de latini stârneau confuzie, dar ele conduceau la 
Filioque. Niciun ortodox nu a vrut să le răspundă. De aceea, a fost chemat 
Vlemidis, care la început fusese exclus din dialog, fiindcă relaţiile cu 
împăratul erau reci, după alungarea Markesinei. Vlemidis, bazat pe 
Evanghelie, a respins toate tezele latinilor. Succesul său a produs bucurie, 
cum scrie Teodor II în Epistola 40 către Vlemidis. Tot în 1250, Ioan III a 
trimis reprezentanţi la papa Inocenţiu IV (episcopii Andronic al Sardelor şi 
Gheorghe al Cizicului), transmiţându-i papei că Biserica Ortodoxă va 
pomeni la slujbă numele papei. Acesta a primit bine vestea, dar a murit la 
scurt timp.61 

Învăţătura lui Vlemidis privind purcederea Duhului. Vlemidis a 
înţeles că învăţătura ortodoxă despre purcederea Duhului Sfânt şi de la Fiul 
era principala diferenţă între latini şi ortodocşi. El a apărat purcederea 
Duhului „numai de la Tatăl”. La sinoadele unioniste de la 1234 şi 1250 a 
respins Filioque. Vlemidis a fost întristat de nereuşita discuţiilor. Era 

                         
60 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 114-119. 
61 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 119-123. 
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conştient de necesitatea unităţii bisericeşti, o unitate ce nu se putea reface 
atât timp cât erau deosebiri de credinţă. A început să studieze din nou 
izvoarele, nădăjduind că va descoperi elemente ce vor duce la o împăcare cu 
latinii. A cercetat operele patristice. A ajuns însă la păreri greşite. A preţuit 
în mod deosebit pe Sfinţii Părinţi şi a urmat neclintit învăţătura lor. Din 
aceste strădanii ale sale au rezultat cele 2 opere teologie, adresate 
arhiepiscopului Iacov al Bulgariei şi lui Teodor II Lascaris. Vlemidis citează 
din: Dionisie al Alexandriei, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie 
Teologul, Sfântul Grigorie al Nissei, Epifanie al Ciprului, Sfântul Chiril al 
Alexandriei, Sfântul Sofronie al Ierusalimului, Anastasie al Antiohiei, 
Sfântul Ioan Damaschinul, Tarasie al Constantinopolului. Semnalează că, de 
multe ori, Părinţii vorbind despre purcederea Duhului, adaugă expresia „dia 
tou Yiou” - prin Fiul, care, după convingerea sa, este cheia armonizării 
vechii învăţături a Bisericii despre purcederea Duhului Sfânt de la Tatăl (ek 
tou Patros) cu latinescul Filioque. Ajungea la concluzii false.62 

Vlemidis a studiat pe Sfinţii Părinţi cu subiectivitate, încercând să 
adapteze învăţătura sa la dorinţa de a găsi o soluţie la problema Filioque. A 
crezut că a descoperit în scrierile părinţilor calea de mijloc, care să unească 
pe latini cu ortodocşii. Credea că este expresia: „Duhul Sfânt purcede de la 
Tatăl prin Fiul” (dia tou Yiou). Paradoxal, latinii foloseau aceleaşi texte cu 
Vlemidis, din operele patristice, pentru a-şi justifica Filioque. Aşadar, 
Vlemidis a refuzat Filioque, dar a acceptat că „Duhul Sfânt purcede de la 
Tatăl prin Fiul”. Dar explicaţiile lui Vlemidis nu aveau legătură cu 
explicaţiile Părinţilor despre purcederea Duhului.63 

Părerile despre atitudinea lui Vlemidis sunt diferite.64 Unii apuseni 
cred că Vlemidis a susţinut Filioque. Alţii cred că au fost 2 persoane cu 
acelaşi nume. Unii cred că Vlemidis a avut simpatii pentru latini, dar 
motivele politice l-au determinat să se opună latinilor. În fine, unii ortodocşi 
minimalizează importanţa perioadei când Vlemidis a susţinut formula dia 
tou Yiou.65 La sfârşitul vieţii, din lucrarea sa „Despre credinţă” rezultă că 
Vlemidis s-a întors la vechile opinii ortodoxe (în 1264), renunţând la 
formula dia tou Yiou, pe care o apărase o vreme.66 

 

                         
62 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 126-139. 
63 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 240-241. 
64 JEAN CLAUDE LARCHET, Viaţa şi opera teologică a lui Grigorie al II-lea Cipriotul, 
p. 111-114. 
65 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 243-244. 
66 El învăţa: „Duhul Sfânt purcede din veşnicie din Tatăl”, purcede fiinţial din Tatăl 
(NICHIFOR VLEMIDIS, Despre credinţă, către monahi, PG 142, col. 588AB). Unii refuză 
să accepte această parte a lucrării lui, socotind-o un adaos târziu. 



71 

Concluzii. Nichifor Vlemidis a fost caracterizat ca BĂRBAT 
SFÂNT ŞI ÎNŢELEPT. Teodor II şi Gheorghios Acropolitis au vorbit 
despre dascălul lor cu admiraţie, numindu-l „tezaurul cuvântului şi al 
înţelepciunii”, „vocea lui Dumnezeu” şi „floarea filosofiei”. Vlemidis a 
făcut din Niceea un oraş al filosofiei. Grigorie Cipriotul, viitorul patriarh al 
Constantinopolului, îl numea „cel mai înţelept dintre toţi bărbaţii vremii”.67 
Patriarhul Ioan Vekkos (1275-1282) îl lăuda şi el.68 Îl lăudau Nichifor 
Gregoras, dar şi Manuil Calecas,69 care a vorbit despre viaţa şi cultura lui. 
Pentru Vlemidis, care a studiat toată viaţa, cunoaşterea conduce la adevăr, 
iar drumul spre adevăr este drumul spre Dumnezeu, Cel ce este adevărul. 
Vlemidis spunea: „Filosofia este cunoaşterea celor dumnezeieşti şi a celor 
omeneşti”.70 Pentru Vlemidis, mănăstirea era locul cel mai potrivit pentru a 
lucra virtutea şi pentru a se apropia de Dumnezeu. De aceea, a vrut să stea 
departe de zgomotul lumii, trăind o viaţă duhovnicească. A evitat 
demnităţile şi funcţiile lumeşti şi s-a „alipit” de cele cereşti.71 Rugăciunea 
neîncetată era regula vieţii lui, sfătuindu-i la fel pe ucenici. A avut o 
credinţă profundă şi tot ce a primit bun, a socotit că vine de la Domnul. În 
împrejurările grele, a simţit mâna salvatoare a lui Dumnezeu. Nu a acceptat 
nedreptăţile celor puternici. A fost o personalitate de primă mărime în 
spaţiul imperiului de la Niceea.72 
 
Abstract: Nichifor Vlemidis (1197-1272) - a Holy and Wise Man 
Nichifor Vlemidis was characterized as a holy and wise man. Emperor 
Theodore II and scholar Gheorghios Acropolitis spoke of their teacher with 
admiration, calling him the "treasure of word and wisdom," "the voice of 
God," and "the flower of philosophy." Vlemidis made from Nicaea a city of 
philosophy. For Vlemidis, who has studied all his life, the path to truth is the 
way to God, Who is the truth. For Vlemidis, the monastery was the best 
place to work virtue and to come closer to God. That`s why he wanted to 
stay away from the noise of the world, living a spiritual life. He avoided 
worldly dignities and functions.The unceasing prayer was the rule of his 
life. He had a profound faith and did not accept the injustices of the strong. 
He was a first-person personality in the Nicene Empire. 
 

                         
67 GRIGORIE CIPRIOTUL AL CONSTANTINOPOLULUI, Scriere autobiografică, 
Cuvânt despre sine, PG 142, col. 24B. 
68 IOAN VEKKOS, Cuvântul II apologetic, PG 141, col. 976-977. 
69 Teolog bizantin din secolul XIV, trecut la catolicism şi devenit monah Dominican. 
70 NICHIFOR VLEMIDIS, Compendiu de logică, 4, PG 142, col. 720A. 
71 TEODOR II, Epistola 8, 25-26 către Vlemidis, în LASCARIS TEODOR II, Epistole, 
Editor Nicolas Festa, Florence 1898, p. 12. 
72 Arhim. NICOLAOS IOANNIDIS, Nichifor Vlemidis, p. 101-107. 
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Preliminary facts. The sermons delivered in the Romanian 

Orthodox Church of the 20th century reflect the cultural, social, economic 
and political realities of our nation to a greater extent than those before 
them. The preaching activity was cultivated to a greater degree in 
Transylvania, mostly due to the vicinity of the Protestant Church where, as 
it is known, liturgical simplifications allowed the sermon to take a central 
position; there was actually a missionary competition going on and it 
produced well-prepared sermons delivered in the church and published in 
the time’s magazines as well as published in volumes of sermons. However, 
it is an undeniable fact that in all the other provinces there were equally 
hard-working preachers who structured their discourses to pursue mainly the 
religious and moral purpose while also turning their attention to the realities 
of everyday life. From this perspective, the sermon in the 20th century 
Romanian Orthodox Church knows three stages: from the beginnings to the 
installation of the communist regime (1945); the actual communism period 
(1945-1989) and the period in which freedom of speech was regained and 
fully exercised: 1990-2000.  

It is a well-known fact, yet ignored by the opponents of righteous 
faith, that during the communist regime, the Romanian altar was not 
abandoned, as the leaders of the time would have wanted. Preaching was 
still going on, at all times, and sometimes under very harsh circumstances.2 
The Church was forced to manifest itself particularly as a cult or by 
celebrating liturgies in worship places or the Christians’ homes, without 
being able to carry out any organized preaching of the word of God and 
without the right to defend Christian faith against the attacks, 
disparagements and lies promoted in the fundamental books of the atheist 
propaganda. For this reason, we cannot speak of any organized and efficient 

                         
1 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. 
2 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Introducere în Omiletică (Introduction to Homiletics), 
Publishing House of the University of Bucharest, 2001, p. 119.  
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preaching, because, whenever such type of preaching was initiated, action 
was immediately taken to stop it. Thus, the communist oppression left deep 
marks in the preaching activity of the Church. Aside from the social and 
material deprivations, this was the sector in which the clergy received the 
most powerful blows.  

The great preachers who exercised a powerful influence on the 
crowds were arrested; prominent intellectuals in all fields of activity were 
cruelly persecuted. The method of intimidation was applied quite overtly on 
the crowds in towns and villages: during a sermon, a man dressed casually, 
in civilian clothes would place himself so that he would be clearly noticed 
by the priest and, taking out a notebook and a pencil from his pocket, he 
would make notes as if he were interested in learning and retaining 
something.3 Formally, the sermon was not prohibited, but its complete 
annihilation was actually envisaged. However, the Romanian Orthodox 
Church, through its survival strategy, did not neglect its teaching role, in 
spite of these threats, being the only institution that managed to save the 
nation from a spiritual catastrophe. Thus, the discourses focused solely on 
the theological aspect, avoiding the comments regarding the social, 
economic and political situation.  

Therefore, the history of the Romanian sermon includes enlightened 
figures of bishops and erudite priests who, aware of the importance of the 
clerical preaching activity and the enlightenment of the Christians, 
contributed through their homiletic writings to the preservation of the 
heritage of Orthodox faith. A diligent hierarch and preacher, who 
contributed to the development of the Romanian homiletic literature during 
the late 20th century was the Metropolitan Firmilian Marin of Oltenia, whose 
life and work, forming a harmonious pastoral paradigm, is worthy of our 
attention and gratitude.  

This study aims to present and examine the homiletic activity of 
Metropolitan Firmilian, who holds a prominent place among the great 
hierarchs of the Romanian Orthodox Church and of the Romanian nation, a 
worthy man in the service of Christ, a founder of places of worship and 
churches, a scholar, supporter of culture and arts and a father for those 
afflicted by suffering and poverty; at the same time, we aim to offer a 
paradigm for a contemporary preaching animated by missionary zeal, as that 
of the diligent hierarch of Oltenia in the historical, social, economic and 
political circumstances of those times. 

                         
3 Metrop. Bishop BARTOLOMEU ANANIA, “Cuvânt înainte (Foreword)” to Lect. dr. 
IOAN TOADER, Metode noi în practica omiletică (New methods in the homiletic 
practice), Arhidiecezana, Cluj, 1997, p. 4. 
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To make his homiletic work more accessible we will address this 
presentation not only by browsing through the collection of his homilies, but 
also by attempting to undertake a critical analysis of the discourses subject 
to our examination, so that we can derive a clear picture of the genres used, 
of the homiletic technique, of the style, originality and coherence of the 
language, with examples that will prove particularly useful to today’s 
preachers. 

How the work of Metropolitan Firmilian is perceived by the 
specialized literature. Metropolitan Firmilian stood out due to his erudition 
and oratorical prowess. The priests and Christians who had the opportunity 
to listen to him, still remember his scholarly knowledge, the beauty of his 
sermons and the love conveyed by them. We too, can verify today that this 
is true, just by reading his sermons and pastoral letters.  

Referring to the homiletic contribution of the Metropolitan Bishop 
Fimilian, we cannot overlook the books, studies and articles that relate to 
this fact. As mentioned before, Bishop Firmilan preached the word not only 
from the altar, but also in written form, most of his sermons being published 
in Albina and Cuvântul newspapers. A person who noted the beauty of these 
writings belonging to the Oltenian hierarch was the Metropolitan 
Bartolomeu Anania, who, in the foreword of the sermon volume entitled 
Merinde pentru suflet (Food for the soul) states the following: “In my 
opinion these pages by Firmilan should have been collected in a volume and 
made available to the readers not only for their literary beauty but also for 
their topicality. The lights and shadows of the Romanian society from those 
times still endure today. This makes it all the more necessary to bring back 
among us the eye that perceives them and the quill that awakens our 
conscience”.4  

The interest in the spirit and work of the Metropolitan increased 
especially among the professors of theology who, fascinated by his 
personality, produced several studies for those interested in finding out more 
about the exemplary activity of the hierarch. In this respect we mention the 
study by Prof. Adrian Ivan, Ph.D., published in a volume dedicated to the 
Metropolitans Firmilian Marin and Nestor Vornicescu. It depicts the 
hierarch not only as one who preached the word but also as one who lived it: 
“the writing of Metropolitan Bishop Firmilian is straightforward and 
uncompromising, seemingly derived from the thinking of those great people 
who had lived in the desert. The ability of a shepherd of the souls is 
noticeable when he succeeds in correcting those who had wronged others 

                         
4 Mitrop. BARTOLOMEU ANANIA, “Prefaţă (Foreword)”, in FIRMILIAN MARIN, 
Merinde pentru suflet (Food for the soul), Publishing House of the Metropolitan Bishopric 
of Oltenia, Craiova, 2004, p. 9. 
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not by sword or bloodshed, nor by reprimand or humiliation which could 
cause the listeners to become defensive, but by love born from the 
understanding of the souls of his spiritual children. Like a true father, he 
would heed the spiritual needs of the simple people, especially of those who 
came forward after having shown carelessness towards the spiritual matters, 
wherein lies the cause for losing one’s way”.5  

As one who showed particular interest in the activity of Metropolitan 
Firmilian, rev. prof. Sebastian Chilea describes the hierarch as a prominent 
servant of the altar: “The way in which the High Hierarch celebrated the 
holy liturgy – peaceful, calm, serene, detached from his surroundings, with 
his face enlightened by some happy thought, as if he were hearing a call 
from afar, from a place where there are signs of miracles above any 
reasoning, proves that this solar peacefulness comes after all storms have 
calmed down. When his Holiness appears for the liturgy, everybody knows 
who he is: extremely attentive, kind, showing such warm politeness under 
which he carefully conceals his authority. But as soon as the preparations 
for the holy liturgy begin, everything changes, he moves as if standing still, 
fascinated by a vision. He is silent. He accepts no error or omission and is 
immediately moved when a servant has performed an inspired liturgical act, 
with talent and artfulness. When slowly putting on his liturgical attire he 
seems a peaceful traveler getting ready for a significant journey. A journey 
that is unlike the others, and in which he becomes engrossed. When he 
stands alone in the middle of the church, before entering the altar, at that 
very moment shadows barely perceptible fall on his face. It seems as if a 
great burden is left upon his shoulders, the burden of the Church in the 
world, a terrible responsibility like that of the pilot of a spaceship setting off 
on a daunting and bold spiritual expedition, closely watched by those 
around”.6  

In addition, Priest M. Neamţu extracts from the hierarch’s speeches 
teachings and advice that are useful to any Christian. He is described as a 
preacher who understood the needs and suffering of people and advocated 
through word and deed for their solutions. With the diversity of the topics 
                         
5 Pr. lect. dr. ADRIAN IVAN, “Consideraţii omiletice asupra vieţii şi activităţii 
mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu (Homiletic considerations on the life 
and activity of the metropolitan bishops Firmilian Marin and Nestor Vornicescu)”, in the 
volume Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera mitropoliţilor Firmilian Marin şi 
Nestor Vornicescu (Theology and pastoral service in the life and work of metropolitan 
bishops Firmilian Marin and Nestor Vornicescu), coordinators Diac. Dr. IONIŢĂ 
APOSTOLACHE, Dr. LUCIAN DINDIRICĂ, Publishing House of the Metropolitan 
Bishopric of Oltenia /Craiova, Ed. Cetatea de Scaun/Târgovişte, 2014, p. 178. 
6 Pr. dr. SEBASTIAN CHILEA, Apostolatul liturgic al Î.P.S. Firmilian (Liturgical 
Apostolate of His Eminence Firmilian), in “Mitropolia Olteniei” Periodic Review (MO), 
no. 5-8/1970, p. 362. 
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addressed in his sermons, the Metropolitan acquires the role of a spiritual 
confessor who attempts to fulfill the needs of the Christians he shepherds: 
“The personality as dutiful preacher of His Eminence Firmilian, who, like a 
burning candle, cast his light upon the Christians through his discourses, is 
confirmed by his work as a social apostle, an arduous and tireless patriot and 
a fighter for the nation’s ideal of a better life, embracing, in his preaching, 
all the vital issues of the times, such as: peace, disarmament, work for the 
benefit of the community, well-being and progress, culture, the problems of 
mother and child, congresses, conferences on peach and cohabitation, and 
many more. There was no issue of crucial importance, either internally or 
internationally, on which His Eminence did not take position and speak out 
His mind”.7 Moreover, rev. M. Neamţu in his study also presented the 
spiritual origins of the word preached by Bishop Firmilian, among which we 
mention love, unshaken faith, prayer etc. 

From the considerations presented by those who studied the life and 
work of Metropolitan Firmilian, we understand that the voice of this great 
Church hierarch was heard in the past and continued to be heard at present. 
The desire to bring his speeches to attention once more, generates in us the 
belief that our enterprise will reveal in their contents the values that today 
are proudly proclaimed.  

The Structure of his speeches. For a discourse to be successful, the 
preacher needs to be aware that the beautiful and compelling sermons of the 
great preachers were not produced accidentally, but rather, they are the 
result of an exceptional effort made in the theological, cultural, pastoral and 
spiritual realms. While some gifts may be innate, such as physical beauty, 
the quality of being a skilled speaker entails huge efforts over a significant 
number of years. The famous Latin orator Cicero is so right in this respect 
when he says: “Poeta nascitur, orator fit”,8 words that concisely express the 
fact that the gift of oratory is not inborn, but it is cultivated.9 The words of 
Father Dumitru Belu, the most prolific author of Romanian homiletic 
studies are extremely convincing in this respect: “it is well-known that a 
sermon has the value of the painstaking labor you put into its making”.10  

                         
7 Pr. M. NEAMŢU, Activitatea de propovăduitor a Î.P.S. Mitropolit Firmilian (The 
preaching activity of His Eminence Firmilian), in MO, nr. 5-8/1970, p. 377. 
8 Dicţionar de proverbe şi cugetări latine (Dictionary of Latin proverbs and sayings), 
Albatros Publishing House, Bucharest, 1976, p.165.  
9 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Poeta  nascitur, orator fit. Vocaţia omiletică a 
Mitropolitului Antonie Plămădeală (Homiletic Calling of the Metropolitan Bishop Antonie 
Plamadeala), in ,,Studii Teologice” (Theological Studies), Anul I (2005), nr. 4, p. 44.       
10 Pr. prof. dr. DUMITRU BELU, Curs de Omiletică (A course in Homiletics), dactil., f.a., 
Sibiu, p.159. 
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The sermon is a dialogue, not a monologue, and so its success 
depends greatly on the life and education of the preacher, being the fruit of 
an incessant effort to improve oneself. If the man who has innate qualities 
for eloquence needs to study permanently in order to cultivate this gift,11 
then even more so a regular preacher needs to read much, reflect much, 
using the Holy Scripture as the text that is to be discussed and explained as a 
departure point, in brief he must prepare thoroughly in order to put together 
the words of teaching. Referring to this preparation, the Homiletic treaties 
distinguish among two main stages in the preparation and compiling of a 
sermon: distant or general and proximal or special. When speaking about 
proximal preparation, it is essential to point out the fact that the ideas which 
we have chosen and which we shall develop in the contents of our sermon 
cannot be presented just anyhow, arbitrarily, but rather by following a pre-
established plan. Order is required in all fields of activity and therefore in 
preaching too. The priest must also work according to a plan. He has the 
obligation to plan his preaching activity over a longer period of time and 
devise a precise plan for each of his speeches. The main parts of a plan are: 
the title (or the “motto”), the addressing formula, the introduction, the 
actual text and the closing.  

Referring to the advantages of using a plan, we would like to 
highlight the following: eliminating the risk of incongruous ideas, which 
aids the preacher to follow the intended direction; it leads to a proper 
selection of the material, gathered as result of the research work; it indicates 
the order of the ideas to be developed; it offers the speaker a feeling of 
security; it efficiently helps in memorizing and freely delivering the speech, 
making it possible for the preacher to acquire an overall perspective 
throughout the entire sermon, and to develop the ideas in the order indicated 
by their intrinsic, logical connection.12  

By referring to the importance of preaching according to a plan, we 
do not mean that in any speech we must announce each point, each idea, 
they will merely be suggested, with pauses lasting just a few seconds, 
accompanied, most of the times by the reiteration of the addressing 
formula.13 

Further on we shall explain how these requisites were observed in 
the work of Metropolitan Firmilian. 

In terms of the structure of his speeches, Firmilian proved to be a 
subtle oratorical character. He uses almost every opportunity to say a few 

                         
11 Pr. asist. drd. VASILE CREŢU, Comunicarea în predică (Communication in sermons), 
in ,,Ortodoxia” (Orthodoxy), Anul LV (2004), nr. 3-4, p. 196.  
12 IBIDEM, p. 152. 
13 Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Introducere...(Introduction…..), p. 289. 
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words that turn into discourses of a person keen on special scholarly 
preoccupations. All his pastoral letters use, by way of introduction, the 
following formula: ,,Firmilian, by God’s mercy, Archbishop of Craiova and 
Metropolitan Bishop of Oltenia, to our beloved clergy, monastic order and 
to our Christian righteous believers in this God-protected Archbishopric, 
may the peace and grace of the Resurrected Lord be upon you, and from our 
humble self, fatherly blessings”. Before the addressing formula, which takes 
on several variations, some speeches are preceded by a motto. This is 
usually selected from the Bible, either the Old Testament or more frequently 
from the New Testament, depending on the topic addressed by the contents. 
As a greeting formula, he uses the traditional “Christ is Risen!”, but not in 
all pastoral letters. Each time he engages the audience and the reader by 
using addressing formulas according to the event on which he is called to 
speak. They are expressed in warm, paternal tones: “My beloved sons of my 
soul”, “Beloved Christians”, “You righteous Christian believers”, “My 
beloved spiritual sons”, “Oh man, brother of mine”, “Brother of mine and 
fellow man” etc., proving that there is a strong spiritual bond between the 
shepherd and the Christians. They are then found in all the explanations and 
urges contained in the speeches, revealing the love he puts in his efforts to 
enlighten those he shepherds. Moreover: the joys and misfortunes of his 
spiritual sons are felt by the author who reacts with empathy for and 
together with them, such empathy being his ability to recognize and share 
the feelings experienced by another person.  

The Introduction is brief in all discourses and is meant to create the 
atmosphere of the event the author refers to. These are genuine literary 
works14 that touch and overwhelm the listener: “In the icons of the Eastern 
Church and in the hidden chamber of the Christian soul, the Lord’s Nativity 
has remained forever live and fresh, like a water spring from the land of our 
redemption. We know the all-pure story from the Gospel, made up of simple 
words and warmth of speech, as is the truth and as the clear shining of 
sunlight. The spirit of innocence pervades the story and gently brings us the 
sweetness of peace, when we listen to it or read it in privacy. We descend 
back to the world of our infancy, where God’s footsteps are heard and we 
listen to mother’s crystal clear voice. There we encounter the heaven of our 
imagination, our wonderland, where anything was possible. We meet the 
Divine Infant, similar to us in body and shape. In the chants and hymns of 
the Church’s great singers, the Lord’s Nativity is like a chalice full of 
precious myrrh, which scented the contents of the discourse with the 

                         
14 Pr. conf. dr. MIRON ERDEI, Opera omiletică a episcopului Roman Ciorogariu 
(Homiletic Work of the Bishop Roman Ciorogariu), Publishing House of the University of 
Oradea, 2012, p. 84. 
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perfume of the chosen words, with the elevation of our reasoning, with the 
talent of rhyming, with the adornments of our speech and with deep 
feelings. It bore fruit: verses, hymns, and it is a driving force. It has 
commanded praises and unequalled glorification”.15  

At other times Firmilian is capable of generating in the audience the 
ability to visualize countless images and 2,000-year old events, still so real 
before our eyes: “We celebrate today the Nativity of our Savior Jesus Christ. 
The torrent of worries freezes for a few moments. We await near the altars 
and in our homes. We renew our thoughts and feelings. The light of joy 
engulfs us like the gentle dusk. We become kinder, friendlier. Our inner 
warmth is released of awkwardness.  Our eyes are livelier, and our face 
features are softened. It is like a transformation that astounds us, like 
innocence we keep going back to. The miracle of transformation derives 
from the mystery of this celebration. God’s face reveals itself more clearly 
within us. His Son clothes himself in our flesh. The ascent of our soul’s 
redemption begins. It lays the foundation of our salvation. It fills us with 
grace and truth. It becomes a model and an example. It changes the sorrow 
of death into a chant of victory; our fall into glory; eternal penitence, for 
eternal happiness”.16 Or: “It is the celebration of God’s descent into history. 
It is the beginning of His Son’s work to raise our nation from death to life. 
This work began with His Birth from a Pure Virgin. It began in the humblest 
way possible: in a stable, on a layer of hay. It began in the most subdued 
way: a godly baby born in a cave”.17 

In the body of the sermon we find an amazing rationale governing 
the demonstration of the dogmatic and moral truth. There is a deep 
psychological analysis and a rigorous hierarchical classification of the 
arguments supporting the truth. As a general rule, the author starts from the 
known to the unknown elements, from the material to the abstract, and 
succeeds wonderfully in illustrating the abstract truths with examples from 
people’s ordinary life. The Scripture texts are explained with quotations. A 
truth of faith is demonstrated through and corroborated with another truth of 
faith. The metropolitan bishop skillfully uses the technique or method of 
association, the discourse thus becoming a conversation between a parent 
and his children: “We then lost everything, having left in us only the 
unextinguished sparkle of our soul. We remained however with the precious 
promise of salvation, through the loving mercy of the Father and the humble 
                         
15 Mitrop. FIRMILIAN MARIN, Pastorală la Naşterea Domnului(Pastoral Letter on the 
Occasion of the Lord’s Birth), Craiova, 1966, p. 3. 
16 IDEM, Pastorală la Naşterea Domnului ((Pastoral Letter on the Occasion of the Lord’s 
Birth), Craiova, 1952, p. 3. 
17 IDEM, Pastorală la Naşterea Domnului (Pastoral Letter on the Occasion of the Lord’s 
Birth), Craiova, 1955, p. 3. 
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obedience of the Son, according to the unwavering plan of the “eternal 
mystery”. This is where the righteous people of old times drew their hope, 
this is where the confirmation of the prophets sprung from. The full 
redemptive work of Christ – the Messiah revealed itself to them in the 
mirror of faith and from them we too learned the signs of recognition. We 
especially think about those related to his Nativity. It is through them that 
we learned, for example, about: the Savior’s people, the Birth from the 
Virgin, the time and circumstances of the Birth, His Holy Name, the magi’s 
worship, the slaughter of the innocents. These prophets, enlightened by the 
Spirit, read as if from a book about the Savior’s life. Thus, they rejoiced, 
knowing that he was a great prophet, like Moses, a high priest as 
Melchizedek and a glorified emperor in David’s Zion. But they also saw His 
suffering and they were frightened. However, they found comfort in the 
hope and awaited for Him with unwavering faith, as in a long wake. Let us 
not forget, however, the difference between the solace of those of the old 
and our own. They rejoiced having only the benevolent promise and the 
signs; we have the Son’s Incarnation and all fulfillments. They had the 
expectation, we – the glorification of angels and the evangelical grace. As in 
the ancient times, we find comfort in the same hope for the kindness and 
love of God-The Father. We hope that the Son will intercede for us, He 
Who, taking on a Human Body, restored to the human being not only the 
light of God’s image within us, but also our likeness to Him, the possibility 
of sharing God’s love and eternal life, knowing from Him that <<God did 
not send His Son into the world to punish the world, but to save it through 
Him >> (John 3, 17). We had dug the unfathomable abyss of sin; Jesus laid 
at our feet the bridge of forgiveness. We drowned ourselves in the depths of 
disobedience towards God, and of slaughter; He lifted us into the light of 
discipleship. We had made ourselves into slaves, subjecting ourselves to 
lust; when <<the time came >>, He made us <<sons and heirs through 
God’s grace >> (Galatians 4, 4)”.18  

The themes are varied, as were the aspects approached by the 
Metropolitan Firmilian. Thus, we find topics referring to anthropology, 
resurrection, God’s love for people, the preservation of the Orthodox faith, 
and also subjects through which the worthy hierarch guides the religious 
and moral life of the Christians, by referring to life lived by abiding by the 
Savior’s commandments and giving up sins, as well as habits that are 
morally and socially harmful. Taking into consideration the contents, we 
identify the main aspects present: the dogmatic and missionary, the social 
and moral and the pastoral.  

                         
18 IDEM, Pastorală la Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului (Pastoral Letter on the 
Occasion of the Sacred Holidays of the Lord’s Birth), in MO, nr. 11-12/1968, p. 882. 
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As for the source of the sermons, the author uses as primary source 
the Holy Scripture, without neglecting the Holy Fathers, and sometimes we 
find illustrative digressions. Benefitting from his rich knowledge in biblical 
and exegetic theology, the metropolitan father imbued his pastorals with 
rich biblical references. The Scripture texts used are well selected and 
organically integrated in the body of the discourse, increasing in a lively and 
natural manner their substance and doctrine value.  

In the second part of the text we notice certain aspects that preachers 
from the communist period were forced, in a way, to include, namely 
references to the so-called social, economic, political issues, etc. 
representing priorities of those sad times. It is a well-known fact that 
between 1948-1989 all speeches presented in manuscript for printing were 
first censored by the Department of Cults and only when they met all the 
requirements did they obtain permission to be published in the theological 
journals.  

However, the value of his pastoral letters is not diminished, being 
well developed, thoroughly researched theologically and especially 
biblically and patristically, lacking any apologetic character, addressing 
strictly theological topics. Generally, the author used an intelligent, 
encrypted language, the subtlety of which often escaped the poor 
intelligence of the omnipresent political police, but did not elude the clever 
understanding or good sense of the average Christian. The pastoral letters of 
Metropolitan Firmilian are remarkable particularly because of their 
concision. The text at times has only a few pages: but there is nothing there 
that does not serve a purpose, the word is employed carefully, the teaching 
evinces such integrity that was difficult to maintain in the circumstances of 
the atheist communist propaganda, conveyed through an extraordinary 
subtlety of the message.19 

The ending comprises, most of the times, the author’s exhortation 
that the teachings presented remain deeply imprinted in the souls and minds 
of the Christians and materialize in their everyday life: “Following Christ’s 
example, who helped us make peace with God, we owe to him to live in 
understanding and perfect brotherly love with each other, supporting one 
another and bearing the burden of one another, as Paul, the Apostle of the 
nations said. A heart that is at peace with itself and brotherly mutual aid 
engenders not only love for the homeland, but also and especially love for 
our fellow people, one of the most persistent evangelical commandments 
and the one out of which great Paul made a glorifying hymn. The liberation 
of man and the righteous renewal of his spirit are the impulse to run towards 

                         
19 Pr. lect. dr. ADRIAN IVAN, Consideraţii omiletice... (Homiletic Considerations), p. 182. 
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the Kingdom of light, to be kind, to love one’s fellow men and being. It 
means life’s victory over death”.20  

Insofar as the volume Merinde pentru suflet (Food for the soul) is 
concerned, we have before us, in fact, a book that can be used as a model in 
writing sermons, providing material for delivering a speech, including the 
author’s reflections grouped around a title that constitutes the central idea of 
these meditations. In this volume the author commits himself to explaining 
the sacred truths – perceiving the fact that most Christians are not fully 
aware of their meanings – and fulfills his task enthusiastically and 
diligently, as a seeder would sow and heartily await the seeds to bear fruit. 

These meditations usually have an introduction announcing the topic 
developed further on in the body of the text, by resorting to stories, 
argumentations or illustrative digressions, followed by explaining the 
relevance of the topic for the needs of the audience, then ending with 
exhortations and moral advice. The references to the Holy Scripture are 
quite numerous, so are the paragraphs from the Holy Fathers, intended to 
support an idea presented by the author and strengthening his statements.  

With regard to the style used, the Metropolitan Bishop proves 
himself to be an excellent master of the art of illustration, managing to avoid 
useless abstractions and guiding himself at all times according to the 
principle of Paul who says: “Yet in the church I would rather speak five 
words with my understanding, that by my voice I might teach others also, 
than ten thousand words in an unknown tongue” (I Corinthians 14, 19).  

Recognizing the value of a constructive example instead of the 
countless abstract teachings, the author selects the illustrations with care, 
from varied fields, including the Bible and the Lives of Saints, lay history, 
people’s everyday life. The parenetic side of the discourses of Metropolitan 
Firmilian is artfully highlighted by the use of the parable. In this sense, the 
parable brings a lot of light in the parenetic discourse thus rescuing it from a 
moralizing linearity. With Metropolitan Firmilian, we find more. Here the 
parable is closer to actual events than to the imaginary ones, and for this 
reason the great hierarch does not seek the ultimate conclusion, putting aside 
the epic significance, not even formulating it, but rather leaving it open in 
the audience’s mind, whom he invites to reflect, to participate. The effect is 
that it allows the audience to interfere, to act, to protect the fair judgment 
and teaching of the Church. Thus, the parable also has an ironical undertone, 
there being a wise irony, in the writings and speeches of Metropolitan 
Firmilian.21 In this respect, the following example is illustrative: “We had 

                         
20 Mitrop. FIRMILIAN MARIN, Pastorală Învierea Domnului (Pastoral Letter on the 
Occasion of The Resurrection of the Lord), in MO, nr. 3-4/1965, p. 274-275. 
21 Pr. lect. dr. ADRIAN IVAN, Consideraţii omiletice...(Homiletic considerations), p. 180. 
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returned from the memorial of a neighbor. Noodles with geese, rice and 
pork. In addition some cheese pie. Food like the one you find in the 
countryside, abundant, so that people get up from the table satisfied. Wine 
and brandy at will. And at the end, white pretzels, baked in the oven. While 
talking with my folk, I was wondering: - Where did Lache get all that 
money to spend on this dinner? On a regular day, he can barely make ends 
meet. And now, food and drinks in quantities that would surpass the 
possibilities of a rich farmer. – He gets it by stealing, my father said. He 
sleeps well. Then, after night falls, he sets off through people’s gardens 
looking for plums, hay, corn or beans, or wood from the village forest. So he 
is not one in need. On the contrary. He’s got more than he can use. – Oh, 
goodness! Can this be possible? Theft and almsgiving go together? – Well, 
son, an old woman assures me. They might not go together. But at least he 
is commemorating his mother. For this, God will forgive him”.22 

The style of the speeches included in the volume mentioned above is 
a simple one, with sentences that are not very long, with stories about the 
lives of saints, with quotes from the Holy Parents, having special impact on 
the audience because of the warmth and truth with which the lives and deeds 
of the saints are presented. The author describes in detail the life, the 
actions, the ordeals suffered for Christ, the humbleness and inner force that 
the mentioned saints proved throughout their erathly lives, so that they may 
later receive crowns of glory in the heaven, and especially the miracles 
worked by the saints with the help of God. 

Concluding remarks. In this study we intended to accomplish a 
synthesis of the work of this significant scholar and servant of the Romanian 
Orthodox Church, presenting both testimonies referring to his missionary 
and pastoral activity as well as comments on his rich contribution to the 
development of the homiletic genres, whether we are speaking about 
pastoral letters, theme sermons, panegyrics or pareneses. At the same time, 
the study aims to demonstrate, with examples and commentaries on these 
aspects, the original contribution of the Metropolitan Firmilian to the 
development of the homiletic literature, and for this reason he shall be 
remembered as a brilliant author in this genre. It is a vision that cannot be 
mistaken, a vision on the manner in which all these types of speeches are 
built, so that they convey not only rich ideas and edifying teachings, but also 
noble and redeeming feelings and emotions. Far from having exhausted the 
modalities of highlighting the value of the work of Metropolitan Bishop 
Firmilian, this work allows for other types of approaches to this abundant 
homiletic material, for example from the perspective of the frequency of 
certain topics in respect of others, or the structuring strategies of the 

                         
22 Mitrop. FIRMILIAN MARIN, Merinde... (Food…., p. 45. 
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discourses that differ from one stage to the other, depending on the daily 
reality. These aspects, as well as a possible and more thorough comparative 
research, with reference to several authors of homiletic literature may 
constitute various perspectives for future approaches of the matters that can 
be found in the work of the Metropolitan Firmilian, educated scholar and 
preacher. 
 
Abstract: Parenetic Principles in the Homiletic Work of the Metropolitan 
Firmilian Marin 
The history of Romanian homiletics knows figures of enlightened hierarchs 
and scholars, fully aware of the importance of preaching and educating the 
faithful, homilists who contributed through their sermons to the perpetuation 
and preservation of the Orthodox faith. A figure of diligent hierarch and 
zealous preacher, with a significant contribution to the development of 
Romanian homiletic literature in the second half of the 20th century, was 
Metropolitan Firmilian Marin of Oltenia, whose life and works provide an 
exemplary pastoral paradigm, worthy of our attention and deep gratitude.  

This paper aims to present and investigate the homiletic activity 
conducted by Metropolitan Firmilian, who holds a prominent place among 
the great hierarchs of the Romanian Orthodox Church and the Romanian 
nation: a worthy servant of Christ, a founder of holy churches and places of 
worship, a great scholar, a supporter of culture and arts and a father of the 
suffering and needy people. We also aim to provide a model to 
contemporary preachers, animated by missionary zeal, according to the 
example set by the diligent hierarch of Oltenia in his times and historical, 
social, economic and political circumstances. 

To make his homiletic creation more accessible, we do not merely 
provide a bio-bibliography and an overview of his sermons, but we also 
undertake a critical examination of his speeches, in order to present the 
genres employed, the homiletic technique, the style, originality and 
coherence of language, with examples that are highly useful to today’s 
preachers. 
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Mărturisitorii „filosofiei monahale”.  
Lucrarea nevoinţelor duhovniceşti la: Sfântul Antonie cel 
Mare, Sfântul Pahomie cel Mare şi Avva Evagrie Ponticul 
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Predispoziţia permanentă a omului spre cele de sus şi permanenta sa 

căutare şi creştere duhovnicească aduce cu sine o adâncă mărturisire a tainei 
personale în lumina nevoinţelor ascetice. Istoria Bisericii Primare dă 
mărturie despre aceste lucrări vii de mărturisire, sugerând o continuitate 
desăvârşită în duhul Adevărului Ipostatic şi Mântuitor. Arc peste timp, cheia 
de legătură dintre martiriu şi viaţa ascetică a călugărilor se evidenţiază prin 
faptul că iubitorul de Hristos „nu încetează niciodată să înseteze de 
«Dumnezeu Cel puternic», aşa «cum doreşte cerbul izvoarele apelor»”. Într-o 
notă plină plină de specificitate, mergând mai la adâncul adevărurilor de 
credinţă, descoperim o latură practică a mărturisirii, împodobită în 
frumuseţea simbolului şi a tainei. Descoperim astfel, că „viaţa martirică se 
aseamănă în multe privinţe vieţii ascetice. Astfel, urcuşul duhovnicesc 
realizat pe diferite căi, fie pe linia martiriului, fie pe calea ascetică, este o 
cunoaştere angajată într-o permanentă ridicare spre cele de sus, înspre 
unirea cu «marele Arhiereu, care a străbătut cerurile». Deci, martirii şi 
asceţii, urmând Domnului, «vor străbate cerurile, întrecând nu numai 
pământul şi tainele lui, ci şi cerurile şi cele ce le înconjoară». În felul acesta, 
oamenii cuprinşi de iubirea lui Dumnezeu sunt chemaţi la purificarea de 
patimi şi de slăbiciuni”.2 Harismele de care Duhul i-a făcut vrednici au 
aşezat în vistieria Bisericii lucrarea mărturisitoare a Adevărului înomenit 
prin puterea propriului exemplu. Icoane ale unei dimensiuni profetice de 
existenţă, monahii au exprimat de fiecare dată o atitudine intransigentă în 
faţa unei lumi dezlănţuite şi prinsă în mrejele păcatului. Starea lor de veghe  
nu trebuie înţeleasă „doar ca o şcoală a desăvârşirii spirituale, ci şi ca un 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Acad. Dr. Mitrop. IRINEU POPA, Experienţe mistice la Părinţii Orientali, vol. II, Ed. 
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012, p. 203-204. 
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corp ce se simte responsabil de credinţă şi faţă de soarta Bisericii, în 
general”.3  
 Încă din zorii creştinismului, Biserica a ridicat în lumea păgână o 
permanentă sete eshatologică. Astfel, după perioada martirică, în chip 
paradoxal lumea nu mai poate scoate afară pe creştinul, care „trece la adânc şi 
elimină lumea din fiinţa ei”. În consecinţă, afirmă Paul Evdokimov, „Părinţii 
pustiei reconstituie climatul luptei din primele veacuri şi regăsesc echivalentul 
formelor agresive ale persecuţiilor. Arenele unde fiarele sfâşiau pe martiri fac 
loc imensei scene a pustiei, de unde ţâşnesc fiare mult mai de temut şi unde se 
profilează umbrele puterilor demonice. Ispitele Sfântului Antonie sau cele ale 
Sfântului Ioan din Egipt oferă imaginea impresionantă a Urâciunii ispititoare, 
pe care o reproduce cu fidelitate arta lui Ieronymus Bosch”.4 

Revenind la structura lui etimologică, trebuie arătat că termenul de 
„monah” (de le grecescul: o monachos, - ou) are la origini sensul de 
„singuratic”. De aici au apărut două forme clasice ale monahismului primar, 
definite ca structură şi organizare drept:  anahoretic5 – însemnând viaţa 
solitară sau eremitică; şi cenobitic– descris de viaţa comunitară.6 Printre 
întemeietorii de drept ai acestor practici de vieţuire ascetică se numără 
Sfinţii Antonie (c. 254-356) şi Pahomie cel Mare (c. 292-346).7 Aceşti doi 
mari părinţi ai vieţuirii monahale contribuie efectiv la definirea primelor 
forme de manifestare şi mărturisire a unei „filosofii ascetice” în viaţa 
Bisericii. Ucenicii lor, fie că s-au regăsit în practica eremitică sau 
chinovială, au rămas uniţi în convingerea că „rugăciunea, oricare i-ar fi 
forma, este conţinutul permanent şi fundamental al vieţii monahale”.8 

                         
3 JOHN MEYENDORFF, Teologia bizantină. Tendinţe istorice şi teme doctrinaire, ediţia 
a II-a, revizuită, traducere din limba engleză şi cuvânt înainte de pr. prof. univ. dr. 
Alexandru I. Stan, Ed. Nemira, 2011, p. 99. 
4 PAUL EVDOKIMOV, Vârstele vieţii spirituale – de la Părinţii pustiei până în zilele 
noastre, traducere din franceză de pr. prof. Ion Buga şi Anca Manolescu, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 2006, p. 105. 
5 „Cuvântul anahoret vine de la verbul grecesc anahoreo, anahoro – care înseamnă «a se 
retrage», «a se îndepărta». Prin urmare, anahoreţii au fost asceţii care se retrăgeau din 
spaţiile locuite, practicând viaţa monahală mai departe de comunităţile religioase sau 
eventual, în pustiu” (Pr. prof. dr. VASILE RĂDUCĂ, Monahismul Egiptean de la 
singurătate la obşte, Ed. Nemira, Bucureşti, 2003, p. 18). 
6 Sistemul monastic chinovial se defineşte printr-o „ambianţă, în care iniţiativa şi libertatea 
personală erau puse exclusiv în slujba comunităţii, înţeleasă, la rândul ei, ca organism în 
care fiecare monah era mădular viu, dinamic, cu responsabilitate, nu o simplă rotiţă 
depersonalizată, într-un anume angregaj” (IBIDEM, p. 24). 
7 J. WILLIAM HARMELESS, SJ, Monasticism, în „The Oxford Handbook of Early 
Christian Studies”, p. 493-494. 
8 „În totalitatea ei, afirmă părintele John Meyendorff, obştea monahală i-a învăţat pe 
bizantini cum să se roage. Chinoviticii au creat un sistem liturgic şi care, treptat, a fost 
adoptat de întreaga Biserică până azi. Biserica Răsăritului nu cunoaşte alt tipic afară de cel 
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I. Sfântul Antonie cel Mare - „părinte al monahilor” 
Sfântul Antonie cel Mare (cca. 254-356) s-a evidenţiat în tradiţia 

monahismului oriental în primul rând ca pildă autentică de vieţuire 
duhovnicească. „Viaţa” sa,9 scrisă de Sfântul Atanasie cel Mare, ucenicul 
său, „a rămas pentru totdeauna stindardul idealului monastic, definind 
întreaga dezvoltare ulterioară a monahismului în Biserică”. În ea sunt 
cuprinse în mare cele două etape ale urcuşul duhovnicesc: petrecerea celor 
20 de ani în singurătate şi, mai apoi, primirea ucenicilor pentru sfat şi 
povaţă, în calitate de avva. Despre această ultimă perioadă, Sf. Atanasie 
spune că „atunci au apărut mănăstiri în munţi, oameni care au respins toate 
bunurile pământeşti şi şi-au înscris numele în cetatea cerească”. Prin 
importanţa şi popularitatea ei deosebită, „Viaţa Sfântului Antonie cel Mare” 
a manifestat o influenţă imensă în istoria monahismului primar. Prin 
intermediul acestei lucrări „idealurile monastice şi spiritualitatea pustiului se 
popularizează în întregul Imperiu, adăugând totodată şi numeroşi imitatori 
(cf. Fer. Jeronim, Viaţa lui Pavel Tebeul). A provocat de asemenea şi 
controverse. În Confesiunile sale, Fer. Augustin mărturiseşte cum l-a ajutat 
povestea de viaţă a Sfântului Antonie în convertirea sa din 386. Textele mai 
noi – însă mai puţin precise – vorbesc despre Sf. Antonie ca fiind «primul 
călugăr» şi «fondatorul monahismului creştin»”.10 În consecinţă, putem 
spune că de la Sfântul Antonie cel Mare, pe lângă modul de vieţuire în 
singurătate, monahismul oriental dobândeşte şi o formă organizată, cu reguli 
de vieţuire comună.  

Din Pateric şi din Vieţile Sfinţilor aflăm despre smerenia Sfântului, 
luată ca pildă de ucenicii săi şi de urmaşii acestora. Dumnezeu i-a dat şi 
puterea de a-l înfrunta pe diavol, de a-i descoperi modurile în care acesta îi 
muncea pe călugări şi pe drept-credincioşi, încercând a-i câştiga pentru 
împărăţia întunericului. Mai mult, Sfântul Antonie a fost unul dintre cei mai 
mari asceţi ai Ortodoxiei, a avut mereu în minte modelul marelui postitor al 
Legii celei Vechi, pe Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul. La fel ca şi Ilie 
proorocul, el a parcurs treptat etapele ascetice ale nevoinţelor, cu înlesnire 
                                                               
monahal, în timp ce isihaştii au creat o tradiţie de rugăciune personală şi de contemplaţie 
neîntreruptă. În ambele cazuri, rugăciunea a fost înţeleasă ca un mod de a atinge ţinta vieţii 
creştine însăşi: părtăşia cu Dumnezeu, theosis (Îndumnezeirea) prin comuniunea cu 
omenirea îndumnezeită a lui Hristos în Duhul Sfânt. Chinoviţii au pus accent, în general, 
pe natura liturgică sau sacramentală a acestei comuniuni, în timp ce isihaştii învăţau că 
trăirea trebuia atinsă prin efort personal” (JOHN MEYENDORFF, Teologia bizantină. 
Tendinţe istorice şi teme doctrinare, ediţia a II-a, revizuită, traducere din limba engleză şi 
cuvânt înainte pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan, Ed. Nemira, Bucureşti, 2011, p. 100).  
9 SFÂNTUL ATANASIE cel MARE, Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Antonie (Vita 
Antonii), traducere din greceşte, introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, în 
PSB 16, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988, p. 191-245. 
10 J. WILLIAM HARMELESS, SJ, Monasticism, p. 494. 
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suferind osteneala, căci având osârdia sufletului, pe toate le făcea cu o 
pornire plăcută din interior, aşa încât cea mai mică pricină de nevoinţă a sa 
era cu greu acceptată de un om obişnuit. 

Privegherea a lucrat-o treptat, ajungând să petreacă nopţi întregi fără 
somn. Mânca o dată pe zi, după apusul soarelui, uneori şi după două zile, iar 
de multe ori şi după patru zile se împărtăşea de hrană, iar hrana lui era pâine 
şi sare, şi băutura era numai apa, iar despre carne şi vin nici nu mai încăpea 
vorba. Pentru somn, Sfântul întrebuinţa o rogojină, iar mai apoi se culca 
chiar pe pământ, gândind mereu la cuvintele Apostolului: „când sunt slab, 
atunci sunt puternic”. Fiecare zi o socotea începutul pustniciei sale, căci nu 
voia cu vremea să măsoare calea faptei bune, căci el nu pomenea vremea 
trecută, arătând în fiecare zi mai mare efort spiritual şi mai multă osteneală, 
urmând totdeauna învăţătura Sfintei Scripturi: „cele din urmă uitându-le şi la 
cele dinainte întinzându-ne“, aducându-ne aminte de cuvântul proorocului 
Ilie care zice: „viu este Domnul Căruia i-am stat înainte astăzi“, înţelegând 
astăzi, fără măsură trecută, ci ca şi cum ar fi început în fiecare zi. În toate 
nevoinţele sale, Antonie l-a avut pildă pe marele Ilie, zicând că „se cade 
sihastrului ca petrecerea marelui Ilie s-o aibă ca oglindă în viaţa sa“. 

Datele pe care le avem despre Sfântul Antonie sunt relatările 
Sfântului Atanasie, ucenicul său. Din scrierile acestuia aflăm că Antonie a 
murit la vârsta de 105 ani, lăsând în urma sa mulţime de ucenici şi oştiri 
întregi de monahi. Când filosofii care veniseră la dânsul, iscodindu-l, l-au 
întrebat: „Ce este mai veche, cunoaşterea sau cartea? Şi care dintre acestea 
două a fost cauza celeilalte?“, la răspunsurile date de Antonie ei au plecat 
ruşinaţi, dându-şi seama că ei aveau doar unele cunoştinţe despre 
cunoaştere, pe când Antonie avea Cunoaşterea însăşi. El a fost omul care a 
atins desăvârşirea încă din această viaţă, a fost un dascăl al dascălilor şi un 
învăţător al învăţătorilor, care, timp de 85 de ani, s-a desăvârşit pe sine şi 
aşa a putut să-i desăvârşească şi pe alţii. Plin de liniştea vieţii petrecute în 
comuniune cu Dumnezeu, de ani şi de fapte bune, Sfântul a urcat la cele de 
sus în anul 356 d. Hr. în deşertul de pe malul drept al Nilului. 

Influenţa extraordinară a Sfântului Antonie cel Mare asupra vieţii 
ascetice din primele veacuri marchează în mod real începutul monahismului. 
Dintre scrierile sale au ieşit la lumină până acum şapte scrisori amintite de 
Fer. Ieronim. Ele au apărut în mai multe traduceri: două redactări în limba 
latină (prima este o traducere ce datează din anul 1516 şi aparţine lui 
Symphorian Champerius, după un manuscris grec, iar a doua este tradusă 
după un manuscris arab, cuprinzând un text mai larg, aici alăturându-se, pe 
lângă cele şapte epistole puse sub numele lui Antonie, şi treisprezece 
epistole care aparţin ucenicului său Ammonas, urmaşul lui Antonie la 
conducerea chinoviei din Pispir), iar în timpul mai nou a început să fie 
descoperit şi textul copt, cel original, al unora dintre aceste epistole. 
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Există de asemenea o mănăstire ortodoxă a creştinilor copţi din 
Egipt, fiind totodată şi una dintre cele mai vechi aşezări monahale de aici. A 
fost întemeiată la anul 356, în urma morţii Sfântului Antonie, situându-se la 
poalele munţilor Al-Qalzam, în apropiere de Al-Zaafarana. Din relatările 
istorice aflăm că mănăstirea constituia primul nucleu monastic din vremea 
împăratului Iulian Apostatul. Primii călugări de aici obişnuiau să trăiască în 
peşterile masivilor din apropiere, dar se duceau în fiecare duminică şi 
sărbătoare pentru liturghie în biserica centrală. Abia în secolul al V-lea, 
anahoreţii singuratici au îmbrăţişat modul de vieţuire chinovial, construind 
cele dintâi chilii ale mănăstirii. Mănăstirea Sfântului Antonie a avut un rol 
important în istoria bisericii copte, fiind locul de găzduire pentru numeroşi 
creştini care au avut nevoie de adăpost în vremuri grele, găsind aici tot ceea 
ce era necesar pentru a duce o viaţa de comuniune cu Dumnezeu. 
 

II. Sfântul Pahomie cel Mare - începătorul vieţii de obşte 
Cu toate că nu este el fondatorul monahismului cenobitic, datorită 

notorietăţii sale în epocă, Sfântul Pahomie cel Mare (cca. 292-346) a fost 
socotit drept „părintele primelor rânduieli de obşte”, călăuzind pe primii 
monahii din Tebaida de pe Nilul de Sus. Viaţa sa a avut însă valenţe mult 
mai complexe, urcând de la păgânism la cele mai înalte experienţe mistice. 
S-a născut la anul 292 în localitatea Latopolis din Egiptul Superior, într-o 
familie de oameni simpli (ţărani), păgâni de neam.11 A primit Taina 
Sfântului Botez în jurul anului 313, în urma unei făgăduinţe pe care a făcut-o 
înaintea lui Dumnezeu.12 După o perioadă în care se nevoieşte în 
singurătate, într-un templu părăsit al lui Serapis, îl descoperă pe avva 
Palamon, slujind într-o comunitate de fraţi, la marginea satului Şeşenit. Se 
hotărăşte astfel să slujească nemijlocit celorlalţi, ridicând cu propriile sale 
mâini chilii şi biserici, necesare vieţii de obşte. La scurtă vreme, Dumnezeu 
îi descoperă în vedenie să rămână în partea estică a Nilului, la Tabennei, şi 
să facă aici o mănăstire. Se desprinde astfel de lângă avva Palamon, reuşind 
să înfiinţeze, în perioada 329-340, mănăstiri de monahi: în Tebenesi, Pebo, 
                         
11 Cel mai important document biografic legat de Sfântul Pahomie cel Mare este implicit 
„Viaţa” sa, tradusă în mai multe limbi: coptă (varianta originală şi cea mai veche), în 
traducerea lui VEILLEUX; cu traducerile: în greacă (var. FESTUGIERE şi HALKIN); 
arabă, editată de Amelineau; boharitică, editată de Theofile LEFORT (Ouvres de St. 
Pachome et de ses disciples, Louvain, 1956). 
12 În 312 a fost înrolat în oastea romană spre a lua parte în campania pregătită de Maxim 
Daia împotriva lui Licinius. Căzând prizonier şi văzând atunci lucrarea de milostenie a 
creştinilor din Teba faţă de soldaţii  întemniţaţi, a promis lui Dumnezeu că dacă va scăpa 
de oaste, îşi va aşeza întreaga viaţă în slujba lui Hristos. După eliberare, s-a stabilit în 
localitatea Şeşenit, unde a şi primit Botezul (VINCENT DESPREZ, Le monachisme 
primitif. Des origines jusqu’au d’Ephese, Preface de Dom Pierre Miquel, col. Spiritualité 
Orientale, no 72, Abbaye de Bellefontaine, 1998, p. 211-212). 



90 

la Temuşon şi Tebiu, în Tse-Hermopolis, Tesmine şi la Fenum.13 Pe de altă, 
conştient fiind că „Biserica nu este alcătuită numai din bărbaţi”, a rânduit şi 
aşezăminte monahale pentru femei. Astfel, când sora sa Maria a hotărât să se 
călugărească, Sfântul Pahomie „a trimis călugări care i-au construit o chilie în 
satul cel mai apropiat. Curând, în jurul Mariei s-au adunat alte femei, chilia 
devenind o mare mănăstire feminină. Pentru că s-au înmulţit tinerele care 
doreau să ducă o viaţă consacrată, Sfântul Pahomie a mai zidit o mănăstire de 
călugăriţe în apropierea mănăstirii Tesurinie. Aceste mănăstiri respectau 
aceeaşi rânduială după care se conduceau şi cele de călugări”.14 

De aici, Sfântul Pahomie a trecut la consemnarea primelor sale 
rânduieli de obşte.15 Lucrarea sa a devenit atât de cunoscută încât a ajuns să 
fie cercetat chiar de Sfântul Vasile cel Mare, (între anii 357-358), 
inspirându-se mai apoi de la dânsul în rânduielile sale.16 În aceste reguli, 
care îi poartă numele, se cuprind majoritatea rânduielilor pe care sfântul le-a 
instituit în decursul vieţii. Există însă suspiciuni în ceea ce priveşte 
paternitatea lor. După unii cercetători, Rânduielile ar fi fost scrise de 
ucenicii săi. Pe de altă parte, tot de la Sfântul Pahomie s-au păstrat o serie de 
Epistole, acestea fiindu-i atribuite în întregime.17  
  Koinonia pahomiană depinde aşadar de personalitatea fondatorului 
ei şi implicit de rânduielile sale monahale. Acestea s-au arătat dintru 
începută pline de Duh Sfânt, având rolul de a spori permanent virtuţile şi de 
a-l ridica pe nevoitor cât mai sus pe scara virtuţilor. Aşa se face că prin 
exemplul părintelui lor şi prin aşezămintele sale scrise, monahii au învăţat 
cum trebuie să se roage, sau cum trebuie să înfrunte ispita în fiecare 
împrejurare. A rămas foarte limpede consemnat în viaţa sa faptul că Sfântul 
Pahomie se ruga neîncetat şi fierbinte pentru fiecare dintre călugări. Veghea 
permanent la faptele lor. Era atât de înţelept în povăţuirea duhovnicească 
                         
13 Pr. prof. dr. VASILE RĂDUCĂ, Monahismul Egiptean ..., p. 135-136. 
14 Pr. prof. dr. VASILE RĂDUCĂ, Monahismul Egiptean ..., p. 137. 
15 Când a văzut că fraţii au început să se adune lângă dânsul, sfântul a stabilit pentru 
început următoarele reguli: „fiecare va avea grijă de sine însuşi şi se va îndeletnici cu 
lucrarea mâinilor, însă câştigul se va împărţi în mod egal tuturor, începând de la lucrurile 
materiale, hrană sau primirea oaspeţilor – căci ei au mâncat împreună; vor lăsa la o parte 
toate grijile vieţii şi se vor încrede în stareţ şi în ajutorul lui Dumnezeu” (History of 
Christian Spirituality, vol. I, „The Spirituality of the New Testament and the Fathers”, eds. 
LUIS BOUYER, Dom JEAN LECLERCQ, Dom FRANCOIS VANDENBROUCKE and 
LUIS COGNET, The Seabury Press, New York, 1963, p. 322). 
16 ALEXANDER SCHMEMANN, O Istorie a Bisericii de Răsărit, traducere din limba 
engleză şi prefaţă de pr. Vasile Gavrilă, Ed. Sofia, Bucureşti, 2003, p. 140. 
17 În opera avvei Pahomie mai intră şi câteva catehisme. Textele, pe alocuri lacunare, s-au 
păstrat în versiune coptică, fiind traduse ulterior, împreună cu Regulile, în latină şi greacă 
(JEAN GRIBOMNT, „Monasticism and Ascetism. I. Estern Christianity”, Christian 
Spirituality. Origines to the Twelefth Centuries, Edited by Bernard McGinn and John 
Meyendorff, Crossroad Publishing House, New York, 1985, p. 86-89).  
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încât „egumenul aducea adesea la dânsul călugări răzvrătiţi pentru a-i 
tămădui”. Ne spune Viaţa sa că odată egumenul de la Pebu a venit odată în 
Tebaida pentru a se plânge de un călugăr tânăr, care dorea să fie cu tot 
dinadinsul preot şi pe care nu-l socotea vrednic de această mare cinste. Spre 
uimirea sa, Sf. Pahomie a spus: „Sfatul meu este că ar trebuie să împlineşti 
dorinţa fratelui. Dorinţa de a deveni preot este bună în sine şi poate îndemna 
un suflet leneş spre o mai mare desăvârşire. Poate că sfintele porunci îl vor 
sfinţi pe dânsul”.18 
 Într-un mod cu totul aparte, Sfântul Pahomie cel Mare lasă după 
moarte bisericii „un corp cu totul unitar”. Fraţii koinoniei sale erau orânduiţi 
după reguli bine definite.19 De aici au ieşit comunităţi puternice, cu un 
cuvânt greu de spus în elaborările doctrinare ale Bisericii. Monahii şcoliţi în 
chinovie au ştiut astfel să împletească munca cu rugăciune, ajungând mai 
târziu să descopere tainica rugăciune a inimii sau „cu mintea în inimă”. 
 

III. Evagrie Ponticul – „filosoful misticii orientale” 
La începutul secolului IV, nevoinţele părinţilor duhovniceşti din 

coloniile de la Nitria, Kellia sau Sketis20 au influenţat masiv literatura şi 
spiritualitatea monahismului oriental. Nume de rezonanţă din teologia 
patristică răsăriteană (cum ar fi: Sfântul Vasile cel Mare, Rufin, Melania, 
Sfântul Ioan Casian sau Evagrie Ponticul) s-au înrâurit de aceste daruri 
duhovniceşti, rânduindu-le mai apoi ca norme fundamentale pentru viaţa 
creştină. Între aceştia, Evagrie Ponticul a reuşit să lase o moştenire însemnată 
pentru tradiţia monahismului oriental, fiind într-adevăr „cel mai fecund şi mai 
adânc scriitor duhovnicesc din pustia Egiptului”. Se poate spune astfel că 
„Evagrie a fost moştenitor al marilor alexandrini Clement şi Origen, de la care 
a împrumutat principiile unei mistici intelectuale. Învăţăturile sale, sub formă 
de cugetări, imită filosofia sentenţială. El este iniţiatorul «centurilor», al 
maximelor în grup de câte o sută ... Spiritul său de gânditor profund a dat o 
formă mai înţeleasă ideilor de seamă ale lui Origen şi Grigorie de Nyssa. Dar 

                         
18 EMILY F. BOWDEN, The Fathers of the Desert, translated from german by the contece 
Hahn-Hahn, London, s.a., p. 196. 
19 „În fruntea mănăstirii află un superior şi un secund. În fruntea întregului ordin se află 
Tatăl ... Direcţia treburilor economice este încredinţată unui econom, astfel încât monahii, 
care la intrarea în mănăstire renunţă la toate bunurile, nu au un raport economic cu 
exteriorul” (vezi aici: Dicţionarul Enciclopedic al Răsăritului Creştin. Coord. Eduard G. 
Farrugia S.J., traducere din limba italiană de Adrian Popescu, Vasile Rus, Ioan Muntean şi 
Andrei Mărcuş, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuş, 2005, p. 573). 
20 Sunt cele mai cunoscute centre monahale din secolul IV, definind astfel „spiritualitatea 
pustiei”. Mai mult, după unii specialişti, importanţa lor reiese în primul rând din faptul că, 
prin efervescenţa lor duhovnicească, cele trei mănăstiri au făcut trecerea „de la duhul lumii 
la lumea duhului” (DANIEL LEMENI, Duhul a suflat în pustie. Lumea duhovnicească a 
Părinţilor deşertului, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 227-227). 
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opera lui a ajuns la noi pe căi ce ţin de compromisul cu origenismul, ceea ce 
ne face să credem că Evagrie era misticul grupului şi cel care scria cărţi, mai 
ales că în lucrările sale se găsesc opiniile lui Origen: preexistenţa sufletelor şi 
apocatastaza. Este probabil că şi alte idei asemănătoare cu ale lui Origen ar fi 
fost descoperite în opera sa, dacă n-ar fi fost condamnat de sinodul de la 
Constantinopol din 553, astfel că părţile incriminate din scrierile sale au 
dispărut din tradiţia manuscrisă greacă”.21 

Evagrie era originar din Pont, din cetatea Iberilor, fiu al unui 
horepiscop. A fost hirotesit citeţ de către Sfântul Vasile cel Mare, devenind 
după moartea acestuia ucenic al Sfântului Grigorie de Nazianz, în 
Constantinopol. Acolo era cinstit de toată cetatea, graţie calităţilor sale de 
fin teolog şi apologet al Bisericii. Cu toate acestea, încercat fiind de patimi, 
a decis să se retragă în pustie.22 Părăseşte astfel Constantinopolul şi vine în 
Ţara Sfântă (382), stabilindu-se în comunităţile ascetice înfiinţate pe 
muntele Măslinilor de Rufin şi Melania cea Bătrână. Evagrie s-a stabilit doi 
ani la Nitria, unde-şi va face ucenicia. Din anul 385 s-a aşezat la Kellia, 
unde a trăi în cea mai aspră nevoinţă (300 de grame de pâine pe zi şi un 
ulcior de ulei la trei luni). Şi-a câştigat existenţa copiind cărţi sub călăuzirea 
duhovnicească a celor doi Macarie: Macerie Egipteanul din Sketis şi 
Macarie Alexandrinul. Preocuparea pentru teologia origenistă a început la 
Kelia,23 alături de fraţii Lungi (Dioscor, Ammonius, Eusebiu şi Eftimie).24 A 
trecut la cele veşnice pe data de 6 ianuarie 399, înaintea disputelor 
antropomorfite. A fost condamnat de Biserică post-mortem prin edictul de la 
Ierusalim din 543 şi în cadrul Sinodului V Ecumenic (553), fiind acuzat de 
origenism. Datorită acestui fapt, opera sa s-a păstrat doar în parte, fiind 
recuperată îndeosebi din corpusul traducerilor siriace şi armene.25  

Influenţa lui Evagrie asupra monahismului oriental a fost una 
puternică. Multe din ideile sale au trecut de la el la: Sfântul Ioan Scărarul, 
Isihie, Sfântul Maxim, Sfântul Nichita Stithatul, până la isihaşti.26 În 

                         
21 IPS Dr. IRINEU POPA, Experienţa mistică a Părinţilor Orientali, vol. I, Ed. Anastasia, 
2005. 78-79.  
22 PALADIE, Istoria Lausiacă (Lavsaicon), traducere, introducere şi note de Pr. prof. dr. 
Dumitru Stăniloae, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2007, p. 87. 
23 Kelia fusese la început doar o anexă a Nitriei. Numele ei vine de la numeroasele chilii în 
care se adăposteau nevoitorii. Principala lor preocupare era rucodelia, aşezată laolaltă cu 
rugăciunea şi meditaţia la cuvântul Scripturii. Duminica însă, cu toţii coborau în lavră pentru 
a participa la Sfânta Liturghii şi la agapă (ANTOINE GUILLAUMONT, op. cit., p. 252). 
24 EVAGRIE PONTICUL, În luptă cu gândurile..., p. 10. 
25 SFÂNTUL ANTONIE CEL MARE, op. cit. , p. 39. 
26 Poate fi considerat chiar „un precursor al rugăciunii neîncetate”, întrucât, „fără să 
vorbească de rugăciunea inimii, el scoate în evidenţă un număr remarcabil de trăsături pe 
care le regăsim în tradiţia acesteia: paza inimii, curăţirea minţii, rugăciunea simplă şi 
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viziunea sa, monahul este un întreit renunţător: la trup - prin retragere şi 
izolare în liniştea chiliei sale, la lucrurile materiale şi la gândurile răutăţii 
(logismoi) - prin demascarea şi respingerea lor. Monahul devine astfel, în 
concepţia lui Evagrie, „specialistul în războiul imaterial cu gândurile”. 
Pornind de la această premisă, el a reuşit să sistematizeze un veritabil 
„catalog al celor opt gânduri ale răutăţii”.27  

Îndeaproape următor lui Origen, „teoreticianul gândurilor” răutăţii a 
descris lupta monahului împotriva vrăjmaşului diavol, folosindu-se cu 
precădere de imaginile origeniste. După el, viaţa duhovnicească presupune 
două direcţii: activă şi contemplatică (sau gnostică). De la prima, monahul 
ascede ca pe o scară la cea de a doua, cea gnostică, cea care îşi are 
„încoronarea în contemplarea Sfintei Treimi”. În consecinţă, „rostul ascezei 
creştine este de a înlătura obstacolele ce stau în calea cunoaşterii, prin 
curăţirea sufletului de patimi. Nevoitorul luptă împotriva răului de la 
începuturi, adică împotriva trufiei care l-a azvârlit din cer pe Lucifer. 
Evagrie nu aseamănă căderea şi nici reîntoarcerea ascetului cu cele ale lui 
Adam, strămoşul nostru, ci cu cele ale lui Lucifer, spirit nematerial. Acest 
aspect se îndreaptă util către următoarea idee, a «intelectului pur» căzut din 
trufie, păcătuire diferită de a omului psihic alungat din Rai din cauza 
mâncării fructului oprit”.28 

În tratatele „Praktikos” şi „Antirrhetikos”, avva Evagrie identifică 
cele opt gânduri rele, potrivnice vieţii duhovniceşti: lăcomia pântecelui, 
desfrânarea, iubirea de arginţi, mânia, întristarea, plictiseala, slava 
deşartă, mândria.29 Ca remedii împotriva acestora, el este de părere că 
monahul trebuie să se împotrivească mai întâi patimilor materiale/trupeşti 
(lăcomia, desfrânarea, avariţia) şi mai pe urmă se înceapă lupta cu cele 
spirituale (mânia, tristeţea, plictiseala şi cele mai subtile, slava deşartă, 
trufia). Mai mult, ca exemplificare, Evagrie arată că purificarea de gândurile 
răutăţii are un explicit conţinut hristologic, deoarece monahul trebuie să 
aibă în minte întreita ispitire a lui Hristos din deşertul Karantaniei.30 

                                                               
apropierea de Dumnezeu, imagini înşelătoare, chipuri false ale lucrurilor pământeşti” (IPS 
IRINEU POPA, Experienţe Mistice la Părinţii Orientali, p. 82). 
27 ANTOINE GUILLAUMONT, op. cit., p. 255. 
28 IPS IRINEU POPA, Experienţe Mistice la Părinţii Orientali, p. 84. 
29 Mai toate scrierile sale sunt dominate de analiza amănunţită a celor opt gânduri rele. 
„Opt sunt toate gândurile generale, care cuprind toate gândurile: cel al lăcomiei, după care 
vine cel al desfrânării, al treilea este al avariţiei, al patrulea, al întristării, al cincelea, al 
mâniei, al şaselea este al acediei, al şaptelea, al slavei deşarte, iar al optulea, al mândriei” 
(Traite pratique, cap. 6, p. 507-509). 
30 „De aceea diavolul şi aceste trei gânduri i le-a înfăţişat Mântuitorului: întâi îndemnându-L 
să facă pietrele pâini, al doilea făgăduindu-i toate lumea dacă i se va închina şi al treilea 
spunându-i că va fi acoperit de slavă dacă va asculta, întrucât nu va păţi nimic din aşa 
cădere. Dar Domnul, dovedindu-se mai presus de acesta, i-a poruncit diavolului să meargă 
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Pe lângă mistica gândurilor răutăţii şi în strânsă legătură cu aceasta, 
avva Evagrie este preocupat şi de imaginea părintelui duhovnicesc. El 
trebuie să fie încercat în această luptă nevăzută cu diavolii, să parcurgă ani 
îndelungaţi de asceză (praktike), deoarece „cine prin priveghere şi prin 
asceză s-a făcut pasăre poate să se facă părinte al tinerilor”. Avva mai este 
definit prin „iubirea sa blândă”, dezvoltată ca ţel al cunoaşterii şi al 
înţelepciunii. Ea trebuie să se manifeste cu discreţie, având rolul de a-i naşte 
pe alţii spre virtute şi spre cunoaşterea lui Dumnezeu. Această calitate îl 
face pe avva după chipul Ziditorului său, care a spus: „Învăţaţi de la Mine că 
sunt blând şi smerit cu inima”.31 În acest sens, principalul îndemn lui 
Evagrie se concentrează în conceptul de imitatio Christi. De aceea, el îi 
îndeamnă pe ucenici: „Să dobândim aşadar acea blândeţe a Celui ce a spus: 
«Învăţaţi de la Mine că sunt blând şi smerit cu inima» şi «Mă rog să mă fac 
ucenic al celui blând şi să fiu numit astfel»”.32 

O a doua calitate menţionată de Avva Evagrie în descrierea 
paternităţii sale duhovniceşti este „apatheia” (sau „despătimirea”). Legată 
de cele opt gânduri ale răutăţii, apatheia nu este altceva decât „sănătatea 
naturală a sufletului”.33 Ea se câştigă prin harul „discernământului duhurilor 
“, definind astfel cunoaşterea duhovnicească, care îl face pe monah 
„praktikotatos”, adică iscusit în practicarea vieţii ascetice. 

Evagrie începe să contureze portretul avvei după Sfânta Scriptură. 
De aceea, teologul orientalist Michael O’Laughlin spune că „paternitatea 
spirituală nu este un fenomen izolat, ci are pentru Evagrie un loc teologic 
foarte precis în interiorul istoriei mântuirii. Ea este înainte de toate o imitaţie 
a lui Hristos, cu alte cuvinte, o intrare în opera Sa mântuitoare, care vrea să-i 
ducă pe oameni de la răutate la virtute (prin praktike) şi de la neştiinţă la 
cunoaşterea lui Dumnezeu (prin theoretike). Ea este apoi frăţie între îngeri şi 
drepţi, întrucât Mântuitorul nostru îşi împlineşte opera Sa mântuitoare între 
noi prin cei dintâi”.34 Praktike îi este indispensabil avvei până la moarte, 
„dat fiind că nu începătorii în viaţa duhovnicească, ci dascălii duhovniceşti 
trebuie să ducă cele mai aspre bătălii”.35 
                                                               
înapoia Lui. Prin aceasta ne-a învăţat că nu este cu putinţă să alunge cineva de la sine pe 
diavol dacă n-a dispreţuit aceste trei gânduri” (EVAGRIE PONTICUL, Capetele despre 
deosebirea patimilor şi a gândurilor, traducere din greceşte, introducere şi note de  Pr. 
prof. dr. Dumitru Stăniloae, în Filocalia, vol. 1, Ed. Humanitas, 2008, p. 53).  
31 Matei 11, 29. 
32 Ierom. GABRIEL BUNGE, Evagrie Ponticul - o introducere, Ed. Deisis, Sibiu, 1996, 
p. 112. 
33 Ierom. GABRIEL BUNGE, Părintele duhovnicesc şi gnoza creştină după Avva Evagrie 
Ponticul, cu două studii de Michael O 'Laughlin, traducere diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, 
Sibiu, 2000, p. 32. 
34 Părintele duhovnicesc şi gnoza, p. 40. 
35 Evagrie Ponticul  - o introducere, p. 136. 



95 

IV. „Mărturisitorii Filosofiei Monahale” 
Cei trei Părinţi Duhovniceşti ai pustiei reprezintă în esenţă o sinteză 

a capacităţii apofatice de mărturisire a credinţei în Mântuitorul Hristos. 
Mărturisirea lor este una a nevoinţelor şi încercărilor duhovniceşti. Printr-o 
experienţă de duh şi rugăciune, teologia promovată în scrierile lor se 
situează dincolo de concept şi conceptualizare, îmbrăcând întru totul 
veşmântul nepătimitor al nevoinţei. În acest context, ca reprezentanţă de 
seamă ai monahismului oriental, cei trei corifei ai pustiei vin să ajute şi să 
întărească datoria actuală a Bisericii de a fi jertfelnică şi mărturisitoare. Prin 
vieţile şi moştenirile lor scrise, „Mărturisitorii Filosofiei Monahale” 
adeveresc în mod clar şi lămurit concluzia la care ajunge mult mai târziu 
marele filosof creştin Nikolai Berdiaev, anume că: „Filosofia pură eliberată 
de mit şi de experienţa religioasă, ca şi teologia izvorâtă din concepte, nu 
pot cunoaşte pe Dumnezeu. Orice încercare de cunoaştere raţională a 
divinităţii riscă să cadă în monismul sau dualismul abstract. Orice 
concepţie despre natura divină care nu este contradictorie şi paradoxală e 
disperat îndepărtată de misterele vieţii divine”.36 În consecinţă, esenţa unei 
mărturisiri autentice rămâne până la urmă dozată în spiritul viu, smerit şi 
jertfelnic al nevoinţelor duhovniceşti.  
 
Abstract: Confessors of „Monastic Philosophy”. The Spiritual Works at: 
Saint Anthony the Great, Saint Pachomius the Great and Avva Evagrius 
from Pont 
The Christian life and attitude can take different forms. The monastic life is 
one of them and it helps us to see the world through different lens. The 
spiritual ascension, the ascetical or the martyric one, is an assumed life for 
and in Christ, the Son of God. Since the beginning, the Christian logic was 
against the human logic. But this was like an attraction for many pagans. To 
exemplify this new attitude towards life, we present the most important 
models of monks from the first centuries of Christianity. First, we speak 
about the life of Saint Anthony the Great, then about Saint Pachomius the 
Great and we end up with Evagrius from Pont. Indeed, they are truly 
confessors of the monastic philosophy and we demonstrate in this article 
this reality. 
 

 

 
 

                         
36 NIKOLAI BERDIAEV, Spirit şi libertate. Încercare de filosofie creştină, traducere de 
Stelian Lăcătuş, postfaţă de Gheorghe Vlăduţescu, Ed. Paideia, Bucureşti, 2016, p. 107. 
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Preotul Florian N. Ionescu (1912-1994), din judeţul Olt, 
mărturisitor pentru Hristos în închisorile comuniste 

 
 

Dr. TOMA RĂDULESCU1 
 

Cuvinte cheie: Florian Ionescu, comunism, mărturisitor, Olt 
Keywords: Florian Ionescu, communism, confessor, Olt  

 
Viitorul preot Florian Ionescu2 s-a născut în ziua de 16 martie 1912 

în comuna Bărăştii de Vede, jud. Olt, în casa ţăranilor Nicolae şi Ştefania.  
De mic a rămas orfan, căci în timpul războiului din 1916-1918 Nicolae 
Ionescu a căzut pe câmpul de onoare, după ce fusese remarcat de superiorii 
săi pentru faptele sale de eroism.  

Decesul părintelui său a făcut ca elevul Florian să se apropie şi mai 
mult de biserică, să înveţe (a fost cel mai bun din promoţia sa). Ca orfan de 
război beneficia de scutiri de taxe de şcolarizare şi la îndemnul mamei sale 
Ştefania Ionescu şi a învăţătorului său a urmat cursurile Seminarului 
Teologic „Neagoe Vodă” din Curtea de Argeş – promoţia 1941.  

Sub influenţa profesorilor şi colegilor de seminar a aderat la „Frăţiile 
de Cruce” şi a fost o perioadă secretarul lui Horia Sima.  

O nouă nenorocire s-a abătut asupra familiei, căci la 11 octombrie 
1941 fratele său a căzut eroic pe câmpul de luptă în Basarabia. 

După absolvirea seminarului teologic, Florian Ionescu a urmat şi 
Facultatea de Teologie din Bucureşti. Tot în toamna anului 1941 s-a 
căsătorit şi a fost hirotonit preot de episcopul Argeşului, Grigore Leu (viitor 
episcop de Huşi, mort în condiţii dubioase, probabil otrăvit de comunişti la 
1 martie 1949),3 în ziua de 23 nov. 1941 (duhovnic de la 6 apr. 1943)4 pe 
seama parohiei din satul natal Popeşti, comuna Bărăştii de Vede, jud. Olt.  

Politic, părintele Florian Ionescu a fost membru în mişcarea 
legionară de care după asasinarea lui Nicolae Iorga s-a dezis public.  

                         
1 Centrul de restaurare, conservare şi vizualizare „Bengescu” din Craiova. 
2 Despre preotul Florian Ionescu vezi şi ANA-MARIA RĂDULESCU, Clerici ortodocşi în 
închisorile comuniste. Studiu preliminar, V „Judeţul Olt”, în rev. „Mitropolia Olteniei”, an 
LVIII (2005), nr. 5-8 (mai-aug.), p.143-144; IBIDEM, Clerici ortodocşi în închisorile 
comuniste. Judeţul Olt, Ed. „Aius”, Craiova, 2006, p. 126-128; IBIDEM, Slujitori ai 
bisericii din Olt şi Romanaţi, prigoniţi în timpul regimului comunist, Ed. Episcopiei Slatinei 
şi Romanaţilor, Slatina, 2013, p. 199-201.   
3 VASILE MANEA, Preoţi ortodocşi în închisorile comuniste, ediţia a III-a, revăzută şi 
adăugită, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2004, p. 16-17. 
4 ION CIUCĂ, DOMNICA CIUCĂ, ION M. CIUCĂ, Biserici, preoţi, oameni – Vâlcea 
vol. I, Parohia Câmpu Mare, judeţul Olt, p. 142. 
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Ca preot paroh, părintele Florian Ionescu îşi vizita toţi enoriaşii, 
însoţit de preoteasa sa. A predat şase ani religia în şcoala din Bărăşti şi a 
suplinit învăţătorii concentraţi pe front, a fost secretar al Comitetului de 
partaj, a construit podul din faţa bisericii, a reparat gardul bisericii, a 
procurat tablă pentru acoperirea bisericii „Sfânta Parascheva”, a curăţat 
cimitirele din parohie şi a procurat sfinte vase şi dveră pentru nevoile 
cultului.5  
 Odată cu ocuparea României de trupele sovietice şi instalarea 
regimului totalitar comunist, părintele Florian Ionescu a intrat în atenţia 
acestora deoarece, aşa cum însuşi mărturisea, „eram bine cunoscut la ora 
aceea ca anticomunist, prin manifestările mele, din predicile ţinute în 
Biserică şi în public când discutam, arătând pericolul pe care-l aduce 
marxism-leninismul peste ţara noastră şi credinţa strămoşească”.6 

Părintele Florian Ionescu a aflat la 8 iunie 1948 de la Ion Floricel, 
primarul comunei Bărăştii de Vede, că urmează a fi arestat pentru activitate 
anticomunistă şi s-a ascuns în casa socrului său Ion Badea din satul Oteştii 
de Jos, com. Cungrea, jud. Olt. Acolo a stat ascuns o bună perioadă de timp, 
apoi a revenit la parohia Popeşti, comuna Bărăştii de Vede.  

Însă nu a scăpat de „vigilenţa revoluţionară” a organelor de 
Securitate şi în ziua de 23 martie 1950 a fost arestat de lt. de sec. Vespasian 
Vâlciu şi dus însoţit de alţi 4 inşi la sediul Securităţii Raionale Slatina. În 
momentul arestării cei 5 inşi cu pistoalele în mână au timorat enoriaşii care 
se strânseseră cu mic cu mare să-şi apere păstorul sufletesc. La Slatina a fost 
anchetat în perioada 23 martie – 5 mai 1950 de către locotenentul amintit 
mai sus, fără a fi bătut. Din beciurile Securităţii a fost adus la maiorul de 
Securitate Mihai Chicoş, în ziua de 4 aprilie 1950 care l-a lovit pe părintele 
Florian până când a leşinat. De atunci a suferit continuu dureri de stomac şi 
ficat până la ieşirea din temniţă, când s-a internat la Spitalul Fundeni din 
Bucureşti, cu diagnosticul ciroză hepatică atrohică şi ulcer. 

Urmare absenţei sale de la parohie, Episcopia Argeşului prin decizia 
nr. 35.551/1949 l-a pus în disponibilitate de la 6 oct. 1948.7 

În ziua de 5 mai 1950 a fost transferat la Securitatea Regională 
Piteşti. Aici a fost anchetat timp de 3 săptămâni de la 5 la 29 mai 1950 de 
locotenentul major Nicolae Dumitrescu, maltratat de căpitanul Iordache, 
care l-a bătut cu bastonul de cauciuc peste cap, mâini şi picioare până i-a 
luxat maxilarul inferior şi i-a zdrobit fiecare muşchi. Datorită luxării 
maxilarului n-a mai putut să se hrănească o bună perioadă de timp şi era 

                         
5 Arhivele Arhiepiscopiei Râmnicului, dos. nr. 1290 - pr. Florian N. Ionescu, nenumerotat. 
6 Conform Arhivei Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din România – „Din documentele 
rezistenţei”, nr. 8/1993, p. 112. 
7Arhivele Arhiepiscopiei Râmnicului, dos. nr. 1290- pr. Florian N. Ionescu, nenumerotat. 



98 

aproape să decedeze prin inaniţie (a putut să se hrănească numai cu ceai şi 
zeamă). Când se afla la Piteşti a fost vizitat de soţie care i-a adus un coş cu 
mâncare din care, deşi a semnat de primirea acestuia, nu i-a fost dat aşa cum 
era legal.  

Părintele Florian Ionescu ulterior a fost transferat şi anchetat la 
Bucureşti la sediul M.A.I. de pe Calea Victorie, la etajul şapte, cu concursul 
locotenentului major Nae Dumitrescu (a fost bătut crunt de către acesta). 
Scuipat în faţă şi înfometat pentru că nu declara cum au vrut anchetatorii, 
procesul se finaliza cu greu, după scenariul stabilit de Securitate. Bătut cu 
un ciomag peste tot corpul şi apoi cu ranga de fier la picioare de un oarecare 
poreclit Tarzan, originar din Teleorman. Pentru a mărturisi ceea ce doreau 
aceştia era ameninţat cu violarea soţiei în faţa sa şi a copilului său. Şi au 
simulat că aceştia ar fi acolo. Folosind metoda practicată în Penitenciarul de 
la Piteşti n.n. fenomenul Piteşti, unul din cele mai sălbatice forme de 
distrugere fizică şi morală a deţinuţilor politici) anchetatorii spuneau lucruri 
cumplite că „am fost un imoral, că am trăit cu femei în biserică în altar şi 
alte câte nu se pot imagina de către o minte sănătoasă”. 

După anchetă părintele Florian Ionescu a fost transferat la 
Penitenciarul Jilava pentru a fi judecat. În sfârşit procesul a avut loc. La 
proces a fost judecat de colonelul magistrat Mihăilescu de la Tribunalul 
Militar Bucureşti şi achitat de instanţă care a considerat nefondate 
acuzaţiile. Cu toate acestea nu a fost pus în libertate ci a fost dus din nou la 
Jilava şi retrimis în judecata Tribunalului Militar Bucureşti cu un alt 
preşedinte de complet de judecată. Acum prima decizie a fost atacată şi 
respinsă prin sentinţa nr. 1044/24 apr. 1954, procuror colonel magistrat 
Manea, prin care a fost condamnat la 15 ani muncă silnică pentru „crimă de 
înaltă trădare”, confiscarea totală a averii personale, pierderea drepturilor 
civice după eliberare timp de 5 ani şi 5000 lei cheltuieli de judecată. 
Procesul a avut loc fără apărare în prezenţa anchetatorului Nicolae 
Dumitrescu.  

De la Bucureşti, părintele Florian Ionescu în iunie 1952 a fost 
transferat la Penitenciarul Aiud şi a fost repartizat la lucru în fabrica 
închisorii la secţia tâmplărie. 

La 15 apr. 1960 era cuprins într-un tabel cu preoţii deţinuţi în 
locaţiile M.A.I., dar cu unele inexactităţi legate de locul de naştere, de fapt 
fiind localitatea de unde a fost arestat.8 

Un martor al perioadei sale de detenţie, Ion Antohe,9 îşi amintea mai 
târziu: „Preotul Ionescu, dintr-un sat de lângă Scorniceşti, venise la Aiud de 

                         
8 DORIN DOBRINCU (editor), Proba infernului. Personalul de cult în sistemul carceral 
din România potrivit documentelor Securităţii, 1959-1962, Ed. „Scriptorium”, Bucureşti, 
2004, p. 14, nr. 93. 
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la mină. Era bolnav de stomac. Arăta cu ochii stinşi şi faţa pământie am 
lucrat cu el o vreme la tâmplărie. În timpul acela, închisoarea a fost 
inspectată de generalul de securitate Cumpănaşu.10 fost prefect al judeţului 
Dolj în vremea alegerilor din 1946, iar înainte de 1940, preot şi învăţător în 
Cadrilater. Preotul Ionescu îl cunoştea şi s-a dus la el cu o scrisoare, dar nu 
l-a băgat în seamă”.11 La fel a procedat şi cu alţi preoţi şi învăţători 
cunoscuţi. 

Conform biletului de eliberare nr. 5.148/20 iul. 1964 părintele la 1 
aug. 1964 a fost graţiat de restul pedepsei şi eliberat din Penitenciarul de la 
Aiud (Formaţiunea 0622 Aiud).12  

În urma memoriului adresat conducerii Episcopiei Râmnicului şi 
Argeşului, la 1 sept. 1964 părintele Florian Ionescu a fost reîncadrat la 
parohia Oteştii de Sus – Olt. Cu aceiaşi energie tinerească a electrificat 
biserica parohială, iar în anul 1965 a participat la Congresul Apimondia, 
organizat la Bucureşti, deoarece era printre cei mai cunoscuţi apicultori din 
România. 

După ieşirea din închisoare, Securitatea a încercat să-l încadreze ca 
informator, însă nu a reuşit, pentru că: „de acest legionar nu se poate apropia 
nici un agent din cei existenţi în comuna Oteşti, din cauza prudenţei 
exagerate de care dă dovadă şi a nepotrivirii în ceea ce priveşte pregătirea 
culturală, agenţii fiind mult sub nivelul acestuia”.13 

                                                               
9 Despre Ion N. Antohe (Antohi) C. IONIŢOIU, Victimele terorii comuniste. Arestaţi, 
torturaţi. Întemniţaţi. Ucişi. Dicţionar H,I,J,K,L, Ed. Maşina de scris, 2000, p. 66: 
„Învăţător din Constanţa, anticomunist declarat, născut pe 28 august 1911. A fost arestat în 
ajunul alegerilor din 1946 pentru că n-a fost de acord să colaboreze cu prefectul comunist 
Victor Duşa. A fost denunţat de inspectorul general şcolar Lazăr Ştefănescu, că activa în 
Partidul Social Creştin (partid «fantomă» în care intrase la îndemnul aceluiaşi Lazăr 
Ştefănecu), arestat pe 6 iunie 1951 şi condamnat pe 4 martie 1952 (sentinţa nr. 
138/4.03.1952) la 25 de ani de muncă silnică, după ce fusese groaznic torturat în timpul 
anchetei. A fost eliberat din închisoarea din Aiud pe 26 mai 1964 şi şi-a scris memoriile, 
care reprezintă un document preţios în analiza sistemului de opresiune comunist”. 
10 OCTAVIAN ROSKE (coord.), Mecanisme represive în Represive în România 1945-1989. 
Dicţionar biografic, A-c, Institutul Naţional pentru studiul Totalitarismului, Bucureşti, 
2001, p. 567: “Preot, prefect comunist; rezident al serviciilor de informaţii sovietice; 
propulsat în aparatul M.A.I. până la gradul de general, după 1950”; DOINA JELEA, 
Lexiconul negru. Unelte ale represiunii comuniste, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2001, p. 91. 
11 ION ANTOHE, Răstignirea României după Ialta, Ed. Albatros, 1995, p. 272-273. 
12 VASILE MANEA, op.cit., 133-134; C. IONIŢOIU, op.cit., H,I,J,K,L, p. 149-150; 
OCTAVIAN ROSKE (coord.), H-L, Buc., 2004, p. 208. 
13 ACNSAS, fond. inf., dos. 4759, vol. I, f. 43. 
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De la 1 aug. 1970 este numit preot la parohia Oteştii de Jos, comuna 
Cungrea, parohie compusă din satele Oteştii de Jos şi Aldeşti, în locul pr. 
Ioan St. Lică, pensionat în anul 1969.14 

Pe pisania noii biserici din Ibăneşti – Olt, sfinţită la 4 nov. 1979, 
părintele Florian Ionescu figurează drept pictor. 

La 1 septembrie 1992 s-a pensionat.15  
                                   Documente: 

1. Extras din sentinţa nr. 1044 /26. 04. 1951 prin care pr. Florian 
Ionescu este condamnat la 15 ani muncă silnică.  
              TRIBUNALUL  MILITAR  BUCUREŞTI  SECŢIA  A II-a                     

  DOSAR nr. 1.362/1950 
 Sentinţa  nr. 1.044/26.04. 1951 (EXTRAS)  

 Cu unanimitate de voturi făcând aplicarea art. 209 p. 111 – a.c. pe. 
comb. cu art. 463, 304, cjm şi art. 25 pct. 6c. penal condamnă pe IONESCU 
FLORIAN, fiul lui Nicolae şi Ştefania, fost preot, la (cinsprezece) ani 15, 
muncă silnică, 5 (cinci) ani degradare civică şi confiscarea averii pentru 
crimă de uneltire contra ordinii sociale. 
 Îl obligă să plătească 5.000 (cinci mii) de lei cheltuieli de judecată. 
 Făcând aplicarea art. 4 c. pr. pen. cu unanimitate de voturi îl achită 
de orice penalitate pe IONESCU FLORIAN pentru crimă de înaltă trădare. 
 I se socoteşte detenţia prezentivă de la data de 23.03.1950. 
 Prin decizia nr. 2.847/07.08.1951 a Curţii Militare de casaţie şi 
justiţie, s-a respins recursul inculpatului. 
 Prin Decretul nr. 411/24.03. 1964 numitul IONESCU FLORIAN a 
fost graţiat de restul pedepsei ce mai avea de executat. 
 Prezentul extras a fost eliberat în baza cererii nr. 231/1983. 
                                               pt. conformitate 

                                   ss/ indescifrabil 
Arhiva Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din România – „Din documentele 
rezistenţei”, nr. 8 /1993, pp. 127-128.    
2. 1991, autobiografie a pr. Florian N. Ionescu cu referire la perioada 
detenţiei şi a suferinţelor îndurate atunci.  

Sânt preotul Ionescu N. Florian, trăitor în al 80-lea an al vieţii mele 
acum în leatul 1991. 

De ce scriu această mărturie? Vreau să vă asigur că o fac în frica lui 
Dumnezeu, adică a Adevărului, precum ca să să ştie şi să nu se mai întâmple 
oamenilor, din partea oamenilor, asemenea fapte.  

                         
14 ION CIUCĂ, DOMNICA CIUCĂ, ION M. CIUCĂ, Biserici, preoţi, oameni – Vâlcea 
vol. I, Parohia Câmpu Mare, judeţul Olt, p. 118; Eparhia Râmnicului şi Argeşului, Anuar, 
1978, Ed. Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, p. 751.  
15 AAR, dos. nr. 1.290, preot Florian N. Ionescu. 
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Era în anul 1950. Stăteam ascuns în casa socrului meu, Badea Ion, 
din comuna Oteşti, judeţul Olt, fugit fiind din satul Bărăştii de Vede (Olt) în 
8 iunie 1948, când, un om de omenie, primarul comunei, pe nume Firicel 
Ion, m-a anunţat că în comună au sosit doi securişti ce au drept ţintă 
arestarea mea. Imediat a trebuit să părăsesc casa şi familia. De ce? Pentru că 
eram bine cunoscut la ora aceea ca anticomunist, prin manifestările mele, 
din predicile ţinute în Biserică şi în public când discutam, arătând pericolul 
pe care-l aduce marxism-leninismul peste ţara noastră şi credinţa 
strămoşească.  

Am fost arestat deci, după un an şi zece luni, de către sergentul-major 
Ionescu, şeful securităţii de la Plasa Spineni, judeţul Olt, însoţit de ostaşul 
de securitate Tăbăcuţ, ajutorul lui. 

Am fost preot la parohia Popeşti din comuna Bărăştii de Vede, 
judeţul Olt. Imediat după arestare, care a avut loc la data de 23 martie 1950, 
am fost dus cu un IMS la securitatea Slatina, de către locotenentul Vâlciu 
Vespasian. Am fost urcat în maşină, înconjurat de trei inşi, plus şeful 
miliţiei locale. Aveau pistoalele în mână, cerând cetăţenilor să facă loc, să 
poată pleca, fiindcă se adunase multă lume din sat, bărbaţi, tineri, copii, 
femei şi fete.  

Anchetarea a fost făcută de către locotenentul Vâlciu Vespasian, care 
a întocmit dosarul şi a durat de la 23 martie 1950, până la 5 mai 1950. 
Locotenentul Vâlciu Vespasian, nu m-a bătut şi nici nu m-a înjurat 
neaducându-mi nici un fel de insultă sau batjocură, dar mi-a pus la mâini 
cătuşe, care mă strângeau foarte puternic şi în timp de două zile, mâinile mi 
s-au umflat atât de mult, că nu se mai vedeau cătuşele intrate în carne. 
Aveam dureri mari în spate, între omoplaţi, văitându-mă de durere. În 
această cameră în care am fost ţinut numai în timpul cât am avut cătuşe la 
mâini, exista o masă, iar eu din cauza durerii am căutat să mă întind pe ea 
socotind că în felul acesta se vor mai ameliora durerile, dar am căzut de pe 
masă. Zgomotul produs a fost auzit de către anchetatorul Vâlciu Vespasian, 
care lucra în biroul vecin cu camera în care mă ţineau şi venind să vadă ce 
s-a întâmplat imediat mi-a desfăcut cătuşele şi lăsându-mă singur a plecat. 
Era pe la ora 8 dimineaţa, adică a doua zi de la încătuşare. După acest 
moment, din ziua de 25 martie 1950, am fost luat, cam pe la orele 11 
dimineaţa şi dus în faţa anchetatorului. Ancheta începută atunci a durat circa 
două săptămâni. Am fost ţinut în Slatina de la 23 martie 1950 până la 5 mai 
1950. După terminarea anchetei, am fost luat din beciul securităţii, unde mai 
erau încă 5 (cinci) reţinuţi, dintre care ţin minte numele unui fost plutonier 
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de jandarmi pe nume Birciu Ion,16 din comuna Corbu, judeţul Olt şi am fost 
dus la etajul unu al clădirii securităţii. Aceasta a avut loc pe data de 4 aprilie 
1950, pe la orele 22, într-o cameră unde comandantul securităţii judeţului 
Olt, pe nume maiorul Chicoş Mihail,17 cu spatele spre uşa de intrare şi cu 
faţa spre birou, se uita pe o hârtie, iar eu am fost aşezat de plutonierul care 
mă luase din beci, în spatele maiorului. Acesta, după sosirea mea aci, s-a 
întors brusc către mine şi fără să zică vreun cuvânt, a început să mă lovească 
cu pumnii peste faţă şi peste cap până am căzut, iar după ce am rămas jos, 
pe pardosea, mi-a dat lovituri de cizmă în stomac şi ficat. Căzând în 
nesimţire am fost dus apoi într-o cameră de vis-a-vis, care era fără lumină. 
Aci venea cineva şi îmi lua pulsul şi din când în când punea câte o întrebare  
„ce ai, te doare capul? căzuşi de pe scară?”. Aceste întrebări şi luarea 
pulsului le-am reţinut numai după ce am început să-mi recapăt cunoştinţa, 
cam după trei ore. Pe la orele trei, spre ziuă, am fost ridicat de doi securişti 
şi dus iarăşi la beci unde erau şi ceilalţi arestaţi. Dimineaţa, mergând la 
W.C.-ul din curte, am eliminat cheaguri de sânge negre, ca după aceea să 
mai pierd încă aproape o jumătate de kg de sânge. Din acel timp am suferit 
mari şi continui dureri de stomac şi ficat, pentru ca după ieşirea din temniţă, 
internându-mă la spitalul Fundeni, din Bucureşti, să mi se pună diagnosticul 
de – ciroză hepatică atrofică şi ulcer. 

De la Slatina am fost dus la securitatea din Piteşti călătorind cu 
trenul, escortat de doi securişti în haine civile. 

La Piteşti-Argeş, am fost predat securităţii pe ziua de 5 mai şi am 
fost ţinut aci până la 29 mai 1950. În acest interval, peste trei săptămâni de 
zile, am fost anchetat de către căpitanul Iordache, care m-a bătut cu un 
baston de cauciuc peste cap, mâini, picioare şi pe spate, dându-mi apoi o 
lovitură cu mânerul cauciucului peste maxilarul inferior. Din această 
lovitură mi-a luxat maxilarul, ţipând – „dacă nu dai drumul la a spune unde 
ai stat cât ai fost fugit şi cu cine ai avut legături de organizare anticomunistă, 
îţi voi suci şi gâtul”. A chemat îndată un alt securist şi i-a ordonat să mă ţină 
puternic de cap, iar el a prins maxilarul cu mâinile amândouă şi printr-o 
smucitură puternică, s-a auzit o trosnitură şi maxilarul a fost dat la loc. N-am 
mai putut mânca câteva zile, decât ceai şi zeama din mâncarea ce primeam. 
Cât am fost reţinut la Piteşti, nu ştiu de unde a aflat soţia şi a venit să-mi 
aducă ceva din ale hranei. A fost primită la poartă, i-au luat coşul cu 
mâncare pe care l-a dus la corpul de gardă şi aci m-au adus din arest pe 
                         
16 CICERONE IONITOIU, op.cit., A-B, p. 195 – „plutonier de jandarmi din Corbu, judeţul 
Olt. A fost arestat în primăvara anului 1950 de Securitatea sin Slatina”; OCTAVIAN 
ROSKE (coord.), op.cit., A-C, Bucureşti, 2001, p. 278. 
17 OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., p. 463 – „maior de Securitate în Câmpulung, 
1949; anchetat-o şi bătut-o pe Elisabeta Rizea din Nucşoara pentru ajutorul dat partizanilor 
lui Toma Arnăuţoiu din Munţii Făgăraş”. 
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mine, m-au pus să semnez de primire, dar nu mi-au dat nimic din cele aduse, 
deşi mi le-au arătat. 

De la Piteşti am fost dus la Bucureşti de către un agent îmbrăcat 
civil, care m-a predat organelor de securitate din Ministerul de Interne. Aici 
am fost introdus într-o celulă din subsolul acestui minister, în care am găsit 
pe inginerul petrolist Pleşoianu Romică,18 zis Tămâioară, care era arestat în 
grupul petroliştilor din Societatea „Astra-Română”, pentru a destăinui 
zăcămintele de petrol din ţară păstrate ca rezerve de stat.  

A început ancheta mea la M.A.I. cu anchetatorul Dumitrescu 
Nicolae,19 cu grad de locotenent major, în camera de anchetă, de la vestitul 
etaj şapte din această clădire a schingiuirilor şi a morţii. La scoaterea din 
celulă mi s-au aplicat ochelarii bine cunoscuţi de către cei ce au fost sortiţi 
să treacă prin anchete. De la începutul anchetei, am fost înjurat şi lovit cu un 
fel de ciomag lung cam de 0,60 m şi gros cam de 5-6 cm, peste tot corpul, 
peste mâini, peste picioare, peste cap, peste spate şi la penultima anchetă m-au 
bătut cu ranga de fier peste tălpile picioarelor, după ce mi-au băgat o altă 
rangă sub genunchi şi m-au legat cu o sfoară peste gleznele picioarelor, 
agăţându-mă cu capetele răngii, de sub genunchi, între două mese. 
Anchetatorul ţinea capătul sforii, iar un altul, numai în cămaşă cu mânecă 
scurtă, dădea cu ranga peste tălpile pantofilor cu care eram încălţat. Celui ce 
mă lovea i se spunea – Tarzan – şi era din judeţul Teleorman. 

Am stat cu picioarele umflate 6-7 zile, fără să scot pantofii din 
picioare. După aceea am fost din nou luat la anchetă, dar de data aceasta era 
un alt anchetator locotenent-major, nu ştiu cum se numea dar era blond, cu 
pistrui pe faţă şi vorbea cu prelungire la anumite cuvinte, încât după accent 
părea evreu. Era inteligent şi la început părea manierat şi cu mult simţ de 
omenie. După ce a stat cu mine de vorbă câteva minute, mi-a făcut 
promisiuni că el mă  va ajuta să fiu eliberat, deoarece sânt tânăr, am nevastă 
şi copil, o mamă în vârstă etc., dar totul depinde de mine. Trebuie să fiu 
sincer şi să spun de ce sânt împotriva statului comunist, unde şi la cine am 
stat în timpul cât am fost fugit, cu cine am avut legături înainte şi după 
părăsirea domiciliului etc. Nesatisfăcut de răspunsurile mele, imediat şi-a 

                         
18 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., P-Q, Bucureşti, 2006, p. 270-271 – „Inginer petrolist. 
Secretar general la Ministerul Industriei şi Petrolului. Arestat în martie 1948, torturat şi 
condamnat, pentru că refuzase să predea dosarele care conţineau date despre zăcămintele de 
petrol păstrate ca rezervă de stat”; OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., P, Bucureşti, 
2007, p. 232 – „Inginer petrolist; secretar general la Ministerul Industriei şi Petrolului; 
arestat, martie 1948; condamnat la închisoare pentru crimă de înaltă trădare; detenţie la 
Piteşti, 1955-1964; eliberat 1964”. 
19 OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., D-G, Bucureşti, 2003, p. 260 – „Şeful Securităţii 
din Ploieşti, 1956, cursuri de specializare la Moscova; comandantul penitenciarului din 
Piteşti  (n.n.) 1952”. 
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schimbat atitudinea şi a început să mă scuipe la fiecare cuvânt. Mă scuipa în 
faţă, mă ameninţa că-mi va aduce soţia la Bucureşti şi în faţa mea va fi 
batjocorită. La a doua anchetă, făcută tot de el, imediat ce am fost dus la 
biroul său, mi-a zis: „iată că în noaptea asta am adus aici şi pe nevastă-ta şi 
pe copil. Copilul a răcit puţin pe drum,dar îl facem noi bine, iar nevastă-ta te 
roagă să spui tot ce interesează bunul mers al anchetei şi apoi vei avea voie 
să stai de vorbă cu dânsa şi să-ţi vezi copilul”. Se convinsese el din prima 
anchetă, că ţineam foarte mult la soţie şi copil, că sânt fire emotivă şi a 
speculat această caracteristică a mea. La un moment dat a întredeschis uşa şi 
a chemat un securist spunându-i în faţa mea: „ia să aduci pe nevastă-sa aici 
şi pe copil şi până a se înapoia gardianul, mi-a zis: eu ţi-o aduc să stai de 
vorbă cu ea, să o vezi şi pe ea şi pe copil, dar până vin ei spune ce ţi-am 
cerut”. Eu lăcrimam fără să-i pot spune ce-mi cerea. Îndată am auzit 
suspinuri de femeie însoţite de cuvintele „să spună el”. În uşa biroului unde 
eram eu, a apărut un picior de femeie şi o parte din trup până la şold, fără să 
apară însă şi capul. Eu lăcrimam continuu şi priveam spre uşă, spre ai-i face 
impresia că într-adevăr cred în farsa ce mi se juca! A închis uşa şi mi-a zis 
„nici acu nu vrei să spui, mă banditule, eşti un criminal, nu-ţi iubeşti nevasta 
şi copilul, eşti un nenorocit şi îţi nenoroceşti şi familia”. Apoi din nou au 
început scuipături, batjocuri la adresa mea spunând lucruri cumplite, că am 
fost un imoral, că am trăit cu femei în biserică în altar şi alte câte nu se pot 
imagina de către o minte sănătoasă şi toate acestea, numai şi numai, ca să 
mă demoralizeze. 

După acest episod am intrat din nou în ancheta locotenentului-major 
Dumitrescu,20 care a încheiat dosarul şi m-a trimis la Jilava. La M.A.I am 
stat circa două luni în anchetă şi am putut vedea, când din celula de vis-a-vis 
au scos un mort pe fostul socialist Bujor.21 

Mandatul de arestare cred că a fost întocmit de către Procuratura 
Slatina. La M.A.I., pe lângă metoda psihologică aplicată de anchetatorul al 
doilea, într-o zi m-a forţat să apuc cu ambele mâini două mânere, ce erau 
fixate în perete şi executând porunca, imediat am fost trântit la pământ. Prin 
luna iulie, m-au dus la Jilava şi am fost introdus într-o cameră în care se 
aflau peste 60-70 persoane, printre care am cunoscut pe ing. Gigurtu,22 dr. 

                         
20OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., D-G, Bucureşti, 2003, p.  246-247  - „Născut 21 
iunie 1914, comuna Drăgoteşti – jud. Olt). Fost funcţionar PTTR; căpitan, director Piteşti 
1949-1950; una dintre cele mai cumplite figuri ale regimului concentraţionar din România; 
angrenat în procesul «reeducării» tineretului universitar anticomunist; torţionar notoriu, 
condamnat în 1953 la 7 ani muncă silnică şi achitat în 1957”. 
21 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., p. 290 – „Socialist. A fost omorât în 1950 în timpul 
anchetei de la Ministerul de Interne”. 
22 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., F-G, Bucureşti, 2002, p. 222-223 – „Născut în 1886. 
Inginer de mine (cu studii la Freiburg şi Berlin), director general al societăţii «Mica». 



105 

Nicolau Nicolae,23 colonelul de aviaţiei Chiţu,24 generalul Gârleanu,25 
avocatul Floroiu Ion,26 arhitectul Goga Nicolae27 şi alţii. 

La Jilava, director era faimosul Maromet,28 ai cărui gardieni băteau 
cu parii pe deţinuţi, în momentul când eram scoşi la plimbare, care avea loc 

                                                               
Deputat (1926), ministrul Industriei şi Comerţului (1937-1938), ministru al Lucrărilor 
Publice şi Comunicaţiilor (1939), preşedinte al Consiliului de Miniştrii (4 iulie – 4 
septembrie 1940). Arestat împreună cu soţia, la 5 mai 1950. Condamant la 15 ani 
închisoare, pentru activitate contra clasei muncitoare şi a mişcării revoluţionare. Detenţia la 
penitenciarele M.A.I. şi Sighet, până la 6 iulie 1955, apoi la Malmaison. A murit în 1959; 
OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., Bucureşti, 2003, D-G, p. 455 – „GIGURTU ION (24 
iunie 1886 – iulie 1950, Sighet). Inginer; preşedinte al Consiliului de Miniştri 1940; arestat 
prin Jurnalul nr. 189 al Consiliului de Miniştri, care ordona începerea cercetării şi 
instrucţiei a 65 de persoane bănuite a fi responsabile de dezastrul ţării, 25 ianuarie 1945; 
detenţie la M.A.I., 11 mai 1948; detenţie la Jilava, 1949, detenţie la Sighet”. 
23 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., N-O, Bucureşti, 2005, p. 111-112 – „Născut la 2 august 
1922, în Bucureşti. Medic oftalmolog. Membru al grupului legionar din facultate în 
perioada studenţiei. Arestat la 31 martie 1950, în urma denunţului unui coleg. Torturat în 
timpul anchetei la Securitate. Condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti la 20 de ani de 
muncă silnică. Detenţie la penitenciarele M.A.I., Jilava, Aiud (10 ani a fost ţinut la Zarcă), 
Aiud (a participat la marea grevă a deţinuţilor politici), Gherla şi iar Aiud. Eliberat la 1 
august 1964 cu Decretul de graţiere 411”; OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., N-O, 
Bucureşti, 2006, p. 181 – „Condamnat la 20 de ani n.s. (muncă silnică) în cadrul procesului 
grupului “Rugul Aprins”; detenţie la Jilava, Constanţa, Aiud, Gherla, 1950-1964; participă 
la greva foamei de la Aiud, 1956; eliberat de la Gherla, 1 august 1964”.. 
24 CICERONE IONITOIU, op.cit., C, Bucureşti, 2002, p. 116 – „Colonel de aviaţie. 
Condamnat în 1950. Anchetat de Securitate. Detenţie la Jilava”; OCTAVIAN ROSKE, 
op.cit., A-C, Bucureşti, 2001, p. 476. 
25 CICERONE IONITOIU, op.cit., F-G, Bucureşti, 2002, p. 142 – „General de aviaţie, 
decorat pe front. Arestat în 1949. Condamnat la 5 ani închisoare, pentru discuţii 
duşmănoase la adresa regimului. Detenţia la penitenciarul Jilava şi lagărul Peninsula”. 
26 CICERONE IONITOIU, op.cit., F-G, Bucureşti, 2002, p. 64 – „Din Bucureşti. Avocat. 
Arestat. Condamnat la închisoare, în 1949. Detenţia la penitenciarele Rahova şi Jilava”; 
OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., D-G, p. 358. 
27 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., F-G, Bucureşti, 2002, p. 242 – „Arhitect. Legionar, în 
1946-1947 a reorganizat cuibul “Ideea Românească”, împreună cu Acterian Aşavir şi 
Marţian Ion, şi a colectat bani pentru ajutorarea legionarilor. Arestat. Condamnat în 1948 la 
15 ani muncă silnică. Detenţia la penitenciarele Jilava, Aiud şi Baia Sprie, unde a lucrat la 
biroul tehnic reuşind să amelioreze condiţiile de muncă ale deţinuţilor politici cu ajutorul 
personalului civil”; OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., D-G, Bucureşti, 2003, p. 468 – 
„Arhitect; arestat, decembrie 1948; anchetat de generalul Alexandru Nicolschi; acuzat de 
crimă de uneltire împotriva ordinii sociale; condamnat la 15 ani muncă silnică; detenţie la 
Jilava; transferat la Aiud, iarna 1949/1950; inclus, alături de 250 de deţinuţi, pe o listă 
întocmită de colonelul Czeller şi Tudor Sepeanu pentru a fi trimis la Baia Sprie; deţinut la 
Baia Sprie, septembrie 1950; transferat la Cafnic, 1952; transferat la Aiud, 1953; printre 
deţinuţii de la Zarca Aiudului, 1956; eliberat 1964”. 
28 OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., M, Bucureşti, 2005, p. 126 – „(născut 3 mai 1912, 
com. Topana, jud. Olt). Am de serviciu la Primăria sector 4,  din Bucureşti; de origine 
turcă; cumnat al ministrului de Interne Alexandru Drăghici, căpitan; director de penitenciar; 
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o dată pe săptămână şi rareori se făcea de două ori. Cum procedau: se 
aşezau doi gardieni – ţigani de origină – unul într-o parte a uşii şi altul în 
cealaltă parte, având câte un par de circa 1,50 m în mână, iar un altul intra în 
cameră având şi el un par. De remarcat – în fiecare cameră erau câte 100-120 
de deţinuţi şi sub pretextul că ies încet, gardianul din cameră lovea cu parul 
pe cel ce nu puteau să fugă spre ieşire, iar aci la uşă se făcea înghesuială, 
încât gardienii de la ieşire dădeau cu parii în spatele celui ce ieşea mai încet 
şi nu se arunca sărind în viteză peste prag, ca oile la strungă. Cei loviţi de 
par cădeau jos şi din nou erau loviţi ca să se scoale, încât scoaterea la aer era 
cea mai mare teroare, iar loviturile erau de multe ori fatale pentru deţinutul 
lovit mai puternic. Pot cita pe un colonel Săvulescu,29 care a fost lovit în 
regiunea sacrală, a căzut jos şi nu l-am mai văzut la plimbare. Plimbarea 
dura o oră, hrană foarte slabă, lipsă de baie, dormit pe jos, dormit pe zidul 
de la fereastră, dormit pe bara de susţinere dintre priciuri, cum dorm găinile 
pe craca unui pom. Camerele suprapline de deţinuţi cărora le revenea un loc 
de 29 cm, pentru fiecare individ, pe ciment sub acele partale (pliciuri), care 
erau construite pe trei rânduri.  
 Din închisoarea Jilava, unde se aflau câteva mii de arestaţi trecuţi 
prin anchete, după circa două săptămâni de zile, am fost dus la Tribunalul 
Militar din Bucureşti spre judecare. Completul de judecată era compus din 
cinci persoane, un procuror, preşedinte era colonelul Mihăilescu. În sală, în 
afară de completul de judecată, mai era avocatul, apărător al meu tot din 
oficiu, pe nume doamna Alexians Poirier – Crefiens, din Bucureşti, str. 
Latină, nr. 1. Am avut trei înfăţişări. La prima prezentare s-a dat citire 
rechizitorului în baza căruia am fost trimis în judecată şi care suna cam 
astfel: „Se trimite în judecată pentru uneltire contra ordinii sociale cu 
aplicarea art. 209 P. III-a cod penal, combinat cu art. 436.304, c.j.m şi art. 
25, pct.  6 cod penal şi pentru crimă de înaltă trădare. La a treia judecare a 
dosarului nr. 1206 din 1951, sentinţa dată a fost cu scoaterea mea de sub 
acuzaţie, adică – achitat – şi aceasta menţionez datorită corectitudinii şi a 
spiritului de dreptate şi adevăr de care a dat dovadă, în instanţă, colonelul 
Mihăilescu ... care a fost de acord cu toate punctele de vedere ale apărării. 
După pronunţarea acestei sentinţe, am fost dus de la Jilava la Procuratura 
Generală, spre a-mi face formele de eliberare. M-au dus de trei ori, dar 

                                                               
şeful închisorii din Galaţi; tratament inuman aplicat deţinuţilor; comandantul 
penitenciarului Jilava, 1950-1951; comandantul închisorii Văcăreşti; promovat comandant 
în lagărele de muncă forţată din Balta Brăilei; comandant la Periprava, 1962, comandant la 
Jilava (1958). 
29 Probabil generalul Gheorghe Săvoiu, care în timpul detenţiei de la Jilava în 1949 a fost 
grav maltratat de Maromet, vezi şi OCTAVIAN ROSKE (coord..), op.cit., S-Ş, Bucureşti, 
2009, p. 135  - „membru al Mişcării Naţionale de rezistenţă”; vezi şi CICERONE 
IONIŢOIU, op.cit., S, Bucureşti, 2008, p. 89 cu detalii suplimentare. 
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niciodată gardianul ce mă escorta nu m-a prezentat procurorului ce mă 
ceruse, ţinându-mă toată ziua pe culoarul Tribunalului. Seara mă ducea 
iarăşi la Jilava, ca după trei zile să vină la Jilava un securist şi ridicându-mă 
cu tot bagajul de la magazie, în haine civile, am  crezut că mă duce pentru a 
fi eliberat. În realitate am fost din nou dus la M.A.I., unde a început o nouă 
anchetă completându-mi-se un dosar, după alte bătăi şi injurii din partea 
locotenentului – major Dumitrescu, care mi-a zis: „ce mă, credeai că scapi? 
eşti vinovat şi numai pentru că ai stat aici şi la Jilava şi pentru câte ai văzut 
şi ai auzit”. Deci am fost din nou trimis în judecata Tribunalului Militar, 
secţia 11 Bucureşti. De data aceasta, surpriză.  
 Un nou preşedinte de complet de judecată. Un colonel în vârstă, se 
numea Manea, mi-a făcut impresia că ar fi pensionar, ba chiar senil, pe care 
se pare că îl foloseau în asemenea cazuri. Fără să-mi pună cel puţin vreo 
întrebare, sala fără public, în sală fiind doar eu ca inculpat, miliţianul ce mă 
escorta, avocata apărării lipsă, iar pe banca din faţă în sală, anchetatorul meu 
Dumitrescu Nicolae. Am fost iarăşi dus în închisoarea Jilava, unde am stat 
până când am fost luat de aci cu o dubă împreună cu alţi deţinuţi, prin luna 
iunie 1952 şi duşi cu trenul la penitenciarul Aiud.    
 La Aiud am aflat că am o condamnare de 15 ani muncă silnică, 
confiscarea averii şi 5000 lei cheltuieli de judecată. 
 La Aiud am fost repartizat în celular la etajul 2, nu reţin numărul 
celulei, fiindcă am fost mutat în mai multe celule, când la un etaj când la 
altul. Ne-au scos după câteva zile de la sosire la lucru, în fabrica închisorii, 
eu fiind repartizat la secţia tâmplărie. Şef era Ordeanu, deţinut şi din partea 
temniţei, şeful secţiei de tâmplărie era un tehnician pe nume Luchian, care s-
a purtat bine cu deţinuţii. Îmbolnăvindu-mă am fost scos de la muncă şi dus 
la Secţia a II-a, unde eram câte 20-30 în cameră. Aici am stat circa 2 ani, în 
cameră cu profesorul universitar Motaş Constantin, Adrian Dumitriu, 
secretarul general al Partidului Social Democrat Titelist,30 general Ionescu 
Emilian, profesor univ. Petrovici Ion, fost ministru, profesor învăţător 
Petrescu G. pedagogie, preotul Tătulea Ion din Iaşi,31 preotul Tudorache din 
Târgu – Ocna,32 preotul Pâslaru Nicolae din Roman,33 doctor în drept 
                         
30 OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., D-G, Bucureşti, 2002, p. 268 –„Secretar general al 
P.S.D.I.” 
31 VASILE MANEA, op.cit., p. 249 – „Născut în 1908, paroh la Metocul Maicilor din Iaşi, 
arestat în 1948 şi condamnat prin sentinţa 70/1949, a fost închis la Suceava şi Aiud”. 
32 IBIDEM, p. 258-249 – „Protopop la Tg. Ocna, a fost condamnat de Curtea Bucureşti, 
Secţia I Penală, la 5 ani de temniţă grea şi 4 ani degradare civică, prin decizia 3129/2.12. 
1950. A executat pedeapsa în întregime”. 
33 IBIDEM, p. 193 – „Născut la 25 iunie 1909 în comuna Coţofăneşti, Bacău, paroh în 
localitatea Horia, judeţul Bacău, a fost condamnat de Tribunalul Militar Iaşi, prin sentinţa 
325/1949 la 12 ani de închisoare pentru «uneltire împotriva ordinii sociale». A executat 
pedeapsa la Suceava, Piteşti, Baia Sprie şi Aiud. Între 1916-1965 a lucrat ca muncitor 
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Lichinţeanu Grigore, fost preşedinte de Tribunal cu domiciliu în Sibiu,34 
poetul Dumitrescu Radu-Gyr, Pandrea Petre, avocat şi scriitor,35 Medrea 
Victor – ziarist şi fost ministru sau director de protocol,36 colonel Eleferescu 
- fost prefect al prefecturii Bucureşti în timpul lui Antonescu,37 avocat 
Alexandru Constantin din Bucureşti,38 Vojen Victor, fost ministru,39 avocat 
Chisăliceanu Nicolae din Bucureşti40 şi alte zeci de preoţi, ofiţeri superiori 
printre care citez şi pe generalul Rădulescu Florin din Bucureşti,41 născut în 
comuna Vaideeni, judeţul Olt, colonelul Sadoveanu-av. regizor, soţul 
Ralucăi Sadoveanu.42 Tot în această secţie de bolnavi au mai fost: profesor 

                                                               
necalificat la Roman, apoi a fost reîncadrat în cler şi a primit parohia Ţibăneşti – Buhlii, 
Vaslui de unde s-a transferat la Secueni, Neamţ. 

În acele zile de detenţie „era permanent cu faţa senină luminată de un zâmbet 
binevoitor”. 
34 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., H,I,J,K,L, Bucureşti, 2003, p. 354 – unde apare cu 
numele Lichintan Grigore „Judecător. Infirm de o mână. Arestat. Condamnat la închisoare. 
I s-a semnalat prezenţa în minele de plumb Baia Sprie”.   
35 Petre Pandrea (26 iunie 1904, Balş – 7 iulie 1968, Bucureşti), Vezi pe larg C. IONIŢOIU, 
op.cit., P - Q, Bucureşti, 2006, p. 39-41; OCTAVIAN ROSKE (coord), P, Bucureşti, 2007, 
p. 81-82. 
36 OCTAVIAN ROSKE (coord), M, Bucureşti, 2005, p. 191 – „După eliberare a avut 
domiciliu obligatoriu în com. Lăteşti, raion Feteşti (20 iulie 1954 – 10 iunie 1957)”. 
37 OCTAVIAN ROSKE (coord), D-G, p. 297 – „Colonel în Serviciul Administrativ al 
armatei; arestat, 1949; anchetat la sediul Securităţii sin str. Uranus, Bucureşti; condamnat; 
detenţie la Jilava şi Canal”. 
38 CICERONE IONIŢOIU, op. cit., C, Bucureşti, 2002, p. 195 – probabil Alexandru 
Constant, fost Ministrul Propagandei, după 6 septembrie 1940. 
39 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., Ş,T,Ţ,U,V,W,X,Y,Z, Buc., 2010, p. 505 – „Vojen, Ion 
Victor. Jurnalist, cu studii la Paris. Membru al Mişcării legionare, fost ministru 
plenipotenţial la Roma. Arestat în 1948. Detenţia în mai multe temniţe, după care a fost 
trimis în 1956 cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan. Rearestat şi condamnat în 1949 la 25 de 
ani muncă silnică. Detenţia în pen. Jilava şi Aiud, unde s-a alăturat torţionarilor în timpul 
reeducării, dezicându-se de trecutul legionar şi elogiind realizările regimului comunist. 
După eliberare a fost redactor la revista Glasul patriei”. 
40 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., C, Bucureşti, 2002, p. 112 – unde apare cu numele 
Chisălicescu Nicolae „Născut în 1904. Din Bucureşti. Avocat. Judecat la 19 noiembrie 
1946 în procesul „Sumanele Negre”, condamnat la muncă silnică pe viaţă. A trecut prin 
Jilava, minele de plumb Baia Sprie şi Aiud. A murit la Aiud, celula 353, în 1951”; 
OCTAVIAN ROSKE (coord), op.cit., A-C, Bucureşti, 2001,  p. 473. 
41 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., R, Bucureşti, 2007, p. 76 – „N. în Com. Vaideeni – 
Vâlcea. Stabilit în Bucureşti. General. Condamnat. Detenţia în pen. Jilava, Aiud”; 
OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., Q-R, Bucureşti, 2008,  p. 131. 
42 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., S, Bucureşti, 2008, p. 16 – „Alexandru N. Sadoveanu. 
N. la 2 iunie 1899. Fiul Izabelei Sadoveanu. Nepot al scriitorului Mihail Sadoveanu. 
Colonel. Arestat în 1949. Judecat în lot cu Cornel Petraşievici, Corneliu Rudescu, Dragomir 
Vasilescu şi alţii. Condamnat. Detenţia în pen. Jilava, Aiud. Mort în detenţie”; OCTAVIAN 
ROSKE (coord.), op.cit., S-Ş, Bucureşti, 2009,  p. 85 – „Şef de Stat Major în Jandarmerie; 
arestat, 1949; judecat; condamnat la închisoare prin sentinţa nr. 727/21 iunie 1950”. 
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universitar Nichifor Crainic, Ilie Rădulescu, ziarist-directorul gazetei 
Porunca Vremii,43 Octavian Tăslăoanu,44 din Ardeal, în total eram în această 
secţie circa 400 de schelete ambulante. Într-una din zilele anului 1958, an pe 
care nu-l pot stabili cu exactitate, ne-au scos pe toţi în curtea acestei Secţii, 
care era ca aşezare, între zidurile clădirilor din jur. Era o curte 
dreptunghiulară, înconjurată de zidurile clădirilor, în care se putea pătrunde 
prin două uşi ce duceau din coridorul celulelor în această curte de plimbare. 
În timpul acesta, era pe la orele 10, când deţinuţii, care arătau ca nişte 
fantome, se mişcau cu greu în cerc, a apărut în pragul uşii generalul 
Drăghici, ministrul de interne, însoţit de generalul securist Cumpănaşu,45 au 
privit aceşti oameni-umbre care se rezemau unii de alţii, pentru a se putea 
mişca în cerc, ordonându-se să treacă prin faţa lor. Îmi reamintesc că şi 
colonelul Sadoveanu a trebuit să treacă, dar nu putea să meargă şi s-a târât 
pe fund şi mâini. Cred că erau mulţumiţi privindu-şi opera. 
 Eu nu mai puteam să mă mişc şi să mă ridic în picioare şi atunci a 
venit doctorul la vizită şi a doua zi am fost dus la infirmeria închisorii. 
Acolo mi s-a dat hrană mai multă şi ceva pastile. Aici am cunoscut pe 
filozoful român Mircea Vulcănescu, de care am auzit mai târziu că a murit. 
Apoi am fost dus la celular şi aşa am fost scos din Secţia a doua. Director al 
închisorii, până în 1958-1959, a fost căpitanul Dorobanţu, care prin 
înfometare a făcut să moară deţinuţi.46 După el a venit la direcţia temniţei 

                         
43 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., R, Bucureşti, 2007, p. 77 – „Medic şef al Capitalei. 
Deputat. Arestat în 1945. Condamnat pentru articole publicate împotriva politicii de stânga. 
Condamnat la muncă silnică. Detenţia în pen. Jilava şi Aiud. Eliberat în urma graţierii din 
1964”; Octavian Roske (coord.), op. cit., Q-R, Buc., 2008,  p. 132 – „(Născut 27 septembrie 
1898, comuna Mihăiţa, jud. Dolj). Fost primar al Bucureştilor; deputat; ziarist; editor şi 
director al ziarului de extremă dreaptă „Porunca Vremii”; supranumit „Ilie Lăptărie”; 
arestat, 4 iunie 1945; acuzat că a redactat şi publicat articole împotriva politicii de stânga şi 
că „s-a pus în slujba hitlerismului ca ziarist”; judecat în procesul „Ziariştilor criminali de 
război”, iunie 1945; condamnat de Tribunalul Poporului prin hotărârea nr. 2/1945 la muncă 
silnică pe viaţă pentru „activitate intensă contra clasei muncitoare”, detenţie 1946-1956; 
rearestat; rejudecat; condamnat de Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militare prin 
sentinţa nr. 1604/1956 la 20 ani temniţă grea; detenţie la Galaţi, Aiud, 1956-1964; eliberat, 
1 august, 1964”. 
44 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., Ş,T,Ţ,U,V,W,X,Y,Z, Bucureşti, 2010, p. 141 – „Cadru 
universitar. Arestat în 1951 şi întemniţat în pen. Jilava. În 1958 se afla în pen. Aiud”. 
45 OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., A-C, Bucureşti, 2001,  p. 567 – „Cumpănaşu, 
Dumitru. Preot; prefect comunist; rezident al serviciilor de informaţii sovietice; propulsat în 
aparatul M.A.I. până la gradul de general, după 1950”. 
46 OCTAVIAN ROSKE (coord), D-G, p. 195 – „comandant al închisorii de la Aiud în anii 
1951-1954 unul din călăii Aiudului, director al închisorii Mislea în 1955, comandant la 
Miercurea Ciuc, maior la închisoarea Gherla în 1959, promovat general, comandant al 
echipelor de prindere a evadaţilor de la minele Cavnic, criminal prin asasinarea mai multor 
personalităţi”. 
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colonelul Coler.47 În timpul lui a avut loc şi o grevă generală, cerându-se să 
se dea dreptul de a citi Biblia, să dea dreptul la pachet şi cel puţin o carte 
poştală pe an cu familia şi hrană mai omenească. După trei zile greva a 
încetat, fără să se acorde ceva din cele cerute, ba dimpotrivă s-a înrăutăţit şi 
au început anchetări, spre a găsi pe iniţiatori.  
 În Aiud, erau peste trei mii de deţinuţi, majoritatea erau legionari, 
învinuiţi pentru organizaţii de luptă anticomunistă, organizaţii de rezistenţă 
în munţi etc. Pe când lucram în fabrica închisorii, în anul 1952-1953, îmi 
reamintesc că am întâlnit acolo pe tânărul Drăgoi Cornel,48 din comuna 
Nucşoara, judeţul Argeş, care mi-a spus cu lux de amănunte cum tatăl său, 
preotul Drăgoi Ioan,49 a fost condamnat la moarte pentru că a rezistat în 
Munţii Argeşului şi Muscelului cu un grup condus de Arnăuţoiu, un alt grup 
condus de avocatul profesor Apostol Dumitru, din comuna Şuici, judeţul 
Argeş şi de Ghelmeci Ştefan, fost inspector şcolar, cât şi cu alt punct de 
rezistenţă comandat de către colonelul Arsenescu M. Mi-a spus că nu are 
cunoştinţă până în acel moment, dacă tatăl său a fost sau nu executat, dar 
ştie sigur că Apostol Dumitru a fost prins de trupele de securitate, judecat şi 
condamnat doar 15 ani, de Tribunalul Militar Craiova, apoi a fost ridicat de 
securitate din închisoarea Craiova, adus la Piteşti şi de aci în satul său natal 
Şuici şi împuşcat în mijlocul satului, unde l-au lăsat mai multe zile spre a 
înspăimânta pe consătenii lui şi pe cei ce duseseră alimente grupului său. 
Mai ştia că Ghelmeci50 a căzut împreună cu alţii în luptă, iar tatăl său a fost 
prins şi apoi judecat şi condamnat la moarte. 

                         
47 OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., A-C, Bucureşti, 2001,  p. 510 – „Coller Ştefan 
(n. 2 august 1916, Huedin). Evreu comunist; voluntar în războiul civil din Spania, face 
parte din Direcţia Generală a Lagărelor, 1952; colonel M.A.I.; director la Aiud, 1948-1957; 
răspundea de toate lagărele forţate din ţară, omoară mai mulţi deţinuţi, 1957 director al 
penitenciarului Văcăreşti”. 
48 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., D-E, Bucureşti, 2002, p. 145-146 – Fiul cel mare al pr. 
Ion Drădoi şi al Elenei , arestată şi ea, din Nucşoara, Argeş, executat în 1959,. A sprijinit 
grupul „Haiducii Muscelului”, partizan, a fost arestat împreună cu Victoria Arnăuţoiu şi 
condamnat la 7 ani închisoare. A executat pedeapsa la Piteşti, Aiud şi Baia Sprie, domiciliu 
obligatoriu în satul Olaru, comuna Rosetti, jud. Călăraşi. Eliberat 1957 şi rearestat în 1959, 
condamnat la 3 ani închisoare, închis la Penitenciarele Jilava, Caransebeş şi Tg. Ocna. 
Eliberat la 5 feb. 1962, grav bolnav; OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., D-G, Bucureşti, 
2003, p. 221 -  transferat la Periprava 10 oct. 1959; eliberat 5 feb. 1962. 
49 VASILE MANEA, op.cit., p. 100; ADRIAN NICOLAE PETCU, Drăgoi, Ion, în vol. 
Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, Ed. IBMBOR, 
Bucureşti, 2007, p. 184, 190. Născut 1900, decedat 19 iunie 1959 la Penitenciarul Jilava 
prin executare alături de alţi preoţi – Nicolae Andreescu, Ion Constantinescu. 
50 CICERONE IONIŢOIU, op.cit., F-G, Bucureşti, 2002, p. 171 – „Ghelmeci Ştefan. Din 
comuna Mozăceni – Argeş. Învăţător. Partizan în grupul de rezistenţă de pe Valea Suici, 
condus de Apostol Dumitru, rănit în 1949 într-o luptă cu Securitatea. În septembrie 1949 s-a 
întâlnit cu Gh. Arsenescu la Suslăneşti, cerându-i ajutor pentru găsirea unui adăpost. A 
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 Privind în urmă, îmi amintesc că la secţia a 2-a, am cunoscut câteva 
personalităţi: Marian Ion din Piatra Olt, proprietar, fost ministru agriculturii 
în timpul lui Antonescu, mort în Aiud, dus la morgă de mine şi preotul 
Pâslaru N., iar gardianul care ne însoţea, când am intrat în morgă, a închis 
uşa şi a zis: „staţi aici şi făceţi o slujbă că am auzit că a fost un om bun” 
(Acesta era gardianul sergent-major Alexa);51 Radu Cioculescu, avocat – 
Bucureşti,52 Bănescu Constantin, avocat – Bucureşti,53 avocat Vasilescu 
Valjean, Bucureşti, doctor – medic Istrate Grigore54 etc. Tot aici am mai 
cunoscut pe profesorul Gabriel Ţepelea,55 inginer Jijie Gheorghe – 

                                                               
murit în acelaşi an, la Curtea de Argeş. Tatăl său a fost executat”; OCTAVIAN ROSKE 
(coord.), op.cit., D-G, Bucureşti, 2003, p. 418 – „Ucis în lupta cu Securitatea în ziua de 
Paşte” în zona măn. Arnota. 
51 OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., A-C, Bucureşti, 2001, p. 86 – „Gardian la Aiud; 
condamnat pentru că a ajutat deţinuţii politici; ucis de Securitate”; CICERONE 
IOANIŢOIU, op.cit., A-B, Bucureşti, 2000, p. 24. 
52 CICERONE IOANIŢOIU, op.cit., C, Bucureşti, 2002, p. 135 – „CIOCULESCU Radu. 
Născut la 20 februarie 1901, la Turnu Severin. Fiu al inginerului poet Nicolae Cioculescu. 
Fratele mai mare al lui Şerban Cioculescu. Critic muzical, cu studii la Viena, literat, 
traducător. Subdirector al Operei Române din Bucureşti (1930), director-adjunct al 
Filarmonicii Române (1934). Din septembrie 1944 în martie 1945, administrator delegat al 
Societăţii române de radiodifuziune, perioadă în care a reînfiinţat orchestra radio. Prin 
decizia sa a fost difuzat şi apoi redifuzat discursul generalului Rădescu de la sala ARO, din 
toamna anului 1944. Secretar de redacţie al Revistei Fundaţiilor Regale de la întemeiere –  
1934 –, până la venirea regimului legionar. În anul 1943, căpitan combatant pe frontul de 
răsărit (rezervist) este arestat de pe front şi trimis în lagărul de la Târgu-Jiu, pentru opiniile 
sale democratice. Naţional ţărănist, apropiat al lui Iuliu Maniu, a fost arestat în anul 1949, 
cu liderii organizaţiilor bucureştene ale P.N.Ţ. Judecat şi condamnat la 12 ani de temniţă. A 
murit la 9 ianuarie 1961. Din cauza bătăilor primite în timpul anchetei la Securitate, a murit 
la 2 octombrie 1952, la penitenciarul Văcăreşti”; OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., A-C, 
Bucureşti, 2001, p. 487 – „condamnat la 15 ani închisoare; deţinut la Piteşti, deţinut la 
Găeşti; grav bolnav, este trimis la infirmerie; deţinut la Aiud 1955”.. 
53 CICERONE IOANIŢOIU, op.cit., A-B, Bucureşti, 2000, p. 154 – „Consilier în 
Ministerul Justiţiei. A trecut condamnat, în 1950, pe la închisoarea din Jilava”; 
OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., A-C, Bucureşti, 2001, p. 232 – „deţinut la Jilava”.  
54 CICERONE IOANIŢOIU, op.cit., H,I,J,K,L, Bucureşti, 2003, p. 206 – „Născut în 1913, 
în satul Alimăneşti, comuna Izvoarele – Olt. Medic. A practicat medicina la Bucureşti şi 
Cluj. A luptat pe frontul de est în perioada 1941-1944. Arestat la 13 iulie 1958. Condamnat 
la 12 ani închisoare, pentru uneltire contra ordinii sociale. Detenţia la penitenciarele Vatra 
Dornei, Jilava, Aiud, Botoşani, lagărul Peninsula şi lagărele din Bălţile Dunării. Graţiat în 
1964 cu Decretul 411”; OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., H-L, Bucureşti, 2004, p. 278. 
55 CICERONE IOANIŢOIU, op.cit., Ş,T,Ţ,U,V,W,X,Y,Z, Bucureşti, 2001, p. 305 – „N. pe 
6 feb. 1916 în com. Borod – Bihor. Doctor în Litere şi Filosofie. Membru de onoare al 
Academiei Române. Membru P.N.Ţ. din 1933, preşedintele Organizaţiei de tineret între 
1945-1946. Arestat pe 15 aug. 1949. Condamnat la 7 ani temniţă. Detenţia în pen. Jilava, 
Aiud, Oradea, lagărul Peninsula. Eliberat în 1956. După dec. 1989 s-a aflat printre fruntaşii 
politici fiind ales deputat de Bihor al P.N.Ţ.C.D.” 
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Bucureşti,56 medic Pârvan Stelian – Bucureşti,57 Dobre Constantin – 
Bucureşti,58 preotul Mitoiu din Bacău,59 literat şi scriitor Adrian Marino,60 
avocat Ion Oprişan,61 profesor Isar Florin,62 inginer Marinescu Paul,63 

                         
56 CICERONE IOANIŢOIU, op.cit., H,I,J,K,L, Bucureşti, 2003, p. 239 – „Născut în 1920. 
Din oraşul Ploieşti – Prahova. Inginer. Fratele studentului Jijie Ion (Nelu). Arestat în 1948 
împreună cu părinţii (n.n. Jijie Gheorghe, n. 1894 şi Jijie Virginia Vartenia). Condamnat la 
închisoare, în 1949. Detenţia în penitenciarele Jilava, Gherla şi Aiud. În timpul detenţiei la 
penitenciarul Gherla, a lucrat în fabrică la biroul tehnic şi s-a străduit să uşureze cât mai 
mult munca deţinuţilor înfometaţi şi slăbiţi de atâtea bătăi. Echipa de torţionari a lui 
Ţurcanu, venită de la Piteşti, a încercat să-l înlăture din biroul tehnic, acuzându-l de sabotaj. 
Succesul lor a fost de scurtă durată, deoarece nu s-au putut descurca în problemele fabricii 
şi inginerul Jijie a fost adus înapoi. Graţiat în 1964 cu Decretul 411”; Octavian Roske 
(coord.), op. cit.,H-L, Buc., 2004, p. 315-316 – „(născut 10 iunie 1919, Botoşani). Inginer 
constructor”.... „şef de lucrări la Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Construcţii 
Hidrotehnice”. Condamnat la 10 ani temniţă grea împreună cu ing. Ştefan Iacobescu, 
Septimiu Pop, Dumitru Cumpătă şi Nicolae Luca, 1949; detenţie la Jilava, Gherla şi Aiud, 
1949-1961; eliberat de la Aiud, 1961; internat la Periprava şi Noua Culme, 1961-1964; 
eliberat 1964”.  
57 CICERONE IOANIŢOIU, op.cit., P-Q, Bucureşti, 2006, p. 141 – “Medic din Bucureşti. 
Condamnat în 1950 la mai mult de 10 ani de închisoare. Detenţia la Jilava şi Aiud”; 
OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., P, Bucureşti, 2007, p. 105 – „Medic; arestat; judecat 
în lotul studenţilor de la Facultatea de Medicină din Bucureşti; detenţie la Gherla. 
58 CICERONE IOANIŢOIU, op.cit., D-E, Bucureşti, 2002, p. 100 – “Radiotelegrafist 
TARS. Arestat. Judecat în 1950, în procesul înscenat în jurul legaţiei Turciei din Bucureşti. 
Condamnat. A trecut prin penitenciarele Jilava şi Gherla”; OCTAVIAN ROSKE (coord.), 
op.cit., D-G, Bucureşti, 2003, p. 165. 
59 VASILE MANEA, op.cit., p. 169,  „Preotul Dumitru Mitoiu (Mitoi),  născut la 8 
octombrie 1916 în Dărmăneşti, paroh în Băceşti, Vaslui, a fost arestat în 1948 şi condamnat 
pentru „uneltire contra ordinii sociale”. A fost deţinut la Aiud”. 
60 CICERONE IOANIŢOIU, op.cit., M, Bucureşti, 2004, p. 112-113 – Născut 5 septembrie 
1921, dr. în filologie, asistentul lui George Călinescu, condamnat 8 ani închisoare, detenţie 
la penitenciarele Jilava, Aiud şi Oradea. Domiciliu obligatoriu din 1957 în Bărăgan;  
OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., M, Bucureşti, 2005, p. 123-124. 
61 CICERONE IOANIŢOIU, op.cit., N-O, Bucureşti, 2005, p. 227 – „Născut la 6 aprilie 
1911, în localitatea Onceşti – Bacău. Avocat în baroul Iaşi şi Bucureşti până în 1948. 
Membru P.N.Ţ. Arestat în iunie 1948. Condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate 
politică în P.N.Ţ. O parte din detenţie la penitenciarele Jilava, Aiud şi lagărul Poarta Albă. 
Eliberat după 5 ani. Rearestat la 27 decembrie 1957. Condamnat la 5 ani închisoare şi încă 
2 ani domiciliu obligatoriu (Viişoara – Ialomiţa). După eliberare a lucrat ca topometru la 
mai multe întreprinderi. În 1969 a reuşit să ocupe un post de jurist consult din oraşul Găeşti. 
A murit în 1970 ca urmare a unei boli contractate şi netratate în închisoare”.  
62 CICERONE IOANITOIU, op.cit., H,I,J,K,L, Bucureşti, 2003, p. 200 – „Profesor, ziarist 
la ziarul Dreptatea. Fost ofiţer la vânători de munte. Arestat la 5 mai 1947. Detenţia la 
penitenciarele Craiova şi Aiud. Eliberat în 1948. Rearestat la 6 martie 1950. Torturat în 
timpul anchetei la Securitatea Bucureşti (Calea Rahovei). Condamnat la 15 ani muncă 
silnică. Graţiat în 1964 cu Decretul 411”; OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., H-L, 
Bucureşti, 2004, p. 171. 
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student anul VI la politehnică Ionescu Nicole, preot Nicolici Alexandru din 
Timişoara,64 preotul Bej Teodor din Arad,65 inginer Sasu Ion – Bucureşti66 
şi mulţi alţii.  
 Din secţia a II-a am fost dus la celular, de unde într-o noapte, pe la 
ora 2, am fost luaţi din celular circa 30 de persoane şi duşi la Zarcă, printre 
care şi profesorul Nichifor Crainic,67 care era înspăimântat. Credea că în 
noaptea aceea toţi vom fi executaţi. Aceasta se petrecea după greva foamei 
ce avusese loc în celular, cât şi după evadarea a trei deţinuţi în frunte cu 
Şirianu – originar din Banat.68 Au fost prinşi. Unul imediat lângă zidul peste 
care escaladaseră ceilalţi doi. Peste câteva zile au fost împuşcaţi la Cluj, 
aducându-i de acolo morţi, iar deasupra fiind profesorul Pătraşcu Nicoale 
                                                               
63 CICERONE IOANITOIU, op.cit., M, Bucureşti, 2004, p. 110 – „Născut la 29 octombrie 
1920, în satul Netoţii de Jos, comuna Trivalea Moşteni – Teleorman. Inginer. Arestat în 
1948 pentru activitate legionară (strângea cotizaţiile din judeţ). Condamnat la închisoare în 
1949. În 1952 i-a fost semnalată prezenţa la penitenciarul Aiud”; OCTAVIAN ROSKE 
(coord.), op.cit., M , Bucureşti, 2005, p. 121 – a fost închis şi la Jilava. 
64 VASILE MANEA, op. cit., p. 181 – „Părintele Alexandru Nicolici s-a născut la data de 3 
octombrie 1911 în localitatea Vălişoara, judeţul Caraş-Severin. Absolvind Academia 
Teologică din Caransebeş, a fost hirotonit preot şi a păstorit parohia Tufări, judeţul 
Mehedinţi (n.n.?), între anii 1934-1944, apoi la Teregova. Arestat în 1949, a fost condamnat 
prin sentinţa nr. 49/150 a Tribunalului Timişoara la 15 ani de închisoare pentru „uneltire 
împotriva ordinii sociale”. A fost închis la Gherla. 
 Eliberat de la Gherla la data de 12 septembrie 1958, i s-a stabilit domiciliu 
obligatoriu în comuna Olaru din fostul raion Călăraşi. Începând cu 1 ianuarie 1964 a revenit 
în cuprinsul eparhiei în care a fost hirotonit. A funcţionat în parohia Târnova până în 1975, 
când s-a pensionat. Ca să poată sluji în continuare, a fost nevoit să renunţe la pensie, 
conform legilor în vigoare atunci; a mai funcţionat ca paroh în Timişoara până în 1982. A 
murit la 9 iulie 1987”. 
65 VASILE MANEA, op.cit., p. 45 – „Preotul Teodor Bej, născut la 4 mai 1921 în 
localitatea Ciuteni, Arad, paroh în localitatea Cil, judeţul Arad, a fost arestat de două ori: în 
1944 şi în 1948. Condamnat pentru «uneltire împotriva ordinii sociale», a fost închis în 
temniţele de la Arad şi Baia Sprie. A devenit preot după ieşirea din închisoare, în 1964”. 
66 CICERONE IOANIŢOIU, op.cit., S, Bucureşti, 2008, p. 52 – „Din Bucureşti. Inginer 
constructor. Condamnat”; OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit., S-Ş, Bucureşti, 2009, 
p.114. 
67 Detalii vezi la - CICERONE IOANIŢOIU, op.cit., C, Bucureşti, 2002, p. 245-246; 
OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit. , A.C, Bucureşti, 2001, p. 545-546. 
68 CICERONE IOANIŢOIU, op.cit., Ş,T,Ţ,U,V,W,X,Y,Z, Bucureşti, 2001, p. 44 – 
„ŞIRIANU, Radu. Din Pâncota Arad. Ziarist. A evadat din pen. Aiud pe 21 dec. 1952, 
împreună cu Spulbatu şi Greceanu. Denunţat de prietena sa, a fost prins la Sighişoara. 
Judecat în incinta pen. Aiud. Condamnat la moarte pe 15 mar. 1953 şi executat pe malul 
Mureşului, o lună mai târziu”; OCTAVIAN ROSKE (coord.), op.cit. , S-Ş, Bucureşti, 2009, 
p. 340 – „ŞIRIANU ALEXANDRU RADU (?- 21 decembrie 1952). Ziarist; student la 
Facultatea de Filosofie din Cluj?; originar din com. Pâncota, jud. Arad; înfiinţează 
organizaţia de rezistenţă comunistă „Vulturii lui Decebal”; arestat; judecat; condamnat la 
închisoare; detenţie la Baia Sprie, 1950; transferat la Aiud, 1952; tentativă de evadare, 21 
decembrie 1952; împuşcat în curtea închisorii. 
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din Sibiu. Evadarea acestora a avut loc în timpul când eu eram la secţia a 2-a 
(1958-1959). Pe profesorul Pătraşcu l-au luat de la Aiud şi l-au dus la Cluj 
odată cu cei trei evadaţi, ca să-l implice în această evadare ca organizator, 
ceea ce nu s-a putut dovedi. Tot în acest an într-o zi am fost luat din zarcă şi 
dus singur într-o cameră – celulă, unde am fost ţinut 16 zile, având în celulă 
doar o tinetă, o putină de circa 10 litri, fără capac, pe gura căreia dormeam 
sau mă odihneam ziua şi noaptea. În tot acest timp, mi s-a dat de trei ori apă 
la cerere, din cinci în cinci zile primeam câte un turtoi de mărimea unui ou 
de gâscă. A noua zi a venit de serviciu gardianul sergent-major Alexa, care a 
deschis vizeta, s-a uitat şi mi-a dat hrană raţia obişnuită. În ziua aceea, pe la 
orele 10, a trecut prin faţa vizetei şi m-a întrebat de când sânt aci şi dacă mi 
s-a dat mâncare, i-am spus nu, şi nici apă, era prin luna iunie. La ora 12, 
când s-a servit masa, iarăşi am primit raţia cât şi în seara aceea. 
 Am fost eliberat la 1 august 1964 prin decretul de graţiere nr. 
411/1964, deci cu 7 luni înainte de expirarea termenului de 15 ani 
condamnare. 
 La eliberare am revenit din nou la preoţie, în comuna Oteşti, judeţul 
Olt, satul natal, unde locuiesc şi în prezent. În această perioadă de 14 ani şi 4 
luni cât şi în timpul de la 8 iunie 1948 şi până la 23 martie 1950, familia 
mea a avut numai de suferit din partea autorităţilor locale din comuna 
Oteşti, Olt. Preoteasa a muncit zi de zi în colectiv, iar fiul meu nu a fost 
primit în liceu. A fost obligată să dea însemnate cantităţi de carne pentru 
cele 3 ha de teren ce poseda şi mari cantităţi de cereale pentru teren, până în 
1962 când i-a fost luat şi acest pământ şi cu forţa a devenit membră în 
C.A.P., unde a lucrat ca muncitoare, din anul 1962 şi până în anul 1972, deci 
şi după ce am venit eu, dar pensie de C.A.P. nu i s-a dat. 

Arhiva Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din România – „Din 
documentele rezistenţei”, nr. 8 /1993, pp. 112-127. 

 
Abstract: Reverend Florian N. Ionescu (1912-1994), from Olt County, 
Confessor for Christ in the Communist Prisons  
In Romania, the Holy Synod of the Orthodox Church encouraged 
theologians and historians to write about the life of the clergy during the 
communist regime. This article speaks about reverend Florian N. Ionescu, a 
Romanian priest who suffered many years of prison. Firstly, we give a 
biographical presentation of his life, and the most crucial moments through 
which he passed. In the second part, we analyse to documents of his file, 
where we can read one of his testimony. 
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Clerici basarabeni, refugiaţi în Arhiepiscopia Craiovei, 
victime ale regimului totalitar comunist:  

preoţii martiri Nicolae Goanţă (Gonţă) (1908-1944) şi 
Theodor Petcu (1897-1957) 

 
 

Cercetător Dr. ANA-MARIA IANCU1 
 

Cuvinte cheie: Nicolae Goanţă, Theodor Petcu, comunism, Basarabia, 
Craiova 

Keywords: Nicolae Goanţă, Theodor Petcu, communism, Bessarabia, 
Craiova  

 
Pentru o mai bună cunoaştere a clericilor ortodocşi basarabeni 

refugiaţi în dreapta Prutului din teritoriul ocupat de Uniunea Sovietică după 
ultimatumul din 26 iunie 1940, care a transpus în fapt partea secretă a 
odiosului Pact Ribentrop-Molotov din 23 august 1939, este necesar să 
identificăm şi să studiem având criteriul de bază cel geografic pe cei care au 
suferit în temniţele comuniste din România şi Uniunea Sovietică. Este cazul 
clerului basarabean, refugiat în anii 1940 şi 1944, care a trecut şi prin 
temniţele comuniste din România, dintre care unii au fost ridicaţi şi 
deportaţi în Siberia ca urmare a unei perfecte colaborări între serviciile 
secrete din România şi Uniunea Sovietică. De altfel Securitatea era pe 
deplin aservită ocupantului sovietic şi a îndeplinit cu maximă promptitudine 
toate solicitările acestuia. Permanent refugiaţii basarabeni au trăit cu teama 
că oricând ar putea fi reţinuţi şi trimişi în U.R.S.S., aşa cum s-a întâmplat cu 
majoritatea minoritarilor de origine germană din ţara noastră. N.K.V.D-ul 
aveau în evidenţă o serie de clerici basarabeni care scriseseră articole sau 
studii cu conţinut anticomunist sau sprijiniseră pe cei care reuşiseră să 
evadeze din lagărul sovietic, aşa cum a fost cazul preoţilor martiri pentru 
Hristos, Nicolae Goanţă şi Theodor Petcu.  

Deoarece majoritatea clericilor refugiaţi basarabeni prin credinţa şi 
trăirea duhovnicească, prin pregătirea teologică serioasă, prin faptul că erau 
desăvârşiţi gospodari, au devenit în locurile unde i-a adus exilul forţat lideri 
ai comunităţilor de acolo, erau mutaţi din loc în loc, iar în unele cazuri chiar 
arestaţi cu judecată sau fără judecată.  

Redarea unor aspecte din viaţa şi activitatea acestor personalităţi din 
rândul refugiaţilor basarabeni, victime ale temniţelor din România şi 

                         
1 Cercetător la Institutul de Istorie a Totalitarismului Bucureşti şi la Institutul de Ştiinţe 
Politice şi Relaţii Internaţionale Bucureşti. 
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Uniunea Sovietică, care au contribuit prin ţinuta lor morală şi prin curajul 
lor deosebit este necesară deoarece au avut un rol eminamente pozitiv în 
păstrarea demnităţii şi apărarea credinţei ortodoxe strămoşeşti. Ei sunt 
model de felul cum au înţeles să urmeze într-un fel drumul crucii purtat de 
Mântuitorul lumii. 

Am ales ca metodă de lucru prezentarea la fiecare în parte a 
biografiei vieţii lor, la care am adăugat o serie de documente originale mai 
puţin cunoscute sau inedite.  

I. Preotul martir Nicolae Goanţă (Gonţa) (1908-1944).  
În casa preotului Leon şi Varvara la 10 iun. 1908 la Ţăreni, jud. 

Orhei se năştea Nicolae Gonţa. Elev eminent în 1927 a terminat Seminarul 
Teologic din Chişinău al II-lea din 35 de colegi, deşi era orfan de tată de la 
14 ani. În 1927 s-a căsătorit şi a fost hirotonit preot pe seama parohiei 
Neagra, jud. Lăpuşna, iar din 1928 a urmat şi Facultatea de Teologie din 
Chişinău. Tot în acest an s-a transferat la parohia Volcineţ unde a funcţionat 
până în iunie 1940 când s-a refugiat la sora sa în Chişinău datorită invaziei 
trupelor sovietice. 

În vara anului 1941, după ocuparea Basarabiei de trupele române, a 
devenit protopop şi preot în parohia Călăraşi Sat. Datorită activităţii sale 
pastorale în parohie n-au fost stilişti. În perioada războiului, a vizitat 
lagărele de prizonieri sovietici, pe care îi ajuta cu alimente şi îmbrăcăminte.  

Din aprilie 1944 ca urmare a înaintării frontului, părintele Nicolae 
Gonţa s-a refugiat la Craiova. În ziua de 23 noiembrie 1944 a fost agresat şi 
înjunghiat pe str. Unirii din Craiova de către ostaşi sovietici.2 După 3 zile la 
26 nov. 1944 a decedat şi a fost înmormântat la Cimitirul Sineasca din 
Craiova. Deoarece erau criminali sovietici nu s-a putu face nimic pentru 
pedepsirea criminalilor.  

La 20 octombrie 1984, părintele Nicolae Gonţa a fost reînhumat în 
cimitirul Mărcuţa din Bucureşti, alături de soţia şi fiica sa. Slujba 
reînhumării a fost oficiată de preoţii basarabeni Vasile Ţepordei, Teodor 
Gotcă (preot basarabean de la biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” 
Obedeanu – Craiova) şi Nicolae Pretorian.3 

                         
2 Sumar şi inexact (a fost înjunghiat) doar amintit la Paul Caravia, Virgiliu Constantinescu, 
FLORI STANESCU, Biserica întemniţată. România (1944-1989), Institutul Naţional 
pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 1998, p. 210; CICERONE IONIŢOIU, Victimele 
terorii comuniste: arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi: Dicţionar , F-G, Ed. „Maşina de 
scris”, Bucureşti, 2002,  p. 240; VASILE MANEA, Preoţi ortodocşi în închisorile 
comuniste, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2004, p. 123; 
OCTAVIAN ROSKE. (coord.), Mecanisme represive în România, 1945-1989: dicţionar 
biografic D-G, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti,  203, p. 466. 
3 VASILE ŢEPORDEI, Protoiereul Nicolae Gonţa, în vol., Au murit cu gândul şi dorul de 
Bsarabia, Ed. „Eminescu”, Bucureşti, 1997, p. 84-85. 
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II. Preotul martir Theodor Petcu  (1897-1957) 
Motto - „10-11.XII.1952 – M-am visat într-un sat necunoscut, în 

care pare că am mai locuit, în casa parohială, soţia spăla ceva, iar eu eram 
îmbrăcat în caftan şi rasă albă. La un moment m-am văzut cu mâinile pline 
de sânge înghimpate în sârmă ghimpoasă. Nu mă dureau, iar sângele curgea 
abundent”. Pr. Theodor Petcu.   

Părintele Theodor Petcu s-a născut în ziua de 17 februarie 1897 la 
Chiperceni, judeţul Orhei în familia lui Vasile (cântăreţ) şi Zenovia Petcu. A 
învăţat să scrie şi să citească în chilia din curtea bisericii din Chipereni, unde 
cântăreţ era bunicul său, Theodor Petcu. După mutarea familiei sale în satul 
natal al mamei, Bieşti, în a cărei biserică tatăl său devenise cântăreţ, tânărul 
Theodor este trimis la Şcoala spirituală din Chişinău pe care o absolvă în 
anul 1912 şi apoi urmează Seminarul de 10 clase tot din Chişinău, promoţia 
1919. Descoperindu-i-se alese calităţi muzicale, în timpul crizei de alimente 
din 1918, pricinuită de război, este desemnat de către preotul Alexei 
Mateevici, slujitor la catedrala din Chişinău, să formeze un cor bisericesc cu 
seminariştii sărmani, care să-i dea răspunsul în timpul slujbei, în limba 
română, precum se slujea. Corul nou format avea să-şi câştige un renume, 
luându-şi numele „Glas moldovenesc”. Acest cor, de altfel, va întreprinde o 
serie de turnee, participând de pildă ca delegat al Basarabiei la Cernăuţi la 
proclamarea unirii Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918), unde a 
intonat „Trei culori” şi „Pe al nostru steag”.4 Pentru activitatea sa de 
promovare a cântecelor bisericeşti şi populare, Theodor Petcu va primi 
ordinul „Meritul Cultural”, clasa I.5 

La 29 sept. 1919 se căsătoreşte cu Raisa Sucinschi (n. 13 apr. 
1901-1974), fiica preotului Dimitrie Sucinschi din Bieşti, descendent al 
unei familii făgărăşene, al cărui nume îi fusese rusificat. Raisa Petcu 
absolvise în anul 1918 Şcoala Eparhială de fete din Chişinău. După căsătorie 
la 26 şi 27 oct. 1919 Teodor Petcu a fost hirotonit diacon şi preot în biserica 
„Sf. Trei Ierarhi” din Iaşi, pe seama parohiei Stohnaia (suburbie a orăşelului 
Rezina), jud. Orhei (cu 140 credincioşi), aflată pe malul Nistrului,  în faţa 
oraşului Râbniţa din Transnistria.6 „În 1919 preotul Petcu este primul 
basarabean selecţionat şi trimis să fie hirotonisit preot în oraşul Iaşi la 
Catedrala „Trei Ierarhi”, acolo demonstrând că obiceiurile şi limba nu au 
fost uitate de românii din Basarabia, în ciuda politicii de rusificare”.7 

                         
4 ADRIAN BRIŞCĂ, Theodor Petcu (1897-1957), în rev. „Arhivele Totalitarismului”, an 
VI (1998), nr. 1 (18), p. 237-238. 
5 Anuarul Arhiepiscopiei Chişinăului – 1930, p. 107. 
6 Anuarul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului- 1922, p. 159. 
7 SERGIU DRĂGUŢĂ, LILIAN GUZUN, Să-ţi cunoşti înaintaşii ...., în rev. „Lyceum”, 
publicaţie a Liceului Teoretic Orhei, nr. 3, 1995 aprilie, p. 2. 
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A avut cinci copii: patru băieţi şi o fată, din care trei au supravieţuit 
(Valerian – n. 1921, Eleonora – n. 1927, Iulian – n. 1929). Soţia sa Raisa în 
anii 1922-1931 a fost învăţătoare la Şcoala primară din Stohnaia.  

La Stohnaia, părintele Theodor Petcu ori de câte ori a avut prilejul a 
salvat şi a găzduit o serie de fugari din gulagul sovietic care reuşeau să 
supravieţuiască după trecerea Nistrului. Reţinem din amintirile fiicei sale 
Eleonora: „Ajuta populaţia transfugă din Transnistria U.R.S.S. să fie plasată 
pentru a-şi asigura existenţa. Angajează şi în propria gospodărie pe unii 
dintre aceştia. După marea revoluţie din oct. 1917 este un adevărat exod al 
acestei populaţii. 

Nu se pot uita bătăile în geam, uşă, ori împuşcăturile pe timp de 
noapte, în special, care provocau spaima, neliniştea, în special copiilor”. Din 
mărturiile părintelui Aurel Bazilescu şi Nicolae Rădulescu din Craiova 
rezultă că Theodor Petcu era marcat profund de numărul celor împuşcaţi de 
sovietici şi care umpleau Nistrul cu trupurile lor neînsufleţite, fapt relatat şi 
în ziarele româneşti ale timpului. Ulterior aceste mărturii au contribuit 
decisiv la arestarea sa la recomandarea NKVD-lui şi apoi la deportarea în 
Siberia. 

Bun gospodar, părintele Theodor Petcu a reuşit să devină printre cei 
mai buni apicultori şi viticultori din ţinutul Orheiului. Nu a neglijat nici 
misiunea sa pastorală remarcabilă prin ajutorarea celor săraci şi bolnavi, prin 
corul pe patru voci care s-a făcut remarcat în întreaga Românie interbelică. 
Părintele Theodor Petcu a fost membru în comisia de control a Protopopiatului 
Orhei din anul 1920 şi misionar al cercului nr. 3 Orhei din 1922. Din 1924 la 
Şcoala primară din Stohnaia preda religia. Pentru meritele sale la propunerea 
Arhiepiscopiei Chişinăului a primit o serie de distincţii onorifice: la 5 dec. 
1922 dreptul de a purta „nabederniţă”, la 26 iunie 1926 - „scufie”, la 2 ian. 
1932 – „culion”, la 22 sept. 1936 – „Crucea aurită”.   

La 28 iunie 1940, trupele sovietice au intrat în Basarabia, părintele 
Petcu rămânând în Rezina. Totuşi, prin comisia mixtă româno-sovietică, 
părintele va obţine permisul de a se refugia în România. Memorabile, după 
amintirile fiicei sale Eleonora, sunt momentele dramatice ale despărţirii 
păstorului sufletesc de neamuri şi de consăteni: „Impresionantă a fost şi 
plecarea din sat cu două căruţe în care erau încărcate bagajele (sumare) şi 
familia. Preotul mergea în faţa carelor pe jos şi binecuvânta enoriaşii ieşiţi la 
porţi să-l petreacă. Acasă au fost lăsate toate bunurile materiale (pivniţa 
plină cu vin, stupina cu 40 de stupi de albine, animale, păsări etc.), dar cea 
mai grea povară a fost despărţirea de cei doi părinţi ai mamei, respectiv 
bunicii, care se aflau în grija familiei noastre. Nu-l voi uita pe bunicul, preot 
bătrân cu barba albă şi bunica slabă şi neputincioasă plângând „în barbă” şi 
ţinându-se de gâtul fiicei lor şi întrebând „voi plecaţi, unde?, şi pe noi cui ne 
lăsaţi?” 
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Părinţii s-au uitat spre noi, copiii, în special spre fratele mai mare 
care terminase liceul militar şi era admis la Şcoala Navală de marină din 
Constanţa, explicându-le că numai în Ţară, în România îi aştepta viitorul. 
Greaua despărţire de plaiuri, de rude a continuat deoarece în drum spre 
Chişinău am trecut şi pe la bunicii din partea tatei. Aceştia rămâneau cu 
ceilalţi copii ai lor, cu toate că mai apoi soarta le-a fost tragică – unii au fost 
deportaţi în Siberia, iar alţii au murit”. 

La 19 septembrie, la trecerea Prutului, sovieticii i-au cerut să se 
întoarcă, însă aflându-se deja împreună cu familia, sub protecţia autorităţilor 
române, părintele s-a putut refugia. După câteva zile s-a prezentat la 
Arhiepiscopia Bucureştilor, de unde la 25 sept. 1940 a fost îndrumat spre 
Arhiepiscopia Craiovei pentru a fi reîncadrat ca preot. În ziua de 28 sept. 
ajunge la Craiova, iar două zile mai târziu este numit preot la filia Gaia din 
parohia Murgaşi – Dolj.8 Aici a fost foarte bine primit de către unul din cei 
mai cunoscuţi preoţi ai Olteniei – pr. Constantin Pârâianu, licenţiat în litere 
şi teologie (şi el victimă a regimului comunist), care s-a transferat în 1941 la 
parohia Hagi Enuşi din Craiova. 

După 22 iunie 1941, când România a intrat în război, părintele se 
reîntoarce în locurile natale. „Este martorul pogromului evreiesc (n.n. 
pogromul de la Iaşi) şi-i ajută pe aceştia cât îi stă în putinţă, în special cu 
hrană. Evreii adunaţi din ţară şi chiar din străinătate erau deportaţi la lagărul 
organizat în Râbniţa”, arăta fiica sa Eleonora Drăgan. 

Theodor Petcu revine la 1 oct. la parohia Stohnaia, dar două luni mai 
târziu se transferă la parohia Ţireni – Orhei unde va rămâne până în martie 
1944. Aici a predat şi religia elevilor din ciclul primar. În intervalul oct. 
1941 – mart. 1944, aşa cum rezultă din mărturiile unor contemporani şi din 
documente de arhivă, părintele Theodor Petcu ajută evreii aflaţi în lagărul de 
exterminare de la Râbniţa – Transnistria, precum şi romii deportaţi în 
Transnistria, dar şi ostaşii români răniţi pe front.  

În anul 1995, fiul părintelui Valerian Petcu care domicilia în 
Bucureşti descrie evacuarea liceelor „Vasile Lupu” şi „Maria Doamna” din 
Orhei, atunci când acesta era liceean la cursul inferior. Aici sunt amintiţi 
directorul V. Mahu, părintele Gherbanovschi de religie, Donţu - director  
adjunct, Brăteanu – limba latină, Gorceac – ştiinţele naturii, Navrot – limba 
franceză, Samaschievici – istorie, etc.9 

Ca urmare a înaintării trupelor sovietice în martie 1944 este obligat 
să revină în România şi din nou este numit preot paroh la parohia Murgaşi. 

                         
8 Anuarul Mitropoliei Olteniei Râmnicului şi Severinului pe anul 1940, Craiova, 1941, 
p. 801, nr. 53. 
9 MARIA CHIŞLARU, Paralele infinite în rev. „Lyceum”, publicaţie a Liceului Teoretic 
Orhei, nr. 3, 1995 aprilie, p. 1. 
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Aici la Gaia cu multă străduinţă reuşeşte să termine construcţia şi pictura 
noii biserici cu hramul „Sf. Mare Mucenic Dimitrie”, începute în 1932, 
biserică care este sfinţită la 26 oct. 1945 de către episcopul locotenent 
Athanasie Dincă-Bârlădeanul.10  

Din 1948 şi soţia sa Raisa devine învăţătoare şi profesoară la Gaia. 
Nici aici nu a fost lipsit de necazuri – în 1945 fiul cel mare Valerian, 
marinar, este luat prizonier de către sovietici, iar în 1946 se reîntoarce în 
România. Fiul cel mic, Iulian care era elev la Colegiul Naţional „Carol I” se 
îmbolnăveşte de T.B.C. osos, iar în 1948 pierde un picior, devenind invalid 
întreaga viaţă. Concomitent familia sa a intentat un proces statului român 
pentru recunoaşterea cetăţeniei sale, refuzând cetăţenia sovietică, deşi în 
mod normal era legal să li se recunoască calitatea de cetăţeni români. 

La 20 februarie 1949 a fost ridicat de miliţianul din Murgaşi, fiind 
îmbrăcat sumar în haina preoţească şi dus la Craiova. De la Craiova sub 
escorta Securităţii este transportat la Bucureşti şi Constanţa, iar de acolo este 
transferat în Uniunea Sovietică la Chişinău. Serviciile secrete sovietice i-au 
înscenat un proces unde martori au fost obligaţi să depună mărturie doi foşti 
servitori ai săi, în care a fost condamnat la 7 ani muncă forţată în Siberia. A 
fost acuzat de trădarea „patriei sale” URSS, deoarece se remarcase în lupta 
pentru unirea Basarabiei cu România şi, pentru că locuind pe malul 
Nistrului, „spionase” cele petrecute dincolo, în Transnistria sovietică.11 
După încheierea procesului părintele Theodor Petcu este deportat în Siberia, 
dar nici prin Crucea Roşie nu a putut să ia legătură cu familia, soţia Raisa 
aflând locul de detenţie de la o rudă din Basarabia. 

După biletele păstrate în căptuşeala hainei sale şi descoperite de fiica 
sa rezultă că a fost în următoarele lagăre siberiene de muncă: de la 1 feb. 
1951 la Coloana nr. 215/033. În perioada siberiană a detenţiei sale a 
cunoscut mai mulţi români basarabeni şi chiar din alte ţări (Vasile Gh. 
Roşca din Peresecina,  Gh. Demetriade din C. Lung – Muscel, Mitică Gane 
din Chişinău,  Alex. Ţiunelis – preot iezuit, Şt. Teodoru – preot catolic, Gh. 
Slobozeanu – din Ripiceni, Cernei din Bălţi, Alex. Matcovski – învăţător 
din jud. Bălţi, Alexei Bodrug – invalid din Condrăteşti jud. Bălţi, Atanasie 
Afta Iassievici – preot ortodox din Polonia, Maidan Petre Ion – din Cahul, 
Sârbu Ion – din Pănăşeşti, Marcenco Iosif – arhiepiscop de Tula, Simion 
Doibani din Orhei şi Mişa a Hovei Şilmann, din Rezina, Andronic Galin din 
Rezina, dar arestat în anul 1949 în Berlin, Tolea Şepcinski din Bălţi, arestat 

                         
10 ALEXANDRU -TOMA FIRESCU, IONUŢ – ADRIAN PĂTULARU, Biserici şi aşezări 
doljene – file de istorie, Ed. Mitropoliei Olteniei, p. 190. 
11 Arhivele Arhiepiscopiei Craiovei, dos. nr. 130, parohia Murgaşi – Dolj; vezi şi TOMA 
RĂDULESCU, „Petcu, Theodor”, în vol. Martiri pentru Hristos, din România, în perioada 
regimului comunist, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2007, p. 543. 
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în anul 1952 în Slatina, Leon Caraman din Step-Soci – Orhei, Valentin 
Malenchi din Horodişte – Orhei, preot Teodor Iurcu din Călăraşi). 

În brigăzile de muncă părintele a reuşit să facă parte dintr-un cor al 
celor deportaţi, să primească câte un colet de la rudele sale din Basarabia din 
care a împărţit de multe ori şi conaţionalilor săi, abia la 10 martie 1952 a 
primit o scrisoare recomandată din Ţăreni, dar a şi fost pedepsit cu carceră 
pentru că au fost ascunse în spălătorie două borcane de sticlă de către 
ajutorul său (era şef de baracă). Ca pedeapsă şi pentru condamnare (art. din 
C.P.) este trecut de la bucătărie din nou la brigada de muncă în mai 1952. La 
25 mai 1952 cu nădejdea în Cristos nota: „Doamne, Doamne, întăreşte-mă şi 
mai departe să pot suporta crucea, rânduită mie, nu depărta Mila Ta de la 
mine şi de la puişorii mei, pe care i-am lăsat în pribegie şi fără ajutoare 
pentru viaţă”. În toate locurile a dovedit a fi un om care a muncit la limita 
rezistenţei pentru a supravieţui, dar s-a îmbolnăvit grav, în special de 
plămâni. Deşi obţinuse datorită rezultatelor în muncă o reducere de 50 de 
zile a pedepsei, memoriul său adresat conducerii sovietice de eliberare pe 
caz de boală nu este aprobat. Puţin mai târziu la 9 dec. 1954 este operat la 
ceafă. 

În primăvara anului 1955 ca urmare a destinderii după moartea lui 
Stalin cetăţenii străini din lagăr au fost mutaţi într-altul şi anume lagărul nr. 
37 unde s-a întâlnit cu Pan Halippa şi col. Bădărău din Iaşi la 22 martie 
1955, iar la 3 apr. 1955 se afla la Reşotâi – Crasnoiarsc. De aici din lagăr în 
dec. 1955 a fost eliberat, iar în România a ajuns cu trenul abia la 28 mai 
1956 la Iaşi de unde expedia chiar din tren un bilet către familie prin care 
era anunţată de revenirea sa în patrie. Însă autorităţile române, la fel ca şi în 
cazul altor foşti deportaţi l-au trimis în detenţie la penitenciarul de la Gherla. 

În închisoarea de la Gherla, a continuat să slujească cauza bisericii 
prin rugăciuni şi diverse servicii făcute pentru folosul colegilor, fapte care 
au dus la condamnări cu izolarea şi sistarea alimentaţiei, şi aşa precare, pe 
lângă bătăi repetate. La 12 martie 1957, aflat în penitenciarul Gherla, 
părintele Theodor Petcu a trecut la cele veşnice.12 Soţia Raisa, a fost 
informată de deces abia în luna iunie, iar certificatul de moarte a fost 
eliberat abia la 13 dec. acelaşi an, cu diagnosticul „cancer al prostatei şi 
insuficienţă cardiacă”. În acelaşi an au mai trecut la cele veşnice Sabin 
Calotescu, Condurache Gheorghe, Traian Niţescu, Marius Grigore 

                         
12 CICERONE IOANIŢOIU, op.cit.,  P-Q, Bucureşti, 2006, p. 182, cu precizarea că nu a 
fost arestat la 21 aug. 1948 ci la 20 feb. 1949; O. ROSKE (coord.), op.cit., P,  Bucureşti, 
2001, p. 179, cu precizarea că în România a ajuns în mai 1956 nu în 1955 şi a decedat la 
scurt timp la 12 martie 1957; P. CARAVIA, V. CONSTANTINESCU, F. STĂNESCU, 
op.cit.,  p. 332; V. MANEA, op.cit., p. 193.  
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Condeescu, Teodor Mărgineanu, Alexandru P. Vlaicu, Nicolae N. Popa, 
Ioan I. Bobei, David T. Ciubara.13 
 În vara anului 1957 din iniţiativa părintelui Vasile Ţepordei şi a altor 
colegi basarabeni la Bucureşti s-a oficiat slujba de înmormântare cuvenită 
unui preot la care au participat pe lângă rude şi cunoscuţi, un număr mare de 
credincioşi. Abia în iulie 1961 Raisa Petcu a primit din partea M.A.I. 
lucrurile personale ale soţului său, printre care şi reverenda unde s-au găsit 
bileţelele amintite. 

Peste 30 de ani în 1987 cu ajutorul preoţilor  Zob şi I. Morar din 
Gherla în cimitirul oraşului s-a ridicat o troiţă în memoria părintelui 
Theodor Petcu, deşi nici până azi mormântul său nu a putut fi identificat.  

În ziua de 10 septembrie 1991 a început ridicarea monumentului 
martirilor de la Gherla „pentru ca poporul român să-şi pomenească, măcar 
acum, martirii ascunşi de regimul criminal” şi pentru „o lacrimă de 
recunoştinţă îndurerată, o floare de colţ şi o lumânare pentru fiecare”.14  
 Încheiem acest scurt şi modest excurs pentru cel care a fost martir 
pentru Hristos ca majoritatea ucenicilor săi cu un scurt citat edificator al 
fiicei sale Eleonora Drăgan – Petcu: „Este un caz, aşa zis „strigător la cer”. 
Un preot român este judecat de ruşi, apoi este eliberat şi trimis în ţara lui 
unde este trimis la închisoare şi moare, oare ce fapte grele a săvârşit el?.  
 A fost un mare naţionalist. Şi-a iubit Ţara. A educat copiii şi 
generaţii întregi de tineri din Basarabia unde s-a născut şi din Oltenia unde 
şi-a găsit refugiu într-un spirit de înaltă valoare morală şi naţională”.15 
    Documente 

1. 17 august 1919. Orhei. Adeverinţă prin care Raisa Sicinscaia a 
urmat cursurile pedagogice din Orhei. 

                  Direcţia cursurilor pedagogice din Orhei 
                                             Adeverinţă 
 Se adevereşte de noi că D-şoara Raisa Sicinscaia a audiat cursurile 
pedagogice din oraşul Orhei de la 1 iulie până la 15 August anul 1919 şi că a 
trecut cu succes examenul de Limba Română. 

                         
13PAUL GOMA, Monumentul martirilor din Gherla (1948-1964), în ziarul „România 
Liberă”, nr. 14.517/483 (Serie nouă), 1991, 11 septembrie, p. 5. 
14 IBIDEM. 
15 Mulţumim şi pe această cale doamnei Eleonora Drăgan-Petcu din Braşov care în anul 
2008 a pus aceste documente la dispoziţia tatălui meu, Toma Rădulescu – Craiova. 
Transcrierea bileţelelor  - după original – a fost făcută de Iulian, fiul cel mic al preotului 
Theodor Petcu. Biografia Pr. THEODOR PETCU reproduce în bună parte studiul nostru 
intitulat „File din suferinţa preoţilor basarabeni în secolul al XX-lea. Viaţa părintelui 
Theodor Petcu (1897-1957)”, în vol. Pătimitori şi pătimire în închisorile comuniste, Ed. 
„Reîntregirea” a Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Alba Iulia, Ed. Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 
Deva, 2015, p. 307-328.  
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 Directorul cursurilor Profesor Ioan R. Cazacu,  ştampila 
Inspectoratului şcolar Orhei, No 934, 1919, August 17. 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  

2. 30 septembrie 1919. Chişinău. Certificatul de absolvire al 
Seminarului Teologic din Chişinău de către Theodor Petcu. 

România Seminarul Teologic din Chişinău 
                 Certificat,      N. 800,  30 Septemvrie,  1919 
 Noi Rectorul Seminarului Teologic din Chişinău, certificăm că 
tânărul Teodor Petcu a absolvit cursurile acestui seminar în vara anului 
1919, obţinând la studii nota medie generală 7,96 (şapte şi 96/100).  
 Drept care i-am liberat presentul certificat în urma cererei sale 
înregistrată la N. 1160/919. 
                      Rector (ss) Econ. Victor Popescu     Secretar (ss) Ioan Chirilă 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  

3. 8 iunie 1920. Com. Ţahnăuţii – Orheiu. Ordin d e numire a pr. 
Theodor Petcu în postul de membru al comisiunii de control 
cerc. III, Orheiu. 

România Protopopul Cerc III, jud. Orheiu, N. 698. Anul 1920, Iunie, com. 
Ţahnăuţii. 
                              Cucernice Părinte, 
 Am onoarea a vă face cunoscut că Arhiepiscopia Chişinăului şi 
Hotinului prin ordinul din 26 mai a.c. sub N. 5307, a aprobat alegerea C.V. 
în postul de membru Comisiunei de control cerc. III, jud. Orheiu. 
                     Ştampila Protopopiatului Orheiu.   Protopopul cerc. III jud. 
Orheiu, preotul Gh. Caracicovschi. 
C.S. Cucernicului Paroh din parohia satului Stăhohnoia cerc. III jud. Orheiu, 
părintelui Teodor Petco. 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
4. 8 septembrie 1923 Orhei. Pr. Teodor Petcu este ales preot misionar şi 
membru în comitetul de control al cercului 3 pentru 3 ani. 
ROMÂNIA. PROTOPOPIA CERCULUI III  judeţul Orhei 
1923 luna septembrie ziua 8. No. 646. 
                                 Prea Cucernice Părinte, 
 În conformitate cu ordinul Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului, 
din 5 septembrie a.c. cu N. 13.326, am onoare a vă face cunoscut că s-a 
aprobat alegerea P.C. voastre la postul de Misionar şi membru în Comitetul 
de control al Cercului 3 jud. Orhei, pe timp de 3 ani înainte.  
 Ştampila protopopiatului. Protopopul cerc. 3 jud. Orhei, protoiereul 
Gh. Caracicovschi. 
P.C.S. Prea Cucernicului Paroh din parohia com. Stăhnoia cerc. 3 jud. 
Orhei, părintelui Teodor Petcu. 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
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5. 19 februarie 1924. Orhei. Adresă prin care Revizoratul şcolar al jud. 
Orheiu aprobă ca religia să fie predată la Şcoala Stohnaia de pr. 
Teodor Petcu. 
Revizoratul şcolar al judeţului Orheiu . N. 966, 19 Februarie 1924 oraşul 
Orheiu. 
                               Domnule Diriginte, 
 Vă rugăm să puneţi în vedere preotului paroh din comuna D-vos. 
Teodor Petcu că, conform ordinului Inspectoratului şcolar al Regiunei II 
Chişinău No. 10.813/924 este aprobat a preda religia în şcoala D-vos. Şi mai 
departe. 
           Ştampila Revizoratului şcolar Orheiu. Revizor şcolar N. Ionescu, 
Secretar Busnovschi. 
 D-sale Domnului Diriginte al Şcoalei Stohnaia. 
Rezoluţie cu cerneală neagră: N. 31. 11/III – 1924. În original preotului 
paroh Teodor Petcu – învăţătorului de religie şcoala Stohnaia 
Diriginte ss indescifrabil, ştampila şcolii din Stohnaia 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.   
6. 26 mai 1932. Rezina, jud. Orheiu. Certificat de naţionalitate al 
familiei preotului Teodor Petcu. 
Regatul României. Primăria comunei rurale Rezina judeţul Orheiu. No. 
1451, 1932, luna V, ziua 26. 
                                 CERTIFICAT  DE  NAŢIONALITATE 
Noi, Primarul comunei rurale Rezina, jud. Orheiu, atestăm că D-l Teodor 
Petcu de profesiune Preot din com. Rezina, jud. Orgeiu, născut la 17 – II – 
1897 în comuna Chiperceni, fiul lui Vasile şi al Zinovia, precum şi soţia 
Raisa, născută la 12 – IV – 1901 în com. Izvoara. 
 Copii lor: 
1. Valerian născut la 1 – VI – 1921 în com. Stohnaia, au naţionalitate 
română fiind înscrişi la No. 305 în registrul de naţionalitate pe satul 
Stohnaia întocmit în conformitate cu dispoziţiunile art. 53 şi următoarele din 
regulamentul privitor la constatarea naţionalităţii Române. Primar (ss) 
Pavlov       Secretar (ss) I. Burda 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
7. 14 mai 1940. Certificat de naţionalitate al pr. Theodor Petcu. 
Regatul României, Primăria com. oraşului Resina, plasa Resina, jud. 
Orhei , nr. 492, 14 maiu 1940. 
                                 Certificat de naţionalitate 
Noi, avocat Zahei Grigoriu, primarul comunei oraşului Resina din judeţul 
Orheiu, Certificăm: 
 a) că preotul Teodor Petcu, tatăl tânărului Iulian Petcu, este 
domiciliat în această comună, în suburbia Stohnaia de la an 1919, venind din 
comuna Bieşti jud. Orheiu; 
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 b) că nici unul nici altul n-au fost şi nu sunt supuşi altui Stat; 
 c) că este îndeobşte cunoscut ca român prin naştere; 
 d) că este înscris în listele electorale încă din anul 1919; 
  c) că este căsătorit cu Raisa Sicinschi îndeobşte cunoscută ca 
româncă prin naştere; 
 f) că preotul Teodor Petcu n-a fost condamnat la pedeapsă criminală 
sau pierderea drepturilor politice şi nici nu a pierdut calitatea de român prin 
vreuna din faptele arătate la art. 17 din Codul Civil; 
 g) că preotul Teodor Petcu este de profesiune preot-paroh şi are trei 
copii, după cum urmează. 
 1. Valerian,  născut la 1921 iunie 1 în vârstă de 19 ani şi 3 luni la 
Stohnaia 
 2. Eleonora, născută la 1927 maiu 10 în vârstă de 13 ani şi 3 luni la 
Stohnaia. 
 3. Iulian, născut la 1929 septembrie 2 în vârstă de 10 ani şi 11 luni la 
Stohnaia 
Din care toţi întreţinuţi de d-sa. 
Pentru care am eliberat prezentul certificat, conform cererii înregistrată la 
nr. 492 astăzi 14 mai 1940. 
             Primar, ss indescifrabil                     Secretar, ss indescifrabil. 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
8. 25 septembrie 1940. Adresă a Arhiepiscopiei Bucureştilor către 
mitropolitul Olteniei – Nifon Criveanu, prin care se solicită 
repartizarea pr. refugiat Teodor Petcu. 
Patriarhia Română                     Bucureşti 25 sept. 1940 
Sf. Mitropolie a Ungro -Vlahiei, Arhiepiscopia Bucureştilor, Secţia Adm. 
Bis. nr. 13.613/940 
    ÎNALT  PREA  SFINŢITE, 
 Cu frăţească dragoste avem onoare a Vă ruga să binevoiţi a aproba 
ca C. pr. Teodor Petcu refugiat de la parohia Stohnaia, jud. Orhei, să fie 
repartizat la una din parohiile din cuprinsul Sf. Mitropolii a Olteniei spre a fi 
utilizat ca preot refugiat, deoarece în Eparhia noastră nu mai avem locuri 
pentru a fi plasat. 
 Primiţi, Vă rugăm, Înalt Prea Sfinţite, ale noastre întru Hristos 
frăţeşti îmbrăţişări. 
Arhiepiscop şi Mitropolit,  
+ Veniamin (n.n. Pocitan- vicar patriarhal)   Consilier referent , Ec. C. 
Moisescu 
I.P.S. Sale,   Înalt prea Sfinţitului Mitropolit al Olteniei 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
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9. 28 septembrie 1940, Craiova. Adresă a Mitropoliei Olteniei, 
Râmnicului şi Severinului prin care preotul basarabean refugiat, 
Teodor Petcu, este repartizat la biserica din Murgaşi – Dolj. 
ROMÂNIA. Sfânta Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului. 
Arhiepiscopia Craiovei, No. 12.919  28 sep. 1940. 
                                     Cucernice Părinte, 
Ca urmare la cererea Cuc. Voastre, cu frăţească dragoste vă facem cunoscut 
că aţi fost repartizat pentru servire la Biserica Murgaşi jud Dolj pe lângă 
preotul respectiv, cu care veţi lua contact pentru cea mai deplină şi 
armonioasă colaborare pe tărâmul pastoral. 
 Consilier referent  Pr. M. Pâslaru. Ştampila Arhiepiscopiei Craiovei. 
Şeful Biroului Pr. I. M. Stoian 
Cu creionul adăugat de pr. Teodor Petcu: Cu No. 1366/944 de Protoieria I – 
Dolj am fost din nou utilizat la parohia Murgaşi. 
Cuc. Preot Teodor Petcu,  refugiat din Basarabia 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
10. 30.IX.1940. Dovadă de prezenţa pr. refugiat Teodor Petcu la 
Craiova. 
Chestura poliţiei municipiului Craiova 
    D O V A D A 
Preot Petcu Teodor de profesiune preot s-a prezentat la oficiul acestei poliţii 
şi a fost înscris ca refugiat din com. Stahonaia, judeţul Orhei. 
Şeful biroului siguranţei 
           Comisar, Grigorie Popescu 
S-a eliberat carnetul nr. 39.719 la 30.IX. 1940 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
11. 15 aprilie 1941. Adeverinţă cu privire la recensământul populaţiei 
din anul 1941 a preotului Teodor Petcu. 
ROMÂNIA. Recensământul general al României 1941. 
                                           ADEVERINŢA 
 D. Preot Teodor Petcu a făcut declaraţie, competând formularul 
REF, privitor la Recensământul populaţiei refugiate, sub nr. 102 al listei de 
gospodărie din satul Gaia, str. Gaia, Nr. 102, Judeţul Dolju. 
 Drept care i s-a eliberat prezenta, fiind obligat să se justifice cu ea în 
faţa autorităţilor, ori de câte ori i se va cere, spre a dovedi că este recensat. 
 Nr. Circ. IV; Nr. Sect. 94.  Data 15 Aprilie 1941. Recensor ss 
indescifrabil. 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
12. 10 iulie 1941. Adresă a serviciului misionar cu privire la activitatea 
pr. refugiat Teodor Petcu.  
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România Sfânta Mitropolie a Olteniei, Râmnicului şi Severinului, 
Arhiepiscopia Craiovei, Direcţia cultural-misionară, nr. 10.649, 10 iulie 
1941. 
Centrul parohial Murgaş-Dolj, nr. 151 din 12 iulie 1941. Am luat cunoştinţă. 
Întâi stătător pr. ic. C. Părăianu. 
                                           Prea Cucernice Părinte, 
 La raportul Nr. 107/941 cu frăţească dragoste vă facem cunoscut că 
am luat cunoştinţă cu plăcere, de munca şi interesul deosebit ce-l depuneţi 
atât P.Cuc. Voastră cât şi cuc pr. Teodor Petcu, secretar al acelui centru, 
activitate care este atât de necesară pentru clerici şi pentru credincioşi. 
 Pentru toate acestea, Vă aducem P.Cuc. Voastre şi cuc pr. T. Petcu 
cele mai călduroase mulţumiri cu îndemnul de a continua în felul acesta şi 
pe viitor. 
  Consilier referent,  ss pr. A. Scvoznicov    Şeful biroului, ss 
Eug. Agapiev 
 P. Cuc. Sale, P. Cuc. Icon. St. C. Pârăianu, Întâi- stătător al Centrului 
parohial Murgaş, jud. Dolj. 
 Centrul parohial Murgaş- Dolj 
 Prezenta copie fiind conformă cu originalul se atestă de noi. 
Întâi-stătător, iconom C. Pârăianu. 
Fond - arhiva personală Eleonora Drăgan-Petcu, Braşov. 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
Ediţie Ana-Maria Iancu, File din suferinţa preoţilor basarabeni în secolul al 
XX-lea. Viaţa părintelui Theodor Petcu (1897-1957), în vol. Pătimitori şi 
pătimire în închisorile comuniste, Editura „Reîntregirea” a Arhiepiscopiei 
Alba Iuliei, Alba Iulia, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, Deva, 2015, 
pp. 314-315.  
13. 6 august 1941. Caracterizarea pr. Teodor Petcu de către parohul 
parohiei Murgaşi, pr. Constantin Pârăianu. 
 Parohia Murgaş-Dolj , nr. 172 din 6 august 1941. 
    Adeverinţă 
 Subsemnatul preot C. Pârăianu, paroh al parohiei Murgaş din judeţul 
Dolj, adeveresc prin prezenta că preotul refugiat Teodor Petcu, utilizat la 
această parohie din 1 octombrie 1940, s-a asociat cu tot sufletul la opera de 
pastoraţie ce se îndeplineşte în ogorul parohiei Murgaş. A pregătit şi a 
condus corul parohial, cu care a stimulat puternic sentimentul religios al 
credincioşilor. Prin înţelepciunea şi blândeţea Cucerniciei Sale a câştigat 
respectul şi iubirea fruntaşilor din localitate şi a poporenilor. 
 Tot timpul am întreţinut legături frăţeşti şi am colaborat în perfectă 
armonie. 
 Paroh, iconom C.Pârăianu. 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
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Ediţie Ana-Maria Iancu, op. cit., p. 315, nr. 2.  
14. 28 martie 1944. Adresa Protoieriei jud. Dolj prin care pr. refugiat 
Teodor Petcu este repartizat la parohia Murgaşi. 
Protoieria jud. Dolj, Craiova, nr.1.366, 1944 martie 28 
   Cucernice părinte, 
 În conformitate cu ord. Sfintei Mitropolii nr.6.707/944, vi se trimite 
preotul refugiat Teodor Petcu, de la parohia Ţăreni-Orhei, repartizat 
provizoriu la parohia C.Voastre, cu care veţi servi împreună la biserică şi 
celelalte slujbe religioase.  
 Vă invităm a vă îngriji, împreună cu autorităţile comunale de 
încartiruirea şi buna primire a acestor preoţi nevoiţi să ia drumul pribegiei. 
 Vă facem călduros apel, ca până la încartiruirea într-o locuinţă 
deosebită să găzduiţi provizoriu, C. Voastră pe preot şi cântăreţi. 
 Protoiereu (ss) ic. Elefterie Marinescu 
Parohiei Murgaş, jud. Dolj 
Conform cu originalul, paroh pr. Nicolae Popescu 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
Ediţie Ana-Maria Iancu, op. cit., pp. 315-316, nr. 3.  
15. 5 octombrie 1944 Craiova. Adresă a Episcopiei Chişinăului prin 
care se solicită preotului Teodor Petcu achitarea cotizaţiei pentru Casa 
Clerului din Bucureşti, situaţia bunurilor de la biserica din Basarabia, 
locul unde ar dori să fie încadrat, dacă a fost încadrat.  
ARHIEPISCOPIA CHIŞINĂU  MUZEUL  ARHEOLOGIC  CRAIOVA  
nr. 4487  5 octombrie 1944. 
                              CUCERNICE PĂRINTE, DOMNULE CÂNTĂREŢ 
 Vi se trimite spre ştiinţă şi întocmai următoarele: 
I. Casa Clerului din Bucureşti cu adresa nr....../1944, ne înaintează borderoul 
de sumele ce urmează a vi se reţine din salar, pe lunile în restanţă, pentru 
cotizaţii sau împrumuturi. 
Astfel Dv. Urmează a vi se reţine cotizaţia lunară de 300 lei şi .....lei rata 
asupra împrumutului contractat. 
Cum însă această operaţie este greu de făcut acum, din cauză că carnetele 
sunt la posesori şi majoritatea sunt răspândiţi în diferite localităţi şi în 
diferite Eparhii, pe această cale vă invităm, ca până la rezolvarea definitivă a 
situaţiei clericilor refugiaţi, fiecare să aibă grijă de a trimite lunar direct 
Casei Clerului din Bucureşti cotizaţia respectivă, precum şi ratele de 
împrumut ce datorează. 
Este de prisos, credem, a mai insista că este, în primul rând, în interesul 
fiecăruia dintre Dv. ca ratele să fie cu exactitate achitate, spre a evita astfel 
reveniri inutile sau alte situaţii neplăcute. 
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II. Ne veţi înainta ca cu prima poştă un tablou, în două exemplare amănunţit 
şi complect, de toate bunurile ce aţi evacuat de la biserica Dv., menţionând 
cu grijă fiecare obiect, vase sfinte, arhiva, gestiunea, numerar sau efecte, etc. 
Pentru lipsa de exactitate sau date necompletate rămâneţi direct, personal şi 
exclusiv răspunzător. 
 III. Ne veţi înainta deasemenea, cu prima poştă, câte o declaraţie 
indicând localitatea de preferinţă (două-trei) unde aţi dori să fiţi încadraţi, 
aceasta pentru eventualitatea că Onor Ministerul ne va cere asemenea 
situaţie şi pentru a o avea gata la timp. Această măsură nu vă împiedică însă 
întru nimic de a vă îngriji şi personal de încadrare în locul ce vă convine. 
IV. De asemenea orice încadrare, transferare sau mutaţii de domiciliu ni le 
veţi comunica-imediat pentru a avea o evidenţă permanentă a clerului 
nostru. 
V. Carnetele de salarii ce se găsesc la sediul nostru, după încasarea 
salariului pe Septembrie, vi se va trimite la domiciliu, prin plic recomandat. 
     Consilier, pr. ec. Şt.N. Bolboceanu             Secretar, Diac. V. Măndoiu. 
16. 1 nov. 1944. Craiova. Adresa pr. Theodor Petcu prin care 
informează consilierul Arhiepiscopiei Chişinăului că nu posedă nimic 
din averea bisericii din parohia Ţăreni – Basarabia.  
1 noiembrie 1944. 
                        Prea Cucernice Părinte Consilier, 
 Cu onoare vă facem cunoscut, că am luat cunoştinţă despre ord. 
Circular nr. 4.487/944 în privinţa cotizaţiilor lunare la Casa Clerului 
Ortodox din România. Totodată vă aducem la cunoştinţă că n-am evacuat 
nimic din averea bisericii din parohia Ţăreni, jud. Orhei, unde am funcţionat 
ca preot paroh. Toată averea şi numerarul bisericii am predat epitropului 
Ştefan Cebotaru şi servitorului Auxentie Samuilă, iar conturile de gestiune 
pe exerciţiul 1943/44 şi bugetele pe exerciţiul 1944/45 le-am înaintat la 16 
martie 1944 protoieriei plăşii Resina. 
Anexez declaraţia unde doresc să fiu încadrat. 
           Preot Teod. Petcu 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
17. 6 martie 1945. Murgaş. Dovadă prin care se solicită preot Theodor 
Petcu să se prezinte la Comisia de repatriere. 
                                               Dovadă, 
 S-a depus la Postul cond. Murgaş carnetul de identitate No 
39.719/940 al Pr. Petcu Teodor şi familiei; pentru a se prezenta Comisiei de 
repatriere pentru control. Pentru care dau prezenta. 
                           Şeful postului  I. Mărculescu,  ştampila postului de 
jandarmi, 6.III.1945 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
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18. 22 iulie 1947. Adeverinţă a fostei Arhiepiscopii a Chişinăului 
privind activitatea pr. Teodor Petcu.  
ROMÂNIA COMISIUNEA DE LICHIDARE a fostei ARHIEPISCOPII A 
CHIŞINĂULUI Secţia Administrativă  Nr.120 din 1947 22 iulie 1947 
Craiova Muzeul Regional al Olteniei  
    C E R T I F I C A T 
 Având în vedere cererea, înregistrată la nr. 120 a cucernicului preot 
Teodor Petcu, refugiat de la parohia Ţăreni, jud. Orhei şi încadrat la parohia 
Murgaşi, jud. Dolj, prin care solicită un certificat de serviciu prestat în 
Arhiepiscopia Chişinăului, prin prezentul  
   C E R T I F I C Ă M: 
 că, după cum se constată din scriptele fostei Arhiepiscopii a 
Chişinăului, preotul Teodor Petcu a funcţionat în această Arhiepiscopie, 
având următoarele mutaţii:  
 Născut la 17 februarie 1897 în com. Chipercenii de Sus, jud. Orehei 
din părinţi cântăreţ Vasile şi Zenovia Petcu. La 1 iunie 1912 a absolvit 
Şcoala Spirituală din oraşul Chişinău.  
 La 14 iunie 1919 a absolvit Seminarul Teologic Superior cu X clase 
din oraşul Chişinău. 
  La 26 octombrie 1919 a fost hirotonit diacon, iar la 27 octombrie 
1919 a fost hirotonit preot şi pe data de 15 noiembrie 1919 numit în postul 
de paroh la biserica din parohia Stohnaia, jud. Orhei, cu ordinul 
Arhiepiscopiei nr. 12.982/1919, în care parohie a funcţionat neîntrerupt până 
la 28 iunie 1940, când s-a refugiat în ţară şi a fost utilizat la parohia Murgaş, 
jud. Dolj, cu ordinul nr. 12.919/1940. 
 La 1 octombrie 1941 a revenit la postul său din parohia Stohnaia, 
jud. Orhei. 
 În urma referatului Secţiei Administrative Bisericeşti a 
Arhiepiscopiei Chişinăului, aprobat de I.P.S. Arhiepiscop Locotenent 
EFREM, pe data de 1 decembrie 1941 a fost transferat în postul de paroh la 
biserica din parohia Ţăreni, jud. Orhei.  
 Onor. Minister al Culturii Naţionale şi al Cultelor a recunoscut 
această transferare pe data de 1 februarie 1942 prin decizia nr. 69.649/942. 
În parohia Ţăreni, jud. Orhei a mai funcţionat până în luna martie 1944, 
când din nou s-a refugiat în ţară şi a fost utilizat la parohia Murgaş, jud. 
Dolj, cu ordinul Protoieriei I-a Dolj nr.1.366/1944. Cu decizia nr. 
27.146/1946 a onor Minister de Culte, pe data de 1 iunie 1946 a fost 
încadrat în postul de preot ajutător la parohia Murgaşi, jud. Dolj, unde 
funcţionează şi în prezent. 
În tot timpul serviciului prestat în Arhiepiscopia Chişinăului s-a bucurat de 
purtări foarte bune şi nu  a suferit nici o pedeapsă disciplinară bisericească 
sau canonică. 
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 Concedii n-a avut. 
 În familie are soţie Raisa, născută la 12 aprilie 1901 şi trei copii 
VALERIAN, născut la 1 iunie 1921; ELEONORA, născută la 10 mai 1927 
şi IULIAN, născut la 2 septembrie 1929. 
 Pe timpul servit a fost salariat de Statul Român, după cum urmează:  
 De la 15 noiembrie 1919 până la 1 aprilie 1921 a primit câte 160 lei 
lunar salar de bază. De la 1 aprilie 1921 până la 1 octombrie 1921 a primit 
câte 300 lei lunar salar de bază. De la 1 octombrie 1921 până la 31 
decembrie 1929 a primit câte 350 lei lunar salar de bază. 
 Preot cu seminar X clase şi 2 gradaţii: 
 De la 1 ianuarie 1930 până la 1 ianuarie 1931 a primit câte 5.600 lei 
lunar salar brut. De la 1 ianuarie 1931 până la 1 ianuarie 1932 a primit câte 
4.920 lei lunar salar brut. 
 De la 1 ianuarie 1932 până la 1 aprilie 1933 a primit câte 3.110 lei 
lunar salar brut. De la 1 aprilie 1933 până la 1 decembrie 1934 a primit câte 
2.690 lei lunar salar brut. De la 1 decembrie 1934 până la 1 aprilie 1935 a 
primit câte 3.340 lei lunar salar brut. 
Preot cu seminar X clase şi 3 gradaţii: 
De la 1 aprilie 1935 până la 1 decembrie 1937 a primit câte 3.590 lei lunar 
salar brut. De la 1 decembrie 1937 până la 1 aprilie 1940 a primit câte 4.100 
lei lunar salar brut. 
Preot cu seminar X clase şi 4 gradaţii: 
De la 1 aprilie 1940 până la 1 aprilie 1941 a primit câte 4.500 lei lunar salar 
brut, după categoria XII-a de salarizare. De la 1 aprilie 1941 până la 1 
octombrie 1941 a primit câte 8.800 lei lunar salar bruto, conform grupei 
A.7.35. De la 1 octombrie 1941 până la 1 octombrie 1944 a primit câte 
9.500 lei lunar salar de bază, conform grupei A.7-bis, tip 34, categoria IV-a 
de salarizare. De la 1 octombrie 1944 a încetat de a mai fi salariat prin 
Arhiepiscopia Chişinăului şi a fost salariat prin Protoieria I-a, jud. Dolj, 
după locul de utilizare şi încadrare. Din salariul primit de la Stat pe tot 
timpul servit, de la 15 noiembrie 1919 şi până la 1 octombrie 1944, i s-au 
făcut regulat cuvenitele reţineri de 10% pentru Casa generală de pensiuni. 
Reţineri de 5% drept prima de asigurare, către Institutul general de 
asigurare, economie, credit şi asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor 
publici, i s-au făcut din salariul lunar de bază primit de la Stat astfel: de la 1 
octombrie 1941 până la 1 aprilie 1942 câte 475 lei lunar prin state de salar şi 
de la 1 aprilie 1942 până la 1 octombrie 1944 câte 475 lei lunar prin carnet 
individual de salar. 
Preotul Teodor Petcu la parohiile în care a funcţionat a activat cu mult 
succes pe tărâm bisericesc, cultural, naţional şi constructiv. A predat religia 
regulat în şcolile primare din parohiile Stohnaia şi Ţăreni. Pentru meritele 
câştigate, stăpânirea Eparhială, i-a acordat următoarele gratificări: cu 
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„Nabederniţă” la 5 decembrie 1922; cu „Scufie” la 26 iunie 1926; cu 
„Culion” la 2 ianuarie 1932 şi cu „Cruce aurită” la 22 septembrie 1936. 
Preoţia a avut-o şi o mare lucrătoare. 
Drept care i se eliberează prezentul certificat, spre a-i servi la trebuinţă şi 
care înlocuieşte orice alte acte ce i s-ar cere, având în vedere că cazierul cuc. 
Sale cu acte depuse la hirotonie şi numire a rămas pe loc în arhiva 
Arhiepiscopiei din oraşul Chişinău, care n-a fost evacuată în Ţară în luna 
martie 1944. 
CONSILIER REFERENT, diacon V.I. Măndaşi            Secretar, I. Platon 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
Ediţie Ana-Maria Iancu, op. cit., pp. 316-319, nr. 4.  
19. 9 noiembrie 1948, Craiova. Decizia civilă a Curţii Craiova cu 
provire la cei doi minori, fii ai familiei pr. Theodor şi Raisa Petcu. 
Dosar No 4062/948  
Curtea Craiova Secţia civilă Comercială  
                               Încheiere  No 5.297 
 Deciziunea Civilă No 346 
 Şedinţa publică din 9 Noiembrie 1948 
Preşedinţia D-lui Al. Ciocănescu Consilier. 
Consilier prezent d-l C. Vulcănescu. 
Ministerul Public reprezentat prin d-l Procuror Milan Ionescu. 
Grefier fiind D-l Nicolae Popescu grefier şef. 
                             x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x.  
 Pe rol judecarea apelului civil înreg. la No 6718/948. La apelul 
nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat:  
Apelanţii Eleonora Petcu şi Preotul Th. Petcu în calitate de tutore ambii în 
persoană şi asistaţi de dl avocat N. Popilian. 
 Procedura fiind complectă sau citit actele dosarului. Apelanta 
prezintă la dosar extractul de naştere din anul 1947 cum şi o copie care s-a 
oprit la dosar, iar origilalul i s-a înmânat cu o declaraţie că îndeplineşte 
condiţiunile cerute de legea No 162/947. 
 D-l avocat Popilian pentru apelanţi arată că întrucât s-a făcut dovadă 
că apelanta Eleonora Petcu era minoră la intentarea cererii cere admiterea 
apelului numai în ce priveşte pe acesta, declarând că nu mai stărue în ce 
priveşte pe copilul Valerian care este major. 
 D-l Procuror prin concluziunile puse arată că întrucât se face dovada 
că era minoră Eleonora Petcu la data introducerii cererei să se admită în 
parte apelul şi să se constate că şi acesta este cetăţean român. 
                                          Curtea deliberând 
 A pronunţat următoarea deciziune:  
Asupra apelului făcut de Eleonora Petcu şi de Preotul Th. Petcu acesta în  
caitate de tutore al primei apelante, domiciliaţi în comuna Murgaşi Judeţul 
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Dolj, contra sentinţei civile cu No 1229 din 19 Iunie 1948 a Tribunalului 
Dolj Secţia civilă. 
 Având în vedere actele dosarului, susţinerile apelanţilor şi 
concluziunile d-lui reprezentant al Ministerului Public. 
Având în vedere că prin menţionata sentinţă atacată cu apelul în discuţiune, 
se constată că s-a admis în parte acţiunea intentată de Raisa Petcu şi Preot 
Th. Petcu şi s-a constatat că atât numiţii, cât şi copilul minor Iulian din 
comuna Murgaş – Dolj, sunt cetăţeni români ai Statului Român în 
condiţiunile legii No 162/947 şi s-a respins ca nefondată cererea făcută de 
numiţii petiţionari pentru constatarea cetăţeniei române pentru copiii lor 
Valerian şi Eleonora. 
 Având în vedere că împotriva acestei şedinţe s-a declarat apel atât de 
Eleonora Petcu, cât şi de Preot Theodor Petcu în calitate de tutore. 
 Având în vedere că astăzi în instanţă a cerut a se constata că 
Eleonora Petcu era minoră şi deci greşit Tribunalul a respins cererea şi faţă 
de acesta, iar în ce priveşte pe copilul Valerian nu mai stărue întrucât era 
major. 
 Că deci urmează a se examina actele şi a se constata dacă aceasta era 
minoră şi dacă îndeplineşte condiţiunile cerute de legea 162/947. 
 Considerând că potrivit dispoziţiunilor art. 1 din legea 162/947 sunt 
cetăţeni români chiar dacă nu au îndeplinit formalităţile cerute de legile 
române toţi cei care la data de 27 septembrie 1930 aveau domiciliul pe 
teritoriul supus jurisdicţiei Statului Român precum şi cei care sunt născuţi 
din părinţi care la această dată aveau domiciliul pe teritoriul arătat mai sus 
cu excepţia celor prevăzuţi de aliniatele  a şi b din aceeaşi lege. 
 Că de asemenea potrivit dispoziţiunilor art. 3 din aceiaşi lege 
peroanele care au evacuat ori se evacuează din U.R.S.S. pe teritoriul 
României pot beneficia de dispoziţiunile acestei legi, în cazul când au avut o 
cetăţenie română la data de 28 Iunie 1940. 
 Având în vedere că din depoziţiunile martorului Fotescu Ion, audiat 
sub prestare de jurământ la Tribunal se constată că Raisa Petcu şi Preot Th. 
Petcu au locuit în Basarabia în comuna Isvoarele, Judeţul Orhei până la data 
de 28 Iunie 1940, când s-a evacuat şi că aceştia căsătoriţi legitim şi aveau 
cetăţenie română având şi copii Valerian născut în anul 1921, Eleonora 
născută în anul 1927 şi Iulian născut în anul 1929. 
 Având în vedere că petiţionarii au dat declaraţie înscrise în faţa 
Tribunalului ca la 28 Iunie 1940, au avut cetăţenie română. Că din 
depoziţiile martorului arătate mai sus rezultă că petiţionarii au trei copii: pe 
apelanta Eleonora, pe copilul Iulian şi pe cop. Valerian. 
 Că din extractul de naştere prezentat azi în instanţă rezultă că la data 
de 28 apr. 1948, când s-a introdus cererea de constatarea cetăţeniei române, 
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apelanta Eleonora, fiind născută la 10 Mai 1937, avea 21 de ani împliniţi 
deoarece cererea era admisibilă şi faţă de aceasta care era încă minoră.  
 Că deci fiind minoră cererea este admisibilă potrivit art. 4 alin. ultim 
din legea No 162/947 care prevede că pentru minoră vor face cererile 
reprezentanţii lor legali. Că în asemenea situaţiune şi faţă de cele expuse 
mai sus, apelul de faţă se priveşte fundate în parte şi urmează a fi admise în 
ce priveşte constatarea cetăţeniei române a apelantei Eleonora Th. Petcu  
 Pentru aceste motive  în numele legii  
                                           Decide: 
 Admite în parte apelul făcut de Eleonora Petcu din comuna 
Murgaşu, Dolj, contra sentinţei civile cu No 1229/948 a Tribunalului Dolj, 
Secţie Civilă pe care o reformează în parte şi în consecinţă: Constată că şi 
Eleonora Preotul Theodor Petcu născută în anul 1927, luna Mai 10 din 
comuna Murgaş – Dolj, este cetăţean român a Statului Român în 
condiţiunile legii 162/947. 
  Menţine celelalte dispoziţiuni din sentinţa apelată în ce priveşte 
cetăţenia celorlalţi şi respingerea cererii faţă de Valerian. 
 Dispune ca o copie după prezenta deciziune să fie înaintată primăriei 
comunei Murgaş – Dolj, pentru a o înscrie în registrul de naţionalitate după 
rămânerea ei definitivă.  
 Deciziunea cu recurs. 
 Dată şi citită în şedinţa publică azi la 9 Noiembrie 1948 în Palatul 
Justiţiei din Craiova. 
 (ss) Al. Ciocănescu 
 (ss) C. Vulcănescu 
                                            Grefier Şef   (ss) P. Pănescu 
Prezenta copie fiind conformă cu originalul se atestă de noi şi se trimite 
Primăriei Comunei Murgaş Dolj; pentru a fi înscrisă în registrul de 
naţionalităţi  
 Prim grefier (ss) indescifrabil 
Sfatul Popular Com. Murgaşu Raionul Bălceşti. 
Prezenta copie fiind conformă cu originalul, copie aflată la acest sfat se 
atestă de noi. 
Secretar I. D. Ionescu, ştampila comunei ,  3 timbre fiscale, N. 1550-1951 
August 22.  
Copie manuscris, Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov, 
fiica preotului Theodor Petcu.  
20. 7 decembrie 1948. Adresă a Arhiepiscopiei Craiovei de constatare a 
activităţii pr. Teodor Petcu din com. Murgaşi – Dolj. 
R.P.R SFÂNTA ARHIEPISCOPIE, secţia administrativă  Nr. 8.813 din 7 
dec. 1948 
                               Cucernice Părinte,  
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 Luând cunoştinţă din procesul-verbal încheiat de P.C. Consilier 
referent Gh. Bălana, cu prilejul inspecţiei făcute acelei parohii, în ziua de 9 
octombrie a.c., de concursul pe care-l daţi C. Preot paroh N. Popescu în 
activitatea rodnică ce o desfăşoară, precum şi de faptul că v-aţi încadrat în 
disciplina şi tradiţia bisericii oltene, cu părintească dragoste vă facem 
cunoscut că am luat act cu satisfacţie de aceste constatări notâdu-vă 
activitatea cu „foarte bine”. 
      Cu arhiereşti binecuvântări. 
  ARHIEPISCOP , Firmilian      Consilier referent , pr. Ilie D. 
Brătan 
 C. Sale,  C. preot Teodor Petcu – ajutător parohia Murgaş , jud. Dolj 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
Ediţie Ana-Maria Iancu, op. cit., p. 319, nr. 5.  
21. 8 Februarie 1949. Murgaş – Dolj. Adeverinză de vechime a 
învăţătoarei Raisa Petcu, soţia pr. TheodorPetcu emisă de Şcoala 
elementară Murgaş – Dolj. 
Raisa Petcu 
Învăţătoare: suplinitoare 
Şcola Elementară  cicl. II, com. Murgaş – Dolj 
            Raisa Petcu, născută în ziua de 13 Aprilie 1901 în com. Izvoarele 
jud. Orhei din părinţi Dumitru şi Elena Sicinschi, ambii de origină Română 
şi căsătorită cu preotul Teodor Petcu. 
 A urmat şi terminat şi Şcoala Eparhială de Fete din Chişinău în anul 
1918; a intrat în învăţământul primar cu gradul de provizoriu la 1 Noiemvrie 
1922 şi a urmat neîntrerupt această funcţie la şcoala primară din com. 
Stohnaia jud. Orhei până la 1 Ianuarie 1931 – data când a ieşit din 
învăţământ – caz de boală. 
 De la an 1931 şi până în prezent n-a fost în învăţământ.   
 N-a avut alte posturi sau funcţii, în afară de cele mai sus arătate, nici 
la Stat şi nici la vre-o instituţie particulară. 
 Până în prezent nu este înscrisă în sindicat. 
 N-a fost înscrisă şi nici n-a activat în vre-un partid politic până la 23 
August 1944. În prezent este înscrisă din an 1948 în U.F.D.R.  
                                      8 Februarie 1949    Raisa Petcu 
Original hârtie -Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov, 
fiica preotului Theodor Petcu.  
22. 21 februarie 1949. Craiova. Adresă a Arhiepiscopiei Craiovei prin 
care se solicită părintelui Theodor Petcu achitarea sumei de 1000 lei ca 
ajutor personal pentru cursurile de îndrumare ale preoţilor de la 
Institutul Teologic Universitar Bucureşti. 
R.P.R., Arhepiscopia Craiovei, No. 2858, 21 februarie 1949 
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                       PREA CUCERNICE  PĂRINTE, 
 În urma dispoziţiei I.P.S. Justinian, Patriarhul României, şi pe 
temeiul noului statut al Bisericii Ortodoxe Române, votat de Sfântul Sinod, 
a luat fiinţă la Institutul Teologic Universitar, din Bucureşti, cursurile de 
îndrumare pentru preoţimea din întreaga ţară, la care Sfânta Arhiepiscopie a 
repartizat o primă serie de 44 preoţi – întâi stătători şi protoierei. 
 Întrucât aceste cursuri reprezintă o necesitate individuală a preotului 
şi satisfacerea unei obligaţii legale – de care sunt legate încadrarea sa 
bugetară, precum şi promovarea de la o parohie la alta – cheltuielile de 
întreţinere la cursurile de îndrumare privesc pe fiecare preot în parte. Astfel, 
pentru prima serie aceste cheltuieli se ridică la suma de lei 15.000 de 
persoană, 
 Vă este cunoscut însă, din proprie experienţă că suma aceasta nu o 
poate acoperi un preot, dintr-o dată. Această greutate s-a observat şi la 
preoţii altor eparhii. Şi de acela s-a aplicat sistemul ajutorării reciproce; 
preoţii rămaşi acasă contribuind la ajutorarea cursiştilor, cu obligaţia ca şi 
aceştia, să ajute, la rândul lor pe viitorii cursişti.  
 În consecinţă, pentru uşurarea şi acoperirea cheltuielilor primei serii 
de cursişti, am hotărât să aplicăm şi noi sistemul de reciprocă ajutorare.  
Vă invităm deci să depuneţi în termen de 24 ore la Protoieria respectivă, 
suma de 1.000 lei, ajutor personal cunoscând că sustragerea de la această 
obligaţie de solidaritate frăţească constituie o lipsă de înţelegere şi o abatere 
de la spiritul statutului, care vor fi sancţionate. 
           Cu arhiereşti binecuvântări. 
 Arhiepiscop      Firmilian            Consilier referent     Fl. Mihăescu 
 Prea cucernicului paroh al parohiei  Murgaş – Petcu Tudor, Judeţul 
Dolj 
Original dactilo -Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov, 
fiica preotului Theodor Petcu.  
23. 19 iunie 1949. Sentinţa civilă nr. 1229/1949 privind recunoaşterea 
cetăţeniei române pentru pr. Petcu Teodor, Raisa Petcu şi fiul minor 
Iulian de către Tribunalul – Dolj, secţia civilă. 
Dosar nr. 3.446/949 
                               Tribunalul Dolj secţia civilă. Încheierea nr. 5580, 1949 
iunie 19 
   Sentinţa civilă nr.1229 
 Preşedenţia D-lui Gh. Dumbravă jude. Consilier 
Ministerul Public reprezentant prin D-l procuror M.Marinescu. 
Grefierul şedinţei fiind d-l M.C. Matei. 
La apelul nominal făcut, în şedinţă publică declarată camera de consiliu s-au 
prezentat petiţionarii, preot Theodor Petcu şi Raisa Petcu prin d-l avocat 
Popilian. 
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 Procedura fiind complectă s-au cetit actele cauzei după care, D-l 
avocat Popilian din partea petiţionarului ceru să se admită dovada cu 
martori, cu care să dovedească acţiunea, martori cu care a şi venit la proces 
stăruind în atitudinea lui. 
 D-l Procuror puse concluziuni pentru admiterea cererii. 
     T R I B U N A L U L 
 Având în vedere cererea petiţionarului de a i se admite proba cu 
martori pentru a-şi dovedi acţiunea, Tribunalul potrivit art. 5 din legea nr. 
162/947 găseşte proba cu martori admisibilă şi urmează a se încuviinţa. 
 S-a introdus în şedinţă martorul Fotescu Ion propus de către 
petiţionar şi audiat de către acest tribunal sub prestare de jurământ pe sf. 
cruce de a cărui depunere s-a luat notă separat. 
 D-l avocat Popilian din partea petiţionarului declară că îşi rectifică 
acţiunea în sensul că a cerut constatarea calităţii de cetăţean român şi pentru 
copiii majori şi ceru admiterea cererii. 
 D-l procuror puse concluziuni pentru admiterea cererii în ce priveşte 
pe petiţionari şi copiii minori, iar în ce priveşte copiii majori ceru 
respingerea acţiunei. 
 Tribunalul deliberând a pronunţat, următoarea sentinţă. 
 Având în vedere cererea făcută de petiţionarii, Raisa Petcu şi preot 
Theodor Petcu din com. Murgaş jud. Dolj prin petiţiunea înreg. la nr. 9.596 
din 29 aprilie 948, prin care cere ca în conformitate cu dispoz. Legii nr. 
162/947 să li se constate calitatea de cetăţean român atât lor cât şi copiilor 
lor anume, Valerian, Eleonora şi Iulian Petcu. 
 Având în vedere actele cauzei susţinerilor părţilor prin avocatul lor şi 
concluziunile D-lui procuror. 
 Considerând că potrivit disp. art. 1 din legea nr. 162/947 sunt 
cetăţeni români chiar dacă nu au îndeplinit formalităţile cerute de legile 
române toţi acei care la data de 27 septembrie 1930 aveau domiciliul pe 
teritoriul supus jurisdicţiei statului român, sau care s-au născut înainte de 
această dată pe sus numitul teritoriu, precum şi cei care sunt născuţi din 
părinţi care la această dată aveau domiciliul pe teritoriul arătat mai sus cu 
excepţia celor prevăzuţi de aliniatele a şi b din aceiaşi lege. 
 Că de asemenea potrivit dispoz. art. 3 din aceiaşi lege, persoanele 
care s-au evacuat ori se evacuează din U.R.S.S. pe teritoriul României pot 
beneficia de dispoziţiunile acestei legi, în cazul când, au avut cetăţenia 
română la data de 28 iunie 1940. 
 Având în vedere că petiţionarii în dovedirea acţiunii lor au propus ca 
martori pe Fotescu Ion şi care fiind audiat de acest tribunal sub prestare de 
jurământ pe sf. cruce a declarat că petiţionarii au locuit în Basarabia în 
comunele Izvoarele jud. Orhei până la data de 28 iunie 1940 când s-au 
evacuat cu care ocazie au pierdut şi actele. 
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 La această dată aveau cetăţenia română. Soţii sânt căsătoriţi legitim 
şi au pe copii, Valerian născut în anul 1921; Eleonora născută în anul 1927; 
Iulian născut în anul 1929. 
 Având în vedere că petiţionarii au dat declaraţie înscrisă susţinută şi 
azi verbal în şedinţa publică de la data de 28 iunie 1940 au avut cetăţenia 
română şi că s-au evacuat din Basarabia. 
 Că din depoziţia martorului mai rezultă că, petiţionarii au trei copii, 
dintre care Iuliana în etate de 19 ani, Valerian în etate de 27 ani şi Eleonora 
de 21 ani. 
 Că în ce priveşte copilul minor Iulian cererea pentru constatarea 
cetăţeniei române este făcută de către petiţionar, întru-cât acesta este minor, 
iar în ce priveşte cererea pentru constatarea cetăţeniei române pentru copiii 
Valerian şi Eleonora, această cerere trebuie făcută de către aceştia, care sunt 
majori, iar nu de către părinţii lor întru-cât ei trebuiau să se prezinte în 
instanţă şi să-şi susţină cererea pentru constatarea calităţii lor de cetăţeni 
români. 
Că de asemenea art. 4 al aliniatului din legea 162/1947 prevede că pentru 
incapabil cererile se vor face de reprezentanţii legali, ori legiuitoriu prin 
cuvântul incapabil a înţeles că acestea sunt cei puşi sub interdicţie, sau 
consiliu judiciar şi minori ori în speţă copiii Valerian şi Eleonora fiind 
majori au dreptul de a-şi exercita singuri drepturile lor civile. 
 Că aşa fiind cererea petiţionarului urmează a fi admisă. În parte a 
constata calitatea lor de cetăţeni români precum şi a copiilor lor minori 
Iuliana, întrucât intră în excepţiunile prevăzute de aliniatul A şi B din art. 1 
şi 2 din legea nr. 162/947, şi a respinge cererea pentru constatarea cetăţeniei 
copiilor lor, majorii Valerian şi Eleonora. 
 PENTRU ACESTE  MOTIVE  ÎN NUMELE  LEGII  
HOTĂRĂŞTE: 
 Admite în parte acţiunea de faţă şi constată că petiţionarii preot 
Theodor Petcu şi Raisa Petcu precum şi copilul lor minor Iulian, din comuna 
Murgaşu – Dolj, sunt cetăţeni români ai Statului Român în condiţiunile legii 
nr. 162/947. 
 Respinge ca nefondată cererea făcută de petiţionari, pentru 
constatarea cetăţeniei române pentru copii lor majori, Valerian şi Eleonora. 
 Dispunem ca o copie după prezenta sentinţă să fie înaintată primăriei 
Murgaşu- Dolj, pentru a înscrie în registrul de naţionalităţi, după rămânerea 
ei definitivă. 
 Sentinţa cu apel. 
 Dată şi citată în şedinţă publică declarată camerei de consiliu azi la 
19 iulie 1948, în Palatul Justiţiei din Craiova str. Cuza Vodă nr. 31. 
Ss Gh. Dumbravă                            Grefier, (ss) M.C. Matei 
 Grefa Tribunalului Dolj, secţia civilă. 
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 Prezenta copie conform cu originalul ataşată în dosarul acestui 
tribunal cu nr. 4.446/948 se atestă de noi. 
 Grefier, (ss) indescifrabil. 
 Comitetul provizoriu al com. Murgaş, Dolj. 
 Prezenta copie conf. cu originalul care este la dosar înregistrat sub. 
Nr. 932 din 13 sept. 1949. 
 Preşedinte,  ss indescifrabil          Secretar, ss indescifrabil 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
Ediţie Ana-Maria Iancu, op. cit., pp. 319-322, nr. 6.  
 24.  1.II.1951 – 17.IV.1955. Bileţele-jurnal întocmite de pr. Teodor 
Petcu în timpul detenţiei în Siberia. 
1.II.1951 – Transferat la coloana 215/033 
16.III.1951 – Trecut din brigada 16-a la brigada a 6-a şi numit ca 
„dnevalnâi”. 
18.III.1951 – Am început să iau parte în corul C.V.C 
7.IV.1951 – Am primit veste că mi-a sosit un colet poştal. 
12.IV.1951 – Am primit coletul trimis de Ştefan Feod. Ciobotaru ş.a. din 
Ţarevca; mi-au trimis: zahăr, tutun, slană, unt cu miere, foiţă de fumat, 4 
c.p. şi ceva „pleanc”. D-zeu să le răsplătească înmiit acest bine. 
28.V.1951 – Am primit prima scrisoare în lagăr de la M.F. Mălai. 
29.V.1951 – Tot de la ea am primit un colet cu: slănină f. bună, mahorcă, 
fructe uscate, tăiţei, bucăţi de cozonac, ceapă, usturoi ş.a. am dat câte ceva 
la moldovenii din lagăr şi toţi au mulţumit cu lacrimi în ochi. D-zeu s-o 
întărească în singurătatea ei şi s-o învrednicească să-şi vadă copiii şi nepoţii. 
5.VIII.1951 – Lucrător în bucătărie. 
15.X.1951 – Iarăşi „dnevalinâi şef” în baraca nr.2 – secţia 2. 
                             X                          x                                x 
19.I.1952 – „Dnevalinâi şef” în baraca nr.3. 
10.III.1952 – Am primit scrisoare recomandată din Ţăreni. 
3-6.V.1952 – Am stat la carceră pentru gaura ce s-a aflat în spălătorie şi în 
ea s-au găsit două borcane de sticlă, ascunse acolo de ajutorul meu. 
6-10.V.1952 – „Dnevalinâi” la bucătăria individuală a lagărului. După 
10.V.1952 am trecut iarăşi la brigadă. În coloana 033 am cunoscut pe: 
 - Vasile Gh. Roşca din Peresecina 
 - Gh. Demetriade din C. Lung – Muscel 
 - Mitică Gane din Chişinău 
 - Alex. Ţiunelis – preot iezuit 
 - Şt. Teodoru – preot catolic 
 - Gh. Slobozeanu – din Ripiceni 
 - Cernei               - din Bălţi 
 - Alex. Matcovski – învăţător din jud. Bălţi 
 - Alexei Bodrug – invalid din Condrăteşti jud. Bălţi. 
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 Doamne, Doamne, întăreşte-mă şi mai departe să pot suporta crucea, 
rânduită mie, nu depărta Mila Ta de la mine şi de la puişorii mei, pe care i-am 
lăsat în pribegie şi fără ajutoare pentru viaţă. (25.V.1952) 
19.VII.1952 – Numit ca supraveghetor în sufragerie. 
2.IX.1952 – Dnevalinâi de noapte în baraca nr. 5 pentru două zile. Iulică!!... 
Tăticu tău din depărtata şi blăstămata Siberie, te felicită de ziua ta !! Mare 
greutate apasă pe suflet şi nu prevăd nici un sfârşit. 
10-11.XII.1952 – M-am visat într-un sat necunoscut, în care pare că am mai 
locuit, în casa parohială, soţia spăla ceva, iar eu eram îmbrăcat în caftan şi 
reasă albă. La un moment m-am văzut cu mâinile pline de sânge înghimpate 
în sârmă ghimpoasă. Nu mă dureau, iar sângele curgea abundent. 
                            X                         x                              x 
6.IV.1953 – Am primit din Ţăreni un pachet cu tutun, o bucăţică de slănină 
şi ceva copturi, la care a luat parte şi Maşa Rotaru. Am primit şi scrisoarea. 
Am cunoscut: 

- Atanasie Afta Iassievici – preot ortodox din Polonia 
- Maidan Petre Ion – din Cahul 
- Sârbu Ion – din Pănăşeşti 
- Marcenco Iosif – arhiepiscop de Tula. 

26.IV.1953 – Scos din serviciul bucătăriei – cauza: Art. pt. care sânt judecat. 
4.V.1953 – Transferat din brigada 17 în nr. 14, care umblă la lucru, 
transportând bârne dintr-un loc în altul. 
10.V.1953 – Leostea – păpicu îţi trimite salutări de ziua naşterii tale. Astăzi 
mă doare grozav plămânul drept. 
6.VIII.1953 – Mare întristare a venit pe suflet cu ocazia zilei de azi. În 
lagărul nostru a mai venit Simion Doibani din Orhei şi Mişa a Hovei 
Şilmann, din Rezina. 
 Andronic Galin din Rezina, dar arestat în anul 1949 în Berlin. 
 Tolea Şepcinski din Bălţi, arestat în anul 1952 în Slatina. 
 Leon Caraman din Step-Soci – Orhei 
 Valentrin Malenchi din Horodişte – Orhei 
 Preot Teodor Iurcu din Călăraşi 
            X                  x                    x 
21-22.II.1954 – Am visat că papa mi-a dat o cojocică, ce - a mai rămas din 
lucrurile împărţite celorlalţi copii, dar singur umbla în „cordâ” şi m-am 
înţeles cu el să mă duc la el în ospeţie la Sf. Petru. 
1.VI.1954 – Dragă Valerică, papa îţi doreşte mulţi ani fericiţi. Fii sprijinitor 
fraţilor şi mamei tale !!. Eu la 30.V.54, am primit din Ţăreni un colet, din 
care voi serba ziua ta, dar mai ales am aflat, că voi sânteţi toţi sănătoşi şi 
mult m-am bucurat. 
20.VII.1954 – Astăzi în ziua de „Sf.Ilie”, am mâncat miere de albini, trimisă 
de ţareuceni. Ieri brigada noastră nr. 14 (de invalizi) a fost contopită cu 
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brigada nr. 3 (lucrătoare). Nu ştiu cum voi rezista la lucru, cu puterile mele 
bătrâneşti. Doamne, întăreşte-mă şi vindecă durerea sufletului meu, care este 
mult zdruncinat şi întristat. Să zvoneşte, că pe bătrâni şi neputincioşi o să-i 
amnistieze...dar eu nu cred...văzând purtarea faţă de noi. Numai prin o 
minune îmi pot vedea pământul Ţării şi pe cei dragi sufletului meu. 
8.VIII.1954 – Astăzi am scris o C.P. la Cilibia prin Crucea Roşie. Poate de 
data asta voi avea noroc, căci la două scrisori precedente, n-am nici un 
răspuns. N-am cerut nimic, am ce-mi trebuie, afară de sănătate. Din 
septembrie 1953, primesc o mică plată pentru lucru depus care variază 20-70 
ruble pe lună, dar n-am ce cumpăra din „Larioc”. 
2.IX.1954 – Scumpul meu Iulică, de ziua naşterii tale, îţi doresc din tot 
sufletul toate cele bune. Peste trei zile mămica îşi aminteşte ziua 
onomastică. Foarte mult doresc să văd pe voi toţi, dar numai atât. Viaţa a 
început să-mi devie indiferentă, nu mă interesează nimic, mă simt obosit. 
29.IX.1954 – Dragă Raicica!.. 35 ani în urmă ne-am unit vieţile noastre; câtă 
speranţă şi credinţă aveam pentru viitor şi cât de greu sântem încercaţi!! Îmi 
pare rău că noi nici n-am trăit împreună. Te rog sufleteşte şi cu lacrimi, 
iartă-mă de suferinţele ce ţi le-am adus în viaţa conjugală. Te văd în vis 
mereu. Am primit răspuns de la tine de la 2.VIII prin Crucea Roşie, m-am 
bucurat mult, că sânteţi sănătoşi şi lucraţi. Mie mi-au scăzut 50 zile pe lunile 
iulie-aug. 1954, considerate ca „zacioturi” pentru silinţă la lucru. 
26.X.1954 – Astăzi stau acasă la repetiţie corală. Am primit scrisoare din 
Găleşti – cu veste despre moartea Larei Bocancea. Am primit pentru muncă 
pe luna septembrie 75 ruble. Am trimis petiţie pentru graţiere la „Bepxobн 
Cyg.” Doamne!.. Câte amintiri pentru ziua de azi. Ziua Hirotoniei mele în 
treapta de diacon, călătoriile la Bieşti de ziua papei, operaţia lui Iulică, 
hramul bisericii din Gaia, cu sărindare ş.a. 
Doamne!.. întăreşte-mă, păzeşte-mă şi mă miluieşte. 
9.XII.1954 – Astăzi mi-a ajutat Domnul şi Sf. Ierarh Nicolae, să operez 
„modva” de la ceafă. Operaţia a trecut uşor şi eu mă simt bine. Am primit 
scrisoare de la Găleşti recomandată. Am primit pentru muncă pe octombrie 
122 ruble. Doamne, întăreşte-mă şi mai departe să-mi duc calvarul vieţii. 
   X                 x                     x 
10.I.1955 – Am primit recomandată din Ţăreni, cu multe veşti triste – 
moartea lui Zubcic. Îngreuiat îmi este sufletul!! 
20.I.1955 – Am primit un colet cu fructe şi zarzavat din Găleşti. Ce frumos 
şi drăguţ gest din partea Marusei. Doamne, întăreşte-i şi-i mângâie 
singurătatea ei, miluieşte-o şi-i iartă păcatele. Eu greu şi întristat mă 
chinuiesc. 
11.III.1955 – Astăzi a sosit dispoziţiune ca să fie ridicaţi din acest lagăr toţi 
supuşii străini, între care am căzut şi eu. Doamne, oare încotro ne vor mai 
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duce şi ce va fi cu noi?!.. Am primit o recomandată din Ţăreni, cu fotog. lui 
Iulică cu puişorul lui. Câte amintiri şi emoţii!!.. 
22.III.1955 – Am sosit în lagărul nr.37 – Intensiv se poartă vorba, că supuşii 
străini vor fi trimişi în ţările lor. Aici am văzut pe Pan Halipa şi col. Bădărău 
din Iaşi. Îmi revăd bagajul şi-l reduc pentru uşurinţă la drum lung, lăsând 
prisosul lui Al. Bodrug din Condrăteşti. 
17.IV.1955 – Al şaptelea Paşti petrecut în dureri groaznice morale. Din 3.IV 
ne aflăm la în Reşotâi – Crasnoiarsc, în închisoare tranzitorie (nеpeciлka). 
Închisoarea şi condiţiile de viaţă sânt groaznice. Sântem mai mulţi români: 
L-am întâlnit pe păr. Gh. Harghel. Din mai multe părţi sosesc supuşi străini. 
În prezent ne-am adunat vre-o 700 inşi. Doamne, fereşte-ne de vre-o 
molimă, care în condiţiile noastre, ar face mari ravagii. 
10.V.1955 – Astăzi am scris Larei, felicitând-o cu ocazia naşterii. Sinţindu-
mă bolnav, m-am dus la doctor, care a constatat la mine nereguli în băşica 
udului. Mi-a propus să merg la spital. M-am unit. Mă duc – poate mă voi 
face bine, căci mult sufăr, sau poate se va scurta calea suferinţelor.   
Doamne!.. îndură-Te, să-mi văd Ţara şi puişorii!!. 
Ediţie Ana-Maria Iancu, op. cit., pp. 322-327, nr. 7. Fond – arhiva personală 
Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
Notă  
 Biletele care au fost ascunse între stofa şi căptuşala reverendei 
preoţeşti, descoperite în anul 1961. 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
25. 16 mai 1954, U.R.S.S., Carte poştală adresată de pr. Th. Petcu 
părintelui paroh Constantin Pârăianu de la biserica „Toţi Sfinţii” Hagi 
Enuşi, str. Cuza Vodă, nr. 67. 
                                                                                                      16 Mai 1954 
                          Mult stimate păr. Constantin, 
 Cred că cunoaşteţi adresa a vreunuia din familia mea. Rog trimiteţi 
această c. poştală prin care le fac cunoscut că sunt viu şi-i rog să-mi scrie 
câteva cuvinte despre viaţa lor. De asemenea să-mi comunice adresa lor. 
                       Hristos a Înviat! 
 Cu toată stima preot Teodor Petcu. 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.    
26. 2 august 1954, U.R.S.S. Carte poştală în limba rusă (rezumat) 
adresată de pr. Th. Petcu soţiei sale Raisa Petcu, domiciliată la Sibiu, 
str. Goethe, nr. 2, referitoare la locul unde se află membrii familiei Lora 
Godacu. 
          Toţi membrii familiei sunt liberi, ea învaţă în Bucureşti la Şcoala 
tehnică în internatul de pe str. Lucaci, nr. 98, r. Tudor Vladimirescu. Valea 
s-a stabilit la Constanţa şi locuieşte pe str. Horia, nr. 3. Iuliu este internat la 
sanatoriul Baloteşti, raion Snagov – Bucureşti, Lora s-a stabilit la Sibiu.                         
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Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.   
27. 23 octombrie 1955. U.R.S.S. Carte poştală adresată de pr. Theodor 
Petcu fiului său Iulian la sanatoriul Baloteşti, oraş Snagov, reg. 
Bucureşti.  

                                                                                           23 octob. 1955  
                                          Dragă Iulea cu tot familionul,  
 Comunic că sunt viu şi sănătos. Am scris la toţi în mai multe rânduri 
şi n-am nici un răspuns. Cu viaţa o duc foarte bine. Mi-e dor de voi. Sper în 
o apropiată revedere. 
 Răspunde unde se află mama deoarece n-am nici un răspuns de la ea 
din Bucureşti. Poate şi-a chimbat domiciliul.  
 Vă cuprind pe toţi cu mult dor şi drag.  Papa.                                                       
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
28. 21 ianuarie 1956. U.R.S.S. – lagăr, Carte poştală adresată de 
părintele Theodor Petcu fiului său Iulian, internat la sanatoriul 
Baloteşti – Snagov, reg. Bucureşti. 

21 Ianuarie 1956 
                                         Dragă Iulea, 
 Sunt viu şi sănătos. Mă aflu în drum spre voi. Nu ştiu precis data 
sosirii. Am scris la Bucureşti la adresa indicată de mama, dar până în 
prezent n-am nici un răspuns. 
 Răspunde imediat, arătând adresele tuturor. 
 Vă cuprind şi cu mult dor vă sărut pe toţi. 
                                                Papa 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.   
29. 9 martie 1956. U.R.S.S. Carte poştală adresată fiicei sale Eleonora 
Ciobanu din Sibiu, str. Goethe, nr. 2.                          

                                                                                                9 Martie 1956 
                                     Dragii şi doriţii mei. 
 Mult mă miră tăcerea voastră. N-am de la voi nici o veste. Aş avea 
nevoie de adresele voastre recente. Nu sunt prea sănătos. 
 Vă cuprind şi sărut pe toţi cu mult dor şi drag.  Tăticu 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.   
30. 6 aprilie 1956. U.R.S.S. Carte poştală. Scrisoare adresată Mariei 
Popescu din Bucureşti, str. Dr. Nicolae Tomescu, nr. 18, ap. A, pentru 
familia pr. Theodor Petcu. 

                                                                                            6 Aprilie 1956 
                                 Scumpii şi doriţii mei soţie şi copii, 
 Am primit cartea poştală din 14. II şi scrisoarea din 16. II a.c. Mă 
bucur mult că sunteţi sănătoşi. Eu cu nerăbdare aştept momentul când voi 
porni spre voi. Depinde de Guvernul Român când va trimite avizul asupra 
personalităţii mele. 
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 Domnul să ne aibă în grija Sa. 
            Vă cuprind şi sărut cu mult dor şi drag.  
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.  
31. 24 aprilie 1956. U.R.S.S. Scrisoare adresată familiei sale de către pr. 
Th. Petcu. 
                                 Dragilor şi mult doriţilor rudenie,  
 În primul rând cred că aceste rânduri vor ajunge la acel timp când 
creştinii să salută c-un anumit salut – de aceea şi eu vă cuprind călduros şi 
vă urez: ”Hristos a înviat”. Vă doresc, poate cu inima cam întristată, dar cel 
puţin cu posibilităţi materiale cât de neînsemnate – să petreceţi zilele cu 
bine, apropiindu-vă de hotarul vieţii pământeşti.  
 Mulţumesc lui Dumnezeu,  că sunteţi cu toţii sănătoşi. Şi eu stau cu 
gândul mereu la voi, îmi amintesc de toţi, numai nu ştiu cum să-i pomenesc 
pe ginere şi noră. Din fotografii am ceva ideie de ei. Să trăiască şi eu le 
doresc o viaţă lungă şi liniştită. 
 Eu v-am scris mereu pe adresa Lucaci. Cauzele neprimirii scrisorilor 
nu le pot explica. De la voi am primit şi scrisoarea recomandată din 16. II 
cor. Cu lumânările din Gaia cum a rămas? Au fost vre-o 6 kg şi ceva şi toate 
au fost cu proprietatea mea. Poate v-ar prinde bine. Pe vrmuri erau vre-o 
5.000 lei. Meseria ce am avut-o, mai rentează în prezent? Cum staţi cu 
pensiile?  
 Scriţi de toate. Privi scrisul vostru, aevea vă văd pe voi.  
 Vă cuprind pe toţi şi vă sărut cu mult dor şi drag. Ticăle. 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.   
32. 23 mai 1956. U.R.S.S. Scrisoare adresată familiei sale de părintele 
Theodor Petcu prin care anunţă venirea sa în România. 
                                                                                                    23 Maiu 1956 
                                        Scumpii mei, 
 Am primit scrisoarea din 13 Maiu cr. N-am răspuns imediat pentru 
că am aşteptat plecarea. Şi iată că astăzi ni s-a anunţat plecarea. Plec în 
formă de predat Guvernului. Asta înseamnă că încă mai au de răfuială cu 
mine. Îmi pare că n-am să pot să iau contact cu ai mei.  
 Vă mulţumesc din suflet pentru tot sprijinul moral şi material ce l-aţi 
făcut cu mine. Dumnezeu să vă răsplătească cu bine. Complimente tuturor 
rudelor şi cunoştiinţelor. Eu de altfel nu mă simt bine. Am ieşit din spital că 
să plec la drum.  
Pe unchiul Dimitrie îl mulţumesc deosebit pentru încurajare, să le dea 
Domnul mângâiere în toate zilele vieţii lor. 
Multe complimente lui unchiul Stepan, Varvara şi Ion. 
 Vă îmbrăţişez cu mult dor şi speranţă. 
                             Fedea  
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.                                             
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33. 28 mai 1956. Iaşi. Scrisoarea părintelui Theodor Petcu adresată 
soţiei Raisa. 

                                                                                    28 Maiu ‘56 
                                                  Dragă soţie, 
 M-a ajutat Dumnezeu de am ajuns până la Iaşi. Din colegii sosiţi, trei 
suntem cu predare, adecă Guvernul trebuie să decidă soarta noastră. Mă simt 
slab şi obosit, totuşi sper că ne vom revedea. Mă grăbesc.  
                                   Te sărut Fedea 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.    
34. Ante martie 1957. Scrisoare adresată de pr. Teodor Petcu 
prietenilor şi cunoscuţilor săi. 
                      Dragii şi doriţii orieteni şi cunoscuţi, 
 Nu de mult v-am scris şi vă scriu destul de des. Nu ştiu care este 
cauza, că nu putem face legătura. Voi cred că nu primiţi scrisorile mele, căci 
eu n-am nici un răspuns de la voi. Am primit câteva rânduri scrisă de 
micăle, dar cred că este insuficient şi pentru dânsa şi pentru mine. Eu nu mă 
prea laud cu sănătatea. Mi s-au schimbat şi graiul, din cauza lipsei de dinţi, 
vorbesc mereu cu fff şi şşş. De un an de zile nu lucrez nimic. Umblu mereu 
de colo până colo, dar creerul , deşi slăbit, nu mă slăbeşte şi mereu mă 
gândesc la voi. Vă văd mereu în vis şi adeseaori sunt cu micăle în ceartă. 
Mult mă mângâi cu scrisorile ce mi le trimit Mălăiasa şi Stepan Feodorovici, 
vecinul nostru de altă dată. Aci mă ăgsesc în ecinătate cu Eug. Macrinici 
care îl cunoaşte pe Feodor. Mereu ne împărţim cu amintirele din trecut. 
Dânsul roagă să transmiteţi din parte-i salutări familiei D-sale. Mult ne 
îmbărbătează şi profesorul Lorei, ce o învăţa prin anii 942 şi 43 să cânte 
„Prohodul” (n.n. este vorba de pr. Vasile Ţepordei). 
 Cam aceste îmi sunt noutăţile. Nu vă mâhniţi de puţin, căci D-zeu va 
da mai mult. 
            Eu vă doresc la toţi multă sănătate şi voie bună. Vă cuprind tare, tare 
cu mult dor şi drag.  Ticăle. 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.    
35. 1 iunie 1957. Formaţiunea 0606 Gherla. Adresă a penitenciarului 
Gherla către Petcu Raisa din Buc. prin care i se anunţă decesul soţului 
său pr. Theodor Petcu. 
Ministerul Afacerilor Interne Formaţiunea nr. 0606 Gherla  nr. 05857 din 1 
iunie 1957 
                                                 C ă t r e 
                        PETCU  RAISA – profesoară, Bucureşti, strada Lucaci nr. 98 
 Vă facem cunoscut că soţul dumneavoastră PETCU TEODOR, la 
data de 12 martie 1957 a decedat în formaţiunea noastră suferind de: cancer 
al prostatei şi insuficienţă cardiacă. 
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 Totodată vă comunicăm că la data de 15 martie a.c. prin postul de 
miliţie al comunei Murgaşi, v-am comunicat decesul însă miliţia ne-a făcut 
cunoscut că domiciliul dumneavoastră este necunoscut şi pe care nu l-am 
cunoscut până la data actuală. 
 Pentru obţinerea certificatului de deces urmează a vă adresa Sfatului 
Popular al oraşului Gherla, reg. Cluj. 
 Lucrurile şi valorile rămase în păstrarea acestei formaţiuni de pe 
urma decedatului urmează a vă fi expediate la domiciliu. 
 COMANDANTUL FORMAŢIUNII  Maior ss indescifrabil 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.    
Ediţie Ana-Maria Iancu, op. cit., p. 327, nr. 8.  
36. 13 septembrie 1957. Certificatul de deces al pr. Theodor Petcu. 
Republica Populară Română, Sfatul Popular al oraşului Gherla, starea civilă, 
Seria MC, nr. 414401. 
 Numele PETCU, prenumele TEODOR, prenumele tatălui VASILE, 
locul naşterii KIPERCENI, U.R.S.S., vârsta 60 ani, sexul bărbătesc, data 
morţii: anul 1957 (una mie nouă sute cincizeci şi şapte), luna martie, ziua 12 
(doisprezece), cauza morţii insuficienţă circulatorie, ultimul domiciliu: 
localitatea MURGAŞ. Moartea a fost trecută în registrul stării civile din 
GHERLA la nr. 25 din anul 1957, luna martie, ziua 14. Locul morţii Gherla.  
 Eliberat astăzi 13 sept. 1957 cu nr. 105  
 Semnătura ss indescifrabil 
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.    
Ediţie Ana-Maria Iancu, op. cit., p. 327, nr. 9.   
37. 7 mai 1987. Adresă a penitenciarului Gherla prin care se comunică 
fiului Petcu Valerian din Bucureşti că tatăl său- pr. Teodor Petcu a fost 
înmormântat în anul 1957 în cimitirul oraşului. 
Ministerul de Interne, Penitenciarul Gherla, nr.720 din 07.05.1987 
   C ă t r e, PETCU VALERIAN, Str. Vasile Părîian 
nr.2 sc.B et. 5 ap.35 sect. 1 cod.70.758 Bucureşti 
 La cererea dvs. adresată conducerii penitenciarului Gherla prin care 
solicitaţi să vi se comunice locul înmormântării tatălui dvs. PETCU 
TEODOR, decedat în formaţiunea noastră în anul 1957, vă aducem la 
cunoştinţă că acesta a fost înmormântat în cimitirul oraşului GHERLA, dar 
la data actuală nu se mai poate stabili locul exact al mormântului, deoarece 
mormintele celor decedaţi înainte de 1960, nu mai pot fi identificate. 
Comandantul Penitenciarului, ss. indescifrabil  
Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov.    
Ediţie Ana-Maria Iancu, op. cit., p. 328, nr. 10.   
38. Martie 2008, Braşov. Amintiri legate de preot Teodor Petcu şi 
familia sa, întocmite de fiica sa, Eleonora Drăgan, stabilită la Braşov. 
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              Unele completări – amintiri legate de preot Petcu Teodor şi familia 
sa  
   Perioada 1919-1940 
 Stohnaia era un sat aşezat pe malul drept al Nistrului lângă oraşul 
Rezina, vis-a-vis de Râbniţa din Transnistria, parohia în care a activat pr. 
Petcu Teodor, era mică şi destul de săracă. Majoritatea locuitorilor se 
ocupau cu pescuitul, agricultura şi cultivarea viţei de vie. Muncile agricole 
se făceau pe moşiile boierului unde se lucra cu ziua, deoarece ţăranii nu 
dispuneau de terenuri agricole mari. Parohia dispunea de casa parohială 
aşezată chiar pe malul Nistrului. 
-Preotul care provenea dintr-o familie de agricultori, dor tatăl era cântăreţ la 
biserica din Biesti, pentru a-şi asigura întreţinerea familiei, întemeiază o 
gospodărie exemplară axată pe cultivarea viţei de vie şi apicultura. Astfel a 
pornit de la un stup cu albine primit de la un enoriaş şi ajunge la o priseacă 
cu peste 40 de stupi pe care îi îngrijeşte cu mult drag şi pricepere. Din 
valorificarea produselor apicole şi viticole asigura consumul familial, iar din 
valorificarea lor sumele necesare pentru plata taxelor şcolare ale copiilor şi 
nevoilor gospodăreşti. 
 Îşi ajuta soţia, care era învăţătoare, la muncile şcolare, iar dintre 
elevii şcolii, unde preda şi religia, organizează un cor mixt, pe patru voci. 
Corul da răspunsurile liturgice Duminică de Duminică, dar participa cu el şi 
la diferitele manifestări culturale. Repetiţiile corale aveau loc cu regularitate 
în fiecare săptămână şi se ţineau în casa parohială. 
- Îndruma tinerele vlăstare ale şcolii spre trepte superioare de învăţământ, în 
localităţile apropiate, Rezina, Soharna, se aflau şcoli de meserii în industrie, 
şcoala agricolă de viticultură. Iar printre elevii corişti număra şi Marcu 
Alexa, cel care va deveni muncitor de înaltă calificare la uzinele Malaxa, 
apoi la „6 Martie” din Zărneşti, jud. Braşov. El este cel acre a primit haina 
preoţească şi a descoperit în căptuşeala ei biletele gen jurnal scrise de pr. 
Petcu pe când se afla în Siberia. 
 Participa activ la ridicarea unei noi şcoli în localitate alături de 
director şi învăţători. 
 Făcea parte din comisia de control a protoieriei III Rezina executând 
lucrurile anuale, semestriale de bilanţ în mod exemplar. 
 În această perioadă căci este deplasat de la domiciliu, treburile din 
gospodărie, (treierat, cultivat, etc.) sunt rezolvate de soţia sa. 
-Ajuta populaţia transfugă din Transnistria URSS să fie plasată pentru a-şi 
asigura existenţa. Angaja şi în propria gospodărie pe unii dintre aceştia. 
După marea revoluţie din octombrie 1917 este un adevărat exod al acestei 
populaţii. 
                                            -     ⸗   - 
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 Nu se pot uita bătăile în geam, uşă, ori împuşcăturile pe timp de 
noapte, în special, care provocau spaima, nelinişte - în special copiilor. 
-În 28 iunie 1940 nu se putea pleca deoarece ruşii pătrund pe teritoriul 
Basarabiei în primele ore ale dimineţii de 29 iunie. Autorităţile române 
(politice, pretura, judecătorie, poşta), aflate în gara Rezina pentru evacuare 
sunt ameninţate, ba şi arestate. 
-Repatrierea preotului împreună cu familia a avut loc în 15 septembrie 1940 
prin înscriere pe liste la comisia Guvernamentală, care funcţiona din partea 
ambelor state la Ungheni. Şi aici are loc un incident care a pus la grele 
încercări pe preot şi familia sa deoarece în timp ce se făceau operaţiunile de 
vămuire s-a primit un telefon de la autorităţile din Rezina să fie returnat de 
la graniţă. Noroc că din această comisie făcea parte şi o rudă a familiei şi 
cazul pus în discuţie nu a putut fi realizat deoarece majoritatea familiei 
trecuse frontiera în România şi la vamă nu rămăsese decât tata cu fiul cel 
mic. 
 Impresionantă a fost şi plecarea din sat cu două căruţe în care erau 
încărcate bagajele (sumare) şi familia. Preotul mergea în faţa căruţelor pe 
jos şi binecuvânta enoriaşii ieşiţi la porţi să-l petreacă. Acasă au fost lăsate 
toate bunurile materiale (pivniţa plină cu vin, stupina cu 40 de stupi de 
albine, animale, păsări, etc.), dar cea mai grea povară a fost despărţirea de 
cei doi părinţi ai mamei, respectiv bunicii, care se aflau în grija familiei 
noastre. Nu-l voi uita pe bunicul, preot bătrân cu barba albă şi bunica slabă 
şi neputincioasă plângând „în barbă” şi ţinându-se de gâtul fiicei lor şi 
întrebând „voi plecaţi, unde? şi pe noi cui ne lăsaţi?” 
Părinţii s-au uitat spre noi, copiii, în special spre fratele mai mare care 
terminase liceul militar şi era admis la Şcoala Navală de Marină din 
Constanţa, explicându-le că numai în Ţară, în România îi aştepta viitorul. 
Greaua despărţire de plaiuri, de rude a continuat, deoarece în drum spre 
Chişinău am trecut şi pe la bunicii din partea tatei. Aceştia rămâneau cu 
ceilalţi copiii ai lor, cu toate că mai apoi soarta le-a fost tragică – unii au fost 
deportaţi în Siberia, iar alţii au murit.                                                                                
   Perioada 1940-1941 
 Este repartizat la Craiova, respectiv com. Murgaş, unde este 
întînpâinat atât preotul cât şi familia cu mult drag şi compasiune. Fiul cel 
mare pleca la Şcoala de Marină din Constanţa unde era aşteptat cu 
nerăbdare. Ceilalţi doi copii sunt înscrişi la şcolile din Craiova – Liceul de 
fete „Elena Cuza” şi Colegiul Naţional „Carol I” – unde cursurile şcolare 
deja începuseră dar cu sprijinul celor din jur reuşesc să se acomodeze. 
-Preotul Petcu îşi îndeplinea exemplar misiunea sa şi colabora bine cu 
parohul părintele  Constantin Pârăianu (n.n.şi el deţinut politic mai târziu). 
- În vacanţe organiza cor cu elevii de liceu. Participa la diferite manifestări 
culturale, la munci voluntare în folosul obştei. 
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Ajuta enoriaşii, care au stupi, cu cunoştinţele sale apicole şi astfel asigura 
pentru familie mierea necesară, ca alimente de bază în alimentaţia copiilor 
aflaţi în plină dezvoltare. 
   Perioada 1941-1944 
-Este trimis în Basarabia, în Stohnaia pentru a organiza şi continua munca 
pastorală. Mulţi preoţi din Basarabia dispăruseră prin deportări, ori decese. 
Este martorul pogromului evreiesc şi-i ajuta pe aceştia cât îi sta în putinţă, în 
special cu hrană. Evreii, adunaţi din ţară şi chiar din străinătate, erau 
deportaţi la lagărul organizat în Râbniţa, Transnistria. 
-La 1 Decembrie 1941 a trecut de la parohia Stohnaia la Ţăreni. Comuna 
este mai în interiorul provinciei, cam la 6-8 km de graniţa cu Nistru. 
Comuna era cu un număr mai mare de enoriaşi, era mai bogată, oamenii mai 
înstăriţi. Aici a fost găzduit de o verişoară căsătorită cu cântăreţul bisericii. 
Acesta având o voce minunată, împreună asigurau slujbe religioase 
deosebite. Biserica era mare, încăpătoare şi foarte frumos executată, după 
modelul multor biserici de la Kiev. 
Reuşeşte să-şi aducă şi familia de la Murgaş şi împreună cu soţia încep 
reconstruirea unei noi gospodării. Copii sunt înscrişi la liceele ce luaseră 
fiinţă la Chişinău şi Orhei. 
  În martie 1944, odată cu ruperea frontului, pleacă cu căruţa din 
Ţăreni către ţară, ajungea în Chişinău, unde se îmbarcă într-un tren spre 
Bucureşti, caii şi căruţa lăsându-i în dar unui cetăţean de prin partea locului 
(Ciorna, lângă Rezina). 
 Ajungea în Bucureşti şi scapă cu bine de bombardamentul din 4 
aprilie 1944, ajungând a doua zi la Murgaşi, unde îl aştepta familia cu multă 
nerăbdare. Familia sosise pe rând, fiind găzduită în Craiova de părintele 
Constantin Pârâianu, care între timp se transferase din Murgaşi la Biserica 
Hagi-Enuşi din Craiova.16 
-În comuna Murgaş-Gaia intre timp se ridica o biserică a cărei sfinţire are 
loc în perioada sosirii lui aici şi încredinţându-i-se  postul de preot la această 
biserică. Organizează astfel tot ceremonialul legat de sfinţire. plus 
efectuarea liturghiilor zilnic timp de 4 săptămâni. Îşi instaurase băiatul mai 
mic, pe atunci elev în cl. VI de liceu pentru a participa alături de le la aceste 
slujbe şi eventual a înlocui cântăreţul care în acele zile, era ocupat cu 
lucrările agricole, fiind perioada de vară. 
-În anul 1945 a început prigoana împotriva basarabenilor, pe care URSS 
încerca să-i revendice. Referirea se făcea în mod deosebit la cei care în anul 
1940 s-au aflat în Basarabia sub ocupaţia sovietică. Prin Tribunalul din 

                         
16 Vezi: Vieaţa Bisericească în Oltenia. Anuarul Mitropoliei Olteniei, Tipografia Sf. 
Mitropolii a Olteniei, Râmnicului ţi Severinului, Craiova, 1941, p. 150, numit aici de 
mitropolitul Nifon Criveanu în anul 1941. 
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Craiova a trebuit să-şi obţină drepturile de cetăţean român atât lui, cât şi 
fiecărui membru din familie, pentru a scăpa de returnarea în Basarabia şi a 
rămâne în ţară. 
-Tot în anul 1945 a primit o altă lovitură sufletească. Fiul cel mare, ofiţer de 
marină cade prizonier la ruşi. După încetarea războiului întreaga flotă 
română a fost obligată să fie predată ruşilor şi cu acest prilej, la Odesa, odată 
cu navele şi tot echipajul care le-au deservit a fost reţinut de aceştia. Cu 
toate intervenţiile făcute nu ni se comunica absolut nimic despre soarta 
acestuia. Doar de la Galaţi, unde îşi desfăşura activitatea i-au fost expediate 
la Murgaş tot cazarmamentul ce-l avea asupra sa înainte de a se îmbarca pe 
vas. Abia după un an de zile, avea să apară în ţara respectivă în anul 1946. 
S-a căsătorit, avea o fetiţă, care la data arestării preotului Teodor Petcu avea 
vârsta de un an. 
-O altă nenorocire se abate asupra familiei. În ultimul an de liceu, respectiv 
în ultimul  trimestru al cl. VIII, fiul cel mic se îmbolnăveşte de TBC osos şi 
în primăvara anului 1948 este internat la Sanatoriul de Boli Osoase din 
Agigea. Spre toamnă, în octombrie 1948 i se amputează un picior de la 
genunchi şi astfel devine invalid, infirm pe toată viaţa. În februarie 1949, 
când a fost arestat preotul ducea cu el această mare durere în suflet. 
Băiatul este ţinut în spital timp de doi ani de zile deoarece boala evoluează 
şi avea nevoie de intervenţii chirurgicale şi la alte organe. 
   Perioada 1949-1957 
   Este vizitat de şeful de post din Murgaşi într-o seară de februarie a 
anului 1949 şi dus cu o maşină la Craiova pentru nişte declaraţii. Îmbrăcat 
destul de sumar, doar cu reverenda, care-i va servit drept haină preoţească 
pe tot parcursul anilor de deportare şi în închisoare. Soţia rămâne îngrozită 
de această despărţire. A fost dus la Bucureşti sub escortă. Reuşeşte să 
convingă soldatul care-l însoţea să treacă pe la fiul său cel mare aflat în 
Bucureşti la Comenduirea Marinei. Îi spuse că este arestat, lasă câteva 
obiecte, printre care şi un briceag de buzunar de care se servea la nevoie şi îl 
roagă să transmită soţiei unele probleme legate de gestiunea bisericii din 
Gaia. Este dus şi predat la sediul Ministerului de Interne. 
 Ulterior am aflat că ar fi fost dus la Constanţa, de unde privea cu 
durere şi nostalgie spre marinari şi Agigea, acolo unde se afla pe patul de 
suferinţă fiul cel mic. 
 A fost dus şi judecat la Chişinău. Ca martori la proces au fost 
chemaţi doi dintre servitorii (fată şi băiat), provenind dintr-o familie 
nevoiaşă pe care îi aveam în casă şi curte pentru ajutor.  
 A fost condamnat şi trimis în Siberia pentru ispăşirea pedepsei. 
Acest fapt este consemnat şi într-o carte apărută în Chişinău şi în care se 
vorbeşte despre opresiunea organelor sovietice asupra românilor basarabeni. 
În închisoarea din Chişinău alături de alţi deţinuţi se afla şi fiul istoricului 
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Crihan,17 care fugise în U.S.A. şi avea dese intervenţii radiofonice (Vocea 
Americii şi Europa Liberă) cu privire la soarta Basarabiei şi a fiilor ei. 
 În perioada cât s-a aflat în Siberia a încercat să ia legătura cu familia 
prin Crucea Roşie, dar răspunsurile la scrisorile lui nu le primea, singura 
sursă de informaţii erau rudele şi enoriaşii din parohie care îi trimeteau 
pachete şi-i dădeau unele informaţii despre familia din România, după cum 
rezulta de altfel şi din bileţelele sale scrise şi ascunse în căptuşeala 
reverendei sale. 

Reîntors în ţară în anul 1956 este încarcerat la Gherla unde moare în 
ziua de 12 martie 1957. 

Despre chinurile din închisoarea Gherla, relatările au fost făcut de 
Pan Halippa la eliberare, şi care, la dorinţa preotului, s-a întâlnit la Bucureşti 
cu cei doi fii ai săi. Fiind grav bolnav nu putea să se odihnească şi se plimba 
prin celulă noapte de noapte. Văzând că i se apropie sfârşitul a făcut 
intervenţii către conducerea penitenciarului ca să-i adică familia să se 
întâlnească cu ea şi să-i vadă pe toţi. Acest lucru i-a fost refuzat. 

La întoarcerea în ţară a părintelui Vasile Ţepordei,18 care a fost în 
acelaşi lot cu preotul Petcu, iar în Gulag s-au aflat împreună, a contactat-o 
pe fiica acestuia şi i-a povestit unele episoade din suferinţele lor, din 
slujbele religioase ţinute împreună în lagăre, precum şi boala grea pe care o 
ducea (prostata, n.n. avea neoplasm) şi de care oricum n-ar fi scăpat. Acest 
lucru a fost accentuat de părintele V. Ţepordei ca să o împace, într-un fel, pe 
fiica sa cu crunta realitate. 

Preotul Vasile Ţepordei a fost profesorul de religie al fiicei preotului 
Petcu la Liceul „Regina Elisabeta” din Chişinău unde aceasta urma cursurile 
în perioada anilor 1941-1944. De altfel el i-a şi facilitat plecarea din 
Chişinău către Craiova în perioada martie 1944.  

După comunicarea morţii preotului Petcu, părintele Vasile Ţepordei 
împreună cu alţi ierarhi din Capitală i-au organizat acestuia slujba de 
înmormântare, la care au participat familia, rude şi cunoscuţi. Acest lucru s-a 
realizat în vara anului 1957. 

                         
17 Anton Crihan (10 iulie 1893, Sângerei – 9 ian, 1993, Saint Louis, S.U.A, înmormântat la 
Chişinău), ofiţer, deputat în Sfatul Ţării, la 27 martie 1918 a votat Unirea Basarabiei cu 
România, deputat în Parlamentul României (1919, 1920, 1922 şi 1932) doctor în ştiinţe 
economice la Paris, profesor la Universitatea din Iaşi şi Chişinău, din 1946 pleacă din ţară 
şi se stabileşte în Statele Unite. A fost înmormântat la Chişinău şi i s-au organizat funeralii 
naţionale. Apud IURIE COLESNIC, Generaţia Unirii, Ed. MUSEUM, Fundaţia culturală 
română, Bucureşti – Chişinău, 2004, p. 184-185. 
18 Vasile I. Ţepordei (4 feb. 1908, com. Cârpeşti, jud. Cahul – 14 mai 2002 Bucureşti), 
preot, arestat pe 28 oct. 1948 în România şi predat sovieticilor, deportat în diverse lagăre în 
U.R.S.S. până în 1956, a slujit şi la Biserica Mărcuţa din Bucureşti. Apud C. IONIŢOIU, 
op.cit., Ş-Z, Bucureşti, 2010, p. 306. 
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În anul 1987, după comemorarea celor 30 de ani de la moartea 
preotului T. Petcu, fiul cel mare se adresează conducerii Penitenciarului din 
Gherla pentru a afla mormântul. În urma răspunsului primit în sensul că nu 
se cunoaşte locul unde a fost înmormântat, cu sprijinul preoţilor din oraşul 
Gherla (preot Zob şi I. Morar) s-a obţinut un loc în cimitirul oraşului, care se 
află la poarta închisorii pe care au ridicat o troiţă în memoria părintelui 
dispărut. La această troiţă aproape în fiecare an au ajuns copiii pentru 
cinstirea memoriei şi reculegere. 

Este un caz, aşa zis „strigător la cer”, Un preot român este judecat de 
ruşi, apoi este eliberat şi trimis în ţara lui unde este trimis la închisoare şi 
moare. Oare ce fapte grele a săvârşit el? 

A fost un mare naţionalist. Şi-a iubit Ţara. A educat copiii şi 
generaţii întregi de tineri din Basarabia unde s-a născut şi din Oltenia unde 
şi-a găsit refugiu într-un spirit de înaltă valoare morală şi naţională. 

II. Biografia preotesei Raisa Petcu (1901-1974) 
PETCU RAISA, născută  Sicinschi, în anul 1901, aprilie 13 în com. 

Bieşti jud. Orhei. Este fiica mai mare a preotului Sicinschi Dimitrie din 
Bieşti. Urmează studiile Şcolii Eparhiale din Chişinău pe care le absolvă în 
anul 1918 obţinând titlul de învăţătoare. 
 S-a căsătorit cu Theodor Petcu în 29 septembrie 1919, devenind 
soţia acestuia şi s-a stabilit în Stohnaia jud. Orhei, unde activează ca 
învăţătoare şi el ca preot, fiind printre primii slujbaşi ai Statului Român, 
după Unire. 
 Întrucât Şcoala absolvită este în limba rusă, a urmat cursurile 
pedagogice de perfecţionare în limba română, pe care le-a absolvit cu succes 
în august 1919. 
 În anul 1921 are primul copil, Valerian. Acesta la vârsta de 6 -7 ani a 
contractat o boală (difterie) de care nu putea scăpa cu toată ştiinţa doctorilor 
care vin în ajutor. Numai cu ruga fierbinte la Prea Curata Fecioară Maria 
acesta s-a făcut bine şi a fost salvat de la moarte. 
 În anul 1923 a  mai născut doi băieţi gemeni pe care îi pierde din 
fragedă pruncie (unul la 6 luni şi al doilea la 2 anişori). 
 În anul 1927 a apărut pe lume o fată, Eleonora, mult dorită. Ultimul 
copil s-a născut în 1929. 
 Concomitent cu creşterea copiilor exercita şi funcţia de învăţătoare 
în Stohnaia până în anul 1931, când din motiv de boală îşi dă demisia din 
învăţământ. 
 Atmosfera de familie era sănătoasă, soţii ajutându-se reciproc atât: în 
treburile gospodăreşti, cele profesionale şi de educare a copiilor în spirit 
moral - creştinesc. 
 Copiii le aduc satisfacţii deoarece învaţă bine şi se străduiesc să 
devină oameni de nădejde în societate. 
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 În noiembrie 1948, deci cu câteva luni înainte de arestarea soţului, se 
angaja ca profesoară la şcoala elementară din Murgaşi unde preda Limba 
rusă. Deşi cunoştea perfect această limbă a fost nevoită să urmeze cursuri de 
specializare, perfecţionare la Institutul „Maxim Gorki” din Bucureşti. 
 Reangajarea sa în învăţământ este benefică deoarece după arestarea 
soţului îşi asigura existenţa şi întreţinerea celui mai mic copil, bolnav şi 
internat în Spital la Agigea jud. Constanţa. 
 În anul 1950 funcţiona la Şcoala elementară din Pieleşti jud. Dolj, 
apoi se transfera la Bucureşti unde se afla fiica ei. 
Preda la diverse licee din Capitală (comerciale, auto) până în anul 1955, 
când s-a pensionat pe caz de boală. 
 Locuia în Bucureşti împreună cu copii pe care îi ajuta în problemele 
gospodăreşti, fiind o gospodină desăvârşită. 
 În anul 1974 o boală necruţătoare (cancer) o doboară şi moare. A 
fost înmormântată în comuna Târlugeni jud. Braşov, aproape de fiica ei. 
Acolo îşi doarme  somnul de veci şi fiul cel mai mic Iulian, care s-a prăpădit 
la vârsta de 73 de ani, pe care o avea şi mama sa atunci când îşi da obştescul 
sfârşit. 
 A fost o fiinţă blândă, caldă, mamă iubitoare şi săritoare la toate 
necazurile celor din jur, în special a fraţilor, cumnaţilor pe care i-a avut 
mereu în casa sa şi i-a ajutat, chiar şi atunci când s-a aflat în refugiu, în 
Oltenia. 
 A fost şi o mare luptătoare, înfruntând cu curaj şi tenacitate toate 
loviturile vieţii. 
Braşov, martie 2008 

Fond – arhiva personală Eleonora Drăgan – Petcu, Braşov. 
 

Abstract: Bessarabian Clerics, Refugees in the Archdiocese of Craiova, 
Victims of the Communist Totalitarian Regime: Martyr Priests Nicolae 
Goanţă (Gonţă) (1908-1944) and Theodor Petcu (1897-1957) 
Writing about the life and activity of Bessarabian clerics, victims of the 
communist regime, is necessary because they had an important role in 
preserving the dignity and the morality of the Orthodox faith. They are 
models through the way how they assumed the life in Christ, taking their 
cross and suffering for their principles. The method of presentation in our 
article is a classic one, presenting a small part form their biographical life, to 
which we added a series of original documents less known or unusual. In the 
first part, we present the life of reverend Nicolae Goanţă (1908-1944). In the 
second part, we speak about the life of Theodor Petcu (1897-1957). Both of 
them are followed by the presentation of documents of their files. 
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I. Consideraţii preliminare 
Prezentul studiu vine în încercarea de a da încă un răspuns la cel mai 

important eveniment din acest an – sărbătorirea unui veac de la Marea Unire 
(1918-2018). Este, negreşit, un moment de puternică bucurie. Dar, credem 
că el trebuie să fie şi o oprire a minţii noastre spre o mai mare 
responsabilitate faţă de neamul nostru, faţă de strămoşii noştri, care au făcut 
ca poporul român să fiinţeze şi astăzi. Şi nu a fost un lucru uşor, dat fiind 
faptul că de-a lungul timpului au dispărut nu doar imperii, ci şi ţări, mai mici 
ori mai mari. 

Numit de tradiţia bisericească Apostolul neamurilor, Sfântul Pavel, 
evreu prin naştere, le scria conaţionalilor săi următoarele: 

„Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, cei ce v-au grăit vouă cuvântul lui 
Dumnezeu; la a căror săvârşire luând seama, urmaţi-le credinţa. Iisus Hristos este Acelaşi, 
ieri şi azi şi în veci” (Evrei 13, 7-8). 

Nu ne-am propus să prezentăm un paralelism între religia 
strămoşilor anterioară primirii Evangheliei şi creştinism, nici să evidenţiem 
punctele comune, ci să mărturisim că, încă din primele secole, credinţa lor 
în nemurirea sufletului a fost împlinită de către apostolii Domnului cu 
învierea personală – cu trup şi suflet – în Împărăţia Cerurilor, după cuvântul 
lui Hristos: „N-am venit să stric Legea sau prorocii; n-am venit să stric, ci să 
împlinesc” (Matei 5, 17). 

Credem că de la strămoşilor noştri – dacii (pe care Zalmoxis i-a 
învăţat că sufletul omului poate să fie nemuritor) şi romanii (mulţi dintre ei 
au venit în Dacia cu un creştinism învăţat de la Sfinţii apostoli Petru şi Pavel 
şi practicat de aproape şase decenii) – avem astăzi acelaşi creştinism 
apostolic. Iar credinţa noastră creştină a făcut ca neamul nostru să nu piară 
ori să se dividă până la dispariţie. Avem nu doar o tradiţie, ci şi o 
continuitate creştină bimilenară. De aceea, este foarte important ca noi, cei 
de astăzi, să înţelegem drumul strămoşilor noştri de la credinţa nemuririi 
sufletului la învierea în Iisus Hristos şi să-l continuăm spre Împărăţia 

                         
1 Doctor în teologie al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
„Justinian Patriarhul”. 
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Cerurilor. Marele nostru istoric Vasile Pârvan rostea următoarele cuvinte: Îi 
slăvim pe daci pentru vitejia lor şi îi binecuvântăm pe romanii cuceritori, 
căci, datorită lor, ne-am născut noi, miracolul românesc. 

 
II. Sfântul apostol Andrei şi alţi misionari creştini 
Din mărturia biblică aflăm despre Sfântul apostol Andrei că a fost 

fratele Sfântului Petru şi primul chemat de către Mântuitorul Iisus Hristos la 
slujirea apostolică. În Evanghelia sa, Sfântul Matei ne încredinţează de 
faptul că Domnul le-a poruncit apostolilor Săi – ca Unul Care primise de la 
Dumnezeu-Tatăl toată puterea în cer şi pe pământ – să dea mărturie tuturor 
de faptele şi învierea Sa, botezându-i în numele Sfintei Treimi: „Mergeţi şi 
învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă” 
(28, 18-20). 

Deci, este foarte probabil că unii dintre Sfinţii apostoli au ajuns şi la 
neamul strămoşilor noştri. Credem că erau un popor de neocolit de către 
aceştia, dat fiind faptul că istoricii vremii2 au păstrat în scrierile lor cuvinte 
foarte frumoase. Mai mult, ei aveau deja credinţa în nemurirea sufletului. 

                         
2 Iată cum se cred nemuritori geţii: ei cred că nu mor şi că acel care dispare din lumea 
noastră se duce la zeul Zamolxis…aceiaşi traci, când tună şi fulgeră, trag cu săgeţile în 
sus, spre cer, şi ameninţă divinitatea (care provoacă aceste fenomene) deoarece ei cred că 
nu există un alt zeu in afară de al lor (HERODOT în sec. al V-lea î.Hr.). Dar Zamolxis, 
adăuga el, regele nostru, care este un zeu, ne spune că după cum nu trebuie să încercăm a 
îngriji ochii fără să ţinem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit neţinându-se seama 
de corp, tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufletul şi iată pentru ce 
medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli: (anume) pentru că ei nu cunosc întregul 
pe care-l au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă. Căci, 
zicea el, toate lucrurile bune şi rele pentru corp şi pentru om în întregul său – vin de la 
suflet şi de acolo curg (ca dintr-un izvor), ca de la cap la ochi; trebuie deci – mai ales şi în 
primul rând – să tămăduim izvorul răului, ca să se poată bucura de sănătate capul şi tot 
restul trupului (PLATON în sec. al IV-lea î.Hr.). Geţii cei aspri cărora pământul 
nehotărnicit le dă roade şi cereale libere. Nu le place să cultive acelaşi ogor mai mult de 
un an, iar după ce au îndeplinit toate muncile, alţii care le urmează în aceleaşi condiţii, le 
iau locul. Acolo femeia nu se face vinovată faţă de copiii vitregi, ci poartă de grijă celor 
lipsiţi de mamă, iar soţia cu zestre nu ajunge stăpâna bărbatului şi nici nu se încrede într-un 
amant chipeş. Zestrea cea mai de seamă este cinstea părinţilor şi virtutea femeii pentru 
care legământul căsătoriei rămâne trainic; ea se teme de alt bărbat. Păcatul este un 
sacrilegiu pe care îl plăteşte cu moartea (HORAŢIU în sec. I î.Hr.). Scorylo, conducătorul 
dacilor, ştiind că poporul roman era dezbinat din pricina războaielor civile şi socotind că 
nu-i nimerit să-i atace, deoarece datorită unui război cu un duşman din afară s-ar putea 
restabili înţelegerea între cetăţeni, a pus în faţa concetăţenilor săi doi câini şi pe când se 
luptau intre ei cu îndârjire, le-au arătat un lup. Imediat câinii s-au aruncat asupra 
acestuia, uitând de cearta lor. Prin această pildă i-a oprit pe barbari de la un atac care ar 
fi adus foloase romanilor (FRONTINUS în sec. I î.Hr.). Lăsând la o parte trecutul 
îndepărtat al geţilor, întâmplările din vremea noastră sunt următoarele: ajungând în 
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Din cântările liturgice ale Bisericii noastre Ortodoxe aflăm că 
Sfântul apostol Andrei nu a rămas să propovăduiască la Ierusalim ori în Ţara 
Sfântă, ci a luminat adunările păgânilor, adică a celor care nu credeau în 
Dumnezeul evreilor.3 

Părinţii şi scriitorii bisericeşti aduc în scrierile lor mărturii despre 
prezenţa şi lucrarea Sfântului apostol Andrei pe teritoriul locuit de strămoşii 
noştri. De pildă, Tertulian (+220) afirma la începutul secolului al III-lea că 
dacii şi sciţii cunoscuseră deja mesajul evanghelic.4 Sfântul Ipolit (+235) şi 
Eusebiu al Cezareei (+339) scriu despre Sfântul apostol Andrei că a vestit 
cuvântul evanghelic sciţilor şi tracilor.5 

                                                               
fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista i-a înălţat atât de 
mult prin exerciţii, abţinere de la vin şi ascultare faţă de porunci, încât, în câţiva ani, a 
făurit un stat puternic şi a supus geţilor cea mai mare parte din populaţiile vecine. Ba încă 
a ajuns să fie temut şi de romani (STRABON în sec. I). Geţii, un neam barbar care a 
gustat şi el din filosofie, aleg în fiecare an un sol semizeului Zamolxis. Zamolxis a fost unul 
dintre apropiaţii lui Pitagora. Aşadar este înjunghiat cel socotit cel mai vrednic 
dintre cei ce se îndeletnicesc cu filosofía. Cei care nu sunt aleşi se mâhnesc amarnic, 
spunând „că au fost lipsiţi de un prilej fericit“ (CLEMENT ALEXANDRINUL în sec. II-III). 
Acum e locul să ne îndreptăm spre Tracia şi să întoarcem pânzele spre cele mai destoinice 
neamuri ale Europei. Cei care doresc să-i cerceteze cu grijă vor afla cu uşurinţă că 
barbarii traci au dispreţ pentru viaţă dintr-un fel de exerciţiu natural al înţelepciunii. Toţi 
sunt gata pentru moartea de bună voie, deoarece unii dintre ei socotesc că sufletele 
morţilor se întorc, iar alţii că ele nu mor, ci devin mai fericite (SOLINUS în sec. al III-lea). 
Cel mai însemnat război de atunci al romanilor a fost cel împotriva dacilor asupra cărora, 
în vremea aceea, domnea Decebal, foarte priceput la planurile de război şi iscusit în 
înfăptuirea lor, ştiind să aleagă prilejul pentru a-i ataca pe duşman şi a se retrage la timp. 
Dibaci în a întinde curse, era un bun luptător şi se pricepea să folosească izbânda, dar şi 
să iasă cu bine dintr-o înfrângere (DIO CASSIUS în sec. al III-lea). Neamul geţilor, care 
au fost mai războinici decât oricare dintre oamenii ce au trăit cândva – şi aceasta nu 
numai datorită tăriei trupului lor, dar şi pentru că îi convinsese să fie astfel slăvitul lor 
Zamolxis. Crezând că nu mor, dar că îşi schimbă locuinţa, ei sunt mai porniţi pe lupte, 
decât ar fi înclinaţi să întreprindă o călătorie (împăratul IULIAN în sec. al IV-lea). Geţii 
n-au fost deci lipsiţi de oameni care să-i înveţe filosofie. De aceea geţii au fost totdeauna 
superiori asupra tuturor barbarilor şi aproape egali cu grecii, după cum relatează Dio, 
care a compus analele lor în limba greacă. El spune că acei dintre ei care erau de neam s-au 
numit la început Tarabostes, iar apoi Pilleati: dintre dânşii se alegeau şi regii, şi preoţii 
(IORDANES în sec. al VI-lea). 
3 Vezi Mineiul pe Noiembrie, ed. a V-a, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1983, p. 398-419. 
4 Vezi EMILIAN POPESCU, Creştinismul timpuriu pe teritoriul României. 1. Originile 
apostolice. 2. Bizanţul sau Roma, în vol. Priveghind şi lucrând pentru mântuire, Iaşi, 2000, 
p. 194-214, aici p. 198-201. A se vedea şi Izvoarele apostolice ale creştinismului românesc: 
Sfântul Apostol Andrei şi Tomisul, în revista „Studii Teologice”, XLVI (1994), nr. 1-3, p. 80-88; 
Adolf von Harnack şi începuturile creştinismului românesc. Sfârşitul unei epoci, în vol. 
Închinare lui Petre S. Năsturel la 80 de ani, de Ionel Cândea şi alţii, Brăila, 2003, p. 521-530.  
5 SFÂNTUL IPOLIT, Peri ton Apostolon, în PG, X, col. 951: „Andrei a vestit (cuvântul 
Evangheliei) sciţilor şi tracilor. El a fost răstignit la Patras în Achaia, (fiind legat) în 
picioare de un măslin şi este înmormântat acolo”. „Sfinţii apostoli ai Mântuitorului precum 



157 

În anul 325, episcopul Tomisului – Marcu – participă la Primul 
Sinod Ecumenic. Deci, acest lucru ne trimite cu gândul la faptul că cel puţin 
în Scythia Minor exista de multă vreme o tradiţie creştină autentică, foarte 
probabil datorită propovăduirii Sfântului Andrei. 

Spre sfârşitul secolului, documentul Calendarul gotic aminteşte de 
prezenţa a doi apostoli – Andrei şi Filip – ambii prăznuiţi în luna noiembrie, 
29 şi respectiv 15. 

În secolul al IX-lea, trei martirologii6 din Occident – Florus din Lyon 
(830-852),7 Rabanus Maurus (840-854)8 şi Martirologiul lui Usuard (845-
850/865)9 – amintesc de prezenţa Sfântului apostol Andrei în provincia 
Scythia, sărbătorit la 30 noiembrie. 

În secolul următor, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae  
vorbeşte de faptul că sorţii au căzut pe Sfântul Andrei să propovăduiască în 
Pont, Bithynia, Thracia, Scythia, în regiunile de la Dunăre şi din vecinătatea 
Mării Negre. 

Patru secole mai târziu găsim la istoricul grec Nichifor Kallist o 
informaţie care întăreşte ipotezele prezentate mai sus: Sfântul Andrei a 
predicat în pustiul scitic şi în jurul Mării Negre.10 

În istoriografia românească, prima mărturie despre prezenţa şi 
lucrarea misionară a Sfântului apostol Andrei la strămoşii noştri este din a 
doua jumătate a secolului al XVII-lea, de la mitropolitul Dosoftei al 
Moldovei (+1673). Sfântul ierarh scria în Proloagele sale pe luna noiembrie 
(ziua 30) că Sfântul Andrei a propovăduit „în părţile Propontului, 
Calcedonului şi Vizantiei (Ţarigradului), în Tracia şi Macedonia şi sosind la 
Dunăre, ce-i zic Dobrogea, şi altele ce sunt la Dunăre – pe acestea toate le-a 
umblat”. 

                                                               
şi ucenicii lor s-au împrăştiat în toată lumea locuită pe atunci. După Tradiţie, lui Andrei i-a 
căzut soarta să meargă în Sciţia” – Cf. EUSEBIU AL CEZAREEI, Istoria bisericească, III, 
I, 1, în coll. PSB, vol. 13, Ed, IBMBOR, Bucureşti, 1987, p. 99. 
6 Sunt calendare ce conţin numele martirului, data morţii, locul de înmormântare, rezumate 
despre actul martiric ş.a.m.d. 
7 Pomenirea Sfântului apostol Andrei. În cetatea Patras din provincia Achaia se 
sărbătoreşte trecerea la cele veşnice a Sfântului apostol Andrei, care a predicat şi în 
Scythia. 
8 Trecerea la cele veşnice a Sfântului apostol Andrei, care se tâlcuieşte „bărbatul” sau 
„frumosul”, fratele lui Petru. Acesta a propovăduit în Scythia şi Achaia, iar acolo în 
cetatea Patras a murit răstignit pe cruce. 
9 În cetatea Patras din provincia Achaia se pomeneşte trecerea la cele veşnice a Sfântului 
Andrei, care a propovăduit şi în Scythia. Preafericitul acesta a fost prins de proconsulul 
Egeas, care mai întâi l-a ţinut închis în carceră şi apoi l-a bătut grav, iar la sfârşit l-a 
răstignit pe cruce, supravieţuind acolo două zile. 
10 Cf. NICHIFOR KALLISTOS XANTOPOULOS, Hist. eccl. II, 39 în PG. 145, 860. 
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Astăzi, peştera sfântului, crucea, pârâiaşul, mânăstirea, sutele de 
biserici cu hramul său de pe teritoriul ţării noastre şi mai ales purtarea miilor 
de creştini a numelui său (aproximativ 700.000) ne îndreptăţesc să credem 
că Sfântul apostol Andrei a venit la strămoşii noştri spre a le propovădui 
Evanghelia Domnului Hristos. La noi, ziua de prăznuire a Sfântului apostol 
Andrei a fost declarată zi naţională liberă. 

Este probabil ca strămoşii noştri să fi primit cuvântul evanghelic şi 
de la alţi sfinţi apostoli – Sfântul Pavel sau Sfântul Filip – ori de la ucenicii 
acestora. Nu avem încă date sau dovezi ca să emitem certitudini, însă, nu 
putem să rămânem indiferenţi la unele mărturii biblice sau de altă natură. De 
pildă, în epistola către coloseni a Sfântului apostol Pavel, scrisă între anii 
61-63, găsim următoarele: „Acolo unde nu este elin şi iudeu, tăiere împrejur 
şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob, liber, ci Hristos totul întru toţi” (3, 11). 

Apoi, două martirologii occidentale – al lui Adon11 (alcătuit între 
anii 855-860) şi al lui Usuard12 – vorbesc despre lucrarea de evanghelizare 
şi de întemeierea unor comunităţi creştine a Sfântului apostol Filip în 
provincia Scythia. 

Vrednicul de pomenire, ÎPS Nestor Vornicescu, vorbeşte într-una din 
lucrările sale, Primele scrieri patristice în literatura noastră, sec. IV-XVI, că 
se găsesc mărturii ale prezenţei scrierilor Sfinţilor Părinţi pe teritoriul 
Scythiei Minor chiar înainte de secolul al IV-lea, ca o dovadă a prezenţei 
creştinismului în acest loc încă de multă vreme: 

„Împărtăşirea străbunilor noştri din primele veacuri creştine cu 
harurile spirituale ale scrisului patristic este o consecinţă firească a 
răspândirii vieţii creştine în părţile noastre carpato-danubiano-pontice, 
constituind în mod implicit un argument al vechimii creştinismului 
nostru”.13 

Într-un studiu din anul 2001, prof. Emilian Popescu face precizarea 
că „apostolatul Sfântului Filip în Scythia trebuie privit drept ceva normal în 
contextul colaborării la misiune dintre apostoli. Aşa a procedat Sfântul 

                         
11 Naşterea (spre cele veşnice) a Sfinţilor apostoli Filip şi Iacob, dintre care Filip, după ce 
a convertit la credinţa în Hristos aproape (întreaga) Scythie şi a aşezat acolo diaconi, 
preoţi şi episcopi, s-a întors în Asia, unde, neslăbind să predice continuu câţiva ani, a 
câştigat o mulţime de neamuri, punându-le în slujba lui Hristos; el a adormit în cetatea 
Hierapolis, cu sfârşit bun, fiind înmormântat cu părinţii (rudele) săi (sale). 
12 De asemenea, se face cinstirea (mutării la viaţa veşnică) a fericiţilor apostoli Filip şi 
Iacob, dintre care Filip, după ce a convertit la credinţă aproape întreaga Scythie, a avut un 
frumos sfârşit în cetatea Hierapolis din Asia. 
13 Dr. NESTOR VORNICESCU, Mitropolitul Olteniei, Primele scrieri patristice în 
literatura noastră, sec. IV-XVI, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 1984, p. 26. A se vedea şi 
p. 33: „Suntem îndreptăţiţi să presupunem că participând la sinoade, ierarhii de la noi ca şi 
sfetnicii lor însoţitori aduceau apoi acasă noi texte patristice în limba greacă, în limba 
latină”. 
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Petru, fiind ajutat de fratele său, Andrei, în misiunea din Asia, Pont, Galatia, 
Capadocia şi Bithynia. Tot aşa şi Sfântul Andrei l-a ajutat pe Filip, 
concetăţeanul şi prietenul său din copilărie, în misiunea desfăşurată de 
acesta în Frigia”.14 Această practică vine să susţină o realitate istorică de 
necontestat, şi anume: în timpul Sfântului împărat Constantin cel Mare 
(306-337) au existat nu mai puţin de 15 scaune episcopale aşezate de-a 
lungul Dunării.15 

Prof. Radu Vulpe emite un raţionament foarte simplu, dar în acelaşi 
timp lămuritor – dacă noi nu eram creştini de la începuturi, deveneam, 
asemenea altor popoare, un popor încreştinat la o dată fixă. Vom reda textul 
integral: 

„Toate popoarele din jurul Daciei îşi cunosc data precisă când au 
devenit creştine, cu anul şi uneori chiar ziua, căci toate au adoptat noua 
religie târziu, din calculele politice minuţios chibzuite. Poporul nostru, însă, 
n-o poate preciza, deoarece n-are certificat de botez. S-a născut creştin în 
mod spontan, natural, o dată cu formarea românităţii sale, la a cărei 
desăvârşire creştinismul popular şi-a adus contribuţia cea mai de seamă. Noi 
suntem români fiindcă suntem creştini şi creştini fiindcă suntem români. La 
apariţia credinţei creştine, ca exponent al spiritualităţii Imperiului roman, 
românismul carpato-danubian era desigur clar afirmat în focarele sale din 
fosta Dacie traiană şi din provinciile vecine, dar aceste focare erau încă 
sporadice şi cu prea slabe perspective de durată în faţa covârşitoarelor 
ameninţări care îi veneau din partea neamurilor migratoare. Dacă a putut 
totuşi să se consolideze, să se unifice şi să oţelească vitalitatea bazei sale 
geto-dacice cu o superioară energie, care să reziste tuturor primejdiilor, 
supravieţuindu-le şi dominându-le, o datoreşte mai presus de orice 
nesecatului izvor de forţe morale, care era creştinismul. Acest factor a venit 
în sprijinul romanităţii noastre într-un moment atât de critic – cu o Dacie 
părăsită de oficialitatea romană şi în mare parte cotropită de migraţii 
covârşitoare şi cu un Imperiu roman la cumpăna înclinării sale spre 
decadenţă şi dezmembrare – încât nu ne temem de exagerare încheind 
prezenta expunere cu gândul că dacă poporul nostru n-ar fi fost român, ci ar 
fi fost orice altceva, ar fi devenit totuşi creştin, ca şi neamurile străine din 
vecinătatea sa, dar dacă n-ar fi fost creştin atunci, în acel mare moment de 
răscruce, este îndoielnic că ar mai fi rămas român”.16 

                         
14 A se vedea studiul Prof. EMILIAN POPESCU, Sfântul apostol Filip misionar pe 
pământul românesc, în vol. Logos ÎPS Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului la împlinirea 
vârstei de 80 de ani, Cluj-Napoca, 2001, p. 386-398. 
15 IDEM, Organizarea eclesiastică a provinciei Scythia Minor în secolele IV-VI, în revista 
„Studii Teologice”, nr. 7-10/1980, p. 590-605. 
16 Prof. univ. dr. doc. RADU VULPE, De la Dunăre la mare, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului 
şi a Dunării de Jos, Galaţi, 1979, p. 16-22. 
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Nu în ultimul rând, realitatea religioasă din ţara noastră de-a lungul 
timpul ne îndreptăţeşte să credem că strămoşii noştri au primit credinţa 
creştină de la apostolii Mântuitorului şi de la ucenicii direcţi ai acestora. 
Poporul nostru nu a cunoscut o altă credinţă decât cea creştină; avem sute de 
mânăstiri şi mii de biserici; domnitorii români s-au luptat pentru păstrarea 
Ortodoxiei, uneori cu preţul martiriului, au ctitorit locaşuri de cult pentru a 
le fi şi mormânt spre pomenire veşnică, au ajutat material mânăstirile din 
Muntele Athos şi din Ţara Sfântă, au dorit ca pământul ţării lor să fie sfinţit 
prin prezenţa sfintelor moaşte şi s-au prezentat lumii ca atleţi ai lui Hristos 
şi apărători ai dreptei credinţe; Biserica Ortodoxă din ţara noastră este cea 
mai veche instituţie românească, care s-a implicat foarte mult în toate 
evenimentele istorice ale acestui neam. 

 
III. Contextul istorico-religios al primirii Evangheliei lui Iisus 

Hristos 
În mod firesc, ne punem următoarea întrebare: De ce este atât de 

importantă realitatea învierii? Cum este înţeleasă învierea în creştinism? 
Există oare vreo diferenţă între nemurirea sufletului şi învierea creştină? La 
aceste întrebări vom răspunde în paginile următoare. Încercăm, de 
asemenea, să reconstituim realitatea istorico-religioasă a strămoşilor noştri, 
bazându-ne pe evoluţia ulterioară a ei de-a lungul celor două milenii de 
existenţă în aceste ţinuturi, urmând observaţiei părintelui nostru Dumitru 
Stăniloae: „Creştinismul este o realitate istorică. Pentru a afla ce este el 
trebuie să întrebi istoria şi societatea celor ce îl mărturisesc”.17 

Deci, este foarte important să ne apropiem de realitatea istorică şi 
politico-socială fără prejudecăţi, pentru a asculta ce spune ea şi apoi a stabili 
asupra chestiunii în cauză. 

În al doilea rând, trebuie să cunoaştem cât de importantă era 
realitatea învierii Domnului nostru Iisus Hristos în primul secol creştin. Iată 
textul cel mai elocvent, pe care îl avem de la cel mai mare misionar creştin, 
Sfântul apostol Pavel (1 Corinteni 15, 12-22): 

„Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, atunci cum 
de zic unii dintre voi că nu există înviere a morţilor? Dacă nu există înviere 
a morţilor, atunci nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a înviat, atunci 
zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică e şi credinţa voastră. Ba 
încă ne aflăm şi martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, pentru că împotriva lui 
Dumnezeu am mărturisit că El L-a înviat pe Hristos, pe Care deci nu L-a 
înviat, de vreme ce morţii nu învie. Că dacă morţii nu învie, atunci nici 
Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a înviat, zadarnică vă este credinţa, voi 

                         
17 DUMITRU STĂNILOAE, Poziţia domnului Lucian Blaga faţă de creştinism şi 
ortodoxie, Ed. Paideia, Bucureşti, 1997, p. 38. 
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sunteţi încă în păcatele voastre. Şi atunci, şi cei ce au adormit întru Hristos 
au pierit. Iar dacă noi numai pentru viaţa aceasta nădăjduim în Hristos, 
suntem mai de plâns decât toţi oamenii. Dar nu!: Hristos a înviat din morţi, 
pârga celor adormiţi. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot 
printr-un om a venit şi învierea morţilor. Că după cum toţi mor în Adam, tot 
aşa toţi vor învia întru Hristos”. 

 
Contextul istorico-religios la Roma 
La începutul celei de-a doua jumătăţi a primului secol, împăratul de 

la Roma îi acuză pe creştini în mod direct de distrugerea cetăţii, simbolul cel 
mai important al lumii vechi. Vor începe persecuţii aspre împotriva lor iar 
cei mai cunoscuţi apostoli – Sfinţii Petru şi Pavel – vor fi martirizaţi la 
Roma. Sfârşitul secolului aduce Bisericii creştine o nouă perioadă de 
încercare a credinţei, de data aceasta fiind vizate notabilităţile din capitala 
imperiului. Aprigul persecutor Domiţian (81-96) a fost plasat de izvoarele 
creştine pe linia politicii religioase promovate de primul împărat persecutor. 
Deşi a avut o fiică18 ce s-a jertfit pentru credinţa în Hristos, împăratul Traian 
(98-117) interzice în anul 112 creştinismul printr-o ordonanţă imperială, cu 
toate că a oprit ca un creştin să fie căutat ori urmărit.19 Spre sfârşitul 
secolului al II-lea s-a fixat, pentru prima dată, fundamentul legal al 
persecuţiei în dreptul roman, odată cu procesele celor doi intelectuali 
creştini, Apollonios şi Sfântul Iustin Martirul.20 

Cercetătoarea Marie-Francoise Baslez numeşte situaţia creştinilor în 
Imperiul roman un paradox, explicând că, deşi exista o interdicţie legală de 
a fi creştini, aceasta nu implica nici căutarea personală şi nici urmărirea 
acestora. De aceea găsim doar persecuţii strict locale. Însă, creştinii vor 
rămâne mult timp, dacă nu vinovaţii direcţi, cel puţin responsabilii 
epidemiilor şi catastrofelor naturale.21 În fond, scopul persecuţiilor era 
stabilitatea sau pacea religioasă în societatea romană.22 

                         
18 Biserica noastră o cinsteşte pe Sfânta Drosida la 22 martie. 
19 EUSEBIU, Istoria Bisericească, III, XXXIII, 1-2: „Guvernatorul Pliniu cel Tânăr, 
impresionat de mulţimea martirilor, a scris împăratului în legătură cu mulţimea celor daţi 
morţii din pricina credinţei, înştiinţându-l în acelaşi timp că, după ştirea lui, creştinii nu 
săvârşesc nimic rău şi nici potrivnic legilor, ci doar că se scoală la răsăritul soarelui ca să 
aducă laude lui Dumnezeu; încolo, ei se feresc de desfrânare, de ucidere şi de orice 
nelegiuire, supunându-se întru toate legilor…faţă de această înştiinţare, Traian a poruncit ca 
neamul creştinilor să nu mai fie urmărit, ci să fie pedepsiţi numai cei care întâmplător vor fi 
denunţaţi”. 
20 Pentru detalii, a se vedea MARIE-FRANCOISE BASLEZ, Persecuţiile în Antichitate. 
Victime, Eroi, Martiri, trad. de Valentin Mihăescu, Ed. Artemis, Bucureşti, 2009, p. 289-294. 
21 IDEM, Comment notre monde est devenu chretien, CLD Editions, Paris, 2008, p. 72-75. 
Vezi şi Persecuţiile…, p. 84: „Chiar dacă interdicţia legală a creştinismului fusese 
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Abia la începutul secolului al IV-lea creştinismul devine o religio 
licita23 în Imperiul roman prin persoana, lucrarea şi deciziile imperiale ale 
Sfântului împărat Constantin cel Mare (306-337). 

 
Contextul istorico-religios în Dacia 
Perioada cuprinsă între secolul I î.Hr. şi I d.Hr. reprezintă apogeul 

puterii geto-dacilor, atât pe plan politico-economic, cât şi cultural-religios. 
În această perioadă îi găsim pe marii regi Burebista (70-44 î.Hr.) şi Decebal 
(85-106 d.Hr.). Din punct de vedere militar, acest interval de timp a fost 
reprezentat prin răspunsul dur şi continuu al dacilor la expansiunea 
Imperiului roman. 

Marele împărat Traian va ataca în două rânduri ţinuturile locuite de 
poporul dac şi îl va învinge aproape în totalitate în anul 106, cucerind 
capitala – Sarmizegetusa. Ultimul rege, Decebal, îşi va lua viaţa, nedorind 
să ajungă prizonier la Roma. 

Va urma o perioadă foarte importantă pentru istoria populaţiei 
autohtone. Au avut loc nenumărate lupte între dacii necuceriţi, liberi, şi 
legiunile romane. Pe de altă parte, împăratul Traian şi cei de după dânsul au 
adus/au permis să vină pe teritoriul Daciei colonişti.24 

 
Zalmoxis şi credinţa în nemurire 
Prima menţiune antică despre Zalmoxis o găsim la părintele istoriei, 

Herodot din Halicarnas (484 î.Hr.-425 d.Hr.). Acesta ne spune că Zalmoxis 
– om sau zeu – i-a învăţat pe daci că sufletul este nemuritor. Se pare că s-a 
retras trei ani într-o peşteră, timp în care poporul l-ar fi jelit şi ar fi implorat 
revenirea sa. 

Istoricul Iamblichos scria la începutul secolului al IV-lea că 
Zalmoxis a creat legi pentru geto-daci, îndemnându-i să fie viteji şi să 
creadă că sufletul este nemuritor; aceştia îl respectau ca cel mai mare dintre 
zei. 

De la istoricul Strabon, Geografia, VII, 3, 5, aflăm că Zalmoxis l-a 
convins pe regele geto-dac să guverneze împreună, dat fiind faptul că el 
poate fi un mesager al zeilor. 

                                                               
confirmată, din 112, prin ordonanţa lui Traian, subzista, totuşi, un spaţiu de libertate sau de 
toleranţă pentru comunităţile creştine”. 
22 „Scopul nu era eradicarea unui cult sau a unui curent de idei, ci integrarea personalităţilor 
deviante” – IDEM, Persecuţiile…, p. 52. 
23 IDEM, Persecuţiile…, p. 114: „Statul roman recunoştea o religie ca licită pe baza 
naţionalităţii şi a tradiţiei, cu condiţia ca riturile acesteia să nu ofenseze nici societatea 
romană, nici pe zeii acesteia”. 
24 Cetăţeni romani – civili sau militari – veniţi din aproape toate regiunile imperiului şi nu 
numai. 
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În lucrarea Scriitori bisericeşti din epoca străromână, părintele 
profesor Ioan G. Coman numeşte un subcapitol Nemurirea traco-geto-dacă 
şi atingeri cu creştinismul, un titlu cât se poate de sugestiv. Părintele 
profesor vorbeşte despre două moduri prin care geto-dacul putea dobândi 
nemurirea iar raiul fiind locul unde Zalmoxis este prezentul.25 

 
  
IV. De la nemurirea sufletului la învierea morţilor 
S-a vorbit adesea că poporul român s-a creştinat în chip natural, 

firesc şi nu urmând conducătorul, ca alte popoare vecine;26 şi că de aceea la 
noi au rămas foarte multe practici şi obiceiuri păgâne. S-a ajuns chiar să se 
şi verifice autenticitatea credinţei după următorul criteriu: cât de creştini 
suntem şi cât de păgâni am rămas. 

Noi, însă, credem că poporul român s-a format ca popor creştin cu 
precădere datorită propovăduirii Sfântului apostol Andrei pe teritoriul 
Dobrogei de astăzi şi a altor misionari creştini în celelalte provincii, locuite 
de dacii care au supravieţuit războiului şi coloniştii aduşi din porunca 
împăratului roman. Cele câteva veacuri de invazii migratoare au lăsat, cum 
era şi firesc, în tradiţia poporului statornic credinţe, practici, obiceiuri ori 
simboluri religioase. Pe unele le regăsim şi astăzi, însă, majoritatea au 
dispărut de-a lungul timpului. Deci, nu ne vom întreba azi cât de creştini 
suntem şi cât de păgâni am rămas, ci vom zice: mare eşti, Doamne, şi 
minunate sunt lucrurile Tale şi niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda 

                         
25 Pr. prof. dr. IOAN G. COMAN, Scriitori bisericeşti din epoca străromână, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 26 şi 28: „O primă metodă getică de a ajunge nemuritor: 
existenţa plăcută divinităţii prin bravura, prin dreptatea, prin jertfa propriei vieţi, prin 
prezentarea doleanţelor poporului în faţa lui Zalmoxis…un al doilea fel de a obţine 
nemurirea, de data aceasta, de către clasele sociale superioare ale geto-dacilor”. Vezi şi 
p. 31 şi 32: „Locul raiului e acolo unde se găseşte Zalmoxis şi unde îl va găsi sufletul 
mesagerului, care ajunge în acel loc la fiecare patru ani, în acest andreon situat undeva în 
spaţiile uraniene şi solare…acest rai s-a putut găsi în muntele Kogaionon, sau undeva în 
regiunile cereşti de deasupra lui”. 
26 Dr. NESTOR VORNICESCU, Primele scrieri…, p. 27: „Spre deosebire de alte popoare 
vecine, în istoria cărora este consemnată o dată precisă a creştinării lor oficiale, noi am 
primit creştinismul pe parcursul unei perioade de timp, însumând primele secole ale erei 
creştine, proces ce a avut loc atât prin convertiri individuale, cât şi prin lucrare misionară, 
săvârşindu-se paralel cu procesul etnogenezei poporului român”. A se vedea: VASILE 
PÂRVAN, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, Bucureşti, 1911, 
p. 198 şi 201; JACQUES ZEILLER, Les origines chretiennes dans les provinces 
danubiennes de L Empire Romain, Paris, 1918; Pr. IOAN RĂMUREANU, Noi contribuţii 
privind pătrunderea creştinismului la traco-geto-daci, în revista „Ortodoxia”, XXVI 
(1974), 1, p. 164-178 şi Pr. prof. DUMITRU STĂNILOAE, Rolul Ortodoxiei în formarea 
şi păstrarea fiinţei poporului român şi a unităţii naţionale, în revista „Ortodoxia”, XXX 
(1978), 4, p. 584-603. 
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minunilor Tale, că ne-ai dat, nouă, prin Sfinţii Tăi apostoli şi ucenici, 
posibilitatea de a fi în comuniune personală şi veşnică cu Tine. 

Deşi la o primă vedere aceste cuvinte – nemurirea şi învierea 
morţilor – par să vorbească despre aceeaşi realitate spirituală, totuşi, este 
nevoie de câteva lămuriri. Întâi de toate, nemurirea este calitatea de a fi 
nemuritor, adică cel care nu moare niciodată, care trăieşte veşnic. Învierea 
morţilor desemnează o stare în care omul intră abia după moartea sa. În al 
doilea rând, nemurirea o dobândeşte omul în urma unor practici spirituale, 
în timp ce învierea este starea la care este adus omul mort de către o 
Persoană dumnezeiască, Care are nemurirea în Sine şi Care a înviat o dată 
din morţi. Motivul cel mai des întâlnit este dorinţa omului muritor de a sta 
într-o relaţie, care să nu se mai termine, cu Dumnezeu, singurul Care poate 
dărui nemurirea. Apoi, omul care va deveni nemuritor nu mai poate fi văzut 
cu ochii noştri, ci se crede că este nemuritor, căci trăieşte într-o altă 
existenţă. Hristos Domnul a arătat oamenilor, conform textului evanghelic – 
fiica lui Iair, fiul văduvei din Nain, Lazăr din Betania, morţii evreilor din 
duminica învierii şi El Însuşi –, că cel înviat din morţi poate fi văzut, atins 
ş.a.m.d. Nu în ultimul rând, drumul până la nemurire este ca o călătorie, în 
timp ce trecerea de la starea de om mort la cea de om înviat depinde numai 
de prezenţa personală ori de voinţa lui Dumnezeu. Un lucru, însă, este cert: 
atât nemurirea la daco-geţi, cât şi învierea la creştini a fost cea dintâi 
prioritate. 

Istoriografia ne dezvăluie că cea mai veche mărturie despre religia 
geto-dacilor, o constituie paragrafele 93-96 din cartea a IV-a a Istoriilor lui 
Herodot. În opera sa, Geografia, VII, 3, marele istoric antic Strabon scria: 
„nu ne putem îndoi…bizuindu-ne pe întreaga istorie a geţilor, că în neamul 
lor râvna pentru cele divine a fost un lucru de căpetenie”. 

Ce i-ar fi determinat pe strămoşii noştri să se deschidă 
creştinismului? De ce să accepte o nouă religie? Prudent ar fi să ne limităm 
la unele consideraţii generale, cu toate că cel mai mare istoric al religiilor, 
Mircea Eliade, afirma că ideile zalmoxiene i-au ajutat pe strămoşii noştri să 
primească creştinismul: „când primii misionari creştini au venit să propage 
noua credinţă, dacii au adoptat imediat creştinismul, cu mult înaintea altor 
popoare: Zalmoxis îi pregătise cu secole în urmă”.27 

Îndeletnicirile principale ale strămoşilor noştri daci erau agricultura, 
pescuitul şi păstoritul oilor. Cum bine ştim foarte multe parabole vorbesc 
despre roadele pământului iar câţiva dintre apostolii Domnului erau pescari; 
Hristos Domnul este Păstorul cel bun iar cei ce cred în El sunt numiţi oi 
cuvântătoare. 

                         
27 MIRCEA ELIADE, The Romanians. A Concise History, Bucureşti, 1992, p. 13. 



165 

Zalmoxis, marele zeu, a coborât în peşteră şi a stat acolo trei ani; 
Iisus Hristos a fost îngropat în peşteră şi a stat trei zile, apoi a apărut ca Om 
înviat şi Dumnezeu atotputernic. 

Apoi, sacrificiul ritualic al strămoşilor noştri îşi găsea corespondenţă 
în Jertfa cea fără de sânge, săvârşită de creştini în fiecare duminică şi în 
fiecare an de Paşti. 

Credem că această credinţă îi ajuta pe strămoşii noştri daci şi în 
principala lor problemă, şi anume: frânarea împlinirii idealului strămoşilor 
noştri romani – cucerirea întregii lumi. Crezând că sunt nemuritori, daci 
deveneau mai curajoşi, mai ascultători de regele lor, mai puternici etc., cu 
toate că erau mai puţini decât adversarii lor şi mai defavorizaţi din punct de 
vedere militar. Se pare că împăratul Traian ar fi rostit cuvintele: am subjugat 
chiar şi pe geţi, cei mai războinici dintre toate neamurile câte au existat 
vreodată, nu numai din cauza puterii corpului lor, dar şi din aceea a 
învăţăturilor lui Zalmoxis... acesta le-a întipărit în inimă că ei nu mor, ci 
numai cât îşi schimbă locuinţa şi de aceea merg la moarte mai vesel decât 
la orice călătorie. Lucian Blaga, marele nostru poet şi filozof, arăta într-un 
studiu că la baza vitejiei daco-getului în luptă se află tocmai credinţa lui în 
nemurire iar magia are aici un rol important.28 

Creştinismul venea şi ca o altă soluţie nouă la problema lor, care 
apărea la momentul potrivit. Înfrânţi de romani, dacii trebuiau să devină un 
popor nou, cu o viaţă nouă şi, deci, cu o credinţă nouă. Am arătat mai sus că 
Sfântul apostol Andrei şi alţi misionari creştini ajunseseră lângă ei încă de 
câteva decenii. Este foarte probabil ca printre militarii stabiliţi în Dacia să fi 
fost şi creştini. Dispare statul dac, dar nu şi dacii. Iar religia creştină este 
pentru un popor anume, nu pentru un stat. Marele apologet Tertulian, 
Adversus Judaeos (190-203), scria că mesajul creştin s-a răspândit ajungând 
„şi la diferitele naţiuni din Galia şi în locurile britanilor, inaccesibile 
romanilor dar supuse lui Hristos, şi la sarmaţi şi la daci şi la germani şi la 
sciţi şi la multe neamuri şi provincii îndepărtate”. 

Mai mult, creştinismul nu vine ca o religie cu idei total opuse, din 
contră. Foarte multe principii religioase ale strămoşilor noştri se 
îmbunătăţesc, se perfecţionează prin creştinism. Au rămas şi multe credinţe 
de la ei, pentru că romanii nu au impus creştinismul. Cum bine ştim, şi ei l-au 
adoptat treptat, neimpus de către împărat. 

                         
28 LUCIAN BLAGA, Getica, Sibiu, 1943: „Getul nu se fereşte să cadă în luptă, deoarece pe 
calea aceasta el speră să obţină o nemurire a dubletului său corporal. Nemurirea îl preocupă 
nu atât ca un lucru de la sine înţeles, ci mai curând ca un ceva de dobândit pe o cale 
oarecare, unde totdeauna magia intervine într-un fel…dacă nemurirea ar fi un atribut al 
spiritului, o însuşire firească, genuină a acestuia, n-ar mai fi nevoie de nicio magie 
farmacologică. Se pare, de altfel, că preoţii geţi, ca şi druizii la celţi, erau impresionaţi 
meşteri ai magiei”. 
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Părintele profesor Ioan G. Coman sublinia un fapt deosebit de 
important, şi anume: 

„Nemurirea getică devine nemurire creştină prin transformări 
profunde, în care eshatologia, iniţierea, ascetismul, erudiţia astrologică, 
terapeutică şi teurgică au fost confruntate aspru cu învăţătura, viaţa şi cultul 
misionarilor creştini. Transformarea nemuririi getice în nemurire creştină a 
avut loc tocmai în perioada de formare a poporului român, când acesta a fost 
creştinat”.29 

Descoperirile arheologice arată că dacii practicau atât înhumare, cât 
şi incinerarea morţilor. Marele cercetător şi istoric Vasile Pârvan considera 
că strămoşii noştri daci erau buni şi austeri, având o predispoziţie pentru 
viaţa spirituală.30 Deci, dacă ei acordau o oarecare atenţie trupului, în 
creştinism acesta primeşte o importanţă şi mai mare – este lucrul mâinilor 
lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt, este împreună-lucrător cu sufletul său 
la procesul de pnevmatizare de sfinţire, de îndumnezeire. 

Pe lângă Zalmoxis, exista şi un zeu al luminii, al războiului, o zeiţă a 
fertilităţii, una a lunii şi a pădurilor, alta care ocroteşte familia ş.a.m.d. Se 
spune că înainte de a pleca în război, dacii beau din apa Istrului ca dintr-un 
vin sfânt, jurând să nu se întoarcă fără victorie împotriva duşmanilor. Şi pe 
acestea le va găsi în creştinism dacul, dar într-o altă perspectivă – 
Dumnezeu este Lumina şi de la El primesc îngerii şi oamenii – nu alţi zei – 
lumină; Dumnezeu este Cel Care dă viaţa şi tot El o susţine. Există, de 
asemenea, sfinţi ocrotitori spre care creştinii se roagă stăruitor ca aceştia, la 
rândul lor, să ceară de la Dumnezeu tot lucrul bun şi folositor.31 Practica 
împărtăşirii din Pâinea şi Vinul cel sfânt înaintea unui eveniment important 
este şi astăzi vizibilă la creştin, arătând prin aceasta că Dumnezeu îl 
însoţeşte şi îl ajută. 

Trebuie amintit şi sacrificiul uman repetat la fiecare cinci ani – cel 
mai bun dintre ei era ales să devină un mesager la zeul Zalmoxis, care să-i 
transmită nevoile şi durerile lor; era aruncat deasupra suliţelor şi se observa 
dacă zeul primeşte sau nu sacrificiul. Dacă cel ales murea imediat, Zalmoxis 
                         
29 Pr. prof. dr. IOAN G. COMAN, Scriitori bisericeşti…, p. 54. 
30 Sufletul e nemuritor. Trupul este o împiedicare pentru suflet de a se bucura de nemurire: 
de aceea nu are nici un preţ; poftele lui nu trebuie ascultate; la război el trebuie jertfit fără 
părere de rău. Omul nu poate ajunge la nemurire decât curăţindu-se de orice fel de 
patimă: carnea, vinul, femeile sunt o murdărie a sufletului. Mai ales vinul aduce ticăloşirea 
omului: în numele divinităţii, Marele Preot al Naţiunii cere distrugerea viţei de vie în 
întregul regat. Nimic deci din nebunia dionisiacă traco-phrigică nu e admis sau tolerat la 
geţi. Oamenii sfinţi vor fi la ei asceţii, care nu vor să mai ştie nici de lume, nici de femei, ci 
în renunţarea la orice bucurie a trupului, se devotează gândului bun despre nemurirea de 
dincolo de viaţa trupului, căci abia prin moarte omul înviază la viaţă veşnică. 
31 Sf. Gheorghe, Sf. Modest, Sf. Serafim, Sfinţii Trei Ierarhi, Sf. Varvara, Sf. Trifon, Sf. 
Dimitrie, Sf. Nicolae ş.a.m.d. 
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devenea favorabil lor; dacă nu, jertfa era repetată cu un alt bărbat. Foarte 
interesant şi profund acest ritual. Poate şi de aceea marele istoric Vasile 
Pârvan îi caracteriza pe strămoşii noştri ca având o adâncă şi severă 
religiozitate. Creştinismul vine înaintea strămoşilor noştri cu un alt tip de 
sacrificiu: Fiul lui Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului, Se face om 
şi Se oferă ca jertfă, pentru ca omul să trăiască veşnic. Deci, nu omul se 
sacrifică pentru a duce un mesaj pentru tot poporul zeului, ci Însuşi 
Dumnezeu Se jertfeşte pentru întreaga lume şi o singură dată, ca omul să nu 
mai moară, ci să primească darul vieţii veşnice de la Dumnezeul Cel viu. 

Şi la daci întâlnim ascetism, abstinenţă şi retragere din lume. O face 
chiar Zalmoxis timp de trei ani. Iată textul istoricului Herodot, Istorii, IV, 
95-96: 

„...el a poruncit să i se clădească o locuinţă subpământeană. Când a 
fost gata (Zalmoxis) a dispărut din mijlocul tracilor şi, coborând el în 
locuinţa lui de sub pământ, a trăit acolo vreme de trei ani. Tracii doreau mult 
să-l aibă jeluindu-l ca pe un mort. În al patrulea an, el s-a arătat şi, astfel, 
Zalmoxis făcu vrednicie de crezare învăţăturilor lui”. 

Religia creştină aduce dacilor un mod divino-uman de asceză. Însuşi 
Dumnezeu înomenit posteşte, Se retrage din lume în pustiu pentru 
rugăciune; apoi, toţi sfinţii se roagă şi postesc. Aproape jumătate din zilele 
anului sunt post şi toate sunt destinate rugăciunii şi meditării la cele 
dumnezeieşti. Viaţa monahală este şi azi modelul performant, dar cel mai 
potrivit, firesc al vieţuirii ascetice, destinat atât bărbaţilor, cât şi femeilor. 

Cu privire la importanţa învierii morţilor şi cum este ea privită de 
către necreştini, aş vrea să ne oprim la două texte biblice. Cel dintâi 
concluzionează întâlnirea Sfântului apostol Pavel cu grecii în Atena: 
„(Pavel) Îl binevestea pe Iisus şi Învierea…şi auzind ei despre învierea 
morţilor, unii l-au luat în râs, iar alţii au zis: Despre asta te-om asculta şi 
altă dată” (F.A. 17, 18 şi 32). Cel de-al doilea este un verset din prima 
epistolă a aceluiaşi apostol către cei din Corint: „Iar dacă Hristos n-a înviat, 
atunci zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică e şi credinţa voastră” 
(1 Corinteni 15, 14). 

 
V. Moştenirea daco-latino-creştină 
Întâi de toate trebuie să precizăm că ţinutul strămoşilor noştri nu era 

la sfârşitul primului secol creştin o ţară închisă între graniţele ei, ci un loc în 
care se desfăşurau mişcări continue ale populaţiei, şi nu numai la nord de 
fluviul Istru (Dunărea de azi). Marele istoric şi om politic, Nicolae Iorga, 
rostea următoarele cuvinte, extrem de importante pentru istoria neamului 
nostru: Ţara românească a avut un sens pe care foarte mulţi l-au uitat iar 
unii nu l-au înţeles niciodată. Ea însemna tot pământul locuit etnograficeşte 
de români. 
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Înaltpreasfinţitul Nestor sublinia unul dintre aspectele cele mai 
concludente ale prezenţei creştinismului la strămoşii noştri şi direcţia pe 
care acesta a trasat-o în istoria bimilenară a poporului român: 

„Pentru daco-romani, creştinismul a constituit din primele secole, nu 
numai un fapt de credinţă oarecare, ci unul cu adânci şi esenţiale implicaţii 
spirituale, sociale şi istorice, un fenomen istoric-cultural decisiv 
demonstrând capacitatea acestei populaţii de a întreţine o intensă viaţă 
spirituală. Alături de greci şi de romani, străromânii au fost între primele 
popoare creştine din sud-estul european pe teritoriul cărora s-au folosit, dar 
în acelaşi timp, s-au şi elaborat lucrări patristice”.32 

Am considerat aceste implicaţii spirituale, sociale şi istorice ca fiind 
pentru noi, cei de astăzi, ca o moştenire daco-latino-creştină. Cu toate că nu 
avem documente istorice ori mărturii clare – cum ar fi putut să fie păstrate?! 
–, avem, însă, urmările acelor evenimente. Pe acelea noi încercăm să le 
scoatem la lumină şi să le analizăm cu responsabilitate şi cu maxima 
obiectivitate de care dispunem. 

În primul rând, temenii de bază care exprimă credinţa noastră sunt de 
origine latină – Dominus, basilica, crux, dominica etc. Episcopii de la 
Tomis (Bretanion şi Teotim) aveau o puternică legătură cu marii Părinţi ai 
Bisericii noastre33 – Sf. Vasile cel Mare şi Sf. Ioan Gură de Aur – şi au fost 
în comuniune neîntreruptă cu Biserica-mamă de la Constantinopol, Noua 
Romă a Sfântului împărat Constantin cel Mare.34 
                         
32 Dr. NESTOR VORNICESCU, Primele scrieri…, p. 27. 
33 Amintim aici martiriul Sf. Sava Gotul, pe pr. Montanus şi soţia sa, Maxima, pe sfinţii 
Zotic, Atalos, Camasis şi Filip de la mânăstirea Niculiţel, pe Sf. Dionisie Exiguul, pe Sf. 
Ioan Cassian (pe care prof. N. Chiţescu îl numeşte cel mai mare dascăl-ascet al lumii 
creştine) etc. – a se vedea lucrarea Pr. dr. IONIŢĂ APOSTOLACHE, Teologi daco-romani 
de seamă în cetatea eternă. Lucrarea mărturisitoare a Sfinţilor Ioan Cassian, Dionisie 
Exiguul şi Ioan Maxenţiu, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018. 
34 „Documentele ne spun clar că daco-romanii creştini din Scythia Minor – oricare ar fi fost 
numele lor: sciţi, goţi, geţi ori daci – au ţinut la început de Biserica mamă din Constantinopol, 
iar episcopii de Tomis erau sub ascultarea Patriarhiei din capitala imperiului, din al cărei 
sinod local făceau parte. Cultul a avut de la început caracter răsăritean, deşi limba era latină 
sau mai târziu paleo-slavă, îmbinată progresiv cu elemente româneşti şi, pe măsură ce limba 
poporului se dezvolta, cucerea şi cultul. Cum era firesc, episcopii din Scythia Minor şi 
probabil şi din alte părţi ale Daciei romanizate ştiau şi greceşte, întrucât trăiau în zone de 
puternică cultură grecească, cum era ţărmul stâng, în contact permanent cu Bizanţul şi cu 
întregul răsărit creştin...inscripţiile creştine din Scythia Minor sunt scrise şi în limba latină, şi 
în limba greacă. Aşa cum limba paleo-slavă nu a slavizat, iar limba greacă nu a elenizat 
Ortodoxia românească, tot aşa şi limba latină nu a latinizat-o. Limba latină a fost pentru 
creştinii daco-romani şi este pentru creştinii români de astăzi, o mărturie puternică a latinităţii 
noastre şi un instrument de transmitere a valorilor spirituale, în frunte cu credinţa ortodoxă. Ea 
exprimă pentru noi puterea şi măreţia Romei lui Traian, nu a Romei papale” – Cf. Pr. prof. 
IOAN G. COMAN, Dicţionarul Oxfordian al Bisericii Creştine. Prezentare şi observaţii 
critice, în revista Ortodoxia, nr. 3/1978, p. 562-563. 
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Credinţa în nemurire a dacilor nu dispare cu totul, ci ea „reapare 
transfigurată în spiritualitatea românească şi anume în credinţe, datini, 
viziuni, aspiraţii şi creaţii dintre cele mai diverse. În domeniul religios, 
poporul român ortodox, succesor şi moştenitor al poporului get, manifestând 
prin sfinţii săi canonizaţi şi necanonizaţi o profundă religiozitate, acordă, ca 
geţii, o cinstire deosebită monahismului”.35 

Părintele profesor Dumitru Stăniloae exprimă în modul cel mai 
frumos această moştenire daco-latino-creştină: 

„Noi unim, în spiritualitatea noastră, luciditatea latină sau încrederea 
în înţelegerea raţională a realului, proprie Occidentului, cu sentimentul 
tainei nepătrunse a existenţei proprie popoarelor din Răsăritul Europei. Dar 
noi ca latini aducem în taina lucrurilor şi a persoanelor totodată o lumină, 
mai accentuată decât popoarele slave, dar o lumină care nu mărgineşte, ci 
defineşte şi care e proprie popoarelor occidentale, în privinţa aceasta suntem 
mai aproape de spiritualitatea creştină primară, rămasă prezentă şi în 
spiritualitatea poporului grec, deşi cu o mai redusă trăire sentimentală a 
acestei lumini decât în spiritualitatea românească”.36 

 
VI. Nu ştim să fi fost altfel decât români ortodocşi 
Deşi poate părea un strigăt ieşit dintr-o puternică criză de identitate 

ori exprimarea unui fervent naţionalism, nu este aşa. Nicidecum. Ci este 
mărturisirea bimilenară a conştiinţei noastre naţionale şi a trăirii noastre 
spirituale.37 Atât stema ţării noastre – vulturul cu crucea în cioc –, cât şi 
imnul naţional – …Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că-n aste 
mâni mai curge un sânge de roman…Preoţi, cu crucea-n frunte, căci oastea 
e creştină, deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt…–, scot în evidenţă 
conştiinţa noastră de popor daco-roman, născut şi crescut în credinţa 
creştină. ÎPS Nestor Vornicescu amintea că „fazele evoluţiei istorice a 
poporului român s-au desfăşurat ca faze ale spiritualităţii sale în acelaşi 
timp, Ortodoxia fiind un permanent factor de echilibru şi continuitate, un 
factor de siguranţă, dar şi de superioară dezvoltare”.38 

Pământul nostru românesc a născut domnitori care au apărat şi 
susţinut Biserica Ortodoxă din regiunea lor, dar şi Bisericile Ortodoxe din 
afara ţării, care aveau nevoie de ajutorul fraţilor creştini. Ei au ctitorit 
biserici şi mânăstiri, iar cele mai frumoase au devenit mormânt şi loc de 

                         
35 IDEM, Scriitori bisericeşti…, p. 55. 
36 DUMITRU STĂNILOAE, Naţiune şi creştinism, Ed. Elion, Bucureşti, 2004, p. 2. 
37 „Pe teritoriul pontico-danubiano-carpatic, procesul creştinării din epoca apostolică a 
cunoscut continuitate neîntreruptă în epocile patristică şi post-patristică, fiind caracterizat 
prin organizarea bisericească şi întemeierea vieţii creştine” – Cf. Dr. NESTOR 
VORNICESCU, Primele scrieri…, p. 542. 
38 IBIDEM, p. 536. 
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închinare pentru creştini. Biserica noastră le-a răsplătit râvna pentru Hristos 
şi jertfa vieţii lor trecându-i în rândul sfinţilor lui Hristos Domnul în 
Împărăţia Cerurilor. Amintim doar patru dintre cei mai mari apărători ai 
neamului şi ai Ortodoxiei româneşti – de la Mircea cel Bătrân (1386-1418) 
avem primul tratat de alianţă anti-otomană din sud-estul Europei; de la Sf. 
Ştefan cel Mare (1457-1504) avem cele mai multe mânăstiri, biserici şi 
ajutoare către fraţii creştini din Muntele Athos şi alte ţinuturi; domnitorul 
Vasile Lupu (1634-1653), care a adus în ctitoria sa din Iaşi moaştele Sf. 
Parascheva; nu în ultimul rând, martirul şi sfântul Constantin Brâncoveanu 
(1688-1714) cu familia, în timpul căruia s-a finalizat şi prima traducere 
integrală a Bibliei în limba română. „Ortodoxia, spune părintele Dumitru 
Stăniloae, ne-a menţinut ca un neam unitar şi deosebit, cu un rol important 
între popoarele din Orient şi Occident. Ea ne-a dat puterea să ne apărăm 
fiinţa faţă de îndelungata ofensivă otomană, constituind un zid de apărare şi 
pentru popoarele din Occident, deşi, pe de altă parte, ne-a ajutat să ne 
apărăm fiinţa şi faţă de unele popoare venite din Occident”.39 

În anul 1791, la Cluj, se alcătuia actul Supplex libellus valachorum, 
în care, printre altele, era menţionată teza că avem un creştinism ortodox 
neîntrerupt, de la strămoşii noştri până astăzi (adică anul 1791): „Urmaşii lui 
Traian Augustul au stăpânit Dacia câteva secole. Sub a lor neîntreruptă 
stăpânire, în această Provincie (în Transilvania) a fost răspândită şi credinţa 
creştină după ritul bisericii răsăritene prin străduinţa episcopilor Protogen, 
Gaudenţiu, Niceta şi Theotin, mai ales în secolul al IV-lea, după cum ne-o 
arată aceasta întreaga istorie bisericească…”. 

Într-o dispută filozofică cu poetul Lucian Blaga – care afirma că 
Ortodoxia este o religie care a fost asimilată de spiritualitatea românească, 
originea ei fiind grecească şi bizantină –, părintele Dumitru Stăniloae a 
răspuns, retoric, prin trei întrebări: Când a fost asimilată ortodoxia de 
spiritualitatea românească? A existat o spiritualitate românească, a existat 
un popor român înainte de a fi creştin şi ortodox? Se poate face cronologic 
o distincţie între spiritualitatea românească şi creştinism?40 

În lucrarea Naţiune şi creştinism, părintele profesor tratează această 
problemă într-un studiu cu titlul: De ce suntem ortodocşi?41 Părintele 
Stăniloae crede că „prin Ortodoxie ne-am păstrat credinţa creştină de la 
început sau (adevărata) credinţă primită o dată cu începuturile existenţei 
noastre ca neam, această credinţă constituind astfel o componentă esenţială 
a spiritualităţii noastre”.42 

                         
39 DUMITRU STĂNILOAE, Naţiune şi creştinism, Ed. Elion, Bucureşti, 2004, p. 1. 
40 IDEM, Poziţia domnului Lucian Blaga…, p. 9. 
41 IDEM, Naţiune şi creştinism, p. 1-14. 
42 IBIDEM, p. 2-3. 
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Cât de importantă a devenit învăţătura creştină în conştiinţa 
neamului românesc, ne spune într-un mod foarte frumos părintele Stăniloae: 

„Poporul român afirmă importanţa credinţei sale, numind-o lege 
românească sau lege strămoşească. Ea reprezintă astfel pentru el 
fundamentul tuturor legilor de viaţă într-o convieţuire de reciprocă preţuire 
şi conlucrare care-i asigură unitatea şi identitatea. Spunându-i legea 
românească şi strămoşească, poporul nostru afirmă trăirea în ea de la 
începuturile existenţei sale, care coincide cu timpul apariţiei creştinismului 
şi răspândirii lui prin apostolii lui Iisus Hristos”.43 

Cum s-a manifestat în conştiinţa populară această relaţie familială cu 
Dumnezeu, pe care o propovăduieşte Ortodoxia, ne spune acelaşi părinte. 
Vom reda textul mot à mot, nu parafrazând, ca nu cumva să pierdem 
frumuseţea nuanţelor acestor cuvinte: 

„Dar această îndelungată şi necurmată trăire în legea de supremă 
nobleţe a lui Hristos, a produs o deosebit de afectuoasă alipire a lui la 
Dumnezeu, care i-a devenit întru totul familiar. Această familiaritate 
afectuoasă faţă de Dumnezeu, care a pus o pecete de afecţiune şi pe relaţiile 
fiecărui ins cu semenii săi, o tâlcuieşte poporul nostru prin expresia 
Dumnezeu drăguţu. Dumnezeu nu e un Stăpân aspru şi distant, ci un Părinte 
iubitor şi de aceea drag, ba, chiar drăguţ”.44 

Credinţa ortodoxă aduce şi o perspectivă de viitor – comuniunea 
persoanelor –, mult mai credibilă şi mult mai eficientă decât foarte multe 
dintre ideile de astăzi. Observăm la diaspora românească un fapt profund şi 
extrem de important pentru realitatea religioasă de azi a Europei şi, mai ales, 
cât de adânci sunt rădăcinile ortodoxe în fiinţa românului, indiferent unde se 
află, şi anume: imediat ce se aşează în ţara de adopţie el caută comuniunea 

                         
43 IBIDEM, p. 12. Vezi şi Pr. prof. dr. IOAN G. COMAN, Scriitori…, subcap. Contribuţia 
inscripţiilor creştine şi a părinţilor şi scriitorilor bisericeşti din Scythia Minor a secolelor 
IV-VI la unitatea şi continuitatea poporului român: „Formarea poporului român se împleteşte 
cu pătrunderea creştinismului apostolic şi patristic în teritoriul daco-roman, fapt al cărui efect 
este acela că structura spirituală a daco-romanilor şi a urmaşilor lor este creştină…o 
încreştinare cu blândeţe, cu dragostea nezdruncinată a Evangheliei şi cu răbdare, a durat 
câteva secole. A fost un proces lent, îndelungat, unit cu viaţa obişnuită a poporului. 
Creştinismul intra în însăşi plămădirea poporului român, se făcea una cu el, devenindu-i 
progresiv normă de viaţă morală, îndreptar spiritual, tărie de susţinere” (p. 316-317). 
44 IBIDEM. Vezi şi Măicuţa Domnului, Domnul Dumnezeu, lumea întreagă răspândeşte o 
lumină prin rânduiala ei, un peisaj frumos e o gură de rai, omului i se cere să facă un lucru 
ca lumea, oameni fără Dumnezeu, bată-l Dumnezeu ş.am.d. „Credinţa în Dumnezeu cere 
oamenilor să fie buni, aşa cum este El Însuşi. Omul bun e omul lui Dumnezeu. Omul rău e 
un păgân, care nu crede în Dumnezeu. Bunătatea e una cu sănătatea minţii. Cel lipsit de 
bunătate e nebun…faţa omului bun răspândeşte lumină…omul bun e omul care zâmbeşte 
luminos în bucuria comuniunii” (p. 13 şi 14). 



172 

duminicală, găzduită în bisericile româneşti nou construite ori în bisericile 
catolice împrumutate pentru serviciul liturgic.45 

 
VII. Concluzii 
Considerăm că mai presus decât informaţia documentelor şi a 

izvoarelor, cea mai credibilă sursă este credinţa în realitatea concretă, ce 
descoperă adevărul de domeniul evidenţei. 

Credem, deci, că nu a existat un moment-zero al creştinării poporului 
român, de aceea vorbim şi astăzi despre un drum spre înviere, despre un 
proces de evanghelizare a poporului nostru, de o creştinare firească, naturală 
şi profundă. 

În al doilea rând, credem că strămoşii noştri au oferit apostolilor şi 
misionarilor creştini o temelie puternică – disponibilitatea spre cele 
religioase şi credinţa în nemurire –, înţelegând mai repede şi mai uşor 
dreapta credinţă propovăduită în special de Sfântul apostol Andrei. 

Cu certitudine cucerirea romană a întărit şi a dezvoltat procesul de 
încreştinare. Religia creştină s-a instalat treptat, gradual la strămoşii noştri: 
de la marile oraşe la cele mici şi apoi la sate. Era noua religie venită dintr-un 
oraş al Imperiul roman, Ierusalim, dar şi de la Roma, acel nou mod de viaţă 
care a uimit întreaga lume. Deci, avem de-a face cu un nou început. 

De asemenea, credem că popoarele migratoare, care au invadat 
ţinuturile strămoşilor noştri, sunt astăzi o dovadă puternică în susţinerea 
veridicităţii ideii că la venirea lor am avut un creştinism bine înrădăcinat, 
exprimat şi prin prezenţa episcopilor sciţi la primele sinoade ecumenice. 

De aceea poporul român nu şi-a schimbat credinţa, căci pe credinţa 
în nemurirea sufletului a strămoşilor noştri Sfinţii apostoli şi misionarii 
creştini au altoit dreapta învăţătură a învierii omului spre o existenţă veşnică 
fericită în proximitatea Preasfintei Treimi. 

Asemenea Sfântului împărat Constantin, avem de-a face şi în Dacia 
cu o încreştinare neforţată, una dorită treptat, o dată cu maturitatea spirituală 
a poporului; nu am avut conducători care să impună religia creştină ori altă 
religie, ci domnitori iubitori de credinţă şi de neam, cu o mai mare sau mai 
mică maturitate duhovnicească, care au dorit să rămână în istorie ca ctitori 

                         
45 IBIDEM, p. 1 şi 2: „Prin Ortodoxie poporul nostru a jucat, ca un fel de centru, un rol 
apărător pentru Orientul şi Occidentul european…rolul acesta îl vom putea îndeplini şi în 
viitor în noua Europă unită care începe să se formeze. Ca popor latin ortodox, prin latinitate 
putem apela la popoarele din Occident să dezvolte relaţiile ecumenice cu creştinismul 
răsăritean, făcând posibilă o sinteză între spiritualitatea ortodoxă şi naţiunile occidentale, iar 
celor din Răsărit dându-le puterea să realizeze aceasta între Ortodoxia lor şi spiritul 
organizator al civilizaţiei occidentale…noi avem echilibrul delicateţei în această înţelegere 
luminoasă şi plină de un respect profund faţă de taina nesfârşită a persoanelor şi a lumii în 
general, trăită în bucuria comuniunii”. 



173 

de mânăstiri sau biserici şi iubitori de sfinte moaşte, apărători ai Ortodoxiei 
şi chiar martiri. Deci, am devenit creştini încă din primul secol şi am rămas 
ortodocşi după anul 1054. Avem astăzi în fiecare sat – nu mai vorbim de 
oraşe ori de capitala ţării, unde se construieşte astăzi Catedrala Mântuirii 
Neamului – o biserică cu credincioşi activi la viaţa liturgică, care cred că 
doar participarea la dumnezeirea lui Iisus Hristos46 aduce prezenţa personală 
a Duhului Sfânt, Care Se sălăşluieşte în existenţa fiecăruia şi dă viaţa cea 
veşnică şi neîmbătrânitoare. 
 
Abstract: From the Belief in Immortality of the Soul of our Dacian 
Ancestors to the Christian Resurrection 
The ancestors of our people were Dacians and Romans. Dacians believed in 
the immortality of the soul. The Saint apostle Andrew spoke to our 
ancestors about the Christian resurrection. The Romanian people were 
Christian and remained orthodox. 
 

                         
46 IBIDEM, p. 6: „În Ortodoxie, Hristos ne dă puterile Sale dumnezeieşti sau însăşi viaţa Sa 
dumnezeiască veşnică prin îndumnezeire, pe când El o are pe aceasta prin fire…puterea Lui 
creatoare ne-a adus la existenţă şi ne menţine în existenţă. Dar o putere a Lui ne dăruieşte 
dacă voim să o primim, o viaţă asemănătoare cu a Lui cu toate bunătăţile şi în fericirea 
comuniunii”. 



174 

Implicarea Bisericii Ortodoxe Române  
în actul Marii Uniri de la 1918 

 
 

Pr. Dr. LAURENŢIU RĂDOI1 
 

Cuvinte cheie: Biserica Ortodoxă Română, Marea Unire, 1918  
Keywords: Romanian Orthodox Church, Great Union, 1918  

 
Anul acesta sărbătorim primul Centenar de la Marea Unire din 1 

decembrie 1918. Este un prilej binecuvântat de Dumnezeu de-a ne exprima 
admiraţia şi recunoştinţa faţă de cei care au contribuit la înfăptuirea acestui 
ideal naţional. De aceea, se cuvine, în lumina acestui măreţ eveniment, să ne 
aducem aminte cu veneraţie de acei bărbaţi excepţionali ai neamului nostru, 
care au făcut posibil ca românii să se reunească într-o singură ţară. 
Respectul faţă de trecut ne îndeamnă să evocăm astăzi, fără a avea pretenţia 
de a epuiza subiectul, rolul important pe care l-a avut Biserica Ortodoxă 
Română la împlinirea acestui deziderat al naţiunii, prin vrednicii şi smeriţii 
ei slujitori de altădată. 

Înainte de a prezenta câteva figuri de clerici, care, în decembrie 
1918, au contribuit la făurirea statului unitar român, este bine de ştiut că, în 
curgerea vremii, Biserica s-a solidarizat cu aspiraţiile poporului şi a fost 
alături de păstoriţii ei, cultivându-le în inimă idealuri supreme de libertate şi 
unitate naţională, de credinţă şi întrajutorare frăţească. Astfel, numeroşi 
ierarhi, preoţi, călugări, dascăli, zugravi de icoane şi de biserici, tipografi, 
dar şi mii de credincioşi au dus cu ei, dintr-o parte în cealaltă a Carpaţilor, 
acelaşi grai, aceeaşi credinţă şi acelaşi suflet românesc. Să ne gândim la 
Coresi, Varlaam, Dosoftei, Teodosie, Antim Ivireanul, Chesarie şi alţi 
ierarhi învăţaţi din Moldova şi Ţara Românească, ale căror cărţi de slujbă şi 
învăţătură au circulat în tot spaţiul românesc şi au întreţinut relaţiile între 
fraţi, veghind la păstrarea unităţii de credinţă şi neam. Dar să nu-i uităm nici 
pe domnii munteni şi moldoveni, Mircea cel Mare, Sfântul Ştefan cel Mare, 
Mihai Viteazul, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu şi atâţia alţii care, 
venind în sprijinul credincioşilor ardeleni, au înălţat numeroase biserici sau 
le-au renovat pe cele în ruină, alături de boierii şi clericii din teritoriile 
întinse ale Transilvaniei. În schimb, în mănăstirile din Ţara Românească şi 
Moldova au vieţuit mii de călugări de peste munţi, unii dintre ei fiind 
ridicaţi chiar în scaunele vlădiceşti de acolo. Alungaţi din propria ţară de 
către autorităţile habsburgice, au întemeiat biserici, schituri şi mănăstiri la 

                         
1 Profesor la Seminarul Teologic „Sf. Nicolae” din Râmnicu Vâlcea. 
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sud şi la est de Carpaţi, precum Predeal pe Valea Prahovei, Suzana şi Cheia 
pe Valea Teleajenului sau Stânişoara pe Valea Oltului, Cocoş în Dobrogea 
şi altele.2 

Mai mult decât atât, gândurile noastre se îndreaptă cu recunoştinţă 
spre acei slujitori ai Altarului strămoşesc, care în momentele de răscruce ale 
istoriei noastre, identificându-se întru totul cu păstoriţii lor, n-au pregetat să 
sprijine luptele duse secole de-a rândul pentru apărarea integrităţii teritoriale 
şi a independenţei naţionale. Aşa se face că întâlnim chipuri de preoţi de mir 
şi călugări cu arma în mână în răscoalele lui Gheorghe Doja sau Horea, 
Cloşca şi Crişan, în oastea lui Mihai Viteazul, în Revoluţia lui Tudor 
Vladimirescu, în Revoluţia de la 1848, la Unirea Principatelor din 1859, în 
Războiul pentru independenţă din 1877 sau în Răscoala din 1907. Laurenţiu 
Meszaroş, Barabas, Stoica din Fărcaş, Simion din Lupşa, Dumitru din 
Cinciş, Mihai din Băcia, Ilie de la Mănăstirea Butoiu, Fodor din Câmpeni, 
Vasile Moraru din Bicalatu ş.a. sunt numai câteva exemple de preoţi care 
s-au identificat pe deplin cu ţelurile şi idealurile de viaţă ale poporului 
nostru.3 În plus, peste 250 de preoţi au fost mobilizaţi în Primul Război 
Mondial, însoţind trupele pe câmpul de luptă, în calitate de „confesori 
militari”. Unii dintre ei au murit pe front, iar alţii au fost luaţi prizonieri şi 
deportaţi. În Transilvania au fost aruncaţi în închisorile maghiare aproape 
150 de preoţi, iar peste 200 au fost exilaţi în judeţul Şopron, din vestul 
Ungariei, unde au trăit în condiţii inumane timp de 2 ani, fiind consideraţi 
„duşmani ai statului austro-ungar”.4  Însuşi episcopul Sofronie Vulpescu de 
la Râmnic a fost arestat, în 1917, la Bucureşti mai bine de o lună, apoi a fost 

                         
2 Pr. MIRCEA PĂCURARIU, „Unirea cea Mare”, în: Biserica Ortodoxă Română, an. CI 
(1983), nr. 11-12, p. 848-849 (se va cita BOR); Redacţia Revistei Mitropolia Moldovei şi 
Sucevei, „Cinci decenii de la Unirea Transilvaniei cu Ţara. 1 decembrie 1918-1 decembrie 
1968”, în: Biserica Ortodoxă Română şi Unirea, vol. I, Ed. Basilica, Bucureşti, 2018, p. 
211; Pr. SCARLAT PORCESCU, „Contribuţii aduse de slujitorii bisericeşti din 
Arhiepiscopia Iaşilor, în anii 1916-1918, pentru făurirea statului naţional unitar român”, în: 
Biserica Ortodoxă Română şi Unirea, vol. II, Ed. Basilica, Bucureşti, 2018, p. 115-116. 
3 Prof. NICU OCTAVIAN, „Prezenţa clerului Bisericii Ortodoxe Române în luptele 
poporului pentru dreptate socială şi independenţă naţională”, în: Glasul Bisericii, an. 
XXXVII (1978), nr. 1-2, p. 139-153 (se va cita GB); † NICOLAE, mitropolitul Ardealului, 
„Unirea Transilvaniei cu România”, în: Biserica Ortodoxă Română şi Unirea, I, p. 165. 
4 Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU, Predici la duminici şi sărbători, la praznice 
împărăteşti şi ale Maicii Domnului, ale sfinţilor şi la Sfinţi români; predici ocazionale şi la 
înmormântări, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, p. 520-521; Pr. MIRCEA PĂCURARIU, 
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Ed. Basilica, Bucureşti, 2013, p. 471-473; † DANIEL, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, „Biruinţă prin jertfă. Demnitate prin unire. Slujitori ai 
Bisericii pe front şi la Unirea din 1918”, în: Biserica Ortodoxă Română şi Unirea, I, p. 8; † 
NIFON PLOIEŞTEANUL, „Aniversarea a 70 de ani de la Unirea Transilvaniei cu Patria-
Mamă. Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la realizarea Marii Uniri”, în: Biserica 
Ortodoxă Română şi Unirea, II, p. 215. 
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surghiunit la Peştera Ialomicioarei, de unde i s-a îngăduit să se aşeze la 
Căldăruşani.5 Sfidând moartea, îngrijind pe cei răniţi, spovedind pe cei în 
pragul morţii, aceşti fii ai Bisericii au mers împreună cu poporul, fiind 
mereu la datorie, cu rugăciunea şi îndemnul, cu fapta şi acţiunea. Astfel, 
prezenţa ierarhilor şi a preoţilor sau a altor consilieri eparhiali şi teologi la 
evenimentele din 1918 vine ca un lucru firesc despre care dau mărturie 
numeroase izvoare. 

Stăpâniţi de simţământul unităţii şi al iubirii de patrie, ei au fost 
prezenţi în Adunările naţionale de la Chişinău, din 27 martie, de la Cernăuţi, 
din 28 noiembrie, şi, mai cu seamă de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, 
în cadrul cărora s-a proclamat „unirea necondiţionată” a Basarabiei, 
Bucovinei şi Transilvaniei cu România. Astfel, printre cei care s-au 
implicat, în Basarabia, în acţiunile de unire cu Ţara-mamă îi notăm pe 
preoţii Alexandru Baltaga, membru în Sfatul Ţării, Ion Andronic şi Andrei 
Murafa, ieromonahul Dionisie Erhan şi arhimandritul Gurie Grosu.6 Despre 
acesta, scriitorul Duiliu Zamfirescu scria în 1918: „Părintele Gurie care este 
autor de abecedar şi vice-ministru al cultului şi, mai mult, conduce lucrările 
pregătitoare ale viitorului sobor, să îndrepteze activitatea preoţească în 
direcţia conştiinţei româneşti la ţărani”. Conştient de înalta sa misiune, 
Nicolae Iorga îi închină mai târziu câteva gânduri: „Pe umerii popii Gurie 
Grosu a stat întreaga luptă pentru limba română în Basarabia”.  

Din anumite însemnări făcute în izvoarele timpului, putem vedea 
destul de clar aportul său la realizarea unirii provinciilor româneşti sub un 
singur sceptru. Astfel, în Cuvântul rostit în călătoria sa pastorală în ţinutul 
Bălţului şi Hotinului, tipărit la o dată necunoscută, „Gurie Grosul 
Botoşăneanul, Vicarul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi locţiitor al 
Vicarului de Bălţi din Basarabia”, menţiona: „Să ştiţi, fraţilor, că pământul 
acesta dintre Prut şi Nistru este moşie românească […] trebuie să ştie şi 
alte naţii care se află pe pământul Basarabiei că ele se vor folosi de 
drepturile lor naţionale, că românul niciodată n-a obijduit pe nimeni, ci 
dimpotrivă, el a fost obijduit şi asuprit de alţii”. Plină de semnificaţii 
naţional-patriotice este şi Cuvântarea la întâmpinarea regelui Ferdinand şi 
a reginei Maria în catedrala oraşului Chişinău, tipărită în iulie 1920, în 
care viitorul mitropolit afirma: „astăzi, majestăţile Voastre aveţi fericirea de 
a vedea neamul românesc, până acum despărţit, cu multe hotare nefireşti, 
întrunit într-o Ţară sub sceptrul majestăţilor Voastre. Toate provinciile 

                         
5 Pr. prof. MIRCEA PĂCURARIU, „Contribuţia Bisericii la realizarea actului unirii de la 1 
Decembrie 1918”, în: BOR, an. CXVI (1978), nr. 11-12, p. 1255. 
6 ALEXANDRU MORARU, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Biserică. 
Naţiune. Cultură, vol. III, tom. I, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2006, p. 574. 
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româneşti dezlipite, iarăşi realipite la Ţara-mamă”.7 După realizarea unirii 
Basarabiei cu România, Gurie Grosu, care făcuse parte şi din delegaţia ce 
prezentase, în 1918, la Iaşi regelui Ferdinand actul Unirii, şi-a continuat 
munca pentru propăşirea vieţii naţional-bisericeşti în provincia românească 
de peste Prut, fiind ales arhiepiscop al Chişinăului şi mitropolit al 
Basarabiei.8 

Din şirul celor care s-au remarcat dincolo de Siret, reţinem pe 
mitropolitul ortodox de atunci, Vladimir Repta, unul dintre militanţii de 
frunte ai unirii, care, la 28 noiembrie 1918, a deschis lucrările Congresului 
General al Bucovinei, în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan, unde s-a 
votat cu o majoritate zdrobitoare „unirea necondiţionată şi pentru vecie a 
Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu 
Regatul României”. Alături de alţi reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, el 
a făcut parte din delegaţia care a dus la Iaşi regelui Ferdinand actul unirii 
Bucovinei cu România.9 

În acelaşi context, în Transilvania merită o atenţie deosebită 
episcopul de Caransebeş, Miron Cristea, viitorul patriarh al României. 
Dintr-o scrisoare a dr. Teodor Mihali, un fruntaş român naţionalist, aflăm că 
ierarhul a fost chemat să participe în ziua de 12 octombrie 1918 la „un sfat 
intim”, la Oradea-Mare, „ca în deplină solidaritate să facem tot ce se poate 
servi spre binele obştesc şi să evităm a întreprinde ceva ce ar putea fi în 
detrimentul naţiunii noastre”. În cadrul adunării, s-a redactat o Declaraţie 
de independenţă, prin care se contesta guvernului maghiar orice drepturi 
asupra Transilvaniei: „pe temeiul dreptului firesc al fiecărei naţiuni de a 
hotărî liber asupra sorţii sale […] naţiunea română din Ungaria şi 
Transilvania declară că voieşte şi dânsa a se folosi de acest drept şi 
pretinde să i se ofere şi ei posibilitatea spre a-şi determina ea însăşi liber şi 
absolut, fără nici un amestec străin, forma sa instituţională de Stat şi 
aşezarea sa printre naţiunile libere ale lumii”. Declaraţia avea să fie citită 
peste şase zile în şedinţa Parlamentului din Budapesta de către deputatul 
Alexandru Vaida-Voevod şi să fie primită cu un entuziasm deosebit de 
opinia publică românească din întreaga ţară.10 

                         
7 † Dr. NESTOR VORNICESCU, mitropolitul Olteniei, Studii de Teologie istorică - 
antologie -, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1998, p. 152-153.  
8 GH. VASILESCU, „Mitropolitul Gurie Grosu”, în BOR, an. CXI (1993), nr. 10-12, p. 100-102. 
9 I. LUPAŞ, Istoria unirii românilor, Ed. Fundaţia culturală regală „Principele Carol”, 
Bucureşti, 1937, p. 365; ALEXANDRU MORARU, Biserica…, p. 577; ADRIAN IGNAT, 
Aportul Bisericii la Marea Unire de la 1 decembrie 1918, ed. Universitară, Bucureşti, 
2011, p. 260; IOAN SCURTU, Documente privind istoria României între anii 1918-1944, 
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 8-9. 
10 IOAN SCURTU, Alba Iulia 1 decembrie 1918, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1988, p. 104; 
ALEXANDRU MORARU, Biserica…, p. 578; ADRIAN IGNAT, Aportul Bisericii…, 
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Gândind necontenit la unitate, la 8 noiembrie 1918, Miron Cristea a 
luat hotărârea, din propria-i iniţiativă, de a nu-l mai pomeni pe împărat la 
Sfintele slujbe, deşi încă nu abdicase, în locul lui preoţii urmând să se roage 
pentru „înalta noastră stăpânire naţională” şi „Marele Sfat al naţiunii 
române”. În acest sens, episcopul a dat şi o circulară către toate parohiile din 
eparhie, care a produs un larg ecou în cercurile româneşti. Decizia lui a fost 
îmbrăţişată la 10 noiembrie 1918 şi „consacrată în mod canonic de către 
sinodul ortodox, întrunit la Arad, sub prezenţa episcopului Ioan I. Papp, 
locţiitor de mitropolit”, şi de Mitropolia greco-catolică.11   

O activitate deosebită în sprijinul Unirii a avut în acea vreme Vasile 
Goldiş, un „erudit profesor de istorie”,12 secretar al Consistoriului 
Episcopiei din Arad, deputat în parlamentul din Budapesta şi directorul 
ziarului Românul din Arad. După cum îl caracterizează preotul Ioan Lupaş, 
a fost luptătorul politic pentru drepturile unui popor împilat, purtătorul 
steagului de intransigenţă, vestitorul cu glas de arhanghel al dezrobirii şi 
întregirii naţionale, pe care a înţeles s-o pregătească împreună cu colegii săi 
din Comitetul naţional, atât prin declaraţia redactată de el la Oradea în 12 
octombrie, cât şi prin celebra cuvântare rostită la Adunarea Naţională din 
Alba Iulia, în ziua de 1 Decembrie 1918. „Omul de vastă cultură şi de 
înaintate concepţii social-politice”, Vasile Goldiş a pregătit intelectual la 
Arad această adunare pentru prima zi a lunii decembrie, întocmai cum o 
pregătise la Sibiu Simion Bărnuţiu pe cea din 3/15 mai 1948.13 

Preocupat de soarta ţării, a avut un rol de seamă în cadrul Consiliului 
Naţional Român, constituit la 30 octombrie 1918, „ca unicul for care 
reprezenta voinţa poporului român”.14 Convins fiind de importanţa acestui 
organ de conducere, împreună cu episcopul Aradului, Ioan I. Papp, marele 
patriot le-a cerut ierarhilor români din Transilvania să-şi precizeze 
atitudinea faţă de noul Consiliu. Primul care a dat răspuns a fost Miron 
Cristea, episcopul de la Caransebeş, la 1 noiembrie, în forma unei adrese, în 
care evoca dreptul fiecărui popor de a dispune liber de soarta sa: „Războiul 

                                                               
p. 261-262; Pr. NICULAE ŞERBĂNESCU, „1 Decembrie - sărbătoarea naţională a României. 
75 de ani de la Marea Unire a românilor”, în: BOR, an. CXI (1993), nr. 10-12, p. 77-78. 
11 ILIE ŞANDRU, VALENTIN BORDA, Un nume pentru istorie - patriarhul Elie Miron 
Cristea, Casa de Editură Petru Maior, Târgu-Mureş, 1998, p. 109.  
12 I. D. LĂUDAT, „Unirea românilor de peste munţi cu Patria Mamă (1 Decembrie 1918). 
În amintirea contemporanilor şi a presei vremii”, în: Biserica Ortodoxă Română şi Unirea, 
II, p. 89. 
13 Pr. prof. ION IONESCU, „Acţiuni ale Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania 
pentru consolidarea actului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918”, în: GB, an. XLIII (1984), 
nr. 5-6, p. 390, nota 10. 
14 MIRCEA PĂCURARIU, Contribuţia Bisericii…, p. 1260; ŞTEFAN ALEXE, „Marea 
Adunare Naţională de la Alba Iulia - 1 Decembrie 1918 -”, în: BOR, an. CI (1983), nr. 11-12, 
p. 860. 
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mondial a scos la iveală principiul social atât de creştinesc că fiecare popor 
are pe viitor dreptul de a dispune liber asupra sorţii sale. Noi, episcopii 
bisericii ortodoxe româneşti, gr. cat. romane, ca fii credincioşi ai naţiunii 
noastre, avem ferma convingere că interesele de viaţă ale neamului 
românesc, ai cărui păstori sufleteşti suntem, pretind ca un categoric 
imperativ înfăptuirea acestui drept de liberă dispoziţiune şi faţă de neamul 
nostru. Dreptul acesta se va putea realiza numai dacă naţiunea română va 
fi guvernată de fiii ei. În consecinţă, declarăm că recunoaştem marele 
Consiliu naţional român drept reprezentantul şi emanatorul politic al naţiunii 
române din Transilvania şi Ungaria, ne supunem întru toate hotărârilor 
acestui consiliu”.15 A urmat actul de adeziune, din 21 noiembrie, semnat de 
episcopii ortodocşi Ioan I. Papp şi Miron Cristea şi cei greco-catolici 
Demetriu Radu al Oradiei, Iuliu Hossu al Gherlei şi Valeriu Traian Frenţiu 
al Lugojului, care au declarat: „Noi subsemnaţii Episcopi ai bisericii 
ortodoxe-române şi gr. cat. române - avem ferma convingere, că interesele 
de viaţă ale neamului românesc, ai cărui păstori sufleteşti suntem, pretind 
ca un categoric imperativ - înfăptuirea acestui drept de liberă dispunere şi 
faţă de neamul nostru […] simţindu-ne îndreptăţiţi şi îndatoraţi - ca fii 
credincioşi ai naţiunii noastre - a conlucra din toate puterile la întruparea 
aspiraţiunilor noastre naţionale”.16 Peste patru zile, această declaraţie 
comună a apărut şi în ziarul Românul: „Recunoaştem marele Consiliu 
naţional român ca reprezentant şi conducător politic al naţiunii române din 
Ungaria şi Transilvania, toţi credincioşii să conlucreze la întruparea 
aspiraţiunilor noastre naţionale”.17 

Privind în perspectiva istoriei, putem spune că acţiunile pentru 
unitate au fost susţinute şi de alţi slujitori ai Bisericii, care au ajutat la 
organizarea de consilii şi gărzi naţionale în toate satele şi oraşele din Ardeal, 

                         
15 Redacţia Revistei Biserica Ortodoxă Română, „Cincizeci de ani de la Unirea 
Transilvaniei cu România. Contribuţia clerului român la luptele poporului român pentru 
libertate naţională şi unitate”, în: BOR, an. LXXXVI (1968), nr. 11-12, p. 1338; Pr. I. 
IONESCU, „Semicentenarul Unirii Transilvaniei cu România”, în Mitropolia Olteniei, an. 
XX (1968), nr. 11-2, p. 898 (se va cita MO); ION POPESCU-PUŢURI, AUGUSTIN 
DEAC, Unirea Transilvaniei cu România. 1 decembrie 1918, ed. II, Bucureşti, 1972, p. 569; 
ADRIAN IGNAT, Aportul Bisericii…, p. 264. 
16 *** „Adeziunea Episcopilor români la Consiliul naţional Român”, în: Biserica şi Şcoala, 
an. XLII (1918), 18 noiembrie, nr. 47; Pr. prof. dr. ALEXANDRU MORARU, 
„Participarea clerului român din Transilvania la evenimentele din 1848 şi 1918”, în: Studii 
Teologice, an. XXXIX (1987), nr. 1, p. 111-112; ADRIAN IGNAT, Aportul Bisericii…, 
p. 262-263; Pr. GHEORGHE LIŢIU, „Rugăciunea de la Alba Iulia”, în: Biserica Ortodoxă 
Română şi Unirea, I, p. 51. 
17 ION CLOPOŢEL, „Crâmpeie din lupta bănăţenilor pentru unitatea naţională în 1918-1919”, 
în: Mitropolia Banatului, an. XVIII (1968), nr. 1-3, p. 60 (se va cita MB). 
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Banat, Crişana şi Maramureş.18 Astfel, între 4-17 noiembrie 1918, au fost 
înfiinţate consilii naţionale în 30 de comune, unde preotul sau învăţătorul 
confesional era, de obicei, preşedintele comitetului şi, uneori, chiar al gărzii 
naţionale.19 Un rol important au avut la Sibiu profesorii de teologie Silviu 
Dragomir şi Nicolae Bălan (viitorul mitropolit al Ardealului), la Caransebeş 
episcopul Miron Cristea, protopopul Andrei Ghidiu, profesorul de teologie 
Petru Barbu şi secretarul eparhial Cornel Corneanu, la Oradea vicarul 
eparhial Roman Ciorogariu şi secretarul Aurelian Magieru (viitorul episcop 
Andrei), la Lugoj protopopul Gheorghe Popovici, la Arad episcopul Ioan 
Papp, la Blaj vicarul greco-catolic Vasile Suciu, cu profesorii Alexandru 
Borza şi Alexandru Ciura etc.  

Pentru unitate au pledat şi revistele bisericeşti ortodoxe, considerate 
adevărate tribune de popularizare a informaţiilor şi circularelor venite din 
partea forurilor naţionale şi bisericeşti pentru realizarea unirii naţionale. 
Dintre acestea, notăm Telegraful român din Sibiu, Biserica şi Şcoala din 
Arad, Unirea din Blaj şi Foaia diecezană din Caransebeş.20 

În mod deosebit ne reţine atenţia profesorul de teologie Nicolae 
Bălan, care, împreună cu colegul său Silviu Dragomir şi Ioan Broşu, 
profesor de religie în Sibiu, a redactat în acest oraş Gazeta poporului, ce 
avea menirea de a informa pe cititorii români despre evenimentele de atunci, 
dar mai ales de a-i pregăti pentru marea Unire. Alături de aceşti colegi ai săi 
şi de alţi intelectuali sibieni, în toamna anului 1918 a fost ales în Consiliul 
Naţional Român din Sibiu şi trimis în diferite sate ale judeţului ca să 
prezinte ţăranilor dezideratele majore ale neamului în acele momente 
istorice ale destrămării Austro-Ungariei şi ale formării unor state naţionale 
pe ruinele ei.21 Ştirile timpului consemnează că, la 14 noiembrie 1918, a 
făcut parte din delegaţia care a plecat la Iaşi, pentru a prezenta liderilor 
politici din România, refugiaţi aici, situaţia din Transilvania. În urma 
întrevederii cu membrii Guvernului şi cu reprezentanţii diplomatici ai 
Franţei, Angliei şi Statelor Unite ale Americii, a trimis o scrisoare lui Vasile 
Goldiş, prin care-i recomanda să întrerupă tratativele cu Guvernul maghiar 
şi „în timpul cel mai scurt posibil, într-o adunare ce se va ţine oriunde, dar 
mai bine la Alba Iulia şi la care să participe mulţime cât mai mare şi 
reprezentanţii consiliilor locale de pretutindeni, proclamaţi alipirea 

                         
18 MIRCEA PĂCURARIU, Contribuţia Bisericii…, p. 1260. 
19 TEODOR NADABAN, „Evenimentele din anul 1918 oglindite în presa religioasă din 
Banat”, în: MB, an. XVIII (1968), nr. 10-12, p. 682. 
20 MIRCEA PĂCURARIU, Contribuţia Bisericii…, p. 1260; ALEXANDRU MORARU, 
Participarea clerului…, p. 111-112. 
21 MIRCEA PĂCURARIU, Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, II, Ed. 
Academiei Române, Bucureşti, 2009, p. 85. 
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necondiţionată la România”.22 Aceeaşi idee o arăta şi în scrisoarea adresată 
vicarului Vasile Suciu, cerându-i o organizare „cât mai bună”, astfel încât 
„declaraţia de alipire să se facă fără nicio şovăire, cu cea mai mare 
manifestaţie a voinţei întregului popor”.23 De reţinut că tot atunci, cu ocazia 
comemorării lui Mihai Viteazul, la Teatrul Naţional din Iaşi, a rostit o 
cuvântare în care arăta suferinţele de veacuri ale transilvănenilor şi dorinţa 
de a se uni cu Ţara mamă, încheind astfel: „iar acum, când au căzut 
lanţurile robiei de veacuri şi fosta monarhie a habsburgilor s-a rupt în tot 
atâtea bucăţi câte neamuri ţinea prinse în legături nefireşti, tot duhul lui 
Mihai, ascuns în adâncurile sufleteşti ale întregului nostru popor, cu o 
voinţă oţelită prin focul multor suferinţe, îşi ia avânt spre culmile noului 
nostru ideal. Fericiţi să fie toţi aceia care au pus piatră după piatră la 
alcătuirea lui, plini de mari nădejdi, care, când ceasul a bătut, şi-au pus în 
cumpănă întreaga fiinţă, ca să toarne în forme veşnice visul lui Mihai”.24  

De la Iaşi, Nicolae Bălan a plecat, împreună cu generalul Prezan, la 
Bucureşti, apoi la Giurgiu, unde s-a întâlnit cu generalul Berthelot, 
comandantul trupelor franceze de la Dunăre, căruia i-a exprimat dorinţa 
românilor transilvăneni ca armata română şi cea aliată să intre cât mai 
curând în Transilvania. După îndeplinirea acestei misiuni, s-a reîntors la 
Iaşi, iar în seara zilei de 1 decembrie 1918 a ajuns, prin Predeal, la Alba 
Iulia.25 Meritele i-au fost recunoscute, fiind ales la 2 decembrie 1918 între 
cei 212 membri ai Marelui Sfat al naţiunii române, un fel de Parlament 
provizoriu al Transilvaniei.26 

Un alt corifeu al desăvârşirii noastre statale a fost profesorul Silviu 
Dragomir, notarul şedinţei Marelui Sfat Naţional,27 care a luptat cu toată 
hotărârea pentru înfăptuirea dorinţei de veacuri a transilvănenilor: unirea cu 
România. Riscându-şi cariera şi libertatea, a desfăşurat o susţinută activitate 
pentru Unire în paginile ziarului Gazeta Poporului, cerând, printre altele, 
Consiliului Naţional de la Arad, împreună cu Nicolae Bălan, să ia legătura 

                         
22 Redacţia Revistei Biserica Ortodoxă Română, Cincizeci de ani…, p. 1338-1339; 
MIRCEA PĂCURARIU, Contribuţia Bisericii…, p. 1260-1261; Pr. prof. MIRCEA 
PĂCURARIU, „Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului - la 100 de ani de la naştere -” în: 
BOR, an. C (1982), nr. 5-6, p. 497; ALEXANDRU MORARU, Biserica Ortodoxă 
Română…, p. 580; ADRIAN IGNAT, Aportul Bisericii…, p. 264. 
23 ŞTEFAN ALEXE, Marea Adunare Naţională…, p. 861. 
24 Redacţia Revistei Biserica Ortodoxă Română, Cincizeci de ani…, p. 1339; MIRCEA 
PĂCURARIU, Contribuţia Bisericii…, p. 1260; MIRCEA PĂCURARIU, Mitropolitul 
Nicolae Bălan al Ardealului…, p. 497.  
25 MIRCEA PĂCURARIU, Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului…, p. 497.  
26 MIRCEA PĂCURARIU, Studii de istorie…, p. 86. 
27 ŞT. PASCU, „Adunarea de la Alba Iulia, 1 decembrie 1918”, în: Unitate şi continuitate 
în istoria poporului român, sub redacţia Prof. univ. D. BERCIU, Ed. Academiei Republicii 
Socialiste România, Bucureşti, 1968, p. 410. 
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cu guvernul român la Iaşi. Călăuzit de lumina unităţii româneşti, el a făcut 
parte din Consiliul local sibian, condus de Andrei Bârseanu, cu sprijinul 
căruia „lansează o declaraţie pe care figurează 30 de mii de iscălituri, 
adeziuni ale românilor din această parte a Transilvaniei la unirea fără 
condiţii cu România”. În cuvântarea rostită la Alba Iulia cu ocazia Conferinţei 
preliminare Marii Adunări Naţionale, „se arată categoric împotriva acelora 
care mai pretindeau autonomie naţională, arătând că singura cale pe care 
trebuie să o urmeze poporul român era Unirea cu fraţii de dincolo de 
Carpaţi”, iar la 1 decembrie 1918, vorbeşte mulţimii adunate despre  
însemnătatea măreţului eveniment, ca reprezentant al presei din Transilvania. 
La împlinirea unui sfert de secol de la actul sfânt al Unirii, Silviu Dragomir îi 
evocă importanţa, spunând printre altele: „Desfăşurarea ei într-un cadru 
sărbătoresc şi mai ales covârşitoarea stăruinţă a ideii unice, proclamarea 
unităţii naţionale, îi dă o strălucire deosebită. Toate gândurile s-au înfrăţit, 
toate nădejdile s-au luminat, puterea de voinţă a unui întreg popor s-a 
încoronat, pentru a smulge destinului istoric această hotărâre”.28 

O contribuţie preţioasă la realizarea actului Unirii a avut şi 
protopopul Andrei Ghidiu, „un bun şi extrem de activ patriot”, „distins 
slujitor şi om de cultură”,29 care, la 25 octombrie 1918, a participat la 
Caransebeş la o mare adunare naţională, unde s-a sărbătorit „veselia cea 
veşnică, învierea noastră naţională”. Susţinător înflăcărat al unităţii 
neamului, s-a implicat cu însufleţire în acţiunile premergătoare măreţului 
moment de la Alba Iulia, deschizând şedinţa în sala mare a Primăriei, 
devenită neîncăpătoare, pentru alegerea Comitetului Naţional Român Local 
şi organizarea Gărzii Naţionale. În discursurile rostite, Andrei Ghidiu, 
Cornel Corneanu şi Iuliu Vuia, cunoscut învăţător şi autor de manuale 
pentru şcolile confesionale din Banat, au evidenţiat principiile de 
autodeterminare şi libertate pentru toate popoarele Europei şi au făcut apel 
la unitate: „una să fim acum nu numai în cugete şi simţiri, ci şi în fapte; să 
căutăm să ne facem vrednici de momentul mare istoric”. După alegerea 
Sfatului Naţional Român Local, sub prezidiul său, a mers, împreună cu 
întreaga adunare, spre reşedinţa episcopală, unde episcopul Miron Cristea a 
rostit o înălţătoare cuvântare, în care arăta că „lanţurile tiraniei au căzut de 
pe trupurile noastre”30 şi toţi trebuie să jure credinţă noului Consiliu, ale 
cărui porunci urmau să devină sfinte pentru românii din Transilvania. În 
aceeaşi zi, ierarhul a lansat o circulară către credincioşii din eparhie, în care 
                         
28 T. N. M. „Silviu Dragomir, luptător pentru desăvârşirea statului naţional unitar”, în MO, 
an. XX (1968), nr. 11-12, p. 951-954. 
29 Pr. PETRICA TIMIŞ-POPOVICI, „Protopopul Andrei Ghidiu, distins slujitor şi om de 
cultură”, în: Ziarul Lumina, 5 septembrie 2015, http://ziarullumina.ro/protopopul-andrei-
ghidiu-distins-slujitor-si-om-de-cultura-104997.html, accesat la 4 iunie 2018. 
30 TEODOR NADABAN, Evenimentele din anul 1918…, p. 681-682. 
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pleda pentru adeziunea la Consiliul Naţional Român: „Astăzi toată lumea 
recunoaşte fiecărui popor dreptul de a dispune asupra sa. În consecinţă 
acestui principiu fundamental pentru viitoarea dezvoltare a poporului 
nostru, Comitetul Partidului Naţional Român, ales la marea conferinţă 
naţională, este recunoscut din partea tuturor factorilor competenţi drept 
conducătorul şi reprezentantul legal al neamului nostru”.31 

În vâltoarea evenimentelor, o impresie puternică au produs şi 
preoţii din satele cercului pastoral Mehadia, care au adresat o scrisoare 
deschisă episcopului Miron Cristea, consemnând printre altele: „Vă rugăm 
pe prea-sfinţia voastră şi pe veneratul Consistoriu diecezan ca să 
conchiemaţi preoţimea diecezană la o întrunire în care să depună toţi 
preoţii jurământul de fidelitate Consiliului naţional român central ca 
supremul for şi să deie o declaraţie de fidelitate că preoţimea de azi, ca şi 
înaintaşii martiri ai altarelor, sunt gata a duce orice jertfă pe altarul 
naţiunii noastre […] Preoţimea are să fie în fruntea tuturor mişcărilor, 
formând un trup şi suflet, suferind, luptând şi murind unul pentru toţi şi toţi 
pentru unul, care are să fie numai viitorul neamului nostru”.32  

Pe de altă parte, conştiinţa unităţii de neam au avut-o şi preoţii 
transilvăneni care au fost alături de păstoriţii lor la alegerea deputaţilor ce 
urmau să participe la Marea Adunare de la Alba Iulia, unde avea să se 
proclame unirea. Conform actelor vremii, cele mai multe alegeri au avut loc 
în duminica din 17 noiembrie, după Sfânta Liturghie, fie în bisericile 
parohiale, fie în clădirile şcolilor confesionale.33 În acele zile, mulţi slujitori 
ai Bisericii au fost preşedinţi ai Consiliilor Naţionale. De pildă, în judeţul 
Alba, din cele 84 de consilii 63 au fost prezidate de preoţi, parte dintre ei 
fiind chiar aleşi delegaţi ai satelor în circumscripţiile existente.34 Dintre 
deputaţi aleşi în circumscripţiile electorale din Banat, alături de mireni, 
notăm pe preoţii: Ioan Oprea din Timişoara, Ioan Pepa din Buziaş, Ştefan 
Cioroianu din Comloşul Bănăţean, Ioan Ţincu din Lugoj, Laurean Luca din 
Arad, Gherasim Sârbu din Belint, Iosif Popa din Bocşa, Iosif Petean din 
Vermeş şi mulţi alţii.35  

Printre conducătorii luptei românilor pentru înfăptuirea unităţii 
naţionale din teritoriile de dincolo de Carpaţi s-a numărat şi preotul 
bănăţean Avram Imbroane. În cuvântările rostite la adunările naţionale de la 
Lugoj (30 noiembrie 1918) şi Alba Iulia (1 decembrie 1918), el a exprimat 

                         
31 ILIE ŞANDRU, VALENTIN BORDA, Un nume pentru istorie…, p. 107. 
32 ION POPESCU-PUŢURI, AUGUSTIN DEAC, Unirea…, p. 569-570; ADRIAN 
IGNAT, Aportul Bisericii…, p. 264-265. 
33 MIRCEA PĂCURARIU, Contribuţia Bisericii…, p. 1261. 
34 † NIFON PLOIEŞTEANUL, Aniversarea a 70 de ani…, p. 216. 
35 AUREL COSMA, „Biserica română din Banat şi unirea de la Alba Iulia” în: MB, an. 
XVIII (1968), nr. 10-12, p. 605-606. 
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ferm dorinţa unanimă a bănăţenilor să se unească cu România. Pentru 
activitatea sa bogată pe tărâm naţional, a însemnat „contribuţia Banatului la 
înfăptuirea acestui mare ideal al poporului român”. Referindu-se la 
contribuţia lui în pregătirea Marii Uniri, Gala Galaction declara că „Avram 
Imbroane a intrat în istoria naţională a poporului român”.36 

La istorica adunare de la Alba Iulia a fost prezentă şi preoţimea 
hunedoreană în fruntea păstoriţilor ei. Între aceştia menţionăm protopopii: 
Iosif Morariu din Dobra, Ioan Popovici din Geoagiu, dr. Cornel Popescu din 
Haţeg, Vasile Domşa din Orăştie şi Vasile Dămian din Brad, ortodocşi, apoi 
Ion Pop din Hunedoara, Iosif Ştupineanu din Bobâlna, Ioan Ienea din 
Orăştie, Nicolae Boldoca din Baia de Criş, Nicolae Dumitru din 
Sarmizegetusa şi Nicolae Zugrav din Lupeni, greco-catolici. Preotul Iona 
Budoiu din Câmpuri-Surduc era trimis acum la Alba Iulia ca delegat al 
„Reuniunii de muzică şi cântări din Câmpuri-Surduc”, al cărei conducător 
era. În afară de aceştia au fost de faţă şi numeroşi preoţi de sate, alături de 
zecile de mii de români prezenţi la această măreaţă sărbătoare a întregului 
neam românesc.37 

Ideea unirii i-a însufleţit şi pe românii din afara ţării, fapt arătat de 
preotul Ion Podea, un „tribun înflăcărat al cauzei naţionale”,38 şi de alţi 10 
clerici, care, la începutul anului 1918, împreună cu mai mult de şaptezeci de 
delegaţi, au redactat şi semnat un act solemn, intitulat Hrisov de închinare şi 
supunere a Românilor ortodocşi din Statele Unite ale Americii de Nord 
către Sfânta Mitropolie a Ungrovlahiei. Prin acest document, ei au declarat 
că nu mai rămân legaţi de Biserica din Transilvania robită, lipsită de 
drepturi şi umilită, supunându-se „Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei, având 
să urmeze toate cele ce crede, mărturiseşte şi hotărăşte această Sfântă 
Mitropolie, care singură va avea de acum încolo dreptul de a da îndrumări 
întru chivernisirea bisericii noastre”.39 Vorbind despre importanţa acestui 
demers, vrednicul de pomenire mitropolit Nestor Vornicescu al Olteniei 
scria în 1988: „În împrejurările istorice date, acest act solemn avea o 
însemnătate esenţială, constituind o iniţiativă şi o înfăptuire curajoasă, 
manifestată ca atitudine de conştiinţă naţională a patrioţilor transilvăneni 
stabiliţi peste ocean prin vitregia timpurilor, atitudine de veneraţie, adâncă 
dragoste şi deplină solidaritate faţă de sfânta Biserică Ortodoxă Română; 

                         
36 Prof. NICOLAE GHINEA, „Preotul Avram Imbroane, un luptător bănăţean pentru 
Unirea de la 1 Decembrie 1918”, în: BOR, an. CXVI (1978), nr. 11-12, p. 1314-1316. 
37 Dr. MIRCEA PĂCURARIU, Preoţimea hunedoreană sprijinitoare a năzuinţelor 
poporului în cursul veacurilor”, în: MB, an. XVIII (1968), nr. 10-12, p. 637. 
38 † Dr. NESTOR VORNICESCU, Desăvârşirea unităţii noastre naţionale  - fundament al 
unităţii Bisericii străbune, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1988, p. 551. 
39 † ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, „Românii americani anticipează Unirea din 1918”, în: 
BOR, an. CXVI (1978), nr. 11-12, p. 1302-1305. 
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în acelaşi timp, reprezenta încă o modalitate de exprimare energică a 
voinţei de libertate şi unire”.40 

Dar, pe lângă cei pomeniţi, un merit deosebit în menţinerea şi 
consolidarea conştiinţei unităţii poporului nostru l-a avut episcopul de Arad, 
Ioan I. Papp, care, la 23 noiembrie 1918, a prezidat în calitate de locţiitor de 
mitropolit şedinţa Sfântului Sinod al Mitropoliei Ortodoxe Române din 
Ungaria şi Transilvania. Cu acest prilej, înaltul for bisericesc a dat o 
circulară cu privire la modul în care trebuie făcute rugăciunile de pomenire 
şi sfintele slujbe, în urma schimbărilor produse în viaţa politică. Astfel, în 
locul ecteniei pentru împărat, preoţii trebuiau să se roage „pentru înalta 
noastră stăpânire naţională şi pentru marele stat al naţiunii române”, iar la 
ecteniile întreite de la Vecernie, Utrenie şi Liturghie urma să fie introdus 
„încă ne rugăm pentru înalta noastră stăpânire naţională şi pentru marele 
stat al naţiunii române, pentru luminarea, îndreptarea, pacea, sănătatea, 
mântuirea şi iertarea păcatelor lor, şi pentru ca Domnul Dumnezeu mai 
ales să le dea spor, şi să le ajute întru toate lucrările lor spre binele 
obştesc”. Totodată, Sinodul a redactat şi o Rugăciune de îngenunchere, pe 
care a comunicat-o preoţilor printr-o circulară, spre a fi citită după 
Rugăciunea Amvonului, la Sfânta Liturghie. Iată câteva rânduri 
semnificative din această circulară: „Sfânta tradiţie a Bisericii noastre 
Ortodoxe Răsăritene a fost în slujbele sale totdeauna cu deosebită luare 
aminte la autoritatea sau stăpânirea lumească. Cu atât mai vârtos trebuie 
să o facă aceasta Biserica poporului român, pusă pe temelii naţionale. 
Neamul întreg şi conducătorii lui, mai ales în aceste zile de prefacere, au 
nevoie de ajutorul Celui de sus”.41  

În urma acestor eforturi comune, visul atâtor generaţii s-a împlinit în 
cetatea gloriei de altădată, la Alba Iulia, unde Biserica a fost reprezentată de 
cei 5 ierarhi în funcţiune, 4 vicari, 10 delegaţi ai consistoriilor ortodoxe şi 
greco-catolice, 129 de protopopi, câte un reprezentant al Institutelor 
teologice-pedagogice şi câte doi reprezentanţi ai studenţilor de la fiecare 
Institut teologic, la care s-au adăugat numeroşi preoţi şi învăţători ai şcolilor 
confesionale, delegaţi în circumscripţiile electorale.42 Astfel, cu 475 de 
deputaţi şi delegaţi oficiali, care s-au identificat cu aspiraţiile acestui popor 
obidit de stăpânirile străine, clerul avea o pondere de 38 % în total. 
Asemenea lor, numeroşi preoţi au fost prezenţi pe Câmpia Libertăţii, în 
fruntea păstoriţilor, laolaltă cu cei 100.000 de români, veniţi să pecetluiască 
dorinţa de veacuri a strămoşilor de a trăi neasupriţi într-o singură ţară. 

                         
40 NESTOR VORNICESCU, Desăvârşirea unităţii…, p. 552. 
41 AUREL COSMA, Biserica română…, p. 602-603; Pr. GHEORGHE LIŢIU, 
„Rugăciunea de la Alba Iulia”, în: MB, an. XVIII (1968), nr. 10-12, p. 683-687. 
42 MIRCEA PĂCURARIU, Contribuţia Bisericii…, p. 1261. 
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Alături de deputaţi şi delegaţi, se mai aflau şi reprezentanţii presei, gazetei şi 
ziarişti cunoscuţi, precum Teodor Botiş de la Biserica şi Şcoala din Arad, N. 
Regman de la Telegraful Român din Sibiu şi Alexandru Vasilie de la Foaia 
Diecezană din Caransebeş. 43  

Spre marea bucurie a participanţilor, manifestările au început 
duminică, 1 Decembrie, cu oficierea Sfintei Liturghii şi a slujbei de Te 
Deum, în cele două biserici româneşti din Alba Iulia, ca act de mulţumire 
adusă lui Dumnezeu. La sfârşitul slujbei, episcopul Miron Cristea a citit 
Rugăciunea pentru dezrobirea neamului românesc, care „a stors lacrimi de 
bucurie din ochii tuturor celor de faţă”, după mărturia unui martor ocular. 
Spre exemplificare, deosebit de grăitoare rămân aceste rânduri „Doamne, 
Dumnezeul nostru, Tu eşti Părintele nostru, Tu ai văzut strâmtoarea 
părinţilor noştri şi ai auzit strigarea lor, căci se făcuseră ei ca floarea în 
brumă şi plecat spre pulbere era sufletul lor, şi trupul lor lipit de pământ. 
Tu ai împlinit şi cu noi ceea ce ai făgăduit de demult […] Iar acum 
mântuire ai trimis nouă şi toate marginile pământului văd mântuirea 
Dumnezeului nostru”.44  

Evlavia şi însufleţirea s-au unit apoi pe deplin în cuvintele de adâncă 
emoţie transmise de vlădica Ioan I. Papp, care a adăugat la otpust: „Cel ce a 
înviat din morţi Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, a înviat şi Neamul 
Românesc şi ne-a dat să avem măreaţa zi de zi a Unirii Neamului. Ajută, 
Doamne, ţara noastră, România Mare, să înflorească şi să întărească 
pentru a preamări în veci numele Tău”.45 Cutremuraţi de acest eveniment 
sublim, cei de faţă au intonat imnul Deşteaptă-te, române!, acompaniaţi de 
vestitul cor al studenţilor teologi din Sibiu, condus de Timotei Popovici. La 
cuvintele „preoţi cu crucea în frunte”, episcopul Ioan I. Papp a ieşit în faţa 
altarului, ţinând crucea înălţată în mâna dreaptă, iar la versul „murim mai 
bine-n luptă”, toţi au ridicat mâna în semn de jurământ.46 

Cel care a vorbit la sfârşitul lucrărilor a fost episcopul Aradului, care 
a evidenţia, şi cu acest prilej, rolul Bisericii noastre Ortodoxe în viaţa 
poporului român, spunând printre altele: „Ne-am prezentat acum, in 
corpore, la această mare sărbătoare naţională, ca să dăm probe învederate 
că de câte ori se tractează despre soarta neamului românesc, clerul şi 

                         
43 GHEORGHE VASILESCU, Marea Unire din 1918…, p. 203-204. 
44 ILIE ŞANDRU, VALENTIN BORDA, Un nume pentru istorie…, p. 111-113; † DANIEL, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Biruinţă prin jertfă…, p. 9. 
45 Pr. ALEXANDRU M. IONIŢĂ, „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 - 70 de ani de la 
făurirea statului naţional unitar român”, în: BOR, an. CVI (1988), nr. 11-12, p. 131; 
GHEORGHE VASILESCU, „Marea Unire din 1918”, în: BOR, CXXI, (2003), nr. 7-12, p. 203. 
46 ŞTEFAN PASCU, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, încununarea ideii a 
tendinţelor şi a luptelor de unitate a poporului român, Cluj, 1968, p. 376; ŞTEFAN 
ALEXE, Marea Adunare Naţională…, p. 863. 
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poporul credincios, ca fii adevăraţi sunt una în cugete şi simţiri, sunt una în 
dorinţele şi aspiraţiile naţionale”.47 

Deosebit de semnificativ este faptul că slujitorii Bisericii şi-au făcut 
simţită prezenţa şi în organizarea Adunării, încredinţată Partidului Naţional 
Român şi gărzilor naţionale din Alba Iulia. Astfel, Consiliul, constituit la 4/20 
noiembrie 1918, avea preşedinte pe protopopul Ioan Teculescu, viitorul 
episcop Justinian, iar ca membri pe preotul paroh Florian Rusu, alături de 
avocaţi, medici, studenţi, ingineri şi locotenenţi.48 Sursele timpului arată că 
episcopii Ioan I. Papp şi Demetriu Radu de la Oradea şi venerabilul patriot 
Gheorghe Pop de Băseşti au fost preşedinţii lucrărilor Marii Adunări, 
desfăşurate în sala mare a Casinei Militare, în prezenţa a 1.228 de delegaţi. De 
altfel, nu trebuie omis nici faptul că în Marele Sfat Naţional, format din 212 
membri, au fost aleşi, cu atribuţii administrative şi legislative, cei cinci 
episcopi, profesori de teologie, protopopi şi preoţi.49 Din rândul preoţimii 
bănăţene au făcut parte: Andrei Ghidiu şi Petru Barbu din Caransebeş, Avram 
Corcea din Coştei, Ioanichie Neagoe, Ioan Roşiu din Ghilad şi diaconul 
Avram Imbroane din Lugoj.50 În Consiliul Dirigent (Guvern provizoriu, cu 
sediul la Sibiu), ales în dimineaţa zilei de 2 decembrie, şi-au pus amprenta şi 
preotul Vasile Lucaci, alături de Vasile Goldiş, Octavian Goga şi alţii.51 

Date temeinice ne îngăduie să spunem că între vorbitorii de la 
tribunele rânduite pe Câmpul lui Horea se numără şi slujitorii Bisericii 
strămoşeşti. Cel care a adus la cunoştinţă poporului hotărârile luate de 
adunarea de la Alba Iulia a fost episcopul Miron Cristea, care a ţinut un 
discurs de o înaltă ţinută naţională, vorbind despre suferinţele românilor 
transilvăneni şi de lupta lor pentru libertate şi unitate, din rândul cărora n-au 
lipsit nici clericii Bisericii. Iată câteva cuvinte mişcătoare: „poporul român 
este prezent pe teritoriul patriei sale de 2.000 de ani ca santinelă 
neadormită şi credincioasă a organizaţiei şi civilizaţiei romane. Dintre 
toate relele ce s-au abătut asupra poporului român în urma stăpânirilor 
străine, cea mai rea a fost că ne-au divizat şi ne-au împărţit, ne-au sfâşiat 
credinţa strămoşească şi au rupt legăturile canonice şi fireşti ale Bisericii 
noastre cu Biserica mamă a fraţilor de dincolo”.52 

                         
47 ŞTEFAN ALEXE, Marea Adunare Naţională…, p. 865. 
48 VASILE NETEA, O zi din Istoria Transilvaniei - 1 decembrie 1918 -, Ed. Ţara Noastră, 
Bucureşti, 1990, p. 122-123; ADRIAN IGNAT, Aportul Bisericii…, p. 273. 
49 MIRCEA PĂCURARIU, Contribuţia Bisericii…, p. 1261; ADRIAN IGNAT, Aportul 
Bisericii…, p. 275. 
50 AUREL COSMA, Biserica română…, p. 610. 
51 NICULAE ŞERBĂNESCU, 1 Decembrie…, p. 81; GHEORGHE VASILESCU, Marea 
Unire din 1918…, p. 206. 
52 TEODOR NADABAN, Evenimentele din anul 1918…, p. 682; IOAN SCURTU, Alba 
Iulia…, p. 150-151. 
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Discursul lui a fost urmat de acela al episcopului greco-catolic Iuliu 
Hossu al Gherlei, căruia i-a revenit şi sarcina de a prezenta zecilor de mii de 
participanţi Hotărârea de Unire. La final, în aclamaţiile celor prezenţi, 
ierarhii celor două Biserici, îmbrăcaţi în sfintele veşminte, s-au îmbrăţişat 
sub privirile pline de lacrimi şi de entuziasm ale mulţimilor, spunând: „Pe 
cum ne vedeţi aici îmbrăţişaţi frăţeşte, aşa să rămână îmbrăţişaţi, pe vecie, 
toţi fraţii României”. Martori oculari au povestit că îmbrăţişarea celor doi 
ierarhi ai bisericilor româneşti a pricinuit nesfârşite urale şi ovaţii, încât 
oamenii plângeau de emoţie, văzându-i.53 Participând activ la acest mare 
praznic, Silviu Dragomir înfăţişează „câmpul lui Horea ca un furnicar de 
oameni. Pe deasupra zidului de la miazănoapte se înşiră poporul în jurul 
tribunelor improvizate, în rânduri dese, sub steagurile tricolore, care fâlfâie 
în aer. E o pădure de steaguri, ce pare că au crescut din pământ. Şi lumea 
adunată aştepta în linişte clipa cea mare. Câteodată se porneşte un zvon de 
glasuri, care trece peste mulţime, ca un ecou prelung. Platoul întreg se 
înalţă, pare că, şi se lărgeşte, sub apăsarea omului ce răsare fără contenire 
şi sub apăsarea celei mai glorioase fapte, care îşi aşteaptă aici 
reîntruparea”.54 În aceeaşi zi triumfătoare a voinţei naţionale, s-au săvârşit 
slujbe solemne în toate oraşele şi satele Transilvaniei, în care slujitorii 
altarelor au tălmăcit credincioşilor însemnătatea marelui act care se 
înfăptuia la Alba Iulia.55  

Ca o încununare activităţii sale rodnice, este binecunoscută prezenţa 
episcopului de la Caransebeş şi în cadrul delegaţiei de patru persoane, care 
urma să prezinte Guvernului actul unirii de la Alba Iulia, la 14 decembrie 
1918. În faţa oficialităţilor şi a mulţimii de bucureşteni care au întâmpinat 
solii transilvăneni pe peronul Gării de Nord, el a mărturisit: „Noi, românii 
de dincolo de Carpaţi, am venit adeseori pe aici, am călcat de multe ori pe 
pământul sfânt al patriei-mame. Am venit toţi îndemnaţi de o necesitate 
superioară, şi anume de a ne recrea sufleteşte şi de a ne oţeli inima, spre a 
putea rezista mai uşor asupririlor, ce ne aşteptau acasă în patria de până 
ieri-alaltăieri […] Cu sentimente de adâncă şi veşnică recunoştinţă pentru 
tot cea aţi făcut pentru noi, cât şi în cursul veacurilor trecute - începând cu 
voievodul Ştefan cel Mare (Episcopia Vadului), Radu IV cel Mare 
(Episcopia Geoagiului), Mihai Viteazul (Mitropolia Alba Iulia), Constantin 
Brâncoveanu şi Carol I - dăm mulţumită milostivului Dumnezeu, pentru că 
pe noi, cei din generaţia de azi, ne-a învrednicit să trăim cele mai măreţe 
zile din întreaga viaţă de aproape 2.000 de ani a naţiunii noastre […] Să 
                         
53 ILIE ŞANDRU, VALENTIN BORDA, Un nume pentru istorie…, p. 118; ADRIAN 
IGNAT, Aportul Bisericii…, p. 277 (Aşa cum ne îmbrăţişăm noi, acum, aşa să se 
îmbrăţişeze toţi românii de pretutindeni).  
54 ŞTEFAN PASCU, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia…, p. 380. 
55 ADRIAN IGNAT, Aportul Bisericii…, p. 278. 
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trăiţi fraţilor dezrobiţi de patria mamă! Să trăiască Majestatea Sa Regele 
Ferdinand I, acum al tuturor românilor!”.56 

De remarcat şi discursul lui Vasile Goldiş, care, în momentul 
înmânării Actului Unirii regelui Ferdinand, a precizat, cu adâncă emoţie: 
„Unirea tuturor românilor într-un singur stat a trebuit să vie. Ea s-a înfăptuit 
prin suferinţe şi sacrificii. Istoria se face prin legile firii, mai presus de orice 
putere omenească, dar obiectul şi mijlocul acestor legi este bietul muncitor. 
Fericiţii suntem noi, Românii, că, prin noi, istoria săvârşeşte actul măreţ, al 
Unirii tuturor românilor într-un singur stat şi prea fericiţi, suntem că norocul 
tocmai a destinat statului român, domnia unui rege mare, care a înţeles 
chemarea sfântă a istoriei şi s-a făcut luceafăr conducător al sufletului 
românesc. Pentru aceea, sire, noi îţi aducem pământul strămoşilor noştri, dar 
tot atunci noi îţi aducem şi sufletul tuturor românilor de azi, care trăiesc în 
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească”.57  

În acest climat favorabil, la „sărbătorirea unirii”, din 22 decembrie, 
episcopul Miron Cristea a ţinut, în numele întregului cler, cuvântarea 
principală: „am luat hotărârea mare că vrem unificarea pământului 
strămoşesc cu Patria-mamă, ca să ne pregătim, de la opincă la vlădică, să 
facem din România întregită o păzitoare a civilizaţiei şi a progresului”.58 

Ca urmare firească a acestor acţiuni, consilierul Aurel Crăciunescu 
emitea, în numele Mitropoliei de la Sibiu, un apel către cler şi credincioşi, 
chemându-i la deplina unitate. Visul de veacuri al neamului românesc a fost 
susţinut apoi de protopopul Vasile Gan, care propunea înfiinţarea unei 
asociaţii unitare a clerului ortodox, dar şi de conducerea asociaţiei Astra, 
prin semnăturile lui Andrei Bârseanu, Silviu Dragomir, Ioan Lăpedatu şi 
Victor Stanciu. La rândul său, preotul Valerian Şesan, profesor la Facultatea 
de Teolgie din Cernăuţi, pleda ca Bisericile din provinciile alipite să se 
declare părţi integrante ale unei singure Biserici autocefale. Ideea a fost 
susţinută şi de mitropolitul Pimen Georgescu al Moldovei, care propunea ca 
lucrările unificării organizaţiei bisericeşti să se facă într-un mare sinod 
românesc unificat.59 

Din păcate, până la semnarea tratatului de la Trianon, din 4 martie 
1920, unele regiuni, cu populaţie majoritar românească, au rămas sub 
ocupaţie străină. Cea mai grea situaţie a fost în Banat, unde preoţii şi 
credincioşii erau supuşi arestărilor, deportărilor şi bătăilor organizate de 

                         
56 ILIE ŞANDRU, VALENTIN BORDA, Un nume pentru istorie…, p. 120-121. 
57 † EFTIMIE LUCA, „Clerici ortodocşi din eparhia Romanului şi Huşilor în războiul din 
1916-1918”, în: BOR, an. CXVI (1978), nr. 11-12, p. 1265; ALEXANDRU MORARU, 
Biserica Ortodoxă Română…, p. 582-583. 
58 Pr. MILAN ŞESAN, „Unificarea bisericească din 1918 ca act de întărire a unităţii 
politice a statului român”, în: Biserica Ortodoxă Română şi Unirea, I, p. 191. 
59 MILAN ŞESAN, Unificarea bisericească…, p. 190-191. 
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trupele sârbe. Este cazul preoţilor Petrică din Nicolinţul-Mare, Mărgineanu 
din Bârda, cu soţia şi băiatul, Popovici din comuna Şemlac şi Emil Stoian 
din Valea-Păii, care a fost dus la Bocşa şi bătut cu biciul de către 
locotenentul sârb Misici.60 

Cu scopul de a informa opinia publică mondială şi pe cei participanţi 
la Conferinţa de pace de la Paris despre drepturile românilor din acest 
teritoriu, la începutul anului 1919, s-a constituit Liga Bănăţeană, condusă de 
diaconul ortodox Avram Imbroane. O delegaţie, aleasă de Ligă, a plecat la 
Bucureşti, apoi la Paris, pentru a prezenta Conferinţei de pace un memoriu 
asupra drepturilor poporului nostru asupra teritoriului locuit de bănăţeni. 
Între delegaţi putem menţiona pe preotul Ioan Sârbu din Rudăria, cunoscut 
istoric, profesorul univ. Iosif Popovici, diaconul Avram Imbroane şi 
profesorul Constantin Nedelecu.61  

Semnificativ este şi faptul că la hotărârile Adunării de la Alba Iulia 
au aderat apoi saşii din Transilvania, în 8 ianuarie 1919, şvabii din Banat la 
10 august 1919, şi populaţia evreiască din Transilvania, încă din ianuarie 
1918. Tratatul de pace de la Versailles, semnat la 28 iunie 1919, căruia i-a 
urmat tratatul separat încheiat cu Ungaria la Trianon, la 4 iunie 1912, nu au 
făcut decât să consfinţească o realitate istorică, adică voinţa exprimată de 
poporului român la Alba Iulia, care-şi primea acum o recunoaştere din 
partea unui for internaţional, după cum remarcă istoricii zilelor noastre.62 

În acest timp, în România, o atenţie deosebită merită activitatea 
mitropolitului Pimen Georgescu al Moldovei, „inima şi sufletul Unirii”, 
precum se putea citi în ziarul Izbânda, la 1 decembrie 1920.63 Acesta avea 
să rostească în Catedrala mitropolitană din Iaşi, la 8 noiembrie 1918, într-o 
vibrantă şi patriotică atmosferă, creată de epoca lui Mihai Viteazul: „Rare 
sunt zilele, când un neam întreg şi în împrejurări deosebite îşi sărbătoreşte 
pe eroi, precum noi ne-am adunat astăzi aici […] ca o aşa serbare de 
recunoştinţă pentru eroii vechi să se facă în faţa rămăşiţelor pământeşti, 
precum avem în această domnească raclă capul lui Mihai Viteazul, domn al 
Ţării Munteniei, al Moldovei şi al Ardealului […] Pe altarele bisericilor 
străbune ridicate de el, a fost aprinsă şi vie lumina îndrumării culturale şi 
flacăra jertfei pentru neam”. Arătând că martirul de pe Câmpia Turzii a 
rămas simbolul unităţii naţionale a românilor, a înviat pe toţi cei de faţă „ca 

                         
60 Dr. FLORIN SALVAN, Dr. Alexandru Vaida Voevod, corespondenţă 1918-1919, ed. 
Transilvania Expres, Braşov, 2001, p. 170; ADRIAN IGNAT, Aportul Bisericii…, p. 277, 
nota 501. 
61 MIRCEA PĂCURARIU, Contribuţia Bisericii…, p. 1262. 
62 MIRCEA PĂCURARIU, Unirea cea mare…, p. 857. 
63 NICOLAE PINTILIE, Pimen Georgescu, mitropolitul Marii Uniri, 30 noiembrie 2015, 
https://doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/pimen-georgescu-mitropolitul-marii-uniri, 
accesat la 3 iunie 2018. 
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în aceste vremuri mari, să avem cu toţi sus inimile, pregătiţi sufleteşte 
pentru ziua cea strălucită a înfăptuirii României Mari cum s-a gândit eroul 
român Mihai Viteazul”.  

Năzuinţa de unitate a românilor bucovineni, urmaşii vrednici ai 
răzeşilor lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, l-a determinat pe întâistătătorul 
Bisericii moldovene să trimită, la 28 noiembrie 1918, mitropolitului 
Bucovinei, Vladimir Repta, un mişcător mesaj, plin de aceeaşi înflăcărare 
patriotică: „Cu noi este Dumnezeu, să înţeleagă neamurile care, de veacuri 
ne-au asuprit că dreptatea sfântă pentru noi s-a făcut şi sfânta noastră 
Bucovină, cu vechea Mitropolie la Suceava şi slăvitul mormânt de la Putna, 
prin voinţa lui Dumnezeu şi glasul clerului şi al poporului, la Moldova 
marelui Ştefan pe veci s-a realizat. Să ne bucurăm de ziua cea mare a unirii 
tuturor ţărilor române într-un singur stat cu o Biserică naţională totdeauna 
rugătoare către Dumnezeu pentru binele şi fericirea neamului nostru”.64 

Trăind şi împărtăşind deplin însemnătatea luptei poporului nostru 
pentru unire, gândul şi cuvântul său părintesc aveau să se reflecte şi în 
pastorala scrisă pentru 1 decembrie 1918 cu aceeaşi căldură: „Trăim vremuri 
mari. Visul strămoşilor noştri, al marilor voievozi Mihai Viteazul şi Ştefan 
cel Mare, despre unirea tuturor românilor, s-a îndeplinit. Ţara noastră 
România a ieşit din Marele Război mărită cu toate ţinuturile locuite de 
români […] aceasta unire s-a făcut ca o dreapta răsplată pentru suferinţele 
şi jertfele mari pe care le-a făcut poporul nostru românesc, în decursul 
veacurilor şi mai ales în timpul din urmă, prin intrarea în război”.65 

Întrucât mitropolitul primat Conon Arămescu Donici era bolnav, 
vlădica Pimen a fost solicitat la Bucureşti pentru a sluji, la 1 decembrie 
1918, la marele eveniment ce consfinţea unirea provinciilor. Astfel, după 
Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala mitropolitană, slăvind împlinirea 
marelui act de dezrobire şi unitate naţională, avea să rostească în prezenţa 
familiei regale, a ambasadorilor ţărilor europene şi a oamenilor politici o 
scurtă rugăciune, întocmită de el însuşi, care se încheie astfel: „Ajută-ne, 
Doamne, ca dreptatea neamului nostru, pentru care au luptat bătrânii 
noştri, cu jertfe şi suferinţe de veacuri, să se îndeplinească şi curând să 
vedem unirea desăvârşită a tuturor fraţilor noştri români într-o singură 
ţară - România cea Mare, sub domnia preaînaltului nostru rege Ferdinand 
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Luptei pentru întregirea şi unitatea neamului”, în: Mitropolia Moldovei şi Sucevei, an. LIX 
(1983), nr. 10-12, p. 519-520. 
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I, să fie de veci, căci aşa au dorit strămoşii noştri, luptând cu vitejie pentru 
apărarea legii şi a moşiei, sub conducerea voievozilor Mihai Viteazul şi 
Ştefan cel Mare”.66 

La câteva zile de la săvârşirea acestui act epocal, mitropolitul 
moldovean a rostit în Catedrala mitropolitană din Iaşi, după Te Deum, o 
cuvântare din care reproducem următoarele cuvinte: „Trăim în zilele cele 
mai mari ce este dat unui neam a le trăi. Părinţii noştri ca prin vis au văzut 
aceste zile şi nouă ne-a fost dat să le vedem şi să le trăim. Măreţia şi 
strălucirea unor aşa zile se făuresc în viaţa popoarelor prin lupte şi prin 
jertfe izvorâte din conştiinţa naţională […] Acum se cere mai multă 
echitate, mai multe drepturi ale poporului la viaţa de stat, mai multe 
îmbunătăţiri sociale, mai multă muncă din partea tuturor, mai multă lumină 
pentru toţi”.67 

Dacă în cetatea lui Mihai Viteazul răsuna glasul episcopului Miron 
Cristea, din Iaşi, se auzea vocea lui Pimen, care trimitea o telegramă 
Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei, în care preciza: „Binecuvântat fie 
Dumnezeul părinţilor noştri, Care ne-a ajutat să vedem cu ochii noştri ziua 
cea mare a unirii tuturor românilor într-o Românie Mare, alcătuind un 
singur stat cu o Biserică Ortodoxă Naţională pentru care au luptat şi s-au 
jertfit strămoşii noştri”.68 De o deosebită însemnătate sunt mărturiile sale, 
aşternute pe un act din arhiva mitropolitană, despre evenimentele la care a 
fost martor: „Niciun păcat nu este mai mare pe lume decât acela de a chema 
numele lui Dumnezeu în purtarea unui război nelegiuit, cu gândul de a robi 
omenirea şi a întrona nedreptatea”.69 

Desigur, privită în ansamblu, Unirea de la 1 Decembrie 1918, pentru 
care au luptat de veacuri atâtea generaţii de preoţi, a avut urmări benefice şi 
pentru Biserica Ortodoxă Română. Astfel, la 18/31 decembrie 1919, în 
scaunul vacant de mitropolit primat al României a fost ales episcopul Miron 
Cristea, care, în 1925, a devenit primul patriarh al Bisericii noastre,70 în 
1920, s-a înfiinţat Episcopia Oradiei, în 1921, apare Episcopia Armatei, la 
Alba Iulia, în 1924, s-au reînfiinţat Episcopiile Vadului şi Feleacului, cu 
sediul la Cluj, iar la 21 octombrie 1948, s-a refăcut unitatea bisericească,71 
                         
66 † TEOCTIST, Mitropolitul Pimen Georgescu…, p. 520; SCARLAT PORCESCU, 
Contribuţii aduse…, p. 155;  
vezi şi Preot NIFON, Pimen Georgescu, mitropolitul Moldovei, 
https://www.crestinortodox.ro/parinti/pimen-georgescu-mitropolitul-moldovei-144416.html, 
accesat la 3 iunie 2018. 
67 SCARLAT PORCESCU, Contribuţii aduse…, p. 156. 
68 † TEOCTIST, Mitropolitul Pimen Georgescu…, p. 521; SCARLAT PORCESCU, 
Contribuţii aduse…, p. 155. 
69 SCARLAT PORCESCU, Contribuţii aduse…, p. 158. 
70 MIRCEA PĂCURARIU, Contribuţia Bisericii…, p. 1251, 1262-1623. 
71 ALEXANDRU MORARU, Participarea…, p. 114. 
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când „preoţii şi credincioşii români din Ardeal coborând din cele două 
străini şi-au strâns frăţeşte mâinile în faţa aceluiaşi altar al Bisericii 
Ortodoxe strămoşeşti”.72  

Toate aceste realităţi ne arată cum a înţeles Biserica strămoşească să-şi 
facă datoria faţă de neam în momentele de răscruce ale istoriei, dar şi în cele 
de înălţare sufletească de la 1 Decembrie 1918. Cei evocaţi sunt numai o 
parte din numărul celor care, prin faptele lor şi de multe ori prin viaţa lor, au 
stat la temelia Unirii de la Alba Iulia. Ei pot fi un frumos exemplu pentru 
slujitorii de azi ai sfintelor altare, o pildă vie de dăruire şi jertfă pentru 
păstoriţii lor, de dragoste de neam şi ţară, întru slujirea intereselor 
superioare ale poporului şi ale Patriei.  

Prin urmare, încercând o concluzie asupra acestei scurte expuneri, 
socotesc binevenite cuvintele rostite cu admiraţie de Nicolae Iorga în Senatul 
ţării: „Călugăraşii de odinioară de la Blaj şi de aiurea, bieţi purtători de cărţi 
din sat în sat, aceia care stăteau în strană şi se închinau lui Dumnezeu, aceia 
care, înaintea copiilor, îi învăţau evanghelia neamului, săracii şi desculţii 
intelectualităţii româneşti, aceia au pregătit unirea de astăzi”.73 

 
Abstract: The Involvement of the Romanian Orthodox Church in the 
Great Union Act of 1918  
In this year 2018, the modern state of Romania celebrates its first centenary 
since the Great Union Act on 1 December 1918. It is a blessed occasion to 
express our admiration and gratitude to those who have contributed to the 
realization of this national ideal. In our presentation, we mention the most 
important clerics of the Romanian Orthodox Church who contributed in a 
good way to the act of union of the Romanian territories. They can be 
models for today, a living parable of sacrifice, in the service of the interest 
of our country. Those evoked are only a fraction of those who, through their 
actions and often through their lives have been, at the foundation of the 
Great Union Act. 
 

                         
72 Pr. prof. dr. GRIGORIE MARCU, „Vox populi vox Dei”, în: Mitropolia Ardealului, an. 
XIII (1968), nr. 9-10, p. 652, nota 14. 
73 vezi la † TEOCTIST, arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei şi Sucevei, 
„Măreaţă zi, înălţătoare zi”, în: Biserica Ortodoxă Română şi Unirea, II, p. 167, apud 
NICOLAE IORGA, Documente din Senat, Bucureşti, 1918, p. 52. 
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Dând curs invitaţiei responsabililor Facultăţii de Teologie din 

Craiova, unde am vorbit foarte recent (cu consimţământul 
Înaltpreasfinţitului Mitropolit al Olteniei)  trimit acest material, despre 
munca mea îndârjită de a depista şi a pune la îndemâna celor interesaţi piese 
din tezaurul cultural românesc aflat în mânăstiri şi chilii din Sfântul Munte 
Athos. 

Anul acesta s-au împlinit 36 de ani de când colind prin Sfântul 
Munte în căutare de documente româneşti, documente ce se păstrează în mai 
toate mânăstirile athonite, rezultat al strânselor relaţii ce au existat de-a 
lungul veacurilor între Moldova şi Ţara Românească, pe de o parte 
(Transilvania a avut mult mai puţine relaţii cu Athosul) şi fiecare mânăstire 
athonită în parte (dar şi Protaton-ul ca centru, nu numai administrativ, al 
Sfântului Munte), dar şi cărţi româneşti, cărţi de rugăciune sau de suflet.2 

Aş dori să împărtăşesc teologilor craioveni şi nu numai lor câteva 
gânduri şi amintiri din cele aproape 200 de călătorii ştiinţifice întreprinse de 
mine în aceşti ani, din 1981 şi până astăzi, în 2016. Cu toate că m-am 
pensionat acum câţiva  ani, nu mi-am încetat misiunile de cercetare, din 
moment ce am o carte gata spre a fi publicată dar şi perspective de a 
cataloga cărţi româneşti aflate în mânăstiri, schituri sau chilii. Şi sub 
aspectul numeric al călătoriilor şi sub aspectul oamenilor pe care i-am 
cunoscut în aceşti ani (români, greci sau de alte naţionalităţi), şi sub aspect 
ştiinţific, prin numărul imens de documente (peste 30.000) descoperite şi în 
parte valorificate, cred că mă pot considera un om norocos. Căci nu e deloc 
de neluat în seamă ca aproape în fiecare zi de lucru să descoperi fie 
documente vechi slavo-române, fie documente ce prin imaginea lor artistică 
să le notezi ca demne de a figura într-o nouă expoziţie de tezaure athonite. 
Dar norocul are şi un alt substrat: faptul că m-am format ca intelectual la 

                         
1 Cercetător şi paleograf la Institutul de Studii Neogreceşti din Atena, Grecia. 
2 Nu mă voi referi în cele ce urmează la manuscrise – slavo-române sau române, păstrate în 
unele mânăstiri athonite, deşi în misiunile mele am văzut personal unele dintre acestea. 
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Biblioteca Academiei din Bucureşti, importantul focar de cultură al 
României, unde m-am perfecţionat în prelucrarea documentelor româneşti, 
din miile ce se păstrau acolo. Cu acest background, m-am stabilit în 1978 cu 
familia în Grecia, unde un an mai târziu am fost încadrat la Centrul de 
Cercetări Neo-greceşti din cadrul Fundaţiei Naţionale de Cercetări din 
capitala Greciei. Prima mea activitate acolo a fost clasificarea şi 
valorificarea ştiinţifică a unui corpus de documente Moruzi provenind din 
fondul particular al familiei Zaimis.3 

Mai întâi, o precizare de ordin istoric. Am început cercetările 
athonite în 1981. În acel an, am participat la o misiune condusă de colegul 
meu de la Centrul de Cercetări Neo-greceşti, Iannis Karas, ce avea drept 
scop catalogarea cărţilor greceşti de la mânăstirea Simonopetra. 
Concomitent cu mine se afla, în misiune de recunoaştere, cercetătorul de la 
Centrul de Cercetări Bizantine, Dumitru Năstase. El mersese acolo pentru a 
cerceta cele... 59 de documente româneşti, câte credea mânăstirea că se 
păstrează acolo. După terminarea misiunii mele, la rugămintea mânăstirii şi 
a colegului meu, am rămas încă o săptămână acolo pentru a clasifica şi a 
descrie alte aproape...750 de documente, descoperite între timp, excelent 
conservate şi grupate tematic. Acolo m-am bucurat de ajutorul unor călugări 
făcut athoniţi, cum ar fi ieromonahul Iustin sau ieromonahul Eliseu, actualul 
egumen al mânăstirii. 

Din 1985 mi s-a încredinţat de către direcţia  Centrului de Cercetări 
Neo-greceşti un program vast de valorificare a documentelor româneşti ce 
se păstrează în arhive greceşti, mai ales la Sfântul Munte. 

Voi descrie misiunile mele la mânăstiri, în ordinea ierarhică a 
acestora, prezentând tezaurul documentar românesc de la fiecare în care am 
făcut cercetări (pentru că există câteva, cum este de pildă Marea Lavră, 
Karakalu, Filotheu, Grigoriu, Konstamonitu, Hilandar şi Zografu, în care fie 
nu am încă acces – deplin sau deloc -  fie nu deţin documente româneşti) Şi 
apoi să descriu câteva impresii personale.4 Mai fac un comentariu înainte de 
a trece la descrierea muncii mele la fiecare mânăstire.  

Voi începe cu Protaton. Primul contact cu arhiva a avut loc în 1985, 
unde l-am avut ca susţinător (nu numai) moral pe ieromonahul Iustin, un om 
cu un orizont de mare anvergură. Am clasificat în cursul unei săptămâni cele 
1.100 de documente, pregătind descrierea lor sumară. Ulterior, într-o altă 

                         
3 Volumul, pregătit împreună cu colegi greci şi români, a apărut în limba franceză în anul 
1991. 
4 La multe mânăstiri se păstrează şi documente greceşti ce se referă exclusiv la 
corespondenţa egumenilor trimişi la metoacele româneşti cu mânăstirea unde-şi aveau 
metania. Astfel încât cine ar dori să aibă o imagine de ansamblu a unei mânăstiri athonite 
cu Moldova sau cu Ţara Românească ar trebui să aştepte pînă se vor pune în circuitul 
ştiinţific şi aceste documente. 
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misiune, în 1986, fotograful Leonidas Ananiadis, care m-a însoţit în multe 
misiuni, le-a microfilmat – în condiţii tehnice excelente -  pe toate. Am 
reluat misiunea în anul 1998, avându-l ca ajutor pe istoricul Kostas Tsiandis, 
fostul meu elev de la cursul de limba română, curs pe care l-am predat timp 
de aproape 20 de ani la Comisia greacă de studii sud-est europene. Şi care a 
fost alături de mine în multe misiuni. De data aceasta, cel care ne-a ajutat 
sub aspect administrativ,  asigurându-ne condiţii excelente de lucru, la 
sediul Kinotitei (adică al Sfintei Comunităţi), a fost ieromonahul Ioannis, 
secretar şef pe atunci al Sfintei Comunităţi, filolog reputat şi om cu o putere 
de muncă uriaşă. Îmi amintesc că l-am întrebat înainte de începerea lucrului: 
„Părinte, ne veţi uşura munca?” Şi mi-a răspuns: „V-o voi uşura atât de mult 
încât îmi veţi spune: «Nu mai pot»”. Locuiam la zece minute de Kinotita, la 
cunoscuta mânăstire Kutlumus, unde-i cunoşteam bine pe părinţii de acolo 
din misiuni anterioare. A fost o muncă în stilul  atât de familiar părintelui 
Ioannis, cu multe ore de lucru şi puţine de repaus. Veniserăm pregătiţi cu 
volumul aproape gata şi am putut verifica toate punctele în suspensie. 
Volumul meu a apărut – în limba greacă – în 2002. M-a ajutat la regestarea 
unor documente de secol XIX colaboratorul meu credincios, universitarul 
ieşean Petronel Zahariuc.5 Mai precizez că unul dintre aspectele importante 
ale cercetării întreprinse în legătură cu Protaton a fost depistarea metoacelor 
acestui centru. Amintesc că printre cele aproximativ 14 mânăstiri, biserici 
sau schituri afierosite acolo au fost şi renumitele mânăstiri Cotroceni şi Trei 
Ierarhi. Între timp, am mai publicat într-un volum colectiv dedicat comorilor 
de la Protaton un capitol despre arhiva românească de acolo. Volumul a 
apărut în anul 2000. 

Marea Lavră. Prima mânăstire în ordin ierarhic. Şi într-un fel, pentru 
noi cei ce ne ocupăm intens de arhivele de la Sfântul Munte, e şi cea mai 
închisă. Nimeni dintre noi nu a avut practic acces. Sau, ca să fiu mai exact, 
singurul care a avut acces, dar într-o primă fază, am fost eu. Am reuşit acum 
câţiva ani să-i conving pe călugări – cel mai influent – după egumen – fiind 
călugărul Nikodimos, cu care mă socotesc prieten, să deschidă arhivele, 
închise cu trei chei şi să concentrez toate documentele româneşti – 1.000 cu 
aproximaţie – în şase dosare speciale pe care le adusesem din Atena. Asta 
acum vreo şapte ani. Le-am şi numerotat, aşteptând o a doua misiune în care 
să le descriu şi apoi să aştept să mi le scaneze mânăstirea, ca să pot începe 
lucrul lor acasă la mine. Dar această misiune încă nu a venit. Mă întâlnesc 
cu Nikodimos (între timp a şi fost schimbat) din când în când, ne exprimăm 
                         
5 Acelaşi profesor a luat iniţiativa de a publica în limba română cele mai importante 
documente, slavo-române şi române, de la mânăstiri athonite după apariţia lor în limba 
greacă. Până în prezent el a publicat două volume din arhiva Xiropotamului şi unul din cea 
de la Xenofon (apărute doar în româneşte) în timp ce profesorul universitar ieşean Ioan 
Caproşu pregăteşte un volum cuprinzând documente de la Protaton. 
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speranţa unei misiuni apropiate, dar deocamdată doar atât. La Marea Lavră, 
am luat contact prin 1986 şi cu biblioteca unde sunt grupate cărţile, făcând o 
primă încercare de înregistrare a cărţilor româneşti, vechi şi moderne. Din 
câte am văzut atunci, e vorba de o colecţie valoroasă, cărţile provenind de la 
chiliile – aflate pe teritoriul mânăstirii - ce au aparţinut pe vremuri unor 
monahi români, iar după adormirea lor, ele au trecut în biblioteca Marii 
Lavre. Dar şi această activitate a rămas în fază de început. Pendinte de 
Lavra se află schitul românesc Prodromul, unde am fost de câteva ori. Am 
ţinut o comunicare şi am şi publicat-o, referitoare la singurul metoc al 
schitului din Sfântul Munte, din satul Potamia, din insula Thasos. In 
biblioteca schitului se păstrează între 5.000 şi 6.000 de cărţi româneşti, dar 
şi vreo 570 de manuscrise, jumătate muzicale. O descriere a unei părţi a 
acestora a efectuat cu ani în urmă arhimandritul Veniamin Micle. Şi tot 
pendinte de Marea Lavră se află şi o chilie renumită mai în vechime, unde 
se nevoiau mai ales călugări basarabeni, Cucuvinu- Provata. Se pare că 
deţinea multe cărţi,  mai multe ca acum, din moment ce unele au ajuns în 
colecţiile altor mânăstiri sau schituri. 

Vatoped. A doua mânăstire în ordine ierarhică. Posedă o arhivă 
uriaşă, nu numai comparativ cu altele, dar şi sub aspect numeric absolut. 
Sunt acolo - şi le-am clasificat aproape pe toate – aproape 14.000 (!) de 
documente provenind din arhiva românească, scrise cele mai multe în limba 
română cu caractere chirilice, apoi – cele mai vechi – în limba slavonă, în 
greacă, în în franceză, în rusă, în germană, în turcă, în maghiară.6 Este poate 
cea mai mare concentrare de documente româneşti aflate într-o instituţie 
religioasă din afara teritoriului României. Mi-am început activitatea de 
clasificare acolo în 1988 şi mi-a luat multe misiuni şi ani destui, ca să ajung 
să termin aranjarea şi numerotarea lor, cum şi obţinerea unor copii 
fotografice, microfilme, fotocopii sau CD ale acestor documente, pentru a le 
rezuma. Am reuşit, cu colaborarea unor colegi din România, ca regretata 
Doamnă Dalila Aramă, mentora mea de la Biblioteca Academiei, să intru în 
posesia rezumatelor în limba română a tuturor documentelor slavo-române, 
române şi greceşti, cu extrem de puţine excepţii, ce din diverse motive îşi 
aşteaptă prelucrarea. Cititorii vor realiza poate că aproape toată istoria 
României, mai ales a Moldovei, poate fi completată sau eventual corectată 
prin parcurgerea acestor 14.000 de documente de la mânăstirea Vatoped. E 
vorba de o arhivă excelent organizată încă înainte de 1863, anul secularizării 
averilor mânăstireşti, cu documente – cu sutele – grupate pe pachete, în 
funcţie de moşia la care se referă, şi – important – cu documente aşezate 

                         
6 Vreo 40 de documente sunt sub formă de suluri, lungi de peste un metru, care se păstrează 
într-un loc special. În afară de documente, mânăstirea mai deţine şi 150 de catastifuri, 
exclusiv cu caracter economic, cum şi un important număr de hărţi sau planuri de moşie. 
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cronologic. De multe ori, primul document din pachet (în realitate mici saci, 
în care au venit din România înainte de 1863) e un hrisov, multe pe 
pergament, multe cu sigilii sau peceţi excelent – sau mai puţin - conservate.  
Se păstrează acolo şi două catastifuri, fiecare conţinând 1.000 de pagini, 
unul în română şi altul în franceză, unde sunt transcrise, fie în întregime fie 
în rezumat, documente mai vechi, slavo-române sau române. 

Ce aş putea face eu acolo în continuare? Dacă ar fi să pregătesc 
pentru tipar o asemenea cantitate enormă de documente, ar ieşi o lucrare de 
13 volume cred, plus un volum cuprinzând introducerea, plus încă unul 
cuprinzând indicii şi glosarul. Şi mi-ar lua cam 15 ani de acum înainte... 
Deci e practic imposibil. Hai să spui că, în loc să apară sub formă de cărţi, 
toată munca aceasta enormă ar putea fi concentrată într-un CD. Dar rămân 
anii şi o oarecare remuneraţie, personal nevăzând mânăstirea dispusă să ia o 
asemenea decizie de anvergură. Mai practic mi s-a părut - şi mă aflu în fază 
avansată de lucru – să redactez o lucrare de sinteză, cu titlul – provizoriu – 
„Prezenţa mânăstirii Vatoped în Ţările Române şi în Republica Moldova 
până la 1863”. Unul dintre colaboratorii mei la această lucrare, ce se va baza 
aproape exclusiv pe documentele de la mânăstire, cea mai mare parte 
inedite, va fi un istoric din Chişinău, Vladimir Mischevca, cu care am 
colaborat deja bine şi în faze precedente şi care, valorificând multe materiale 
de arhivă, mă... aprovizionează cu fotografii de foste metoace din Basarabia 
şi cu informaţii istorice despre ele. Problema metoacelor Vatopedului în 
Moldova, Basarabia, Ţara Românească, ba chiar şi în Transnistria, chiar 
când lucrarea mea va ieşi de sub tipar, nu va fi pe deplin elucidată, căci 
documentele sau situaţia pe teren, de multe ori, pot oferi surprize. Câteodată 
găseşti într-o biserică dintr-un sat din Moldova de exemplu, ca la Osoi, o 
inscripţie în limba greacă, nedescifrată corect, ce se referă la ea ca (fost) 
metoc la muntele Sinai, când de fapt a fost metohul mânăstirii athonite. Un 
lucru e cert. Aproape 65 de mânăstiri, biserici sau schituri din teritoriile 
amintite au fost închinate, direct sau indirect, la această mânăstire athonită, 
caz unic fără îndoială printre ele. Pentru depistarea lor pe teren, la 
rugămintea mânăstirii, am efectuat şi două misiuni, în anii trecuţi, soldate cu 
foarte bune rezultate. Într-una din ele, îmi amintesc bine, am descoperit pe 
locul unui fost schit, azi dispărut, Codrul Sârbilor, o cruce de fier în dreptul 
altarului. Am fotografiat-o. Şi bine am făcut, pentru că în a doua misiune nu 
am mai găsit nici crucea. Această lucrare de sinteză, despre relaţiile 
Vatopedului cu ţările române, mai ales exprimate prin metoace, o voi 
publica, sper,  într-un viitor apropiat. Cu acelaşi coleg am pregătit deja, atât 
în limba greacă cât şi în limba română, o carte despre cunoscutul mitropolit 
Grigore Irinupoleos, personalitate remarcabilă a mânăstirii la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a celui următor, cu o activitate 
multilaterală atât în noul stat grec, unde a fost decorat, cât şi (dar mai ales) 
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în Ţările Române (unde la un moment dat a fost administratorul general al 
averilor Vatopedului) şi în Basarabia, acolo unde a trăit mulţi ani, în a doua 
parte a vieţii. Cartea noastră a apărut în limba română în toamna anului 
2010, iar la sfârşitul lunii aprilie anul următor şi în limba greacă, destul de 
modificată. Deşi mult îmbunătăţită faţă de ediţia românească, această carte 
se vrea doar o mică – dar substanţială - contribuţie la prezentarea 
personalităţii mitropolitului, dat fiind că se află încă neexploatate mii de 
documente din arhiva greacă a mânăstirii. Menţionez că, înaintea cărţii 
noastre, a apărut deja un volum de corespondenţă a mitropolitului, sub 
semnătura arhimandritului Dimitrios Stratis, din care se pot extrage 
interesante elemente privind viaţa şi activitatea acestuia. La această 
mânăstire l-am cunoscut destul de bine pe egumenul Efrem, care a realizat şi 
multe călătorii în România, pe călugărul Arsenios, un om prin mâna căruia - 
şi prin mintea căruia – trec toate problemele mânăstirii. Probleme multiple, 
de anvergură, nu totdeauna rezolvate când ar dori călugării. Uneori există şi 
asperităţi de ordin juridic care trebuie limpezite. Bineînţeles că mi-am făcut 
în atâţia ani şi alţi prieteni, mai ales printre cei care au deţinut calitatea de 
bibliotecari, cum ar fi grecii Iosif şi Palamas sau Filipos, ultimul de origine 
din Brazilia. 

Şi încă ceva în legătură cu această mânăstire. E probabil singura în 
Athos care organizează congrese ştiinţifice pe teme variate – generale sau 
speciale – dar şi  printre primele care au publicat, în condiţii grafice 
excepţionale, o istorie sub toate aspectele, apărută în 1996 atât în limba 
greacă cât şi în limba engleză. La aceste două volume mi-am adus şi eu 
contribuţia, scriind câte un capitol despre metoacele Vatopedului din 
România şi despre arhiva sa românească. 

Pendinte de mânăstire se află chilia Sfântul Gheorghe Colciu, 
populată de călugări români. Acolo se păstrează multe (mii?) cărţi şi 
periodice româneşti, dar şi caiete de arhivă ale unor monahi. S-ar putea ca în 
anul 2017 să am acces la aceste tipărituri româneşti în vederea publicării lor. 

Ivir. A treia mânăstire în ordine ierarhică, cu care, din 1987 şi până 
în 2007, am avut o colaborare excelentă, concretizată în două volume 
cuprinzând arhiva ei românească (e vorba de 1.837 de documente). Am avut 
şi aici norocul să am ca colaboratori (ce mi-au devenit prieteni) monahi 
dotaţi cu... microbul cercetării ştiinţifice, ca Maximos, sau cu spirit extrem 
de practic şi eficient, ca secretarul mânăstirii, ieromonahul Hristoforos. Am 
mai avut acolo un noroc. În fiecare seară, în multiplele misiuni acolo, 
stăteam de vorbă, în bucătăria unde se adună epitropii la căderea 
întunericului, cu mulţi călugări luminaţi. Când scriu stăteam de vorbă, mai 
exact ei vorbeau şi eu ascultam. Era o adevărată desfătare să-l asculţi pe 
fostul egumen Vasilios, excelent cunoscător al operei lui Dostoievski dar şi 
al filozofiei lui Nietzsche. 
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Am amintiri deosebit de plăcute din cele două misiuni ştiinţifice în 
România, la care am participat,7 însoţit de prietenii mei iviriţi, încercând - şi 
reuşind, în cea mai mare parte – să depistăm fostele ei metoace. Mai ales 
într-un caz, am trăit o satisfacţie aproape fizică, descoperind la o biserică de 
lemn dintr-un sat moldovenesc aproape uitat de lumea modernă, două 
clopote şi catapeteasma unui fost metoh ivirit ce dispăruse. Schitul dispărut 
se numea Runcu, iar satul unde am găsit clopotele – de secol XVII – Mazilu, 
undeva lângă Roman. Mai îmi amintesc şi de o deplasare la un fost schit 
ivirit, Iezerul, aflat cândva lângă cunoscuta mânăstire din Bucureşti, 
Cernica. Pe locul ei, un arheolog aşezase o frumoasă cruce de piatră. Am 
fotografiat-o şi am introdus fotografia în volumele mele, alături de alte 63, 
toate color.  Revenind ulterior, cineva vopsise crucea cu var, lăsând-o în 
stare mult mai puţin reuşită ca înainte. Cooptam în aceste misiuni şi 
intelectuali de prin părţile locului, de pe lângă Huşi, de pildă, sau de la 
Târgu Ocna (unde m-a însoţit cunoscutul istoric al oraşului, Corneliu 
Stoica), care m-au ajutat destul de mult în căutările mele. 

Tot la Ivir se păstrează şi 75 de cărţi româneşti, majoritatea  apărute 
după anul 1850, pe care le-am catalogat fără să le fi publicat. 

Hilandar. A patra mânăstire, în ordine ierarhică, unde se nevoiesc 
monahi sârbi, ospitalieri, pustiită de un cutremur cu câţiva ani în urmă care 
i-a provocat pagube importante. Din fericire autorităţile de resort greceşti, 
concetăţeni sârbi dar şi personalităţi ca prinţul Charles au ajutat şi ajută la 
refacerea ei. 

Are cel puţin 31 de documente slavo-române, publicate acum câţiva 
ani de cercetătorul sârb de la Paris Posko Bojovic, dar şi alte câteva, 
româneşti, mai târzii. Posedă însă – aşa cum m-a informat cercetătorul Radu 
Păun de la Paris şi cărţi româneşti, pe care încă nu am permisiunea de a le 
vedea. 

Dionisiu. A cincea mânăstire în ordine ierarhică, cu foarte strânse 
relaţii cu Ţara Românească şi Moldova, mai ales la sfârşitul secolului al 
XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea, în timpul domniilor lui Radu cel 
Mare şi Neagoe Basarab, cel trecut printre Sfinţi, nu de mult, graţie Bisericii 
Ortodoxe Române. Volumul cuprinzând regestele documentelor româneşti – 
86 de unităţi arhivistice -, însoţit – ca la toate celelalte volume ale mele, 
apărute sau gata de a fi publicate - de o cuprinzătoare introducere, de indici, 
glosar, a apărut acum câţiva ani la Salonic. 

Ce e caracteristic pentru arhiva românească de aici e faptul că 
relaţiile – şi cu Moldova şi cu Ţara Românească, mai ales în evul mediu - au 

                         
7 Călugărul Maximos a pregătit şi un raport asupra celor două misiuni, pe care l-a publicat 
sub forma unui studiu temeinic, de sine stătător, independent de cele două volume ale mele, 
dar apărut concomitent cu ele.  
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fost mult mai bogate decât o arată documentele păstrate. Mai e de 
menţionat, de asemenea, faptul că în afara documentelor româneşti se 
păstrează, în arhiva mânăstirii, şi aproximativ 300 de documente greceşti cu 
problematică românească, pe care le-a parcurs, la rugămintea mea, Kostas 
Tsiandis. În afară de acest volum, la propunerea mânăstirii am pregătit un 
text despre relaţiile Ţării Româneşti cu Sfântul Nifon, de la moartea căruia, 
în anul 2008, s-au împlinit 500 de ani. Mânăstirea a asigurat manifestări de 
anvergură, printre care şi un superb volum comemorativ în care universitari 
şi cercetători au analizat multe şi diferite aspecte ale vieţii şi activităţii 
acestui important înalt ierarh de la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul 
celui următor. Când ajungi acolo, nu poţi să nu remarci cu emoţie turnul 
mânăstirii, excelent conservat după reparaţii, operă a marelui domn Neagoe 
Basarab. 

Kutlumus. O mânăstire mică, care din fericire, în urma unor lucrări 
de mare anvergură – cu fonduri europene - ce au început prin 1990, arată 
foarte bine sub aspectul construcţiilor şi sub cel al dotării tehnice, la care am 
fost de multe ori pentru prelucrarea documentelor româneşti – 150 la număr, 
cât şi pentru pregătirea unei comunicări pentru un congres ce a avut loc la 
Zakinthos, dedicată activităţii unui arhimandrit din Lefkada, fost egumen la 
schitul Clocociov, metoh al mânăstirii până în 1863. Volumul meu a apărut 
în 1998, în condiţii excelente, iar după câţiva ani şi comunicarea despre 
arhimandrit. Dat fiind că documentele de secol XVI puteau oferi informaţii 
inedite colegilor din alte domenii (arheologi de pildă), la sugestia lor, am 
tradus in extenso în limba greacă, pentru volum, cele mai vechi documente. 

Xiropotamu. Prima mânăstire a cărei bogate arhive româneşti 
(aproximativ 2.500 de documente, din care 1.600 grupate în aproape 70 de 
catastife tematice) am pregătit-o, în mai multe misiuni, începând din 1985. 
Am fost şi sunt în continuare, în toţi aceşti ani, martorul unei remarcabile 
lucrări de refacere a mânăstirii, refacere ce cred că se apropie de sfârşit. Nu 
poate să nu te impresioneze intrarea în naos, unde uşile – din timpul 
cunoscutului călugăr skopelit Kesarios Dapontes, care cu o porţiune din 
Lemnul Sfânt a colindat timp de şapte ani – la mijlocul secolului al XVIII-lea 
- Moldova şi Ţara Românească – poartă stemele acestor două principate, 
steme (încă) destul de bine conservate. Primul volum, de aproape 700 de 
pagini, cuprinzând documentele foi volante, a apărut în anul 1997, în timp 
ce al doilea, cuprinzând regestele documentelor păstrate în catastifuri, a 
apărut cu doi ani în urmă. 

Filotheu. Am vizitat desigur mânăstirea, ajutată de domni români 
încă din secolul al XV-lea, dar se pare că la un incendiu ce a avut loc prin 
1874 arhiva a fost distrusă. Aşa că în momentul de faţă nu se păstrează în 
scris nimic din ce ar putea dovedi aceste ajutoare. 
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Karakalu. Altă mânăstire unde nu se păstrează documente româneşti, 
deşi şi aici domni şi dregători români au ajutat-o, începând cu secolul al 
XVI-lea, aşa cum se poate vedea şi într-o pictură din pronaos ce poartă 
numele Pahomios şi Pahomios (în realitate se pare Petru Rareş şi un mare 
spătar al acestuia). Am găsit doar un document grecesc ce se referă la o 
biserică din Ismail, ce se pare că a fost cândva metoh acolo. 

Zografu. Mânăstire bulgară, dar în care egumenii bulgari şi cei 
români alternau se pare până pe la 1940. Ajutată fie şi prin metoace de la 
Alexandru cel Bun şi ulterior, ea a fost considerată de Ştefan cel Mare 
„naşei monastîr”(adică mânăstirea noastră). Din păcate, nici un cercetător, 
nici chiar cei formaţi ştiinţific în Bulgaria, nu au încă acces efectiv în 
arhivele de acolo. Se pare că se păstrează vreo şase documente de la Ştefan 
cel Mare şi cine ştie ce alte urme ale ajutoarelor domnilor români. A nu se 
uita că mânăstiri importante ca Dobrovăţ din Moldova sau Căpriana din 
Basarabia i-au aparţinut până în 1863. In ultimul timp monahii de acolo au 
luat legătura şi cu doi paleografi români pentru a se alătura echipei bulgare 
în vederea prelucrării documentelor de acolo. 

Pantokrator. Mânăstirea a avut, în evul mediu, destul de strânse 
relaţii cu Ţările Române. Nu deţine însă decât un document ce are legătură 
directă cu ele. E vorba concret de hrisovul de închinare a schitului 
Căscioarele, în anul 1625. Date despre acest schit se pot obţine, însă, din 
vreo 50 de documente greceşti, toate reprezentând corespondenţa călugărilor 
trimişi acolo, ca egumeni, cu mânăstirea athonită. Le-a parcurs, la 
rugămintea mea, colaboratoarea mea filologul Ana Stefanatu. Am pregătit, 
valorificând toate informaţiile, inclusiv cele publicate de colegul Antonis 
Pardos de la Centrul de Cercetări Bizantine, într-un volum special,8 un text 
pentru a-l prezenta ca şi comunicare la un nou congres athonit. M-a ajutat 
mult în această muncă călugărul Prohoros care, ca iviritul Maximos, are... 
microbul cercetării ştiinţifice. Tot acolo am publicat cu ani în urmă (în 
2010), împreună cu universitarul de la Târgovişte Ion Marian Croitoru, un 
catalog al celor 319 cărţi româneşti ce sunt adunate acolo după adormirea 
monahilor români de la chilii pendinte de mânăstirea athonită. 

Pendinte de această mânăstire se află şi chilia Sfântul Gheorghe 
Livadogheni, superiorul căreia, ieromonahul Petroniu Cobzaru, mi s-a 
adresat cu doi ani în urmă cu rugămintea de a cataloga – împreună cu 
filologul Ciprian Suciu de la Universitatea Macedonia din Salonic – cele 

                         
8 E vorba de un volum apărut într-o serie specială, numită Αθωνικά Σήμμεικτα, care 
cuprinde regestele unor documente vechi, post-bizantine. Toate aceste volume apărute până 
acum, dedicate mânăstirilor Simonopetra, Xiropotamu, Stavronichita, Hilandar şi 
Pantokrator, oferă date demne de luat în seamă despre relaţiile fiecărei mânăstiri cu 
Moldova sau cu Ţara Românească. 
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aproape 1.900 de cărţi şi periodice româneşti ce le deţine. Catalogul a fost 
publicat în anul 2016.  

Sfântul Pavel. O altă mânăstire unde şi datorită colaborării excelente 
cu călugărul Nikodimos am reuşit multe lucruri. În primul rând, am reuşit să 
public, în anul 2002, volumul cuprinzând regestele celor aproape 1.000 de 
documente româneşti – în sens larg al cuvântului - însoţit bineînţeles de o 
introducere cuprinzând toate aspectele relaţiilor acesteia cu Ţara 
Românească şi cu Moldova. Şi pentru metoacele ei acolo – puţine e drept, 
m-am deplasat cu ani în urmă pe teren, de unde am cules date foarte 
interesante. În al doilea rând, ea are o particularitate. Pe teritoriul ei se află 
schitul idioritm Lacu, populat de călugări români.9 Din numeroasele chilii în 
care se nevoiau monahi români, au ajuns la mânăstire 1183 de volume în 
limba română, pentru care, la propunerea mea, mânăstirea a acceptat să 
prelucrez, împreună cu Vladimir Mischevca, toate datele acestor cărţi, 
inclusiv numeroasele şi importantele însemnări, cu trimiteri la bibliografiile 
existente şi să le pregătesc pentru tipar. Volumul, cuprinzând aproape 280 
de pagini, a apărut la sfârşitul lunii februarie 2011. 

Dohiariu. O altă mânăstire mult legată de Moldova (mai ales) dar şi 
de Ţara Românească, aşa cum rezultă şi din cele două texte ale mele din 
volumul colectiv dedicat mânăstirii, apărut în 1998 (Unul se referă la 
ansamblul relaţiilor cu Ţările Române, iar al doilea la arhiva românească). 
Chiar katolikonul mânăstirii e influenţat, ca stil de construcţie, de cel al 
mânăstirii Slatina din Moldova, ctitoria lui Alexandru Lăpuşneanu. În plus, 
superba pictură murală în pronaos-ul mânăstirii arată întreaga familie 
Lăpuşneanu (adică domnul, doamna Ruxandra,10 cu o activitate foarte 
importantă în folosul unor mânăstiri athonite, cum şi fiii lor). Volumul  a 
apărut la sfârşitul anului 2009. Ca epilog al acestuia, un alt prieten al meu, 
călugărul Teoctist, a pregătit un text relativ la modul în care se reflectă 
relaţiile mânăstirii cu Moldova şi Ţara Românească în documente greceşti şi 
câteva turceşti ce se păstrează la Dohiariu. 

Xenofon. O mânăstire cu o mică arhivă (în jur de 125 de documente), 
dar cu care am colaborat perfect. Am pregătit rezumatele tuturor 
documentelor, cum şi o introducere, dar conducerea nu a socotit până în 
prezent necesară apariţia unui volum special. A luat însă iniţiativa de a-l 

                         
9 In chilia Buna Vestire din Lacu, superior al căreia este părintele Ştefan Nuţescu, se 
păstrează vreo 500 de cărţi româneşti, pe care în anii ce vin s-ar putea să le prelucrez cu 
voia călugărilor de acolo. 
10 La un congres care a avut loc la Suceviţa, dedicat lui Ieremia Movilă, am sugerat 
pregătirea unui studiu dedicat unui triptic feminin – Ruxandra Lăpuşneanu, Elisabeta 
doamna lui Ieremia Movilă şi Ruxandra Hmelniţki. Poate că nişte cercetători inimoşi se vor 
apleca cândva asupra acestor personaje cu activitate atât de bogată la Sfântul Munte sau în 
alte locuri. 
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prelucra în româneşte acelaşi Petronel Zahariuc. În anul 2010, volumul a 
fost publicat la Iaşi. Eu am pregătit însă un istoric al relaţiilor cu 
Principatele, în cooperare cu inimosul ieromonah Ieronimos, pe care l-am 
prezentat ca şi comunicare la al II-lea Congres de studii athonite, lucrările 
căruia au apărut acum câţiva ani. 

Stavronichita. Mânăstire mică, cu o mică arhivă românească, 
aproximativ 100 de documente. Prelucrarea acestora  nu e printre priorităţile 
ei, chiar dacă mânăstirea a avut patru metoace în România. 

Simonopetra. Prima mânăstire la care am lucrat, aşa cum am scris 
mai sus. O primă prezentare a arhivei româneşti a avut loc de către Dumitru 
Năstase, într-un volum colectiv dedicat mânăstirii. Descrierea foarte 
analitică a arhivei a avut loc acum opt ani, având ca şef de misiune pe 
acelaşi bizantinolog şi ca membri pe subsemnatul şi pe istoricul Kostas 
Tsiandis. În urma înţelegerii cu mânăstirea şi având, ca de obicei, sprijinul 
ieromonahului Iustin, am terminat redactarea regestelor celor aproape 800 
de documente, ajutaţi de dr. Petronel Zahariuc de la Universitatea din Iaşi. 
Am încheiat de asemenea redactarea indicilor şi a glosarului. Singurul lucru 
ce mai rămâne de făcut este...apariţia volumului, poate chiar şi anul acesta.11 

Grigoriu. Mânăstire mică, cu puţine documente româneşti, în jur de 
30. Asta dacă nu s-ar mai găsi vreo 800 undeva într-un dulap. Nici aici 
prelucrarea lor nu e printre priorităţile acesteia.  

Esfigmenu. Singura mânăstire cu regim idioritmic în Muntele Athos. 
Am vizitat-o acum câţiva ani, iar în 2010 de patru ori. Deţine 4.500 
documente româneşti. Le-am văzut pe toate şi în plus am pregătit un text 
referitor la relaţiile mânăstirii cu Ţările Române. Am avut şi am un fructuos 
schimb de vederi cu călugări luminaţi. Dată fiind situaţia mânăstirii în 
cadrul Sfântului Munte, nu e posibilă prelucrarea arhivei româneşti, ci doar 
includerea textului meu – cine ştie - într-un volum dedicat tezaurelor 
mânăstirii. 

Sfântul Pantelimon (Rosikon). Mânăstire mare, cu călugări ruşi şi 
ucraineni, care însă nu permite până în prezent accesul la arhiva 
românească, ce desigur se păstrează. 

Konstamonitu. Ultima mânăstire athonită din cadrul Sfântului Munte 
care pentru moment nu permite cercetătorilor accesul la bibliotecă sau la 
arhivă. 

 
* 
 

                         
11 Neobositul Petronel Zahariuc a pregătit deja pentru tipar o ediţie românească a arhivei. 



205 

Am prezentat situaţia arhivelor româneşti din mânăstirile athonite 
acolo unde am avut acces personal sau acolo unde colegi sau călugări ce 
deţin funcţia de bibliotecari m-au informat. 

Făcând un bilanţ, din 1997 şi până astăzi, în 2016, am publicat şapte 
cărţi, prezentând arhivele româneşti de la Protaton şi de la mânăstirile 
Xiropotamu (două volume), Kutlumus, Sfântul Pavel, Ivir (două volume), 
Dionisiu şi Dohiariu. Am gata încă un volum, pentru arhiva de la 
Simonopetra (în colaborare cu regretatul Dumitru Năstase). Am publicat un 
material despre întregul ansamblu al relaţiilor Principatelor cu mânăstirea 
Xenofon şi un material asemănător privind mânăstirile Pantokrator şi  
Esfigmenu. La Vatoped e în curs de redactare o lucrare de sinteză. Încă nu 
am început prelucrarea arhivei de la Marea Lavră. Încă nu am acces la 
mânăstirile Zografu, Konstamonitu, Sfântul Pantelimon. La mânăstiri ca 
Grigoriu şi Stavronichita, încă nu există decizia de a prelucra arhivele 
existente. La mânăstirile Filotheu şi Karakalu nu există documente 
româneşti. La Hilandar un alt coleg a prelucrat documentele (slavo) – 
române. 

Dar chiar cu documentele aflate la jumătate din mânăstirile athonite 
gata prelucrate, sunt îndreptăţit să mulţumesc atât celui de Sus, cât şi câtorva 
pământeni, atât pentru norocul de a vizita de peste 150 de ori Sfântul Munte, 
cât şi pentru celălalt noroc, mai mare, de a scoate la lumină multe mii de 
documente, în folosul ştiinţei istorice româneşti. Şi asigur că, în măsura 
posibilităţilor, voi răspunde pozitiv oricăror cereri de ajutor ştiinţific mi se 
vor adresa. 

 
Care este tematica - în linii generale – a acestor documente? 
Prezint pe scurt. Despre fiecare temă, dacă scormoneşte cineva 

documentele publicate de mine, s-ar putea ţine o conferinţă. În primul rând, 
ajutorul acordat de foarte mulţi domni sau boieri români la Protaton şi 
tuturor mânăstirilor athonite. Indiferent dacă le surâde sau nu unora sau 
altora dintre călugări, nu există mânăstire athonită, ba chiar şi unele schituri, 
ca de pildă Kavsokalivia, care să nu fi primit ajutoare de la aceştia. Care este 
pe scurt explicaţia acestor ajutoare? Mai întâi, despre ce ajutoare este vorba? 
Ajutoare pentru construirea sau reconstruirea de turnuri, de katolikonuri, de 
trapeze, de zugrăvirea acestora din urmă, apoi ajutoare în bani, răspunzând 
cererilor părinţilor athoniţi, care uneori veneau şi cu hrisoave mai vechi, 
uşor modificate sub aspectul sumei ce o cereau. Cele mai importante 
ajutoare, însă, erau fără îndoială închinarea de metoace. Florin Marinescu 
s-a ocupat îndelung de această temă şi de explicaţia ei. Voi da întâi nişte 
explicaţii vechi, care sunt mai puţin valabile. S-a spus despre domni că erau 
foarte pioşi şi că se rugau aproape toată ziua pentru sufletele oamenilor. În 
cadrul acestor rugăciuni, ajutau şi sfintele mânăstiri athonite, către care 
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închinau metoace ca să nu se risipească o mânăstire, o biserică sau un schit 
din Moldova sau din Ţara Românească, ci să se perpetueze, dacă vreţi, 
numele ctitorilor. S-a mai spus şi faptul că, de multe ori, erau sensibili la 
cererile de ajutor ale unor călugări ce veneau în România de azi, convinşi că 
domnii îi vor ajuta. Dar cât de pioşi erau aceşti domni ca să închine, de 
pildă, peste 60 de mânăstiri, biserici sau schituri la Vatoped? 

Nu, închinarea de metoace la Athos, peste 140, a avut un cu totul alt 
substrat. În cadrul unei politici cu caracter imperial, urmărind să refacă sub 
forme simbolice Împărăţia Bizantină în Ţările Române, sub egida Patriarhiei 
Ecumenice şi a Sfântului Munte, alături de alte forme şi expresii, închinarea 
de metoace a reprezentat cea mai plină de substanţă formă de ajutor. Nu e 
vorba numai de Sfântul Munte. E vorba şi de cele patru Patriarhii 
(Ecumenică, de Ierusalim, de Antiohia şi de Alexandria), de Meteora, de 
Epir, de Patmos, de Trapezunt, de mânăstirea Dusicu din Thessalia, ce a 
avut şase metoace, către care se îndrepta ajutorul românesc. Nu a avut 
dreptate cunoscutul Porfirie Uspenski, care scria în volumul III din Istoria 
Afona, la pagina 334, că nici un alt popor pravoslavnic nu a ajutat atât de 
mult Sfântul Munte aşa cum au ajutat românii? Tabelul meu cuprinzând 
închinarea de metoace nu îl voi prezenta decât după mulţi ani de cercetări. O 
precizare – când scriu de închinarea de metoace, înţeleg fie directă fie 
indirectă, la o mânăstire ce era deja metoc. Şi nu întotdeauna închinarea a 
avut un substrat ideologic. Un ctitor a închinat schitul Codrul Sârbilor 
Mitropoliei Moldovei „la un chef”. Când s-a trezit, l-a închinat la Vatoped. 
Deci să nu fim absolutişti. 

O a doua temă e prezenţa unor călugări români la mânăstirile 
athonite. Ştim din bibliografie că, spre sfârşitul secolului al XIV-lea, se 
nevoiau la Kutlumus destui călugări români. Destui astfel încât egumenul 
acesteia să devină, la 1375, un călugăr român. De-a lungul veacurilor, la 
diverse mânăstiri, au existat cazuri de călugări care îşi aveau metania la o 
mânăstire românească dar, din diverse motive, ajunseseră la un lăcaş 
athonit. Un Damaschin Scurtu poate era român. La 1672, el devenea 
egumen la Ivir. Un alt caz caracteristic e cel al altui monah de la Ivir, cu 
acelaşi nume, care între 1843-1847 era duhovnic la un metoh pe care îl 
deţinea Ivirul în Bulgaria, la Kazanlâc. Era un om modest, care refuza să fie 
ridicat la gradul de arhimandrit numai şi numai pentru că trimitea etision 
episcopului de la Şumla de care depindea. E ciudat, însă, că până şi 
socotelile curente pe care le trimitea la Ivir erau făcute în lei. Un Maxim 
avea metania la Neamţ, dar pe la 1845 se afla la o chilie athonită. Şi 
exemplele pot continua. 

O a treia temă e problema mânăstirească, mai exact problema 
secularizării averilor mânăstireşti. O problemă spinoasă, de care personal nu 
mă tem să o abordez în stilul lui Cornelius Tacitus – sine ira et studio. Ο voi 
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prezenta în câteva rânduri, chiar dacă ea s-a desfăşurat pe parcursul multor 
decenii. Alexandru Ioan Cuza, cel neagreat nici acum la Sfântul Munte, a 
recurs la un gest normal pentru un stat nou înfiinţat. A secularizat averile 
mânăstireşti (nu din ele a realizat reforma agrară?). Nu numai ale celor 
închinate, care totalizau, conform unei cercetări întreprinse de mine, 
împreună cu un tânăr istoric ieşean, nu un sfert din suprafaţa celor două 
principate, ci între 11 şi 13 la sută a acestora.12 Şi Cuza a propus călugărilor 
o recompensă mare în bani – 150.000.000 de piaştri în aur. Călugării au 
refuzat nu suma, ci discuţia, ca să nu fie acuzaţi că acceptă secularizarea. La 
1865, prinţul a semnat un împrumut cu banca din Constantinopol, Société 
Générale de l’Empire Ottoman, ca să demareze despăgubirea. În contractul 
de împrumut exista o clauză – cum că, dacă într-un an nu se va ajunge la un 
acord cu monahii, se va anula împrumutul. Ceea ce s-a şi întâmplat, chiar 
dacă protestele călugărilor, dar şi ale unor mari puteri, au durat până prin 
1908. 

O a patra temă are de-a face cu prezenţa în Ţările Române a unor 
înalţi sau mai mărunţi în grad monahi greci. Din documente, se poate face 
un tabel foarte întins al acestora. Şi din multele categorii, voi scrie doar 
câteva cuvinte despre egumenii greci trimişi ca metohiari la metoacele din 
Ţara Românească sau Moldova. Erau foarte buni organizatori sau 
administratori ai averilor acestora. Cea mai mare personalitate, sub acest 
aspect, a fost Grigore Irinupoleos, trăitor între 1764-1846, despre care, 
împreună cu colegul din Chişinău, am publicat, aşa cum scriam mai sus, 
două mici monografii, una în româneşte şi o alta în greceşte, diferite 
oarecum ca şi conţinut. Din documente, nu rezultă multe aspecte care să-l 
facă pe un cercetător actual să-l simpatizeze. Dar nu trebuie privit, el sau alt 
coleg de-al său, cu criteriile de azi, ci cu cele ale timpului său. 

Last but not least, mă voi referi şi la o a cincea temă, dragă mie. E 
vorba de elevatul nivel intelectual al unor prelaţi, aşa cum rezultă din 
înscrierea lor ca prenumeranţi în ajunul publicării unor cărţi cu bogat 
conţinut istoric sau spiritual. 

 
Închei aici scurta (în comparaţie cu multitudinea aspectelor tratate) 

mea prezentare, sperând că ea va fi folositoare preoţilor, masteranzilor sau 
studenţilor ospitalierei Facultăţi de Teologie din Craiova şi nu numai. 

 
Abstract: 36 years in Search of Romanian Cultural Treasures in Mount 
Athos 
Between 1981 and 2016, we made numerous visits in the monasteries from 
the Holy Mount of Athos, Greece, to search Romanian documents, resulted 

                         
12 Poate un sfert din suprafaţa arabilă. 
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from the relation of the Romanian territories with this part of the Christian 
world. We can say this article reflect in short more then 36 years of work, 
period in which we discovered and analyzed around 30 000 documents. We 
present the situation of the Romanian archives from these Athonite 
monasteries, of course where we had access or from different other sources 
like many monks who are librarians and communicated with us. We present 
the situation of the Romanian documents in almost all the main monasteries 
from Athos. At the end, we recall some topics which can be discussed in 
other articles and debates. 
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Mărturisitorii închisorilor, exemple vii de misiune creştină* 
 
 

Pr. Drd. FLORIN MIHAI ILIESCU1 
 

Cuvinte cheie: mărturisire, credinţă, jertfă, sfinţenie 
Keywords: confession, faith, sacrifice, holiness 

 
În mediul eclesial se poate face misiune în multe feluri. Însă, cred că 

modul cel mai dramatic de a face misiune este mărturisirea supremă, cu 
riscul vieţii. Ea are menirea să trezească inimile oamenilor să-i îndemne la o 
viaţă curată din punct de vedere spiritual pentru mântuirea sufletelor. Omul 
din zilele noaste este chemat ca prin exemplul celor care şi-au dat viaţa 
pentru adevăr, să ia atitudine de curaj faţă de valul de materialism care ne-a 
cuprins pe toţi. 

Fiinţa misiunii rezultă din propovăduirea Evangheliei Mântuitorului, 
pe baza căreia se poate clădi Biserica lui Hristos. Minunea înseamnă nu doar 
ce face Dumnezeu pentru oameni. Cine a reuşit să facă misiune schimbând 
viaţa interioară a lui sau a celor din jur, a reuşit să realizeze o adevărată 
minune pentru Dumnezeu. Nu doar omul trebuie să aştepte minuni din 
partea Domnului. Cine a izbutit ca prin minune să schimbe ritmul vieţii şi 
starea de trăire a celorlalţi, ducând-o de la păcat la virtute, înseamnă că a 
realizat ceva consistent cu ecou în viaţa viitoare. 

Pentru că au avut puterea interioară să suporte supliciile la care au 
fost supus şi au rezistat până la sfârşit, viaţa lor a devenit demnă de imitat 
pentru noi, cei care trăim în atâta confort. Ei au fost privaţi de multe lucruri 
normale şi asta i-a făcut să se apropie şi mai mult de Dumnezeu. Au găsit 
scăpare la El, călăuziţi fiind de cuvintele Mântuitorului care spune: ,,fericiţi 
cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor”.2 

După cel de-al doilea război mondial, în România regimul comunist 
care îşi găseşte sorgintea în cel sovietic, a instaurat schimbări radicale din 
punct de vedere politic dar şi din punct de vedere cultural şi spiritual. Acest 
lucru impunea un control drastic asupra intelectualităţii dar şi o infiltrare în 
spaţiu religios prin controlul conducerii bisericeşti. 

Regimul comunist a lovit în toţi oponenţii lui şi uneori acest lucru a 
însemnat închisoare, tortură şi umilire. Puterea politică totalitară ce exista 

                         
* Acest studiu a fost realizat în cadrul cursurilor doctorale în Teologie, la Şcoala Doctorală 
de teologie a Universităţii din Craiova, la disciplina Misiologie, sub îndrumarea Arhid. 
Conf. Univ. Dr. Gelu Călina, care şi-a dat avizul spre publicare. 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Matei 5, 10. 
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înainte de 1989, va iniţia mai multe acţiuni concretizate prin arestări cu 
scopul de a-şi consolida poziţia. Elitele ţării, printre care se găseau şi foarte 
mulţi preoţi şi teologi, au fost aruncaţi  în închisorile, deoarece toţi au fost 
contra sistemului. Ei erau consideraţi duşmani ai poporului cei care erau 
contra sistemului aveau ştampila de duşmani ai poporului.  

Noua conducere instaurată după 23 august 1944 considera că având 
în temniţe preoţii, restul credincioşilor deveneau vulnerabili şi în felul acesta 
erau mai uşor manevraţi, manipulaţi şi dezbinaţi, după buna poftă a 
conducerii centrale atee. Ţinta comunismului a fost distrugerea Bisericii prin 
anihilarea membrelor ei importante: slujitorii şi mărturisitorii mireni. Se 
încerca prin acest mijloc eliminarea conştiinţei colective. Un popor care nu 
are conştiinţă face foarte uşor rău fără să aibă regrete. Înlăturarea credinţei 
populare era un obiectiv important de realizat pentru dictatura comunistă.3 

Fiind înspăimântaţi cu tot felul de torturi, unii dintre semeni cedau 
foarte uşor ameninţărilor. În schimb, au fost alţii care au rezistat şi nu s-au 
lepădat de credinţă, murind pentru ea. În cadrul administraţiei centrale, 
pentru o monitorizare cât mai strictă s-au mai înfiinţat diverse instituţii 
represive printre care enumerăm următoarele: ,,Direcţia generală a 
Securităţii Poporului” în 1948 şi ,,Miliţia” în 1949.4 Mai mult decât atât, 
justiţia a început să fie reorganizată iar locul parchetului a fost luat de 
procuratură. 

Preoţii şi mărturisitorii credinţei nu s-au speriat de măsurile 
draconice impuse de regim, ci au dovedit rezistenţă în faţa tentaţiei de 
trădare şi renunţare. Motivul pentru care au reuşit să reziste a fost 
Dumnezeu. Viaţa lor avea caracter teocentric şi teocratic. Această forţă 
spirituală pe care au avut-o nu i-a îngenuncheat. 

Ca un exemplu, misiunea Bisericii nu s-a manifestat prin violenţă. 
La brutalitate nu se răspunde cu pumnul. Preoţii din închisorile comuniste 
au rezistat, jertfindu-se.  Viaţa bisericească a avut de suferit sub toate 
aspectele ei. Statul de atunci a încercat să se implice în activităţile bisericilor  
pentru a le controla mai uşor. A fost eliminată disciplina Religie din şcoli şi 
mulţi ierarhi au fost îndepărtaţi din scaunul vlădicesc. Un număr foarte mare 
de preoţi au fost arestaţi. Numărul monahilor a fost drastic diminuat 
începând cu anul 1959.5 Mulţi dintre ei au fost goniţi din mănăstiri prin 
decretul ce s-a promulgat în octombrie a aceluiaşi an. 

În 1960 mai existau 132 de mănăstiri, 62 fiind desfiinţate ca rezultat 
al aplicării decretului.6 Bisericile, mănăstirile şi schiturile au fost sub atenta 
                         
3 ALEXANDRU MORARU, Biserica românească sub dictatura comunistă, în ,,Studia 
Universitatis Babeş Balyai. Theologia Ortodoxă”, anul XLVI, 2001, nr. 1-2, p. 33. 
4 IBIDEM, p. 36. 
5 DINU GIURESCU, România şi comunismul, Ed. Corint, Bucureşti, 2010, p. 52. 
6 ALEXANDRU MORARU, op.cit., p. 37. 
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supraveghere a securităţii. Atât de amănunţite erau datele securităţii cu 
privire la activitatea sacerdotală încât erau făcute tabele cu fiecare vieţuitor 
din mănăstire sau slujitor al sfintelor altare, în chenarul fiecăruia 
înregistrându-se informaţii. 

După acest program represiv, a apărut odată cu anul 1948 primele 
arestări care se vor intensifica ulterior.  În acest timp, Biserica nu a sta cu 
mâinile încrucişate, ci a încercat prin glasul şi atitudinea patriarhului 
Justinian să aibă o evidenţă clară a tuturor eparhiilor în care preoţii fuseseră 
arestaţi.7 A procedat astfel, pentru a vedea care este justeţea acuzelor aduse 
în privinţa arestării.8 

Dar activitatea de răspuns a patriarhului Justinian nu s-a rezumat 
doar la acest aspect. Ci, după ce în anul 1948 a fost scoasă din programa 
şcolară disciplina religie, s-a iniţiat un proiect de catehizare al tuturor  
creştinilor. Aceştia trebuiau să participe la cursuri cu un caracter 
învăţătoresc predat de preoţii parohi.  Însă, cum securitatea era foarte bine 
informată, acest demers a fost eliminat din fază incipientă. 

Când ierarhii, cu ocazia Naşterii şi Învierii Domnului Hristos au 
trimis pastorale în toate eparhiile, acestea au fost cenzurate. Nici ei nu le-au 
putut rosti. Umilinţa a mers atât de departe încât partidul comunist cerea 
patriarhului să transmită această interzicere ca fiind iniţiativa lui. Cei care au 
refuzat, au plătit cu moartea şi în cel mai blând caz cu munci împovărătoare. 
Printre cei care au plătit cu moartea se numără ierarhii: Irineu Mihălcescu al 
Moldovei, Firmilian al Olteniei, Vasile Lăzărescu al Banatului, Nicolae 
Mladin al Ardealului.9 Au fost desfiinţate şase eparhii iar o serie de înalţi 
prelaţi ortodocşi au primit recomandarea de a se pensiona pentru a nu avea 
de suferit. 

Revistele teologice ce vedeau lumina tiparului au fost retrase ori 
oprite de la publicare. Activitatea misionară şi cea depusă de preoţi şi 
diaconi în spitale sau azile a fost restrânsă. Nici preoţii nu au scăpat de sub 
observaţie, deoarece activitatea lor nu trebuia să se desfăşoare decât în 
perimetrul parohiei. 

Prin toate aceste măsuri despre care am vorbit, statul de atunci a 
încercat să reducă influenţa Bisericii. Întotdeauna, ea ca instituţie a avut o 
imagine foarte bună. Datorită ei, oamenii se simţeau mai uniţi şi capabili să 
facă faţă problemelor vieţii. Nu se simţeau manipulaţi. Aceasta deoarece 
manipularea presupune un avantaj doar pentru manipulator, pe când 
activitatea Bisericii presupune un câştig spiritual pentru creştini: mântuirea 
sufletului. 

                         
7 GHIŢĂ IONESCU, Comunismul în România, Ed. Litera, Bucureşti, 1994, p. 58. 
8 RADU PREDA, Comunismul. Modernitate eşuată, Ed. Ikon, 2009, p. 34. 
9 IBIDEM, p. 40. 
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Pentru o distrugere cât mai profundă, au început demolarea de 
biserici şi închiderea de mănăstiri. Dacă vreun preot sau ierarh să zidească o 
alată construcţie eclezială, aprobarea pentru aceasta se obţinea foarte greu. 
Toţi preoţii, studenţii, ierarhii sau monahii au suferit în închisorile 
comuniste pentru că L-au mărturisit pe Hristos. Sistemul ştia ce rol 
important îl au aceştia  în cadrul comunităţilor de creştini unde activau. 

Se încerca prin orice modalitate ca feţele bisericeşti care deveniseră 
lideri de opinie să nu se exprime public. Printre închisorile unde au fost 
aruncaţi lideri spirituali se numără: Jilava, Aiud şi Gherla. O altă parte din 
cei care nu au fost arestaţi, au fost duşi să muncească până la exterminare la 
Canalul Dunăre Marea Neagră. O altă categorie despre care nu se vorbeşte 
atât de mult datorită numărului mic de deportaţi, au fost cei ce au luat calea 
pribegiei în Siberia. 

Singurul motiv al arestării preoţilor era acela de a-i izola de 
comunitate şi spre a nu deveni vectori de transmitere a învăţăturii de 
credinţă. De foarte multe ori se inventau tot felul de motive care nu aveau 
suport în realitate. Nimeni nu era sigur de somnul nopţii. La miez de noapte 
mulţi dintre preoţi au fost luaţi din mijlocul familiei, provocând adevărate 
drame. 

Viaţa sfinţilor din închisorile comuniste era constituită din torturi de 
tot felul, începând de la cele fizice şi continuând cu cele psihice. Sub ploaia 
acestor chinuri, mulţi au început să-şi adreseze întrebări de genul: de ce, 
Doamne sunt eu aici?  

,,Cu primul pas pe care l-am făcut în închisoare m-am întrebat pentru 
ce am fost închis. Pe planul vieţii sociale privind relaţiile mele cu lumea în 
care am trăit întotdeauna am fost privit ca foarte bun, un exemplu de 
conduită morală. Dacă intram în conflict cu cineva era numai pentru adevăr. 
După mult zbucium, după multă durere trăită, când paharul suferinţelor se 
umpluse, a venit o zi sfântă când am căzut cu faţa la pământ îngenuncheat, 
cu fruntea plecată, cu inima zdrobită, într-un hohot de plâns. Îl rugam pe 
Dumnezeu să-mi dăruiască lumină. La acea dată îmi pierdusem toată 
încrederea în oameni. Îmi dădeam perfect de bine seama că mă găseam în 
adevăr. Atunci pentru ce sufeream? Din tot sufletul meu plin de elan 
rămăsese numai iubirea”.10 Cei care se găseau în închisori trebuiau să 
suporte carceră, muncă la ocnă, bătăi crunte, insulte şi lovituri repetate. 
Unora dintre deţinuţi li se rupeau degetele iar altora li se scoteau unghiile. 
Altora li se smulgea părul din cap iar cei ce dobândiseră răni adânci erau 
lăsaţi să sufere. 

                         
10 Monahul MOISE, Sfântul închisorilor, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, p. 262. 



213 

Printre intelectualii elitei româneşti s-a numărat şi Dumitru 
Stăniloae.11 A avut şi el parte de o experienţă carcerală, consumată între 
1959 si 1963 în închisorile de la Jilava şi de la Aiud. Arestarea şi 
condamnarea lui sunt strâns legate de acţiunile Securităţii de la sfârşitul 
anilor  ’50, menite să zdrobească ultimele potenţiale centre de rezistenţă faţă 
de comunism.12 

Devenit, din 1947, profesor la Facultatea de Teologie din Bucureşti, 
rupt de Sibiul în care şi-a desfăşurat toată activitatea de dinainte de război, 
Dumitru Stăniloae trebuia să o ia de la capăt într-un oraş destul de străin.13 
Aici el stabileşte legături noi, cu oameni pe care-i cunoştea mai puţin sau 
deloc. O apropiere trainică se va realiza, prin intermediul lui Benedict 
Ghius, asistentul său de la facultate, cu gruparea „Rugul Aprins”, condusă 
de Sandu Tudor.14 Stăniloae participă la şedinţele de la mănăstirea Antim şi 
după desfiinţarea asociaţiei, va păstra relaţii de prietenie cu foştii membri ai 
acesteia.15 

Prin sentinţa 125 din 8 noiembrie 1958 părintele Stăniloae a fost 
condamnat la 5 ani muncă silnică si 5 ani degradare civică.16 A fost închis la 
Aiud, în 20 octombrie 1960 a fost transferat la Jilava şi din nou la Aiud în 
martie 1962.17 De aici, el a fost eliberat  în data de 15 ianuarie 1963, în urma 
decretului de graţiere nr. 5/1963, fiind reintegrat în rândul profesorilor de la 
Institutul Teologic.18 

Din cele peste 2.544 de nume, 1.725 sunt preoţi ortodocşi mai găsim 
şi 31 de ierarhi ortodocşi scoşi din scaun, sechestraţi sau exilaţi; unii dintre 
ei fiind declaraţi morţi în împrejurări suspecte. S-au consemnat peste 1.500 
de cazuri de personal ecleziastic auxiliar, care a fost epurat.19 

Un alt preot intelectual care a suferit în închisorile comuniste a fost 
Gheorghe Calciu, cunoscut mai târziu sub numele de părintele Calciu 
Dumitreasa, un fost deţinut politic care a îndurat fenomenul de reeducare de 
la Piteşti. La începuturi, Gheorghe Calciu născut în 1925 la Mahmudia, în 
judeţul Tulcea. A fost un simpatizant legionar. De altfel în 1942 deja intrase 
în atenţia autorităţilor şi a fost arestat pentru activitate legionară. Urmează 
cursurile Facultăţii de Medicină şi continuă activitatea ca simpatizant al 

                         
11 Pr. prof. dr. CONSTANTIN COMAN, Teologia ortodoxă românească în epoca post 
Stăniloae, Renaşterea, XVI, nr.. 10/2005,  p. 26. 
12 IBIDEM, p. 28. 
13 IBIDEM, p. 32. 
14 SANDU TUDOR, Despre rugul aprins, în ,,Dosarele istoriei”, an. VII, nr. 11 (75), 2002, p. 51. 
15 RADU PREDA, Înnoirea patristică a teologiei, Renaşterea,, XVI, Nr. 10/2005, p. 26. 
16 SANDU TUDOR, op.cit., p. 54. 
17 Pr. prof. dr. CONSTANTIN COMAN, op.cit., p. 40. 
18 DINU GIURESCU, op.cit., p. 62. 
19 IBIDEM, p. 64. 



214 

mişcării legionare în ilegalitate. În 1948 este arestat şi de autorităţile 
comuniste, pentru apartenenţa la mişcarea legionară şi condamnat la 
închisoare. Ajunge la Piteşti, fiind inclus în sadicul program de reeducare 
derulat de infamul Eugen Ţurcanu în colaborare cu Securitatea.  

Datorită unor vrednici slujitori - monahi sau de mir - multe dintre 
celulele din acele locuri de suferinţă, de torturi fizice şi psihice, de umilinţă 
şi mortificare, au fost transformate în chilii monastice, din care nu lipsea 
pravila, Rugăciunea lui Iisus, Sfânta Liturghie, Vecernia, Acatistul 
Domnului nostru Iisus Hristos şi al Maicii Domnului; nu lipsea nici lectura 
Sfintei Scripturi şi a Filocaliei. 

Toate atrocităţile unui regim totalitarist - cum a fost cel comunist - 
au fost biruite numai prin credinţă; şi această biruinţă a Crucii au purtat-o şi 
cei din interiorul închisorilor şi cei din afara acestora. Întreaga ţară a devenit 
- cum spunea Ioan Ioanide - „închisoarea cea de toate zilele“; de fapt, însuşi 
regimul comunist-ateu recunoştea că ţara a fost transformată într-un lagăr, 
din moment ce făcea parte din lagărul comunist. 

Sigur, ceata martirilor constituie elita sfinţilor şi temelia propriu-zisă 
a jertfei euharistice în Biserică. Mucenicii primelor secole creştine au fost 
canonizaţi cu titlul liturgic de „Mare Mucenic sau Muceniţă“, „Purtător de 
chinuri sau Purtător de biruinţă“. Vocaţia martiriului este o constantă a vieţii 
bisericeşti. De aceea Sinaxarul Bisericii consemnează mucenicii vremurilor 
mai noi, printre care îl amintim pe mucenicul Ioan Valahul (†1662).  

Dacă va fi voia lui Dumnezeu, unii dintre cei desemnaţi prin 
sintagma „sfinţii închisorilor“ vor fi înscrişi în Calendarul bisericesc cu titlul 
de „Nou mucenic“, după exemplul noilor mucenici şi mărturisitori din 
gulagul sovietic, înscrişi recent în Calendarul Bisericii Ortodoxe Ruse, cu zi 
obştească de pomenire în duminica cea mai apropiată de 25 ianuarie, stil 
vechi, zi în care, în anul 1918, a fost martirizat primul mucenic al teroarei 
bolşevice, mitropolitul septuagenar Vladimir al Kievului şi Galiţiei. Oricum, 
cauzele martiriului sunt comune ambelor Biserici surori, după cum inspirat 
le-a imortalizat profesorul de teologie Teodor M. Popescu (†1973), în 
celebra lui conferinţă inaugurală intitulată „De la Nero la Stalin“ şi publicată 
în anul 1942.20 

„Creştinismul a cunoscut multe epoci de greutăţi şi de criză, dar 
niciuna cu tâlcul celei de acum. De la Nero la Stalin, se înşiră pe veacuri 
opoziţii şi persecuţii sângeroase, lovituri şi sfâşieri dureroase, martiri şi 
mărturisitori, apostaţi fricoşi sau cinici, nedreptăţi, batjocuri şi profanări 
scandaloase, ameninţări şi insulte grave aduse lui Iisus Hristos şi Bisericii. 
Nimic până acum n-a egalat însă, ca impietate şi ca primejdie, acţiunea 

                         
20 https://doxologia.ro/viata-bisericii/cuvantul-ierarhului/sfintii-inchisorilor, accesat la data 
de 23 octombrie 2017. 
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anticreştină desfăşurată de un sfert de secol în Republica Sovietelor şi - ce e 
mai grav - pregătită acolo pentru a se revărsa ca un torent de lavă sufocantă 
şi ucigătoare asupra Bisericii şi a lumii întregi“.21 

Biserica nu a trecut neobservată. Erau hotărâţi să extermine orice 
religie. Ideologic, credinţa în Dumnezeu era definită ca „opium pentru 
popor”,22 incompatibilă cu înfăptuirea himerei egalitarismului social. Cu 
legea dragostei lui Hristos şi cu spiritul îngăduitor sădit de Biserică în 
neamul nostru ortodox, nu se putea purcede la lichidarea duşmanului de 
clasă. De aceea, vechea Biserică trebuia înlocuită cu „biserica“ 
materialismului ştiinţific şi dialectic, care avea propriile zile de sărbătoare, 
proprii ei „sfinţi“ ilegalişti, proprii predicatori ai dogmelor ateismului 
ştiinţific, apt să formeze omul nou. Experienţa bezbojnicilor sovietici le 
arătase însă că istoriei nu-i place graba. Ei dărâmaseră deja bisericile de zid, 
dar nu şi biserica din sufletele oamenilor, biserica de acasă. Ai noştri au 
separat mai întâi şcoala de Biserică, au izgonit-o din spaţiul public, izolând-
o între pereţii locaşului de cult. Apoi i-au naţionalizat proprietăţile - un 
nume nou pentru vechea „secularizare“ - şi i-au creat nenumărate îngrădiri 
peste care numai mila lui Dumnezeu a trecut-o.23 

Toată tortura şi tot chinul îndurat nu a rămas fără rezultate pentru cei 
care au suferit în închisorile comuniste. Acatistele, vecerniile şi sfintele 
liturghii despre care am vorbit la începutul referatului şi la care au participat 
toţi acei care erau convinşi că viaţa merită trăită doar în demnitate, au avut 
rezultat suprem: împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului. Aceste 
slujbe, spovedanii şi pocăinţă personală au avut un puternic rol 
transfigurator, după cum spunea Valeriu Gafencu, numit „sfântul 
închisorilor“: „Jertfele de aici nu vor rămâne fără rod!“.24 Oare nu asta 
înseamnă convertirea lui Nicolae Steinhardt, înduhovnicirea unor slujitori şi 
gânditori creştini?! Toate atrocităţile unui regim totalitarist - cum a fost cel 
comunist - au fost biruite numai prin credinţă. Această biruinţă a Crucii au 
purtat-o şi cei din interiorul închisorilor şi cei din afara acestora.  

Încercând o concluzie afirmăm că rezistând chinurilor torţionarilor, 
mărturisitorii închisorilor ne-au dat exemplu de urmat pentru fiecare dintre 
noi. Prin acest exemplu, sfinţii care au murit în închisori pot aduce oamenii 
la Hristos. Dârzenia cu care au rezistat, ne ajută să-L mărturisim într-o lume 

                         
21 Prof. TEODOR M. POPESCU, De la Nero la Stalin, prelegerea inaugurală ţinută de 
Facultatea de Teologie din Bucureşti în noiembrie 1941, în Revista ,,Gândirea”, ianuarie 
1942, p. 22. 
22 IBIDEM, p. 26. 
23 https://doxologia.ro/viata-bisericii/cuvantul-ierarhului/sfintii-inchisorilor, accesat la data 
de 23 octombrie 2017. 
24 MACARIE, monahul, op.cit., p. 265. 
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secularizată. Citindu-le poveştile de viaţă, suferinţa pe care au îndurat-o ne 
ispiteşte să o imităm într-o lume plină de tentaţii. 
 
Abstract: The Confessors of Prisons, Living Examples of Christian 
Mission 
Resisting the torment of the torturers, prison confessors gave us an example 
to follow for each of us. By this example, saints who have died in prisons 
can bring people to Christ. The long-suffering with which they resisted 
helps us to confess it in a secularized world. Reading their life stories, the 
suffering they have endured tempts un to imitate it in a world full of 
temptations. Our article explains in a few pages this reality of those people 
who were in prisons or even died in for their faith in Christ, the Incarnated 
Son of God, our Savior. 
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Fenomenologia şi fenomenologia religioasă – 
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Procesul relaţional dintre Dumnezeu şi om, considerând omul 

reprezentantul creaţiei, constituie una dintre problemele fundamentale ale 
gândirii din cele mai îndepărtate timpuri şi până în zilele noastre. Pentru 
toate doctrinele sau sistemele filosofice, toate manifestările religioase, de la 
cele primitive până la cele mai elaborate şi chiar şi pentru cele revelate, 
problema raportului dintre Dumnezeu şi om a marcat decisiv istoria culturii 
şi civilizaţiei umane. 

Fiecare structură spirituală religioasă sau filosofică şi-a pus propriile 
întrebări şi a oferit răspunsuri adecvate pe această temă, inspirându-se sau 
delimitându-se unele de altele în demersurile lor. În gândirea modernă o 
orientare aparte a încercat să pună în paranteze existenţa şi să considere că 
tot ceea ce se petrece reprezintă fenomene care apar ca donaţii, azvârlite sub 
forma unor fiinţări de către fiinţă. Acum gândirea umană voieşte să ajungă 
la esenţa lucrurilor. „Însă existenţa şi realitatea lumii, a lucrurilor din ea şi, 
în special existenţa reală a fiinţelor umane, pune problema nu numai a unei 
existenţe fenomenale cotidiene ei, ci mai ales, fenomenalitatea apariţiei 
fiecărui fenomen în parte, înţeles ca eveniment”.2 În acest sens orice formă 
de existenţă este fie fenomen, fie eveniment şi poate fi interpretat conform 
unui tipar, însă, deşi este tot un fenomen, omul spre deosebire de alte forme 
de manifestare, este unic şi irepetabil.3 

Fenomenologia a urmărit să explice ceea ce intră în existenţă ca 
fenomen sau eveniment, începând cu primele manifestări şi până la ultima 
prezenţă existenţială, însă nu şi descoperirea, revelaţia, arătarea graduală a 
fiinţării fiinţei în toate etapele ei până la punctul culminant al fenomenului 

                         
* Acest studiu a fost realizat în cadrul cursurilor doctorale în Teologie, la Şcoala Doctorală 
de Teologie a Universităţii din Craiova, la disciplina Misiologie, sub îndrumarea Arhid. 
Conf. Univ. Dr. Gelu Călina, care şi-a dat avizul spre publicare. 
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 Preot prof. dr. ION POPESCU, Revelaţia dumnezeiască ca posibilitate şi revelaţia 
dumnezeiască ca realitate şi istoricitate, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, p. 4. 
3 IBIDEM. 
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saturat al revelării sau „descoperirii lui Dumnezeu în Persoana 
Mântuitorului Hristos, ca fenomen sau eveniment revelaţional suprem şi 
absolut”.4 

Această spirală de idei, dedicate cunoaşterii şi în special raportului 
dintre Dumnezeu şi lume, urcă prin timp începând din Antichitate şi ajungă 
până în contemporaneitate afirmându-şi susţinut şi cu aceiaşi intensitate 
forţa şi pasiunea iniţială. Ideea centrală a acestei furtuni de idei este 
cunoaşterea lui Dumnezeu, iar abordarea acestei cercetări a condus la ceea 
ce s-a definit ca filosofie metafizică. 

În preocuparea sa de a defini pe Dumnezeu, metafizica tradiţională 
nu a atribuit importanţa necesară revelaţiei dumnezeieşti ca fenomen primar 
bazat pe noţiuni paradoxale. „Nu este deci nici o coincidenţă fortuită în 
faptul că gânditorii lui causa sive ratio (Spinoza, Malebranche, Leibniz) au 
descalificat posibilitatea minunilor şi, în general, revelaţia. În acest context, 
religia nu rămâne admisibilă decât renunţând la o revelaţie în sens deplin – 
ea nu rămâne de gândit decât părăsindu-şi desăvârşirea ei ultimă. În acest 
sens fie religia înţelege să rămână metafizic legitimă şi atunci trebuie să se 
supună exigenţei principiului raţiunii care, pe scurt, trebuie să se 
mărginească la limitele simplei raţiuni şi, în cele din urmă, să repudieze 
revelaţia în măsura în care aceasta scapă prin definiţie stăpânirii 
conceptului, cauzei şi raţiunii, ori religia înţelege să rămână fidelă revelaţiei 
care o exceptează de la lume, dar atunci trebuie să renunţe la concept, la 
cauză şi la orice raţiune, până acolo încât ajunge să se facă exclusă din 
raţionalitatea metafizică”.5 

Aristotel definea omul ca fiind fiinţa care voieşte să se cunoască, 
adică să ştie cât mai multe despre sine. Această dorinţă însă este intim legată 
de orizontul existenţei sale. „Cel ce vrea să ştie pentru faptul în sine va 
prefera ştiinţa cea mai de sus, adică aceea a de cunoscutului suprem. Iar 
supremul de cunoscut este totuna cu principiile şi cauzele. În temeiul şi 
datorită lor, de altminteri, pot fi cunoscute celelalte  şi nu ele prin acestea 
întrucât stau ca subiect. Astfel că ştiinţa cea mia de sus şi mai cu autoritate 
este aceea care cunoaşte scopul în vederea căruia trebuie făcut un lucru. 
Pentru fiecare în parte, acest scop este binele, în genere, pentru natura însăşi, 
supremul bine… Binele şi scopul sunt una din aceste cauze”.6 Aşadar, dacă 
pentru om supremul Bine este Dumnezeu, potrivit lui Aristotel supremul 
bine pentru Dumnezeu este însuşi Dumnezeu, deoarece Dumnezeu se 
gândeşte numai pe Sine. 

                         
4 IBIDEM, p. 5. 
5 JEAN LUC-MARION, Vizibilul şi Revelatul, teologie, metafizică şi fenomenologie, Ed. 
Deisis, Sibiu, 2007, p. 13. 
6 ARISTOTEL, Metafizica, Ed. Paideia, Bucureşti, 2011, p. 17. 
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Câteva secole mai târziu, un alt mare gânditor, Toma de Aquino, va 
vorbi despre puritatea fiinţială a lui Dumnezeu şi identifică existenţa divină 
cu fiinţa Sa. „Dumnezeu nu are esenţă, deoarece esenţa sa nu este altceva 
decât fiinţarea sa. De aici rezultă că Dumnezeu nu se încadrează într-un gen, 
căci tot ceea ce se înscrie într-un gen ar trebui să deţină o cviditate în afara 
fiinţării sale. Când afirmăm că Dumnezeu este fiinţa pură nu trebuie să 
cădem în eroarea acelora care au susţinut că dumnezeu este acea fiinţă 
universală din care toate celelalte lucruri derivă în mod normal. Căci această 
fiinţă care este Dumnezeu are o astfel de alcătuire, încât nu i se poate aduce 
nici o adăugire, şi de aceea prin însăşi puritatea sa, el este o fiinţă deosebită 
de alte fiinţe”.7 

Bazându-se pe dubitaţia metodică, René Descartes demonstrează 
raţional existenţa unor ultime principii a căror superioritate definitivă reiese 
din unicitatea şi claritatea lor din perspectiva raţiunii. În cazul de faţă, 
accentul este centrat pe viziune metafizică a filosofului despre fiinţa primară 
a lui Dumnezeu. Pentru el fiinţa dumnezeiască este esenţă inteligibilă la 
modul absolut, adică îşi este suficientă atât sieşi cât şi pentru toată creaţia 
sensibilă şi inteligibilă. Descartes a urmărit să demonstreze logic existenţa 
lui Dumnezeu şi, ca atare, „a încercat să realizeze acest lucru combinând 
argumentul cauzal cu cel ontologic. Pe de o parte, ideea lui de sine ca fiinţă 
finită implică existenţa unei fiinţe infinite. Pe de altă parte, ideea unei Fiinţe 
Perfecte implică existenţa acesteia. Cel de-al treilea şi ultimul pas al 
raţionamentului a fost avansat pentru a susţine că, din moment ce Dumnezeu 
este perfect, El nu ne-ar putea înşela. El ne-ar îngădui să credem că ideile 
noastre clare şi distincte sunt adevărate dacă acestea n-ar fi. Putem fi astfel 
siguri că toate deducţiile noastre logice privitoare la realitate sunt valide”.8 

Gottfried Wilhelm von Leibniz este filosoful care consideră această 
lume ca fiind cea mai bună dintre toate lumile posibile pe care Dumnezeu ar 
fi putut să le conceapă. Ordinea universală ca expresie a armoniei este 
mărturia lucrării desăvârşite a lui Dumnezeu. Această perfecţiune a creaţiei 
anulează anticipat orice dezordine cosmică ce ar putea afecta armonia 
divină. Prezenţa lui Dumnezeu în lume constituie necesitatea armoniei 
existenţiale. „Dumnezeu nu este prezent lucrurilor prin situaţie, ci prin 
esenţă, prezenţa sa se manifestă prin operaţia sa imediată”.9 Pentru Leibniz, 
deşi Dumnezeu este o prezenţă în afara lumii, acesta reprezintă cauza şi 
raţiunea suficientă lumii. Dumnezeu nu intră în legătură cu lumea doar 

                         
7 TOMAS DE AQUINO, De ente et essentia. Despre fiind or esenţă, Ed. Polirom, 
Bucureşti, 1998, p. 81. 
8 COLIN BROWN, Filosofia şi credinţa creştină, Ed. Cartea creştină, Oradea, 2000, p. 55. 
9 LEIBNIZ, Monodologia, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 63. 
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ocazional, doar atunci când este nevoie, ci o constrânge prin prezenţa 
perfecţiunii sale universale să se menţină în armonie. 

Immanuel Kant intră în filozofie în stil mare, deoarece va lovi atât de 
puternic metafizica tradiţională cu concepţiile gândirii sale, încât va 
reorienta definitiv căutările filosofilor de mai târziu. „El face începutul 
deconstrucţiei metafizicii tradiţionale, o metafizică a fiinţei, înţeleasă ca 
filozofie primă, de cele mai multe ori identificată cu ontologia”.10 

În viziunea lui Kant cunoaşterea fiinţei poate fi realizată pornind de 
la însăşi necesitatea ei. O judecată este a priori dacă „este gândită în acelaşi 
timp cu necesitatea ei. Necesitatea şi universalitatea strictă sunt deci criterii 
sigure ale unei cunoştinţe a priori şi sunt inseparabil unite între ele”.11 Ca 
atare, „a spune că materia primă a acesteia este reprezentată de lumea 
exterioară şi ne parvine prin simţuri (elementul sintetic), fiind însă inevitabil 
prelucrată de gândirea omenească (elementul a priori). În actul perceperii 
materialului brut, gândirea utilizează Formele Intuiţiei, adică timpul şi 
spaţiul. Ea foloseşte de asemenea şi Categoriile sau Conceptele Pure ale 
Intelectului, cum sunt cantitatea şi calitatea. Rezultatul este că gândirea nu 
percepe de fapt lucrurile aşa cum sunt ele în sine”.12 

În acest sens, Kant atacă şi filosofia religiei, prin faptul că respinge 
argumentele raţionale ale existenţei lui Dumnezeu şi în mod deosebit 
argumentul ontologic. Filosoful neagă oricare posibilitate de cunoaştere a 
lucrurilor în sine în afara experienţei. Ca un lucru să se manifeste, acesta are 
obligaţia să se raporteze la percepţia empirică. Condus de această 
perspectivă filosofică, Kant respinge categoric posibilitatea întemeierii 
oricărei teologii pe principii speculative. Neagă în acest fel relaţia dintre 
concept şi obiectul pe care acesta îl reflectă, identificarea subiectului cu 
obiectul sau necesitatea raportului dintre subiect şi predicat. De aceea, 
filosoful afirma că pe orice cale „ar fi ajuns intelectul la acest concept, totuşi 
existenţa obiectului nu poate fi găsită analitic în concept, căci cunoaşterea 
existenţei obiectului constă tocmai în aceea că obiectul este pus în sine, în 
afara ideii. Dar este cu totul imposibil să ieşi prin tine însuţi dintr-un 
concept şi să ajungi la descoperirea de noi obiecte şi fiinţe transcendentale, 
fără a urma legătura empirică (prin care nu sunt date niciodată decât 
fenomene)”.13 Kant nu poate demonstra existenţa lui Dumnezeu prin 
intermediul raţiunii pur speculative, însă recunoaşte că esenţa divinităţii se 
impune ca necesitate a existenţei. 

                         
10 Preot prof. dr. ION POPESCU, Art. cit., p. 12. 
11 IMMANUEL KANT, Critica Raţiunii Pure, ed. a 3-a, Ed. Universal Enciclopedic Gold, 
Bucureşti, 2009, pag. 50. 
12 COLIN BROWN, Op. cit., p. 99-100. 
13 IBIDEM, p. 482. 
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Immanuel Kant zguduie din temelii perspectiva filosofică a 
metafizicii tradiţionale prin punerea accentului pe fenomen şi nu pe noumen 
în expunerile sale filosofice în ceea ce priveşte existenţa lui Dumnezeu şi 
modul de revelare faţă de propria creaţie.14 

Pe o poziţie radicală se poziţionează Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
în ceea ce priveşte descoperirea lui Dumnezeu în creaţie şi implicit 
posibilitatea cunoaşterii fiinţei ca existenţă absolută. Din perspectiva 
gândirii filosofului dimensiunea principală a divinităţii este manifestarea 
acesteia ca revelare sau descoperire. Pentru Hegel, „spiritul este 
manifestarea absolută; aceasta este punere (instituire, afirmare), este fiinţare 
pentru altceva; manifestarea lui Dumnezeu înseamnă crearea unui altceva, a 
spiritului subiectiv pentru care el este. Crearea lumii este revelarea de sine a 
lui Dumnezeu. Mai târziu vom avea această manifestare în formă supremă, 
anume că ceea ce creează Dumnezeu este el însuşi şi în general nu are 
modul determinat al unui altceva, că el este pentru sine însuşi … Aici avem 
subiectul ca ştiutor, spirit ştiutor subiectiv. Ţine de natura lui Dumnezeu 
faptul de a fi manifestat sau de a fi pentru spirit, iar autorevelarea este 
totodată creare a spiritului. De aici rezultă că Dumnezeu poate fi ştiut, 
cunoscut, deoarece ţine de natura Lui de a se revela, de a fi manifest”.15 
Potrivit acestei perspective filosofice cunoaşterea lui Dumnezeu este 
fundamental panteistă, deoarece consideră că tot ceea ce este manifestare a 
lui Dumnezeu este pentru însuşi Dumnezeu. 

Pentru Arthur Schopenhauer Voinţa va constitui motivaţia întregii 
existenţe sub toate aspectele ei. Inspirat de Platon şi Kant el va renunţa la 
perspectiva raţională şi idealistă a filosofiei hegeliene şi va decide că voinţa 
este o forţă spirituală incomensurabilă, iraţională şi ireductibilă care are ca 
obiectiv obsesiv viaţa, fiindu-i străină orice formă şi dorinţă de cunoaştere. 
„Voinţa deci, acest în sine al lucrurilor situat în afara spaţiului, timpului şi 
cauzalităţii, cerea orbeşte şi fără motiv, dar cu lăcomie şi poftă sălbatică şi 
irezistibilă, existenţă, viaţă, obiectivitate… Lumea era astfel întrutotul 
produs şi expresia voinţei, obiectivitate a voinţei în spaţiu şi timp, în afară 
de aceasta, ea mai era odată cu cele spuse deja şi altceva: anume 
reprezentare, reprezentarea mea şi a ta, reprezentarea fiecăruia şi 
reprezentarea despre sine însuşi, anume prin intermediul intelectului 
cunoscător, pe care voinţa şi-l crea pe treptele mai înalte ale obiectivităţii 
sale pentru propria ei luminare”.16 

                         
14 Preot prof. dr. ION POPESCU, Art. cit., p. 18. 
15 G.W.F. HEGEL, Prelegeri de filozofie a religiei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 51-52. 
16 THOMAS MANN, „Schopenhauer”, în Arthur Schopenhauer. Scrieri despre filozofie şi 
religie, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995, p. 21-22. 



222 

Metafizica tradiţională a prins în mrejele ei toţi filosofii de până la 
Friedrich Nietzsche care au urmărit să identifice în sistemele lor filosofice 
caracterul ultim, suprem şi absolut al existenţei. Pentru Kant lucrul în sine îl 
reprezenta pe Dumnezeu; Hegel prezintă Spiritul care devine sau evoluează; 
Schopenhauer Voinţa este înfometată de viaţă. Toate aceste reprezentări ale 
fiinţei ca existenţă sunt înlocuite de sintagma Dumnezeu a murit a lui 
Nietzsche, expresie prin care filosoful doreşte să exprime voinţa de putere. 

Potrivit lui Nietzsche, metafizicienii încă mai căutau în Dumnezeu 
„realitatea autentică, lucrul în sine, faţă de care orice altceva este doar 
aparent”.17 Gânditorii metafizicii tradiţionale considerau că „lumea noastră 
fenomenală nu poate fi în mod evident  expresia acelui ideal, ea nu este 
adevărată, şi, în fond, nici măcar nu ar conduce la acea lume metafizică ca la 
o cauză”.18 

Fenomenologia îşi propune să se desprindă de metafizica tradiţională 
şi se reorientează în cunoaşterea revenind la lucrurile însele. Fenomenologii 
consideră că întoarcerea la lucrurile însele înseamnă „a recunoaşte 
fenomenele însele, fără a le supune condiţiei (suficiente) a unei instanţe 
anterioare, pe scurt a le elibera de orice alt prealabil decât simpla lor 
donaţie, de care conştiinţa dă mai întâi mărturie înaintea oricărei 
constituiri”.19 

Considerat părintele fenomenologiei, Edmund Husserl şi urmaşii lui, 
vor pune în paranteze cauza oricărui fenomen. Procesul cunoaşterii din 
punctul de vedere al fenomenologilor ar trebui să pornească de la conştiinţa 
individuală. Conştiinţa constituie punctul comun al fenomenologiei şi 
teologiei creştine revelate şi constituie ce mai înaltă formă a existenţei. 
„Dacă existenţa este în sine o lumină, conştiinţa este lumina întoarsă spre 
sine”.20 

Nu se poate face referire la realitate fără a conştientiza existenţa 
conştiinţei care receptează realitatea fenomenelor şi lucrurilor prin simţuri şi 
prin intuiţie. Conştiinţa este aceea care dăruieşte lumii realitatea de sine. 
Intuiţia, simţurile şi gândirea sunt dimensiunile existenţei fără de care 
aceasta nu s-ar putea defini. 

Conform perspectivei filosofice propuse de perspectiva 
fenomenologică realitatea exprimată prin lucruri şi fenomene sunt date ca 
donaţii. Existenţa lor este percepută prin simţuri şi intuiţie, însă devenirea 
lor este sesizată prin conştiinţă. Realitatea lor donată receptată de conştiinţă 
                         
17 FRIEDERICH NIETZSCHE, Voinţa de putere, încercare de transmutare a tuturor 
valorilor, Ed. Aion, Oradea, 1999, p. 17.  
18 IBIDEM. 
19 JEAN-LUC MARION, op.cit., p. 17. 
20 Pr. acad. prof. dr. DUMITRU STĂNILOAE, Sfânta Treime sau La început a fost iubirea, 
Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1993, p. 13. 
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reprezintă revelarea lor fiinţială, însă, prin punerea lor în paranteze, rezultă 
că realitatea devine posibilă datorită conştiinţei. Teologi ortodocşi de azi 
consideră că: „O astfel de abordare a lucrurilor netezeşte calea de acces a 
fenomenologiei înspre teologie şi îmbogăţeşte teologia ca o metodă prin 
care ea poate acorda certificatul de autenticitate şi veridicitate fenomenelor 
religioase pe care gânditorii raţionalişti şi atei le resping”.21 

În acest fel, „fenomenele religioase ar apărea din nou în filozofie ca 
fapte justificate de drept întrucât sunt date de fapt: stările trăite de conştiinţă 
şi intenţionalităţile de laudă, de venerare, de căinţă, de împăcare, de 
încredere, credinţele (de la credinţa teologală până la diferitele „considerări 
drept adevăr”), voinţele de caritate, de fraternitate, de pace, de sacrificiu, 
etc., cunoştinţe non-ştiinţifice dar experimentale (viziuni, „prezenţe”, 
dialoguri interioare, cuvinte spuse din inimă, etc.), toate acestea trăiri de 
conştiinţă apar de acum încolo drept fenomene de drept deplin, cel puţin în 
măsura în care sunt date unei conştiinţe”.22 

Johann Heinrich Lambert, (1728 -1777) este considerat primul 
filosof care s-a folosit de termenul fenomenologie pe care l-a împrumutat 
din grecescul phainomenon (aspect), valorificat cu mult timp în urmă şi de 
Platon în alegoricul mit al peşterii. Ca filosof şi matematician Lambert este 
acela care înţelege criza filosofiei europene care, în faţa cercetărilor 
ştiinţifice îşi pierdea întâietate de ştiinţă a ştiinţelor. Ca matematician 
cunoscut, pentru că efectuase calcul traiectoriei unei comete, dar şi ca 
filosof, era aproape natural să propună o soluţie. Conform opiniilor sale, 
fenomenologia trebuia să devină o metodă ştiinţifică care să interpreteze 
transcendent existenţa în limitele sale cognoscibile. Pentru Immanuel Kant 
această perspectivă a deschis calea spre realizarea unei critici argumentate a 
idealismului pe care a formulat-o în Critica Raţiunii Practice.23 Cu aleasă 
măiestrie filosofică acesta va pune în discuţie puterea de cunoaştere a minţii 
omeneşti pe baza teoriei cunoaşterii ştiinţifice (epistemiologie). 

În noua geografie filosofică, Immanuel Kant pune în relaţie 
cunoaşterea cu etica Eu-lui, nu neapărat dintr-o perspectivă creştină, 
deoarece face referire la raţiunea care elimină instinctul, tendinţa, dorinţa şi 
afectul din structura interioară a sinelui. Cercetarea filosofică raţională este 
proiectul pe care îl propune gândirii umane filosoful german în ideea că 
astfel omul va raţiona independent de imperiul simţurilor sale gregare. 
Critica Raţiunii Pure va fi lucrarea în care va argumenta demersul său 
filosofic. 

                         
21 Preot prof. dr. ION POPESCU, Art. cit., p. 32. 
22 JEAN LUC-MARION, op.cit., p. 18. 
23 IMMANUEL KANT, Critica raţiunii practice, Ed. Paideia, Bucureşti, 2003. 
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Studiind matematica şi ştiinţele naturii în cadrul Universităţilor din 
Leipzig şi Berlin, Edmund Husserl şi-a format un statut ştiinţific care, 
îmbogăţit cu studiile de filozofie urmate sub îndrumarea lui Franz Bretano, 
vor face din acesta un deschizător de drumuri al gândirii europene. 

Îndeosebi în spaţiul cercetărilor filosofice, Husserl va prezenta 
fenomenologia ca o propunere nouă de a gândi lumea. Această perspectivă 
filosofică a fost pentru prima dată enunţată de Edmund Husserl în 
Introducerea celui de-al doilea volum al primei ediţii a lucrării Investigaţii 
logice (1900-1901), în care pune în discuţie necesitatea existenţei unei teorii 
variate a cunoaşterii, pe care o numeşte „fenomenologia experienţelor de 
gândire şi cunoaştere”.24 

În cadrul acestei perspective, conceptul filosofic care l-a preocupat 
fundamental a fost reprezentarea ca prim element al condiţionalităţii 
subiective, a existenţei personale. Reprezentarea din punctul său de vedere 
constituie sinteza interpretării subiective a omului în raport cu ceea ce 
cunoaşte, vede şi identifică în plan real. Reprezentarea poate fi şi improprie. 
Când omul se raportează la o sumă de elemente izvorâte din memorie, nu 
are nici o garanţie că reflecţia aceasta reprezintă modelul realităţii. 

În acest proces dimensiunea cunoaşterii reprezintă pentru Husserl 
fundamentul tuturor căutărilor sale intelectuale. Astfel, în mod justificat, 
încearcă să găsească răspuns pentru raportul dintre ştiinţa care se afla într-o 
rapidă expansiune la începutul secolului al XX-lea şi filosofia care se zbătea 
în impasul propriilor idei. Acum Husserl, fiind ferm convins de soluţia sa, 
propune reorientarea filosofiei, insistând pe direcţia desprinderii acesteia de 
aspectele descriptivismului istoric, alcătuit după modelele exterioare ale 
lumii, spre o înţelegere a realităţii constituită în cadrul unei raţiuni mereu 
perfectibile. Omului i se propune să se regăsească în interiorul său 
transcendental. În acest tip de căutare în eu-l interior se pot afla argumente 
de înţelegere a fenomenelor care alcătuiesc realitatea. Această nouă 
orientare filosofică poate relaţiona cu aspectele pragmatice ale ştiinţei, în 
opinia autorului, şi astfel filosofia îşi poate recâştiga poziţia avangardistă în 
gândirea umană.  

Conceptul fenomenologic a incitat largi sfere ale filosofiei de la 
apariţia lui şi a provocat nenumăraţi gânditori în căutarea unor soluţii pentru 
a-l impune în termenii cunoaşterii actuale. Husserl a admis că pornind de la 
o premisă filosofică bazată pe percepţia omenească, viitorul filosofiei este 
                         
24 EDMUND HUSSERL, Logische Untersuchungen, erster Band, Prolegomena zur reinen 
Logik, text der 1. und der 2. Auflage, hrsg. E.Holenstein, Husserliana XVIII (The Hague: 
Nijhoff, 1975), and Logische Untersuchungen, zweiter Band, Untersuchungen zur 
Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, in zwei Bänden, hrsg. Ursula Panzer, 
Husserliana XIX (Dordrecht: Kluwer, 1984), p. 6, apud J. N. FINDLAY, Logical 
Investigations, 2 vol., New York: Humanities Press, 1970, Vol. 1, p. 249. 
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direcţionat ireversibil spre universul uman. În acest fel, considera el, 
realitatea imanentă, care există în afara realităţilor noastre bazate pe simţuri 
şi raţiune, va deveni tot mai puţin perceptibilă. 

Pentru opera filosofică a lui Martin Heidegger, al cărui mentor a fost 
Edmund Husserl, direcţiile care îi trasează întreaga creaţie sunt reprezentate 
de din timp şi fiinţă. Expresia etalon a filosofului este alcătuită din acum 
sintetizat în termenul dasein.  

În limba germană verbul sein a înfierbântat minţile multor lingvişti, 
scriitori şi filosofi. Doar dacă ne amintim de Shakespeare şi magnifica 
expresie: to be or not to be, în care Othello medita ţinând în mâini craniul 
lui Jorrick şi este suficient ca să înţelegem importanţa şi bogăţia de sensuri a 
acestui verb. Dar, în contextul prezentat, sein este precedat de particula da.25 

Atributele care individualizează acest dasein deschid perspectiva 
unei gândiri egocentrice care propune existenţa altor dasein individualizaţi 
şi personalizaţi în aceiaşi măsură. O astfel de perspectivă filosofică a 
provocat în primul rând pe pozitivişti, care nu acceptau singularizarea fiinţei 
în raport cu actul cunoaşterii. Impunerea unei căutări solitare în universala 
lume a gândurilor constituie o provocare mai mult decât umană, mitică. 
Pentru o astfel de călătorie este necesară o pregătire îndelungată şi o 
conştientizare analitică a acestei campanii. Heidegger vorbeşte despre 
importanţa timpului în actul cunoaşterii şi remarcă  faptul că trebuie să 
admitem finitudinea fiinţei noastre care poate fi conjugată cu dimensiunea 
temporală în acord deplin cu conceptul de dasein. Însuşi filozoful, conştient 
de interpretările care se pot atribui acestui dasein, atrage atenţia că 
relativizarea acestui concept nu poate reprezenta un pericol pentru gândire, 
deoarece fiecare are o realitate alcătuită prin propria cunoaştere, precum şi 
din propriile afinităţi şi experienţe. 

Fiind una dintre şcolile, mişcările sau abordările majore din filosofia 
modernă, fenomenologia are multe forme. Se pot distinge fenomenologia 
transcendentală a lui Edmund Husserl, fenomenologia existenţială a lui 
Jean-Paul Sartre şi Maurice Merleau-Ponty, precum şi fenomenologia 
hermeneutică a lui Martin Heidegger şi Paul Ricoeur. Deoarece 
fenomenologia este atât de complexă şi diversă, trebuie reţinut că fiecare 
fenomenolog propune o perspectivă diferită pentru ceea ce înseamnă această 
concepţie filosofică. 

Scopul principal al fenomenologiei este acela de a investiga şi de a 
face ca filosofii care se ocupă de această direcţie filosofică să devină direct 
conştienţi de fenomenele care apar în experienţa imediată şi, astfel, să dea 
posibilitatea fenomenologului de a descrie structurile esenţiale ale 
fenomenelor. Procedând astfel, fenomenologia încearcă să se elibereze de 

                         
25 IBIDEM. 
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presupoziţiile neexaminate, să evite explicaţiile cauzale şi să folosească o 
metodă care să permită a descrie ceea ce apare pentru a institui sau descifra 
sensurile esenţiale. 

O schiţă a fenomenologiei, care să redea în cel mai larg sens 
concepte şi noţiuni, precum epoché sau intuiţia eidetică care au devenit 
tipologii ale gândirii fenomenologice, întâlnim în numeroase studii şi 
cercetări ce fac referire la studiul fenomenelor religioase. 

În cartea Introducere la fenomenologia religiei,26 cu o bogată şi 
variată documentare în domeniu, James Cox face o prezentare istorică a 
fenomenologiei religiilor. Încă de la început indică faptul că începutul 
fenomenologiei religiei poate fi găsit în ceea ce el numeşte şcoala olandeză 
de fenomenologie.27 Cu toate acestea, într-o anchetă detaliată a istoria 
studiilor religioase în contextul olandez, Arie Molendijk28 evidenţiază că 
încă nu este clar cu cine a început cercetarea referitoare la fenomenologia 
religiei. 

Pentru a aminti doar câteva figuri reprezentative ar trebui amintiţi, 
potrivit Molendijk, fenomenologi precum: Chantepie de la Saussaye, Nathan 
Soderblom, Edward Lehmann, William Kristensen, Gerardus van der 
Leeuw, C. J. Bleeker, Joachim Wach, Joseph Kitagawa, Mircea Eliade, C. P. 
Tiele, Friedrich Pfister, Max Scheler, Georg Wobbermin, Robert Winkler, 
Rudolf Otto, Heinrich Frick, Gustav Mensching.29 

O părere majoritar recunoscută de istoria filosofiei susţine că 
fenomenologia religiei a început cu şcoala filosofică olandeză. Care 
cercetător a fost considerat primul fenomenolog religios rămâne totuşi 
discutabil. Molendijk susţine că fenomenologia religiei a început cu 
Gerardus van der Leeuw. Această lipsă de claritate, despre originile 
fenomenologiei religiei sau despre cine poate fi considerat primul 
fenomenolog, a generat îndoieli considerabile în privinţa acestui domeniu. 
În acest sens, Willard Oxtoby (1933-2003), fondatorul Centrului pentru 
studierea religiilor din Toronto, considera că sunt „tot atâtea fenomenologii 
pentru câţi fenomenologii există”.30 

În contextul acestei afirmaţii se poate constata că fenomenologia 
religiei se diferenţiază prin metodele de care se foloseşte în activitatea de 

                         
26 JAMES L. COX, An Introduction to the Phenomenology of Religion, Continuum, 
London, 2010, p. 1. 
27 IBIDEM, p. 5. 
28 ARIE MOLENDIJK, At the Cross-roads: Early Dutch Science of Religion in 
International Perspective în Man, Meaning, and Mystery: 100 years of History of Religions 
in Norway, ed. by S. Hjelde; Brill, Leiden, 2000, p. 19-51. 
29 IBIDEM, p. 28-29. 
30 WILLARD OXTOBY, Religionswissenchaft Revisited’ in Religion in Antiquity,  ed. by J. 
Neusner, Brill, Leiden,  1968, p. 591-608.  
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cercetare. Fenomenologia metodologică reprezintă acea direcţie filosofică 
despre care James Cox susţine că face referire la modul în care 
fenomenologii religiei folosesc noţiunea lui Husserl de bracketing (punere 
în paranteze) sau împarantezare, potrivit Pr. Prof. Dr. Ion Popescu,31 pentru 
a face referire la fenomenele religioase. Această metodă fenomenologică, 
care se bazează în principal de bracketingul ştiinţific şi pe dogmele 
teologice, urmăreşte însăşi studiul religiei. Fenomenologia metodologică 
caută să evidenţieze activitatea teologică în sine, mai degrabă, decât obiectul 
activităţii teologice. Accentul acestei metode cade pe persoana 
credinciosului şi pe ceea ce face şi crede el. 

O altă direcţie filosofică este reprezentată de fenomenologia 
speculativă. Reprezentantul acestei metode, Ninan Smart, de la care am 
preluat expresia, spune că datele acestui tip de fenomenologie sunt „aranjate 
în conformitate cu un model preconceput, fără a fi bine definite faţă de 
ipotezele teologice”.32 James Cox consideră că potrivit acestei metode există 
mai multe date care sunt organizate gradat. Şi chiar dacă nu s-ar face aceste 
gradări, religia s-ar putea defini prin raportarea ei la ceea ce nu este religios. 
Se face referire aici la esenţa religiei care poate fi descoperită 
fenomenologic prin intuiţia eidetică ce ar putea permite înţelegerea 
nucleului tuturor fenomenelor. Reprezentanţi ai acestui tip de 
fenomenologie sunt Mircea Eliade şi Rudolf Otto.33 

Pentru ca fenomenologia religiei, care reprezintă obiectivul prezentei 
teme, să fie cât mai bine prezentată, trebuie să facem referire şi la felul în 
care Husserl şi-a extins ideile prin urmaşii săi, cum a fost Karl Jaspers, care 
a continuat cercetările în direcţia existenţialismului, sau prin fostul său 
asistent universitar, Martin Heidegger, a cărui carte Fiinţă şi timp, dedicată 
maestrului său, a avut o influenţă majoră în dezvoltarea existenţialismului 
din secolul al XX-lea în perspectiva interpretărilor ulterioare ale 
fenomenologiei.  

Mulţi filosofi influenţi ai secolul al XX-lea au fost influenţaţi major 
de Martin Heidegger. În Franţa, Jean Paul Sartre a citit atât Husserl cât şi 
Heidegger pentru a ajunge la propria versiune a existenţialismului. Un alt 
important filozof francez, Maurice Merleau-Ponty, care poate fi considerat 
pe deplin un fenomenolog în tradiţia lui Husserl, a fost descris de Dermot 
Moran în Introducere la Fenomenologie,34 ca fiind „cea mai originală şi mai 
durabilă contribuţie la fenomenologia post-husserliană din Franţa”. Un alt 
                         
31 Preot prof. dr. ION POPESCU, Art. cit., p. 31. 
32 NINIAN SMART, Ninian Smart on World Religions în Religious Experience and 
Philosophical Analysis; ed. by J. Shepherd, Farnham, Ashgate, 2009, p. 194. 
33 JOSEF BETTIS, Phenomenology of Religion, SCM Press, London, 1969. p.36. 
34 DERMOT MORAN, Introduction to Phenomenology, London and New York: 
Routledge, 2000,  p. 391. 
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nume mare, născut în Algeria şi fiind un filosof a cărui gândire a fost 
asociată cu deconstrucţia post-modernă, Jacques Derrida, a tradus o lucrare 
a lui Husserl şi, potrivit lui Moran, a aprofundat scrierile lui Husserl în cel 
mai original mod.35 

Dacă fenomenologia filosofică îşi are originile în lucrările lui 
Edmund Husserl, în ceea ce priveşte fenomenologiei religiei, care se 
dezvoltă în secolul al XX-lea, trebuie specificat că acelaşi Husserl a 
contribuit major, alături de teologie şi ştiinţele sociale, în această direcţie. 
Chiar dacă importanţa sa în fundamentarea fenomenologiei religiei este încă 
pusă în discuţie, aproape toată lumea a convenit că cel puţin terminologia 
husserliană a fost transpusă şi utilizată în analizele fenomenologice ale 
religiei.36 

Fenomenologia filosofică este una dintre principalele filosofii ale 
secolului al XX-lea, iar fenomenologia religiei este una dintre abordările 
majore ale studiilor religioase. Deşi fenomenologia religiei apare ca un 
domeniu major de studiu, cât şi ca o abordare extrem de influentă a religiei, 
formularea unei perspective asupra acestui subiect prezintă încă dificultăţi 
serioase. 

Se poate delimita în acest sens cinci caracteristici ale fenomenologiei 
filosofice care au relevanţă pentru fenomenologia religiei. 

1. Caracterul descriptiv. Fenomenologia îşi propune să fie o ştiinţă 
riguroasă, descriptivă, disciplină sau abordare. Sloganul fenomenologic „Zu 
den Sachen!” (Pentru lucrurile înseşi!) Exprimă hotărârea de a se abate de la 
teoriile şi conceptele filosofice care se ocupau de intuiţia directă şi 
descrierea fenomenelor, aşa cum apar în experienţa imediată. 
Fenomenologia încearcă să descrie natura fenomenelor, felul în care apar 
lucrurile şi structurile esenţiale la baza experienţei umane. În contrast cu 
majoritatea şcolilor de filozofie, care au presupus că raţionalul este singurul 
real şi acesta are o preocupare filosofică conştientizată de facultăţi raţionale 
şi analizele conceptuale, fenomenologia se concentrează asupra descrierii 
exacte a totalităţii manifestărilor fenomenale din experienţa umană. O 
fenomenologie descriptivă, încercând să evite reducţionismul şi insistând 
adesea asupra epocii fenomenologice, descrie diversitatea, complexitatea şi 
bogăţia experienţei. 

2. Antireducţionismul. Antireducţionismul fenomenologic este 
preocupat de eliberarea oamenilor de preconcepţii necritice care îi împiedică 
să devină conştienţi de specificitatea şi diversitatea fenomenelor, 

                         
35 IBIDEM, p. 438. 
36 ERIC J. SHARPE., Comparative Religion: A History, London: Duckworth, 2nd edn, 
1986, p. 224 şi FLOOD GAVIN, Beyond Phenomenology. Rethinking the Study of Religion, 
London and New York: Cassell, 1999, p. 9-10. 



229 

permiţându-le astfel să extindă şi să aprofundeze experienţa imediată şi să 
ofere descrieri mai exacte ale acestei experienţe. Husserl a atacat diferite 
forme de reducţionism, cum ar fi psihologia, care încearcă să deducă legile 
logicii de la legile psihologice şi, mai larg, să reducă toate fenomenele la 
fenomene psihologice. În opoziţie cu simplificările empirismului tradiţional 
şi a altor forme de reducţionism, fenomenologii urmăresc să se ocupe cu 
fidelitate de structura internă a fenomenelor şi să conştientizeze identitatea 
fenomenelor dezvăluite în intenţia lor deplină. 

3. Intenţionalitatea. Un subiect intenţionează sau preocupă mereu un 
obiect, iar intenţionalitatea se referă la proprietatea întregii conştiinţe ca la 
conştiinţa de sine. Toate acţiunile de conştiinţă sunt îndreptate spre 
experienţa a ceva, a obiectului intenţionat. Pentru Husserl, care a luat 
termenul de la profesorul său Franz Brentano (1838-1917), intenţionalitatea 
a fost o modalitate de a descrie modul în care conştiinţa constituie 
fenomene. Pentru a identifica, a descrie şi a interpreta semnificaţia 
fenomenelor, fenomenologii trebuie să fie atenţi la structurile intenţionate 
ale datelor lor; la structurile intenţionate ale conştiinţei cu referinţele şi la 
semnificaţiile propuse. 

4. Bracketing sau punerea în paranteze a realităţii. Pentru mulţi 
fenomenologi, insistenţa antireducţionistă asupra ireductibilităţii experienţei 
imediate intenţionate presupune adoptarea unei epoché fenomenologice. 
Acest termen, de origine grecesc, înseamnă literalmente abţinerea sau 
suspendarea judecăţii şi este deseori definit ca o metodă de bracketing. 
Numai prin bracketing-ul lumii naturale acceptată necritic - suspendând 
credinţele şi judecăţile bazate pe o perspectivă naturală neexaminată - 
fenomenologul poate deveni conştient de fenomenele experienţei imediate şi 
poate obţine o perspectivă asupra structurilor lor esenţiale. Uneori, epoché 
este formulat în termenii unei ştiinţe sau filozofii complet presupuse, dar 
majoritatea fenomenologilor au interpretat această punere în paranteze în 
scopul eliberării de presupoziţii neexaminate pentru a explica şi clarifica 
astfel de presupoziţii. Epoché fenomenologic, fie că este vorba de reducerea 
transcendentală a lui Husserl sau de celelalte variante ale sale, presupune o 
metodă de autocritică şi de testare intersubiectivă care să permită înţelegerea 
structurilor şi a semnificaţiilor. 

5. Viziunea eidetică. Intuiţia esenţelor, deseori descrisă ca o viziune 
eidetică sau o reducere eidetică, este legată de termenul grecesc eidos, pe 
care Husserl l-a adoptat în sensul platonician pentru a desemna esenţe 
universale. Astfel de esenţe exprimă ceea ce înseamnă lucrurile prin 
trăsăturile lor necesare şi invariabile ale fenomenelor care ne permit să 
recunoaştem fenomenul ca fiind de un anumit tip. Pentru toate diferenţele 
dintre ele, majoritatea fenomenologilor au susţinut o fenomenologie 
descriptivă care este antireducţionistă, implică bracketing fenomenologic, se 
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concentrează asupra intenţionalităţii şi urmăreşte înţelegerea structurilor şi a 
semnificaţiilor esenţiale. În intuiţia esenţelor, fenomenologul încearcă să 
desfiinţeze structurile esenţiale întrupate în anumite fenomene. El începe 
structurarea gândirii fenomenologice de la datele particulare: fenomenele 
specifice ca expresii ale experienţelor intenţionate. Scopul central al metodei 
fenomenologice este de a dezvălui structura esenţială încorporată în datele 
particulare. În acest fel obţine o înţelegere a sensului prin metoda variaţiei 
libere. După asamblarea unei varietăţi de fenomene particulare, 
fenomenologul caută nucleul invariant care constituie sensul esenţial al 
fenomenelor. Fenomenele, supuse unui proces de variaţie liberă, îşi asumă 
anumite forme considerate accidentale sau neesenţiale, în sensul că 
fenomenologul poate depăşi limitele impuse de astfel de forme fără a 
distruge caracterul de bază sau intenţionalitatea datelor.37 

Istoricii fenomenologiei religiei împart cercetătorii în domeniu în 
mai multe categorii utilizând poate cele mai vagi, mai largi şi mai necritice 
moduri. Principiul după care fac această categorisire este însuşi termenul 
fenomen al cărui înţeles este prezentat ca fiind o investigaţie asupra 
fenomenelor religiei. Începând cu omul de ştiinţă olandez P. D. Chantepie 
de la Saussaye (1848-1920), şi până la cercetătorii contemporani precum 
istoricul scandinav al religiilor Geo Widengren (1907-1996), fenomenologia 
religiei înseamnă comparativ studiul şi clasificarea diferitelor tipuri de fenomene 
religioase. Numeroşi savanţi, cum ar fi W. Brede Kristensen (1867-1953), 
Gerardus van der Leeuw (1890-1950), Joachim Wach (1898-1955), C. Jouco 
Bleeker (1898-1983) şi Jacques Waardenburg (1935) consideră 
fenomenologia religiei ca fiind o ramură, disciplină sau metodă specifică 
studiului religiei. Această poziţionare a adus numeroase contribuţii ale 
fenomenologiei religiei pentru studiul religiei. Există şi gânditori a căror 
fenomenologie religioasă este influenţată de fenomenologia filosofică. 
Câţiva savanţi, cum ar fi Max Scheler (1874-1928) şi Paul Ricoeur, 
identifică în mod explicit o mare parte a muncii lor cu fenomenologia 
filosofică. Alţii, precum Rudolf Otto (1869-1937), Gerardus van der Leeuw 
şi Mircea Eliade, se folosesc în studiul lor de o metodă fenomenologică şi 
sunt influenţaţi, cel puţin parţial, de filosofia fenomenologică.38 

Ca reprezentaţi şi fondatori ai fenomenologiei religiei se disting 
nume care au contribuit major la definirea a conceptelor de fenomenologice. 
Max Scheler este unul dintre cei care au pus un mare accent pe religie. După 
Husserl, el pare să fi fost cel mai influent fenomenolog de la începutul 
                         
37 DOUGLAS ALLEN, Structure and Creativity in Religion: Hermeneutics, în Journal of 
the American Academy of Religion, Volume XLVII, Issue 1, 1 March 1979, p. 166-168. 
38 JACQUES WAARDENBURG, Classical Approaches to the Study of Religion: Aims, 
Methods, and Theories of Research. Introduction and Anthology, Walter de Gruyter GmbH 
& Co KG, 2017, p. 13. 
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secolului al XX-lea. În multe privinţe poate fi considerat cel mai 
semnificativ fenomenolog timpuriu al religiei. Influenţat de Brentano, 
Husserl, Kant, Nietzsche, Dilthey şi Bergson, Scheler şi-a dezvoltat propria 
abordare fenomenologică. Deşi epistemologia, etica şi axiologia, metafizica 
şi antropologia filosofică detaliate de el sunt foarte complexe şi 
fenomenologia religiei trece printr-o serie de schimbări radicale, perspectiva 
sa devine realizabilă datorită delimitării unor caracteristici influente ale 
abordării fenomenologice faţă de religie. 

Scheler s-a axat pe o descriere şi o analiză fenomenologică a 
experienţei umane. El considera că modul uman unic de experienţă şi 
sentiment religios al naturii umane conţine structurile şi esenţele valorilor 
religioase care sunt reprezentări ale conştiinţei. În cadrul fenomenologiei 
religiei, dezvăluirea fenomenologică, concentrându-se asupra a ceea ce este 
acordat conştiinţei ca Absolut, Persoană Divină sau Dumnezeu, nu este 
realizată prin raţiune, ci numai prin dragostea lui Dumnezeu, orientată spre 
împlinirea stării sfinţitoare. 

Cercetătorii în domeniul fenomenologiei religiilor sunt îndatoraţi 
faţă de studiile lui Scheler, deşi măsura în care au fost influenţaţi de acesta, 
nu poate fi neapărat legată de analiza fenomenologică. Cu toate acestea, 
raportarea la religie a fenomenologiei de la sfârşitul secolului al XX-lea a 
prezentat adesea caracteristici similare cu orientarea fenomenologică a lui 
Scheler. 

W. Brede Kristensen, specialist în religiile istorice egiptene şi antice, 
ilustrează o formulă extremă a abordării descriptive în cadrul 
fenomenologiei. Ca subdiviziune a ştiinţei generale a religiei, 
fenomenologia este, conform lui Kristensen, o abordare sistematică şi 
comparativă, care este descriptivă şi nu normativă. În opoziţie cu abordările 
pozitiviste şi evoluţioniste pe scară largă a religiei, Kristensen a încercat să 
integreze cunoaşterea istorică a faptelor cu fenomenologia şi confuzia 
fenomenologică pentru date spre a înţelege semnificaţia interioară şi 
valorile religioase în diverse texte. Fenomenologul trebuie să accepte 
credinţa credincioşilor ca fiind singura realitate religioasă. Pentru a atinge 
înţelegerea fenomenologică, oamenii de ştiinţă trebuie să evite impunerea 
propriilor lor judecăţi de valoare asupra experienţelor credincioşilor şi 
trebuie să presupună că credincioşii sunt complet corecţi. Cu alte cuvinte, 
focalizarea principală a fenomenologiei este descrierea modului în care 
credincioşii înţeleg propria lor credinţă. Trebuie să respectăm valoarea 
absolută pe care credincioşii o atribuie credinţei lor. O înţelegere a acestei 
realităţi religioase este întotdeauna aproximativă sau relativă, deoarece nu se 
poate experimenta niciodată religia altora exact aşa cum o simt credincioşii. 
După descrierea credinţei credincioşilor, savantul poate clasifica fenomenele 
în funcţie de tipurile esenţiale şi poate face evaluări comparative. Dar toate 
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investigaţiile privind esenţa şi evaluările fenomenelor implică judecăţi de 
valoare ale interpretului şi depăşesc limitele unei fenomenologii descriptive. 

În Religia comparativă,39 Eric J. Sharpe scrie că între 1925 şi 1950, 
fenomenologia religiei a fost asociată aproape exclusiv cu numele omului de 
ştiinţă olandez Gerardus van der Leeuw şi cu cartea sa: Phanomenologie der 
Religion.40 Gerardus de van der Leeuw este recunoscut pentru influenţa pe 
care a avut-o asupra fenomenologiei. El susţinea că fenomenologul trebuie 
să respecte intenţionalitatea specifică a fenomenelor religioase şi să descrie 
pur şi simplu fenomenul aşa cum se vede prin privire. Van der Leeuw a 
propus o metodă fenomenologică subtilă şi totodată complexă, prin care 
fenomenologul poate trece dincolo de aspectul fenomenologiei descriptive. 
Metoda sa implică introspecţia sistematică - interpolarea fenomenului în 
vieţile noastre - care este necesară pentru înţelegerea fenomenelor 
religioase. 

În primul său volum intitulat Abordări clasice la studiul religiei 
(1973-1974), Jacques Waardenburg descrie metoda fenomenologic-psihologică 
a lui van de Leeuw ca  fiind o metodă experimentală pentru a ghida intuiţia 
spre a ajunge la o înţelegere imediată a clasificării fenomenelor religioase 
prin intermediul tipurilor ideale care sunt constituite printr-o tehnică 
psihologică de re-experienţă a sensurilor religioase.41 Conform lui Gerardus 
van der Leeuw, fenomenologia trebuie combinată cu cercetarea istorică, 
care precede înţelegerea fenomenologică şi oferă fenomenologului 
suficiente date. Fenomenologia trebuie să fie deschisă pentru o „corecţie 
superioară”42 prin cercetarea filologică şi arheologică cea mai conştiincioasă 
„şi devine o artă pură sau o fantezie goală”43 atunci când se îndepărtează de 
istoria fenomenului. 

Este posibil să se ţină seama de accentul lui Gerardus van der Leeuw 
asupra aspectului religios al puterii ca bază a oricărei forme religioase şi de 
importanţa definirii a ceea ce este religios. Fenomenologia descrie modul în 
care omul se conduce în relaţia cu puterea.44 Termenii care fac referire la 
sfinţire precum: sanctus, tabu şi alţii asemenea lor, descriu ceea ce se 
întâmplă în întreaga experienţă religioasă.45 Influenţele fenomenologice 

                         
39 ERIC J. SHARPE, The Study of Religion, în The Journal of Religion, 70, 3/1990, p. 352. 
40 GERARDUS van der LEEUW, Pha�nomenologie der Religion, Tubingen: Verlag von J. 
C. B. Mohr (P. Siebeck), 1933. 
41 JACQUES WAARDENBURG, Op. cit., p . 57. 
42 IBIDEM. 
43 GERARDUS van der LEEUW, Religion in Essence and Manifestation: A Study in 
Phenomenology, New York, vol. 2, 1963, p. 677. 
44 IBIDEM, vol., 1, p. 191. 
45 IBIDEM, vol., 2, p. 681. 
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asupra religiei, din punctul de vedere al lui van der Leeuw, sunt centrate pe 
înţelegerea structurilor şi a semnificaţiilor religioase.  

De exemplu, el susţine că „punerea în paranteze a credinţei şi raţiunii 
(epoché) nu se exclud reciproc”, iar „toată înţelegerea religiei se bazează pe 
jertfă”.46 Într-adevăr, Gerardus van der Leeuw a fost considerat, mai presus 
de toate, un teolog, deoarece afirma că fenomenologia religiei conduce atât 
la antropologie, cât şi la teologie.47 Din aceste motive, numeroşi filosofi au 
concluzionat că o mare parte din fenomenologia sa religioasă trebuie 
interpretată în termeni teologici. 

Bleeker Jouco a distins trei tipuri de fenomenologie religioasă: 
fenomenologia descriptivă, care se limitează la sistematizarea fenomenelor 
religioase, fenomenologia tipologică, care formulează diferitele tipuri de 
religie şi sentimentul specific al fenomenologiei, care investighează 
structurile şi semnificaţiile esenţiale ale fenomenelor religioase.  

În ceea ce priveşte fenomenologia religiei el îi descoperă un dublu 
sens. Pe de o parte aceasta este o ştiinţă independentă care creează 
monografii şi manuale, cum ar fi Religia în esenţă şi manifestare a lui van 
der Leeuw şi modelele lui Eliade în religia comparativă (1958), iar pe de 
altă parte este şi o metodă ştiinţifică care se foloseşte de principii precum 
epoché fenomenologică sau viziune eidetică. Deşi Bleeker a folosit frecvent 
astfel de termeni tehnici pentru a explica structurile religioase şi a 
recunoscut că aceşti termeni au fost împrumutaţi din fenomenologia 
filosofică a lui Husserl şi a şcolii sale, el a susţinut că până la el aceştia au 
fost folosiţi de fenomenologia religiei doar într-un sens figurat. Potrivit lui 
Bleeker, fenomenologia religiei combină o atitudine critică şi o preocupare 
pentru descrieri exacte cu o predispoziţie empatică pentru fenomene. 
Fenomenologia religioasă este o ştiinţă empirică fără aspiraţii filosofice şi ar 
trebui să distingă activităţile sale de cele ale fenomenologiei filosofice şi ale 
antropologiei. El a avertizat că istoricii şi fenomenologii religiei nu ar trebui 
să se amestece în speculaţiile filosofice cu privire la aspectele metodei, 
afirmând că „fenomenologia religiei nu este o disciplină filosofică, ci o 
sistematizare a faptului istoric cu intenţia de a înţelege semnificaţia lor 
religioasă”.48 

Este unanim recunoscut că ceea ce gândise Bleeker despre 
fenomenologie reprezintă analiza sa faţă de sarcina fenomenologiei religiei 
care poate fi prezentată prin trei dimensiuni ale fenomenelor religioase: 
theoria, logos şi entelehia. El afirma că teoria fenomenelor dezvăluie esenţa 

                         
46 IBIDEM, p. 683-684. 
47 IBIDEM. 
48 UGO BIANCHI, C. JOUCO BLEEKER, ALESSANDRO BAUSANI, Problems and 
Methods of the History of Religions,  Leiden, 1972, p. 39-41, 51.    
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şi semnificaţia faptelor. Pentru el această analiză are „o bază empirică şi 
conduce la o înţelegere a implicaţiilor diferitelor aspecte ale religiei. 
Logosul fenomenelor pătrunde în structura diferitelor forme de viaţă 
religioasă. Acest lucru oferă un sentiment de obiectivitate demonstrând că 
structurile ascunse sunt construite conform legilor strict interioare” şi că 
religia are întotdeauna o anumită structură cu o logică interioară.49 

 
Abstract: Phenomenology and the Religious Phenomenology - Initiators 
and Founders  
From an Orthodox Christian perspective, the religious phenomenology can 
contribute to improve the missionary activity of the Church by presenting 
the human phenomena as act of manifestation and communication of the 
divine in the world. According to the phenomenologist philosophers, 
consciousness represents the place where God and man meet. The Church 
notes that this encounter is recorded as a saturated phenomenon in the 
person of the Savior Jesus Christs. From this reason, the Orthodox 
missiology attaches particular importance to the philosophical trend of 
studying the religious phenomenon. 

                         
49 JOUCO C. BLEEKER, The Sacred Bridge: Researches into the Nature and Structure of 
Religion, Leiden, 1963, p. 14, 17. 
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Introducere 
Transmiterea operei Analitica Prima a lui Aristotel în lumea arabă a 

început cu mult timp înainte de traducerea integrală în lumea arabă în 
secolul al IX-lea. Cu trei generaţii în urmă, autorii arabi au observat deja 
ecouri variate ale învăţăturii logice în tradiţia comunităţilor religioase 
vorbitoare de greacă şi siriacă din cadrul noului stat islamic. Odată tradusă 
în limba arabă, Analitica Prima a inspirat o tradiţie bogată de studii logice 
ce au culminat cu creaţia unei tradiţii logice independente islamice de către 
filosofii ibn Sina, ibn Ruşd sau alţii.2  

În ce priveşte corpusul de opere aristotelice, lucrarea numită 
Organon a fost considerată ca fiind centrală şi astfel a fost transmisă în 
diferite forme prin traduceri sau comentarii. Într-adevăr, anumite părţi din 
Organon au fost considerate mai importante decât altele, distincţie ce se 
poate uşor observa prin numărul traducerilor sau comentariilor care există. 
Una dintre părţile de bază ale Organonului pentru mulţi dintre savanţii 
acelei vremi a fost lucrarea Analitica Prima în care se ilustrează o teorie 
generală ce priveşte argumentarea raţională. Această lucrare este precedată 
în Organon de elemente de logică cuprinse în cărţile numite Categoriile şi 
Despre interpretare; apoi urmează lucrarea Analitica Prima ce prezintă 
modul în care trebuie făcută argumentarea; urmată de argumentarea 
demonstrativă şi ştiinţifică din cartea Analitica Posterioară; apoi avem 
motivaţia dialectală din Topică; şi în cele din urmă argumentele sofistice 
prezente în cartea Negaţiile sofistice.  

  
Tradiţia siriacă 
Odată cu răspândirea rapidă a musulmanilor în Orientul Apropiat şi 

în Nordul Africii la puţin timp după moartea profetului Mohamad, în anul 
632, multe din teritoriile ce până atunci erau sub ocupaţie bizantină sau 
persană au devenit parte a noului stat islamic. Populaţiile din aceste zone, în 
special din Siria şi Egipt, au fost conduse de la Roma sau de la 
                         
1 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. 
2 U. VAGELPOHL, The Prior Analytics în the Syriac and Arabic Tradition, articol accesat 
pe site-ul http://wrap.warwick.ac.uk/38544/1/Vivarium-28-1_Vagelpohl.pdf , p. 2. 
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Constantinopol de sute de ani, iar cultura şi educaţia lor era preponderent de 
sorginte elină. Această cultură elenistică nu a dispărut odată cu schimbarea 
regimului de conducere. În special instituţiile ce se aflau pe lângă biserici, 
aşa cum erau şcolile sau mănăstirile conduse de diferite denominaţiuni 
creştine, au continuat să funcţioneze pentru o lungă perioadă de timp ca şi 
promotoare ale ştiinţei şi filosofiei elene. În Palestina, Siria şi Irak, 
exponenţii culturii din jurul bisericilor, deşi cunoşteau foarte bine limba 
greacă, cei mai mulţi dintre ei vorbeau şi comunicau în siriacă, un dialect al 
aramaicei care s-a dezvoltat ca şi limbă oficială pentru savanţii şi 
comercianţii ce-şi desfăşurau activitatea în Orientul Mijlociu, şi din cauză că 
pe lângă faptul că era limba de cult a comunităţii creştine locale, dar şi 
pentru că servea ca un vehicul prin care creştinismul era propovăduit în 
această zonă.3  

De-a lungul timpului, diferitele denominaţiuni ce au apărut în urma 
conflictelor din secolele IV-V şi-au format propriile tradiţii de studiu în şcoli 
sau mănăstiri. Cu mici excepţii, siriaca a fost folosită ca şi limbă oficială în 
aceste instituţii.  

Deşi cei mai mulţi dintre savanţii care au predat în siriacă în 
mănăstirile şi şcolile vremii  vorbeau aproape fluent şi în greacă, 
promovarea limbii siriece ca şi limbă predominantă s-a datorat creşterii 
numărului studenţilor care nu cunoşteau limba elină şi a condus la mai multe 
valuri de traduceri din greacă în siriacă. Deja în secolul al IV-lea au început 
să apară primele traduceri non-biblice. Pe lângă traducerile din literatura 
patristică, în secolele ce au urmat, traducerile greco-siriece şi-au aplecat 
paşii şi spre lucrări seculare.  

Pentru a ilustra dezvoltarea tehnicilor şi stilurilor de traducere 
trebuie să avem în vedere cum au fost preluat textul original şi în ce scop a 
fost redactate traducerile. Pe de o parte avem traducerile orientate spre 
cititor, care doresc în principal să transmită înţelesul textului şi să îi ofere 
astfel cititorul o idee despre lucrare în general. Pe de altă parte avem 
traducerile numite în oglindă, în care traducătorul încearcă să reproducă 
textul original cuvânt cu cuvânt.4   

Având în vedere aceste modele, istoria traducerilor greco-siriece au 
trecut prin trei faze distincte: primele traduceri în limba siriacă ce datează 
din secolele IV şi V, traduceri orientate spre cititor, care uneori schimbă 
sensul lucrării originale. Secolul al VI-lea reprezintă o perioadă de tranziţie 
de la stilul orientat spre cititor la traducerile ce au în vedere transmiterea cu 
acurateţe a textului original. Astfel în secolul al VII-lea, nu numai că 

                         
3 S.P. BROCK, Greek into Syriac and Syriac into Greek, în Journal of the Syriac Academy, 
Bagdad, nr. 3, 1977, p. 422. 
4 S.P. BROCK, Greek into Syriac…., p. 150. 
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traducerile noi sunt făcute după această metodă, ci, mai mult decât atât, 
traducerile deja existente au fost revizuite după noul standard metodologic.5  

Activităţile de traducere în limba siriacă au rămas în mare parte 
neafectate de cuceririle musulmane asupra teritoriilor bizantine sau persane. 
Mai mult decât atât, traducerile greco-siriene au înflorit odată cu apariţia 
mişcării de traducere greco-arabe. Relaţiile dintre cele două tradiţii erau 
foarte apropiate: pe de o parte, traducătorii sirieni au creat opere ce au 
devenit mai apoi texte sursă pentru traducătorii arabi. Iar pe de altă parte, cei 
mai mulţi dintre traducătorii arabi proveneau dintre creştinii vorbitori de 
siriacă şi făceau încă parte din tradiţia mişcării de traducere greco-siriece. 
Deşi poate cea mai mare parte a traducerilor greco-siriece au fost orientate 
asupra textelor religioase, totuşi, odată cu trecerea anilor, tot mai multe 
traduceri filosofice au apărut în spaţiul siriac. Acest lucru s-a datorat în 
principal faptului că mulţi dintre traducătorii sirieni au considerat că logica 
poate avea un rol important în argumentarea şi apărarea doctrinelor 
teologice. Pe de altă parte, mulţi dintre savanţii sirieni din acea vreme, 
inclusiv teologi, au studiat medicina. Astfel că cea mai importantă autoritate 
în acest domeniu, Galen, care a scris un număr impresionant de tratate prin 
care argumentează că orice cunoştinţe de logică sunt necesare în studiul 
medicinei. În acest sens, Serghie din Reshayna considera că filosofia şi toate 
ştiinţele sunt de neînţeles dacă nu ai o bază de noţiuni logice.6 

Istoria traducerii lucrării Analitica Prima în limba siriacă a fost 
determinată de poziţia pe care au avut-o savanţii vremii faţă de cărţile ce 
constituiau Organonul lui Aristotel şi de importanţa pe care considerau că o 
au în cadrul acestui corpus de lucrări. Se pare că corpusul de lucrări care 
considerau că sunt destul de importante spre a fi traduse în limba siriacă şi a 
fi incorporate în Organonul siriac a fluctuat de-a lungul timpului. De 
asemenea, nu de puţine ori Organonul siriac cuprindea pe lângă lucrările lui 
Aristotel şi Isagoga lui Porfirie şi cărţile Retorica şi Poetica a lui Aristotel.  

Cea mai importantă delimitare a lucrărilor ce sunt cuprinse în 
Organon este împărţită în două: pe de o parte avem Organonul mic care 
cuprinde 4 părţi – Isagoga, Categoriile, Despre interpretare şi anumite părţi 
din Analitica Primă, iar pe de altă parte avem Organonul mare ce cuprinde 
nouă cărţi, şi anume, pe lângă cele patru, celelalte cărţi din Analitica Primă: 
Analitica Posterioară, Topica, Negaţiile sofistice, Retorica şi Poetica.7  

Având în vedere importanţa pe care o dădeau logicii în studiul 
medicinii şi a teologiei, nu este o surpriză că operele aristotelice despre 
logică au fost primele traduse în limba siriacă. Astfel că în secolul al VIII-lea 

                         
5 S.P. BROCK,  A Brief Outline of Syriac Literature, Kottayam, 1997, p. 34. 
6 U. VAGELPOHL, The Prior Analytics…, p. 7. 
7 U. VAGELPOHL, The Prior Analytics…, p. 9. 
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literatura logică şi isagogică reprezenta cea mai mare parte din textele 
seculare ce au fost traduse din greacă în siriacă.  

Prima traducere a lucrării Analitica Prima împreună cu lucrarea 
Despre interpretare este asociată cu numele lui Probus din Antiohia şi 
datează de la începutul secolului al VI-lea. Activităţile acestuia în studiul 
logicii sunt atestate prin fragmentele pe care le avem din comentariile sale la 
lucrările Isagoga, Despre interpretare şi Analitica Prima.8 Traducerea pe 
care el ne-o oferă la lucrarea Analitica Prima nu cuprinde întreaga operă, ci 
se încheie odată cu cartea a VII-a, omiţând părţile în care textul venea în 
contradicţie cu credinţa creştină. Acest fenomen nu era unul străin, căci 
autorităţile creştine după ce religia creştină a devenit religie de stat au 
reformat modul în care logica era predată la Alexandria, prin restricţia şi 
scoaterea din studiul logicii a părţilor ce ar fi venit în contradicţie cu 
credinţa creştină. Însă textele logice ce rămâneau nu erau interzise, dar 
trebuiau studiate în spaţiul privat.  

Practica de a restrânge studiul Organonului se pare că a continuat şi 
în primele veacuri ale transmiterii logicii în spaţiul arab. Astfel că autorul 
unui tratat de logică în limba arabă ce cuprindea o parafrază a Logicii 
aristotelice atribuit scriitorului persan ibn al-Muqaffa se încheie de 
asemenea după cartea a VII-a. În ciuda faptului că cultura siriacă începuse 
să se elinizeze mai existau încă teologi care au continuat să susţină că logica 
nu poate fi folosită ca o unealtă în înţelegerea teologiei. Din această cauză 
nu este o surpriză că cei mai mulţi dintre translatori şi-au aţintit atenţia doar 
asupra Organonului mic.  

În transmiterea filosofiei aristoteliene în lumea siriacă, Serghie din 
Reshayna a jucat un rol important şi în calitate de traducător şi de 
comentator al operelor lui Aristotel. Studiile pe care le-a făcut la Alexandria 
l-au adus în contact direct cu cei ce predau medicina şi filosofia în această 
şcoală; rolul său crucial pe care l-a jucat în traducerea şi transmiterea 
gândirii eline greceşti în lumea siro-arabă se poate vedea din faptul că 
operele sale legate de Galen şi Aristotel au fost studiate şi la mult timp după 
moartea sa. În afară de traducerile pe care le-a făcut la cărţile Isagoga şi 
Categoriile; el şi-a adus contribuţia la studiul logicii şi printr-o lucrare 
originală în care detalia în şapte volume principiile logice aristoteliene, şi 
printr-un tratat în care arăta legătura dintre Analitica Prima a lui Aristotel şi 
celelalte lucrări ale aceluiaşi filosof.9  

Importanţa Logicii a lui Aristotel şi a lucrării Analitica Prima în 

                         
8 cf. cu A. BAUMSTARK, Geschichte der syrischen Literatur, Bonn, 1922, p. 123 în  U. 
VAGELPOHL, The Prior Analytics…, p. 9. 
9 D. GUTAS, Greek Thought, Arabic Culture – the Graeco-Arabic Translation Movement 
in Bagdad and Early Abassid Society (2nd-4th / 5th-10th centuries), Ed. Routledge, 1998 p. 22. 
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particular a condus la producerea de numeroase studii şi comentarii. 
Filosoful iacobit Sever Sebokht din Qinnasrin, un important centru de 
predare a filosofiei, a scris un tratat despre silogism ce ne parvine prin mai 
multe manuscrise. De asemenea numele lui este asociat cu o traducere 
siriacă a lucrării persane Introducere în studiul logicii, lucrare alcătuită de 
teologul şi filosoful persan Paul Persanul, care a trăit la mijlocul secolului al 
VI-lea. Comentariul complet la lucrarea Analitica Prima a patriarhului 
nestorian Henanisu, din păcate, s-a pierdut de-a lungul timpului.10  

Traducerea părţii din Organon a continuat a fi o activitate specifică 
grupurilor de învăţaţi sirieni. Iacob din Edessa, un traducător şi teolog 
iacobit, este creditat cu traducerea a două cărţi: Categoriile şi Analitica 
Prima.11 Iacob este profesorul unui alt traducător important sirian, George, 
episcopul arabilor. Acesta a tradus şi a comentat lucrările: Categoriile, 
Despre interpretare şi Analitica Prima. Lucrările sale au fost lăudate de 
comentatorii ce au urmat pentru faptul că el a reuşit să-l traducă pe Aristotel 
în siriacă nu în mod mecanic ci traducând cu mare atenţie fiecare termen 
conform cu contextul în care se afla.12  

Unele din lucrările pe care le-am amintit există încă în manuscris, 
însă despre altele nu avem date decât din literatura secundară. Traducerile 
siriene ale Analiticei Prima pe care le avem astăzi aparţin creştinului iacobit 
Atanasie II din Balad, un student al lui Sever Sebokht şi lui Teofil din 
Edessa, un astrolog ce a activat în serviciul califului al-Mahdi.13  

Hunayn ibn Ishaq şi fiul său, Ishaq ibn Hunayn, sunt cei care au 
alcătuit ultimele traduceri în limba siriacă a lucrării Analitica Primă, 
traduceri pe care le-au efectuat în timp ce traducerile din greacă în arabă 
luaseră deja amploare.  

  
Tradiţia arabă 
Noile traduceri în siriacă ale Organonului făcute sub directa 

supraveghere a lui Hunayn ibn Ishaq şi a colaboratorilor săi reprezintă un 
pas preliminar spre traducerile în limba arabă. Cu ajutorul fiului său Ishaq 
ibn Hunayn şi a traducătorilor Abu Uthman al-Dimasqi şi Ibrahim ibn Abd 
Allah al-Katib, Hunayn a tradus în limba arabă întregul Organon exceptând 
Analitica Posterioară şi Poetica. Această lucrare a fost elaborată a două 
generaţii (circa 840-900) şi s-a încheiat după moartea lui Hunayn.14  

Motivaţia acestui proiect precum şi traducerea Organonului şi a altor 
                         
10 D. GUTAS, Greek Though …., p. 23. 
11 Wright, Istoria literaturii creştine siriace, traducere de Remus Rus, Ed. Diogene, 1996, 
p. 101-104. 
12 WRIGHT, Istoria literaturii …., p. 107. 
13 WRIGHT, Istoria literaturii …, p. 106. 
14 GUTAS, Greek Though …, p. 25. 
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lucrări seculare provine din tradiţia siriacă de traducere ce exista deja. 
Interesul autorităţilor islamice pentru medicină şi faptul că logica era 
socotită o cale prin care medicina era mai uşor de înţeles a condus la 
traduceri din operele logice. Medicii sirieni ce au fost principala sursă de 
informaţie în ceea ce priveşte medicina elină au transmis opinia lor în 
legătura cu legătura strânsă dintre medicină şi logică şi arabilor care le-au 
cerut să traducă tratatele de medicină şi logică.  

Traducerea Analiticii Prima a avut un impact în toate domeniile de 
studiu din lumea arabă. Sistemul de silogisme pe care Aristotel îl prezintă în 
Analitica Primă nu numai că ajută la studiul ştiinţelor „noi”, dar şi oferă un 
model de argumentare ce era necesar în cadrul studiului teologiei islamice 
de asemenea. Odată ce materialul ştiinţific a fost la îndemâna savanţilor, 
legătura strânsă dintre traduceri şi cercetări a dus la nevoia de a avea şi alte 
texte în traducere.  

Traducerea unei alte lucrări de logică aristoteliană, Topica, scoate în 
evidenţă importanţa factorilor teologici şi politici ce au influenţat activităţile 
de traducere. Textul acestei lucrări ce a fost tradusă în a doua parte a 
secolului al VIII-lea în limba arabă a fost folosit pentru a avea cunoştinţe de 
argumentare ce puteau fi uzitate în cadrul dezbaterilor teologice dintre 
musulmani pe de-o parte, şi creştini de diferite denominaţiuni, pe de altă 
parte. Din punct de vedere politic conducătorii abasizi doreau să-şi 
legitimeze venirea lor la putere. Pe de o parte, prin lucrările ce au fost 
traduse au încercat să-şi întărească puterea în faţa puterilor tradiţionale, dar 
şi în faţa inamicilor externi.15  

După cum vedem, traducerile din câmpul logicii au fost efectuate 
pentru diferite motive: avem odată motivele ştiinţifice, iar mai apoi avem 
motivele politice şi teologice. Odată ce activităţile de traducere au început 
ele au fost întărite şi promovate de nevoia de a avea cât mai multe şi cât mai 
bune traduceri ce puteau servi diferitelor scopuri ale savanţilor şi învăţaţilor 
din acea vreme.  

Traducerile pe care le avem în limba arabă la Analitica Prima sunt 
următoarele: una anonimă şi una aparţinând traducătorului creştin ortodox 
Yahya ibn al-Bitriq, din limba greacă – aparţinând cercului de translatori ce 
au lucrat cu filosoful al-Kindi. Stilul acestor traduceri iniţiale în lumea arabă 
a fost unul literal şi a fost amplu criticat de către Hunayn în lucrarea sa 
Scrisoarea. Textele mai vechi, care erau inadecvate au fost înlocuite cu alte 
traduceri sau, precum s-a întâmplat cu traducerea lucrării Negaţiile sofistice 
a lui ibn Naimah al-Himsi, revizuite de către membrii şcolii lui Hunayn.16  

Cu puţin timp înainte ca Organonul mic să fie tradus, faimosul 

                         
15 GUTAS, Greek Though …, p. 61-68. 
16 VAGELPOHL, The Prior Analytics…, p. 23. 
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filosof ibn al-Muqaffa a alcătuit o scurtă introducere la cele patru cărţi. 
Această lucrare prezintă lucrările despre logică ce au fost elaborate până 
atunci. Totodată ne prezintă câteva din traducerile iniţiale ale lucrării 
Analitica Prima; precum şi că primele trei cărţi din Organon: Categoriile, 
Despre interpretare şi Analitica Prima au fost traduse de Abu Nuh, un 
colaborator al patriarhului nestorian Timotei I; iar lucrarea Topica a fost 
tradusă de către Salm din Harran, conducător al „Casei Înţelepciunii”.17 

Abia la începutul secolului al IX-lea traducerile au devenit 
sistematice şi au condus la ceea ce noi astăzi numim mişcarea de traducere 
greco-arabă. În jurul anului 840, şase din cele şapte lucrări ale Organonului 
erau accesibile în traducere (se pare că doar lucrarea Analitica Posterioară 
era singura care lipsea).  

 
Concluzii 
Transmiterea lucrării Analitica prima a lui Aristotel a fost transmisă 

în spaţiul arabo-siriac în principal prin intermediul creştinilor nestorieni. 
Astfel în decursul a şase secole întregul corpus de lucrări cuprinse în 
Organonul lui Aristotel era accesibil în limba siriacă şi în limba arabă. În 
ciuda diferitelor probleme de stil sau de traducere această muncă a dus la 
transmiterea logicii aristoteliene în lumea arabo-islamică şi prin intermediul 
acesteia în lumea europeană a Evului Mediu. 

Prin transmiterea logicii lui Aristotel în spaţiul islamic s-au creat de 
asemenea premisele unui dialog inter-religios care nu putea avea loc înainte 
de aceasta din cauză că islamicii nu aveau încă la îndemână uneltele prin 
care ar fi putut să intre în dezbateri cu creştinii bizantini ce se puteau folosi 
oricând şi de vasta cultură elină.  
 

Abstract: Analitica Prima in the Syriac and Arabic Tradition  
In this historical article, we analyze the impact of the Aristotle opera, 
specifically with his work Analtica prima. Firstly, we speak about the 
activity of translation in the Syriac world. We mention the most important 
translators within the well-known school from Edessa. Secondly, we present 
the same topic within the Arabic world and tradition. Our conclusion is that 
by transmitting Aristotle’s logic to Islamic space, there were created the 
premises of an inter-religious dialogue that could not have taken place 
before it. 

                         
17 VAGELPOHL, The Prior Analytics…, p. 25. 
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Misiune şi pastoraţie prin ucenicie sau prin cateheză? 
Istorie, provocări şi soluţii 
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Introducere 
Dinamica misionară a Bisericii Ortodoxe trebuie susţinută de 

redescoperirea unor principii de misiune care au avut un rol important în 
răspândirea creştinismului în perioada de început şi nu numai.  Din 
nefericire, din punct de vedere practic, după libertatea obţinută după ieşirea 
din comunism, pentru contextul din România, principiile misionare 
practicate s-au rezumat la pastoraţia de duminică şi din biserică. În 
asemenea circumstanţe, activitatea misionară şi pastorală2 a Bisericii 
Ortodoxe ar trebui să fie susţinută printr-o practică a uceniciei, care are o 
bază biblică, aşa cum vom vedea în rândurile de mai jos, şi împlinită de 
darul botezului şi de cateheza continuă.    

Pentru examinarea principiului de misiune/pastoraţie care are la bază 
ucenicia, şi nu teoria predată doar didactic, am fost influenţat de două 
remarci de luat în seamă. Prima dintre ele a fost făcută de către Arhid. Prof. 
Dr. Ioan Ică jr. într-o conferinţă disponibilă online,3 anume că la o primă 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă.  
2 Termenii misiune şi pastoraţie sunt folosiţi adesea împreună în expresia „pastoral-misionar” 
sau „misionar-pastoral”. Există teologi care vorbesc despre o diferenţă clară între cei doi 
termeni, considerând că atunci când facem misiune îi avem în vedere pe cei care nu fac 
parte din Biserica Ortodoxă (cu precădere cei nebotezaţi), iar pentru cei deja botezaţi în 
Biserica Ortodoxă ar trebui să facem pastoraţie. Ar exista, aşadar, o contrazicere să vorbim 
despre misiune la cei deja botezaţi. Pentru a evita această confuzie, Pr. Bria vorbeşte despre 
misiune internă (echivalentă cu pastoraţia) şi despre misiune externă (a se vedea ION BRIA 
ed., Go Forth in Peace. Orthodox Perspectives on Mission, WCC Publications, Geneva, 
1986, p. 42-46, p. 56-63). Personal, consider că atunci când vorbim despre pastoraţie, nu 
greşim dacă o numim şi misiune. Orice act al Bisericii este misionar, indiferent către cine se 
adresează. Dar trebuie să fim foarte atenţi că atunci când vorbim despre deschiderea către 
cei nebotezaţi, nicidecum acest act nu-l putem numi pastoraţie. În acelaşi timp, dacă primim 
diferenţa dintre misiune internă şi externă, vom realiza că din cauza situaţiei istorice, 
Biserica Ortodoxă a întâmpinat dificultăţi pentru împlinirea acestei dimensiuni, însă este 
drept că nici după aceste momente (perioade) critice nu ne-am schimbat prea mult 
atitudinea în privinţa misiunii (externe).          
3 Conferinţa poate fi audiată accesând următorul link: https://www.youtube.com/ 
watch?v=E6uFOoNtQRA (27.11.2016).  



243 

analiză, varianta românească a textului biblic de Matei 28, 19-20 suferă de o 
traducere greşită. Observaţia distinsului profesor se referea la verbul a 
învăţa, care este tradus şi folosit de două ori în mod nejustificat. A doua 
remarcă despre acest text a venit din partea renumitului misiolog, David 
Bosch, care în lucrarea sa în limba engleză, Transforming Mission, oferă o 
traducere a textului grecesc diferită de traducerea în limba română, care mi-a 
atras atenţia.4 Astfel, imboldul acestui studiu vine după o citire mai atentă a 
textului biblic din Evanghelia după Matei, care a fost şi este considerat baza 
biblică a misiunii Bisericii creştine sau, altfel spus, acest text conţine marea 
trimitere misionară: „Drept aceea, mergând învăţaţi toate neamurile, 
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le 
să păzească toate câte v-am poruncit. Iată Eu sunt cu voi până la sfârşitul 
veacurilor” (Matei 28, 19-20). Aşadar, după Înviere, Hristos pune început 
misiunii prin trimiterea la neamuri pe care o adresează Apostolilor şi 
ucenicilor Săi, trimitere care rămâne actuală în Biserica lui Hristos până la a 
doua Sa venire.  

Astfel, în următoarele pagini voi aduce lămuriri de traducere ale 
acestui text scripturistic din care se desprinde principiul misionar/pastoral 
prin ucenicie, continuat şi susţinut prin botezare şi cateheză. Apoi, voi trece 
printr-un scurt traseu istoric al instituţiei catehumenatului, voi explica cum 
se practică cateheza astăzi, precum şi în ce constă ucenicia aşa cum se 
deduce din Sfintele Evanghelii. Provocarea vine din partea situaţiei extrem 
de fragilă a misiunii/pastoraţiei în contextul contemporan, marcat de 
frământări spirituale, dar şi de o inconştienţă a celor implicaţi în procesul de 
dăruire şi primire a adevărului creştin. Pentru a-mi întări poziţia, voi face o 
prezentare succintă a ceea ce se petrece în jurul Sfintei Taine a Botezului. 
Evident, prezentarea problemelor va aduce şi va propune şi anumite soluţii 
care pot fi puse în practică.   

  
1. Textul de la Matei 28, 19-20: original, traduceri, interpretări 
În cadrul discuţiilor biblice, problema traducerilor ocupă un loc 

central. Atunci când se analizează Sfintele Scripturi, trebuie să fim 
conştienţi că un text tradus trădează sensul original, aşa cum afirmă şi 
dictonul italian traduttore tradittore. Teologiei biblice îi revine sarcina să 
analizeze textele originale şi să ofere o traducere updatată, mai ales din 
                         
4 DAVID J. BOSCH, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission, 
Orbis Books, Maryknoll, New York, 1991, p. 73-74. În acelaşi ton cu aceste două voci, 
poate fi considerat şi teologul Cristian Sonea, care tratează textul biblic de la Matei 28, 19-20. 
Atunci când am iniţiat acest studiu, încă nu consultasem lucrarea acestuia, însă direcţiile 
propuse mi-au fost utile. Detaliile complete despre această lucrare sunt următoarele: 
CRISTIAN SONEA, Apostolat şi Responsabilitate. O viziune teologică asupra misiunii 
laicatului, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, p. 46-54.     
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punct de vedere literar. La o primă analiză a textului propus (Matei 28, 19-20), 
putem observa, aşa cum am precizat în introducere, că în versiunea din 
limba română verbul a învăţa apare tradus de două ori. 

Pentru a realiza o analiză clară a versiunilor din limba română, din 
limba engleză şi mai ales din limba greacă, propunem redarea variantelor 
amintite şi anume:  

  
a) Versiunea grecească: „19 πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε 

πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ 
τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 20 διδάσκοντες αὐτοὺς 
τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν 
εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος”.5  

b) Versiunea englezească: „19 Go, therefore, and make disciples 
of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of 
the Son, and of the holy Spirit, 20 teaching them to observe all 
that I have commanded you. And behold, I am with you always, 
until the end of the age”.6  

c) Versiunea românească: „19 Drept aceea, mergând, învăţaţi 
toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh, 20 Învăţându-le să păzească toate câte v-am 
poruncit vouă. Şi iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la 
sfârşitul veacului”.7 

                         
5 Textul grecesc este disponibil online şi este preluat de la următoarea adresă de web: 
http://www.nestle-aland.com/en/read-na28-
online/text/bibeltext/lesen/stelle/50/280001/289999/ (15.11.2016).  
6 Versetele sunt preluate din Biblia în limba engleză, folosită de Biserica Catolică, şi care 
poate fi accesată online: http://www.vatican.va/archive/ENG0839/__PW1.HTM#-3C1 
(16.11.2016). Mai mult decât atât,  am observat că există diverse traduceri în engleză care 
folosesc verbul a învăţa de două ori, exact ca în varianta românească: „19 Go ye therefore, 
and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the 
Holy Ghost: 20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: 
and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen” 
(http://www.kingjamesbibleonline.org/Matthew-Chapter-28/) (15.11.2016).    
7 Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea 
Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului 
Sinod, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2005. Pentru varianta românească, am avut acces şi la alte 
traduceri, cum ar fi: „19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. 20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am 
poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Biblia sau 
Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament cu Trimiteri, traducerea Dumitru 
Cornilescu, revizuită ortografic, Asociaţia Biblică Română „Casa Bibliei”, Bucureşti, 2010) 
şi „19 Drept urmare, atunci când mergeţi faceţi învăţăcei toate neamurile păgâne, 
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 20 învăţându-i să păzească 
toate câte v-am poruncit vouă. Şi iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul 
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După expunerea celor trei versiuni, una originală şi două de 

traducere, cred că putem să mergem mai departe cu analiza şi să evidenţiem 
două aspecte foarte importante.  

Prima remarcă, referitoare la traducere, ar fi că în varianta originală 
din limba greacă, autorul biblic nu a folosit de două ori verbul διδάσκω,8 ci 
dimpotrivă, foloseşte un alt verb şi anume μαθητεύω.9 Între cele două verbe 
se găseşte un al treilea, şi anume βαπτίζω.10 Dacă ţinem cont de acest fapt, 
atunci nicidecum nu am putea să traducem şi să folosim verbul a învăţa de 
două ori în text.11 Dacă intenţia autorului evanghelic era să vorbească despre 
activitatea învăţătorească, de catehizare, nu văd de ce nu ar fi folosit acelaşi 
verb pe care îl va aşeza în text imediat după formula baptismală trinitară. 
Aşa cum teologul Cristian Sonea a definit deja, o traducere mult mai reuşită 
ar fi următoarea: „faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i [...], 
învăţându-i”,12 care schimbă cu mult sensul traducerii iniţiale,13 dar care 
respectă textul original şi dă acelaşi sens ca în varianta din limba engleză. 

                                                               
veacului!” (Diacon IOAN I. ICĂ jr., Canonul Ortodoxiei I. Canonul Apostolic al primelor 
secole, Ed. Deisis/Stavropoleos, Sibiu, 2008, p. 331-332). Am avut acces şi la varianta 
tradusă de către Mitropolitul Bartolomeu Anania, însă acesta reiterează traducerea Bibliei 
Sinodale (textul poate fi accesat online la următoarea adresă: 
http://www.dervent.ro/biblia.php (21.11.2016)).       
8 διδάσκοντες - verb, participiu prezent activ. Sensul verbului este de a învăţa. A se vedea: 
G.W.H. LAMPE ed., A Patristic Greek Lexicon, Publisher The Clarendon Press, Oxford, 
1961, p. 365.   
9 μαθητε�σατε - verb, aorist Imperativ activ. Foarte adevărat este faptul că atunci când 
traduce în engleză verbul μαθητεύω editorul Lampe oferă două sensuri ale acestuia ca verb 
tranzitiv, anume primul este acela de a învăţa (instruct, teach) şi al doilea de a face ucenici 
(make disciples). Însă şi mai interesant este că la cel de-al doilea sens, editorul oferă 
imediat un exemplu, mai exact continuarea versetului biblic: „μ. πάντα τὰ ἔθνη” (G.W.H. 
LAMPE ed., op.cit., p. 820). Aceiaşi indicaţie se găseşte şi în lexiconul editat de către 
HENRY GEORGE LIDDELL şi ROBERT SCOTT, A Greek-English Lexicon, Publisher 
Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 1072: „II. trans., make a disciple of instruct, πάντα τὰ 
ἔθνη Ev. Matt. 28, 19”.         
10 βαπτίζοντες - verb, participiu prezent activ. Acest verb s-a tradus direct în română cu a 
boteza, deşi mult mai potrivit ar fi acela de a cufunda sau a afunda, a plonja (în apă). Dacă 
am fi vorbit despre Sf. Afundare, nu am mai fi avut dilema cu practica botezului prin 
stropire, care e altfel o contrazicere în termeni. Pentru mai multe lămuriri, a se vedea: 
G.W.H. LAMPE ed., op.cit., p. 283-284.     
11 Pentru teologia românească, textul tradus ca atare cu termenul a învăţa este unul deja 
bine statornicit, deşi se pare că traducerea este una simplistă. De exemplu, lucrarea Pr. prof. 
dr. VASILE GORDON, Mergând, învăţaţi...Predici pentru toate duminicile şi sărbătorile 
de peste an, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2006, poartă în mod clar amprenta acestei traduceri.  
12 CRISTIAN SONEA, op.cit., p. 48-49.    
13 A se vedea nota 6.  
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Cu această remarcă esenţială ajungem la cea de-a doua, anume interpretarea 
textului.14 

În varianta obişnuită avem ca schemă misionară formula învăţaţi-
botezaţi-învăţaţi (teach-baptise-teach),15 dar conform cu noua interpretare, 
ajungem la o formulă diferită şi anume: faceţi ucenici-botezaţi-învăţaţi. Aici 
sunt propuse două variante de interpretare, care însă nu se contrazic una pe 
alta. Prima dintre ele poate fi înţeleasă în felul următor: verbul principal al 
întregului text este μαθητεύσατε care centrează acţiunea în jurul său. Altfel 
spus, imperativul acesta faceţi ucenici! devine scopul prim al activităţii 
misionare. Acţiunile de a boteza şi de a învăţa (a catehiza) se subordonează 
acţiunii de a face ucenici. A doua variantă de interpretare consistă în a 
înţelege ca împlinită acţiunea de a face ucenici doar atunci când este 
susţinută de taina botezului şi de activitatea de catehizare, de instruire. 
Ucenicul este acela care este botezat şi totodată instruit. Fără îndoială că 
ambele variante sunt de acceptat şi pot fi unite într-o singură variantă, care 
ţine cont la aceeaşi intensitate de toate cele trei acţiuni, fără a nu pierde 
niciuna dintre ele. Ce ar însemna să fi botezat, dar fără să fi un ucenic 
catehizat? Cred că răspunsul nu este greu de dat.   

Dacă ţinem cont de textul original, vom observa că ordinea verbelor 
deja analizate nu este la întâmplare. Putem vorbi oare de botez înainte de a 
instrui pe cineva sau mai mult decât atât, poate fi cineva botezat înainte de a 
deveni ucenic? Aceste întrebări pot fi lămurite dacă analizăm cum anume au 
fost interpretate în partea de început a creştinismului.  O incursiune în istorie 
ne va ajuta să înţelegem cum anume ar trebui să folosim noi aceste indicaţii 
în activitatea noastră pastoral-misionară. În secţiunea următoare vom vorbi 
despre instituţia catehumenatului, despre cum se practică cateheza astăzi, 
dar şi despre calitatea de a fi ucenic al lui Hristos, evident, fără a avea 
pretenţia de a epuiza subiectul, ci doar de a trasa anumite puncte care ne vor 
fi de ajutor să înţelegem partea a treia a studiului propus.    

  
2. Istoria catehumenatului. Cateheza astăzi şi ucenicia în Hristos   
Istoria catehumenatului. Încă de la început trebuie spus că, din 

punct de vedere al textului biblic din Evanghelia după Matei, definirea 
Apostolilor ca ucenici ai lui Hristos este o temă care revine insistent.16 Nu e 
                         
14 Prima intuiţie a fost să văd cum a interpretat Sfântul Ioan Gură de Aur acest text, dar 
surprinderea a fost mare să văd că nu tratează decât superficial acest text, iar redarea 
textului biblic din greacă păstrează în limba română traducerea din Biblia sinodală. A se 
vedea: Sf. IOAN GURĂ DE AUR, Omilii la Matei, PSB 23, traducere, introducere, indici 
şi note de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 1001-1002.  
15 Cf. ANDREW K. PFEIFFER, „To the font and from the font: Baptism and Mission”, în 
Lutheran Theological Journal 38:1 (2004), p. 29.   
16 A se vedea, de exemplu, textele biblice de la Matei 8, 18; 10, 1; 14, 26; 16, 24; 24, 3 ş.a.    
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de mirare că Evanghelistul Matei încheie Evanghelia cu îndemnul principal 
de a face ucenici. Se pare că termenul de ucenic (mathetes) este folosit în 
acest text de nu mai puţin de 73 de ori.17 Surprinzător sau nu, chiar din 
perioada Sfinţilor Apostoli, accentul a căzut pe acţiunea de a boteza. În 
Faptele Apostolilor avem relatată cuvântarea Apostolului Petru care se 
împlineşte în botezarea imediată celor prezenţi: „Ei auzind acestea, au fost 
pătrunşi la inimă şi au zis către Petru şi ceilalţi apostoli: Bărbaţi fraţi, ce să 
facem? Iar Petru a zis către ei: Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în 
numele lui Iisus, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului 
Sfânt. (...) Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat, şi în ziua aceea 
s-au adăugat ca la trei mii de suflete” (Faptele Apostolilor 2, 37-38, 41). 
Însă nu trebuie uitat faptul că auditoriul lui Petru era la curent cu 
evenimentele despre Hristos cel înviat. Probabil mulţi din cei prezenţi 
avuseseră ocazia să-L întâlnească. Tocmai această lipsă, cunoştinţa despre 
faptele lui Hristos, va schimba paradigma de la a boteza la a catehiza, 
urmată de botez.18 Cu siguranţă motivele au fost multiple, însă cert este că 
deja din secolul al II-lea există mărturii că instituţia catehumenatului avea o 
formă stabilită. Ce presupunea acest model de misiune al Bisericii? Pe scurt 
spus, înainte de a accepta noi membrii, Părinţii Bisericii au stabilit că există 
motive întemeiate ca cineva să fie catehizat, instruit. Înainte de a primi 
Taina Sfântului Botez, persoana respectivă trebuia să se iniţieze în taina 
creştinismului, o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp.19 

                         
17 DAVID BOSCH, op.cit., p. 73.  
18 Istoricul ALAN KREIDER vorbeşte despre practica Sfinţilor Apostoli de a boteza fără a 
catehiza, spunând că la Cincizecime Petru nu a zis „pocăiţi-vă, să fiţi catehizaţi şi apoi să 
fiţi botezaţi” („repent, be catechized, and then be baptized”), ci a zis direct „pocăiţi-vă şi să 
se boteze fiecare dintre voi” (cf. FA 2, 38). Este adevărat acest fapt, doar că cei cărora se 
adresa Apostolul Petru aveau evenimentele despre Hristos proaspete în minte, la care se 
adaugă şi faptul că tradiţia iudaică din care proveneau aştepta un Mesia. Pentru mai multe 
detalii, a se vedea articolul acestuia: „Baptism, Catechism, and the Eclipse of Jesus’ 
Teaching in Early Christianity”, în The Mennonite Quarterly Review 17:1 (1998), p. 7-11.  
19 Există câteva lucrări clasice care vorbesc despre practica catehumenatului, traduse şi în 
limba română, cum ar fi: Învăţătură a celor Doisprezece Apostoli (Didahia), în Scrierile 
Părinţilor Apostolici, PSB 1, traducere, note şi indici de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1979, p. 28; SFÂNTUL IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOZOFUL, 
Apologia I, traducere şi note de Olimp. N. Căciulă, în Apologeţi de Limbă Greacă, PSB 2, 
traducere, introducere, note şi indice de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. prof. Olimp Căciulă, Pr. 
prof. D. Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1980, p. 66-71; TERTULIAN, Despre 
prescipţia contra ereticilor, în Apologeţi de Limbă Latină, PSB 3, traducere de Prof. 
Nicolae Chiţescu, Eliodor Constantinescu, Paul Papadopol şi Prof. David Popescu, Ed. 
IBMBOR, Bucureşti, 1981, p. 168-169; Sf. CHIRIL AL IERUSALIMULUI, Cateheze, 
traducere din limba greacă şi note de Pr. prof. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 
2003. De asemenea, a se vedea şi lucrarea Pr. prof. dr. IOAN G. COMAN, Patrologie, vol. 
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Etimologic vorbind, catehumen (grecescul κατηχούμενος) îşi are 
rădăcina în verbul κατηχέω20 care se poate traduce cu mai multe sensuri cum 
ar fi  a învăţa, a instrui (în credinţa creştină)21 sau „a auzi cuvântarea 
cuiva”.22  

Că a existat o instituţie puternică a catehumenatului o putem 
argumenta şi cu structura Liturghiei bizantine folosite astăzi. Cum bine ştim, 
prima parte a Sfintei Liturghii mai este numită şi Liturghia Cuvântului sau a 
Catehumenilor.23 Este foarte evident din această rânduială că botezul în 
perioada secolului al IV-lea, numit secolul de aur al Bisericii, nu se făcea 
fără o catehizare temeinică. Paradoxal sau nu, se pare că începând cu secolul 
al VI-lea, poate chiar mai devreme, practica Bisericii va reveni la paradigma 
iniţială, adică la aceea de a boteza. Pentru a înţelege acest fapt, se cer 
lămurite anumite aspecte.  

Primul dintre ele se leagă de practica botezului copiilor sau mai bine 
zis a botezului la vârste foarte mici, care se pare că a avut un avânt foarte 
mare în această perioadă. Fără îndoială că practica aceasta este una biblică,24 
însă în perioada de început cei convertiţi erau deja la vârsta maturităţii şi 
astfel botezul adulţilor era unul majoritar. Tocmai acest raport se va 
modifica considerabil după primele secole de creştinism şi în  mod firesc 
Biserica va accentua botezul la vârste mici.25 Sau altfel spus, părinţii 

                                                               
III, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1988, p. 536-566, unde comentează succint cele 24 de 
cateheze al Sfântului Chiril.  
20 Exemplul clasic din Noul Testament pentru a stabili etimologia termenilor catehet, 
catehumen, cateheză şi catehetică este cel din Faptele Apostolilor 21, 21. A vedea şi 
varianta din limba greacă: „21 κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ 
Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα 
μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν”, text preluat de la adresa web: http://www.nestle-
aland.com/en/read-na28-online/text/bibeltext/lesen/stelle/54/210001/219999/ (25.11.2016).   
21 G.W.H. LAMPE ed., op. cit., p. 732-733.  
22 Ieromonah PETRU PRUTEANU, „Ectenia pentru catehumeni şi concedierea lor”, 
http://teologie.net/data/carte/PP-ectenie-catehumeni.pdf (25.11.2016).    
23 A se vedea Dumnezeiasca Liturghie a celui între sfinţi părintele nostru, Ioan Gură de Aur, 
Arhiepiscopul Constantinopolului, în Liturghier, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2012, p. 135-202. De 
asemenea, despre această împărţire a Sfintei Liturghii putem citi în cartea lui Părintelui 
ION BRIA, The Liturgy after the Liturgy. Mission and Witness from an Orthodox 
Perspective, WCC Publications, Geneva, 1996, p. 1-5. Există diferite păreri teologice 
referitoare la păstrarea sau renunţarea ecteniei pentru catehumeni. Ieromonahul Petru 
Pruteanu consideră că în situaţia actuală se poate renunţa la aceasta sau cel puţin 
reformularea ei, aducând ca argument că această categorie de oameni nu se mai află în 
biserică, şi ca atare Biserica nu ar trebui să practice un formalism liturgic. Pentru mai mult 
detalii, a se vedea articolul acestuia deja citat la nota 22.    
24 A se vedea FA 10, 45-48; 16, 14-15.  
25 A se vedea: JOHN WESTERHOFF, „Evangelism, Evangelization, and Catechesis”, în 
Interpretation 48:2 (1994), p. 159-160.  
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botezaţi deja au cerut ca pruncii lor să fie botezaţi, fapt acceptat şi practicat 
în Biserica primară. Cum bine ştim, în practica actuală, Taina Sfântului 
Botez se săvârşeşte, în condiţii normale, la vârsta de minim 40 de zile, cu 
excepţia cazurilor de boală. În această situaţie, cele două dimensiuni, a 
uceniciei şi a catehizării se mută sau ar trebui să se mute în mod natural 
după acţiunea de botezare. 

Al doilea aspect are în vedere că practicile catehumenatului nu au 
dispărut pur şi simplu. Există opinia că parte din ritualul de exorcizare şi 
rânduiala dinainte de botez au logica unei pregătiri catehumenale pentru a 
primi botezul.26 Sau putem fi de acord că această rânduială pre-baptismală 
făcea parte din rânduiala catehumenilor, parte care se va integra în rânduiala 
clasică a botezului.27  

În afară de botezul pruncilor, care rămâne practica Bisericii până 
astăzi, se întâlnesc şi cazuri în care numeroase persoane, deja la o vârstă 
matură, arată intenţia să fie botezaţi.28 Aceştia nu sunt familiarizaţi cu 
faptele lui Hristos, aşa cum erau cei de la cuvântarea lui Petru, amintită mai 

                         
26 „Although many of the liturgical usages of the ancient catechumenate – the scrutinies, 
the exorcisms – were incorporated in the rite of baptism, catechism itself disappeared” 
ALAN KREIDER, art.cit., p. 28.  
27 A se vedea: Ieromonah PETRU PRUTEANU, „Slujba Botezului şi riturile adiacente. 
Studiu istorico-liturgic şi propuneri asupra textului”, http://teologie.net/data/pdf/PP-studiu-
botez.pdf (26.11.2016).   
28 Din fericire, numeroase persoane care vin în contact cu tradiţia ortodoxă, doresc să 
devină membri ale Bisericii Ortodoxe. Ori cum poarta de intrare în Biserică rămâne 
botezul, demersul acestora trebuie susţinut. Problema apare în cazul celor care fac parte din 
alte biserici creştine, catolică sau protestante, care sunt rugaţi să primească din nou taina 
botezului, motivându-se că botezul primit în biserica lor nu a fost valid. Considerăm că sunt 
multe aspecte de dezbătut, dar pentru că studiul nostru nu are în vedere această problemă, 
nu putem decât afirma că nu există o practică unanimă a Bisericilor Ortodoxe despre cum 
se face primirea acestora în sânul Bisericii Ortodoxe, practicându-se fie Mirungerea, fie 
re-botezarea (de fapt, termenul re-botezare este unul forţat, deoarece botezul nu se repetă, 
ci doar atunci când primul botez nu este recunoscut ca fiind botez). A se vedea, pentru 
această problemă, următoarele studii/lucrări: VLASSIOS PHIDAS, „Baptism and 
Ecclesiology”, în The Ecumenical Review 54:1 (2002), p. 47; JOHN H. ERICKSON, „The 
Church in modern Orthodox thought: towards a baptismal ecclesiology”, în International 
Journal for the Study of Christian Church 11:2-3 (2011), p. 137-151; ION BRIA, 
„Widening the Ecclesiological Basis of the Ecumenical Fellowship”, în The Ecumenical 
Review 56:2 (2004), p. 209; NICOLAE MOŞOIU, „Towards a deeper understanding of the 
Ordo of the Holy Mysterion of Baptism”, în IOAN TULCAN et. al., Tradition and Dogma: 
What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays?, Ed. Universităţii Aurel 
Vlaicu, Arad, 2009, p. 153-202; DAVID PESTROIU, „Botezul – rod al propovăduirii 
Evangheliei, în opera Sf. Vasile cel Mare”, în Altarul Reîntregirii 16:1 (2011), p. 103-128; 
Prof. univ. dr. MIHAI VALENTIN VLADIMIRESCU, RADU COSMIN SĂVULESCU şi 
Lect. univ. dr. MIHAI IULIAN CONSTANTINESCU (coordonatori), Tainele Botezului şi 
Cununiei în Sfânta Scriptură, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012, p. 19-164.         
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sus, şi nici practica catehumenatului nu mai este prezentă în Biserică. Cu 
toate acestea, demersul acestora de a primi botezul creştin este susţinut 
oarecum de către Biserica Ortodoxă care este atentă să le fie oferită o 
minimă pregătire, prin însuşirea unor noţiuni de credinţă elementare. 
Evident, dacă comparăm disciplina catehumenilor cu ceea ce facem astăzi 
pentru botezarea unui adult, vom constata că există o diferenţă de atitudine 
şi de responsabilitate enormă.   

În acord cu cele deja discutate, putem spune că dimensiunea aceasta 
a uceniciei a fost mult împinsă către cele două acţiuni, care au jucat roluri 
diferite în decursul istoriei. În perioada Sfinţilor Apostoli botezarea rămânea 
centrală pentru misiune. În perioada cuprinsă între secolul al II-lea şi secolul 
al VI-lea instituţia catehumenatului va cunoaşte o înflorire puternică, ca mai 
apoi să se revină la practica iniţială, în care accentul cade pe botez. Din 
punct de vedere al practici prezente, nu cred că este greu să descifrăm care 
este atitudinea actuală, anume aceea de a boteza. Botezul copiilor rămâne 
practica asumată a Bisericii Ortodoxe în activitatea sa pastoral-misionară.  

Cateheza (gr. κατήχις). Oare ce înseamnă să faci cateheză azi în 
Biserica Ortodoxă? Putem vorbi despre o cultură a catehezei sau nu?29 Din 
nefericire, nu putem răspunde cu prea multe amănunte. Doar două sunt 
direcţiile care sunt oarecum stabile.  

Prima dintre ele o reprezintă includerea studiului catehezei în 
disciplinele cu tradiţie ale Teologiei, inclusă în programele didactice, unde 
disciplina se intitulează Catehetică Ortodoxă,30 şi instrucţia religioasă, pe 
care o numim ora de religie, predată în şcoli ca disciplină facultativă.  

A doua direcţie, care are legătură cu formarea preoţilor în cadrul 
facultăţilor de teologie, se leagă de faptul că fiecare biserică are prevăzut un 
program de cateheze. Totuşi, putem semnala că succesul acestor cateheze se 

                         
29 Trebuie spus că există o tendinţă de a defini cateheza doar prin prisma unei viziuni 
didactice, de predare, activitate care nu ar implica o relaţie personală şi directă cu cel care 
este educat sau instruit, ori această tendinţă este una destul de problematică. A se vedea în 
acest sens: Dr. LORRAINE S. DELUCA, „Catechesis: Making Disciples amidst the desert 
places”, în Catechist 37:4 (2004), p. 8, şi BENJAMIN D. ESPINOZA şi BeVERLY 
JOHNSON-MILLER, „Catechesis, developmental theory and a fresh vision for Christian 
education”, în Christian Education Journal 11:1 (2014), p. 17.   
30 Un manual cunoscut este cel scris de Pr. prof. dr. VASILE GORDON, Introducere în 
Catehetica Ortodoxă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2004. A se vedea cap. XI al acestei lucrări, 
care prezintă schiţe de planuri pentru cateheze, p. 188-224. În privinţa educaţiei religioase 
există opinii că nu ar trebui să confundăm cele două acte şi că ar fi mult mai corect dacă 
le-am trata separat. Pentru situaţia din contextul românesc, educaţia religioasă are însă un 
rol foarte important, mai ales că nu avem un proiect de catehizare mult mai bun decât ora 
de religie, care rămâne şi ea la rândul ei destul de firavă. A se vedea: GRAHAM M. 
ROSSITER, „The need for a „creative divorce” between catechesis and religious education 
in Catholic schools”, în Religious Education 77:1 (1982), p. 21-40.  
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reduce doar la spaţiul bisericii şi nu ajunge decât la cei care vin ei de 
bunăvoie la biserică. Acest procedeu de catehizare seamănă foarte mult cu 
ceea ce se întâmplă în jurul predicilor al căror conţinut pare de multe ori 
concentrat pentru cei care nu sunt prezenţi în biserică (mai ales predicile 
morale la care „se ceartă” tot enoriaşi care sunt în biserică). Preotul trebuie 
să devină „catehetul cateheţilor”, aşa cum remarca Pr. Bria: „Preotul, în 
calitate de catehet, se deosebeşte de la o cultură la alta, fiecare oferind 
posibilităţi deosebite. Dar el este, în toate cazurile, „catehetul cateheţilor”, 
adică, chiar atunci când alţii profesează pedagogia reală, el poartă 
răspunderea finală şi trebuie să impulsioneze şi să îndrume orientarea şi 
(cazul) unde să se pună accentul”.31  

Fără îndoială că am avea nevoie de a cultiva o cultură a catehezei, 
care ar trebui să se adreseze în special celor botezaţi, dar care nu înţeleg 
actele (liturgice mai ales) care se petrec în Biserică. Aici am putea vorbi 
chiar despre o re-evanghelizare a noastră (cf. papei Ioan Paul al II-lea), ori 
catehizarea şi evanghelizarea sunt acţiuni care se intersectează. Trebuie să 
recunoaştem că există creştini care aparţin de Biserică, dar nu cred sau cred 
într-un mod superficial (belonging without believing).32 Dacă vorbim despre 
o majoritate ortodoxă în România, nu cred că ar fi greşit dacă am situa acea 
majoritate, din nefericire, în cercul acestui grup de creştini. Oricum, mult 
mai problematic este grupul creştinilor care cred, dar nu aparţin de vreo 
comunitate anume (believing without belonging).33 În orice caz, scopul final 
al catehezei ar fi re-integrarea acestora în comunitatea vie a Bisericii, care ar 
consta în împărtăşirea conştientă cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos 
la Sfânta Liturghie.34  

Ucenicia. Conştient sau nu, latura uceniciei nu prezintă un element 
important, confundat de cele mai multe ori, cu cel de catehizare sau, în cele 
mai bune cazuri, împins în cadrul Tainei Spovedaniei, unde vorbim despre 
duhovnic şi ucenic. Cu alte cuvinte, dacă reducem formula misionară la cele 
două acţiuni - botezare şi catehizare - în practica actuală a Bisericii suferim, 
parţial sau total, de o viziune incompletă a perspectivei misionare şi 
pastorale. Pentru că am insistat pe modelul misionar de a face ucenici, 
                         
31 ION BRIA, Go Forth in Peace apud Pr. prof. dr. ION BRIA, Liturghia după Liturghie. O 
tipologie a misiunii apostolice şi mărturiei creştine azi, Ed. Athena, Bucureşti, 1996, p. 143.     
32 Pentru o perspectivă mult mai largă despre creştini ne-catehizaţi, a se vedea: RITO 
BARING, „A new approach to catechesis: involving students in catechetical education in 
the Philippines”, în International Studies in Catholic Education 2:2 (2010), p. 176-192.     
33 A se vedea şi următoarele articole: DAVID RAMEY, „Evangelism: its challenge to an 
American Catholic catechesis”, în Religious Education, 73:6 (1978), p. 686-693, şi 
CRÎNGAŞU IOAN-PAUL, „Conceptul de re-evanghelizare a Europei. Aspecte”, 
https://www.academia.edu/6760851/CONCEPTUL_DE_RE-
EVANGHELIZARE_A_EUROPEI._ASPECTE (27.11.2016).    
34 Cf. ANDREW K. PFEIFFER, art.cit., p. 33.   
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rămâne de datoria noastră să explicăm cum anume trebuie să înţelegem 
ucenicia astăzi.  

În legătură cu această dimensiune biblică aş vrea să redau cuvintele 
unui editor de revistă, anume Barry Brundell, care afirmă următoarele 
lucruri şi care ne confirmă interpretarea noastră a textului misionar mateian: 
„It is significant that Jesus did not tell us to go out and make instant 
converts...rather, he told us to ‘make disciples of all nations’. Discipleship is 
a process, a journey, a very subtle journey with many twists and turns, a 
journey that is very personal and particular to each individual. Making 
disciples, likewise, is a very subtle and relational task, more like education 
as contrasted with teaching pure and simple”.35  

Putem deduce de aici, în acord cu interpretarea textului de la Matei 
28, 19-20, că ucenicia este o parte importantă a misiunii. Am putea vorbi 
chiar despre o paradigmă a misiunii prin ucenicie.36 Dacă catehizarea poate 
fi înţeleasă mai mult ca instruire didactică, informaţională, ucenicia 
presupune o relaţie mult mai profundă, o relaţie de prietenie am putea spune. 
Ne aducem aminte că Evanghelistul Matei face un leitmotiv pentru calitatea 
de ucenic şi se pare că este singurul cuvânt folosit în Sfintele Evanghelii 
pentru a desemna pe cei care l-au urmat pe Iisus Hristos, Domnul şi 
Mântuitorul lumii.37 Evanghelistul Ioan relatează că Domnul nostru Hristos 
dă porunca iubirii aproapelui după care vom fi recunoscuţi ca ucenici ai Săi. 
Mai mult decât atât, Mântuitorul Hristos face această legătură dintre ucenicie 
şi prietenie prin iubire, care ar trebuie să definească relaţiile inter-umane: 
„Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. 
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună 
pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi ceea ce vă 
poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul 
său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl 
vi le-am făcut cunoscute” (Ioan 15, 12-15).  

Partea tristă a acestei dimensiuni rămâne următoarea realitate: ce se 
întâmplă cu cei păstoriţi când însuşi cel care îi păstoreşte nu a fost câştigat 
ca ucenic pentru Hristos şi pentru Biserica Sa?  

Pentru că, din nefericire, suntem într-o criză a prieteniilor (deşi avem 
mii de prieteni pe contul de socializare Facebook!!!), pentru a putea fi 
înţeleşi mult mai clar, parafrazând pe Evanghelistul Matei (care transpune 
cuvintele Mântuitorului Hristos) am putea să înţelegem acest îndemn de a 

                         
35 BARRY BRUNDELL MSC (ed.), „Make Disciples”, în Compass 42:2 (2008), p. 1.  
36 Dr. A. (JOS) DE KOCK, „Promising approaches to catechesis in church communities: 
towards a research framework”, în International Journal of Practical Theology, 16:2 
(2013), p. 186-189.  
37 DAVID BOSCH, op.cit., p. 73.   
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face ucenici cu cel de a face prieteni. Astăzi, dacă Mântuitorul ne-ar vorbi, 
ne-ar spune direct Faceţi-vă prieteni (ucenici), pe care să-i botezaţi şi să-i 
catehizaţi. Din punctul meu de vedere, practica noastră misionară prin botez 
nu are la bază ucenicia (prietenia) şi nici nu se continuă prin cateheză. Însă a 
boteza fără aceste două dimensiuni înseamnă, aşa cum bine remarca un 
preot într-o predică la botez, a sădi o floare frumoasă, dar de care nu se va 
mai ocupa nimeni după acel moment. Şi nu este greu de imaginat ce se va 
întâmpla cu acea floare.   

Pentru a exemplifica partea aceasta mai mult teoretică despre 
ucenicie, botez şi cateheză, în următoarea parte a studiului vom încerca să 
vorbim despre cum se face misiune şi pastoraţie astăzi în jurul Sfintei Taine 
a Botezului, să vedem dacă această atitudine este una care provoacă 
conştiinţa oamenilor şi dacă putem vorbi despre eventuale soluţii la 
problemele identificate.  

  
3. Taina iniţierii. Practici misionare sau demisionare actuale 
Aveam nevoie de o prezentare scurtă a interpretării biblice a misiunii 

creştine, cunoscută ca marea trimitere misionară din Evanghelia după Matei, 
dar şi să înţelegem cum anume această paradigmă misionară s-a schimbat în 
decursul istoriei. Astăzi, Taina Sfântului Botez rămâne pasul prim care 
trebuie făcut pentru a primi numele de creştin.38 În contextul tradiţiei 
ortodoxe, Taina Sfântului Botez rămâne, din punct de vedere teologic, 
poarta de intrare în Biserica lui Hristos.39 Însă putem constata că cele două 
perspective, cea teologică (bisericească) şi cea lumească, se află într-o 
tensiune permanentă. Altfel spus, conştient sau nu, atunci când se săvârşeşte 
Taina Sfântului Botez, cei care împlinesc această aleasă slujire, preoţii, şi 
familia pruncului care se aduce la botez, au adesea atitudini diferite cu 
privire la ce înseamnă acest moment. Vom încerca să schiţăm anumite 
probleme pe care le-am identificat în practica actuală şi să propunem 
posibile soluţii.   

O primă problemă importantă am identificat-o în metodologia 
pastoraţiei şi a misiunii (dacă o putem numi aşa) atunci când vorbim despre 
Taina Botezului, anume aceea că nu se au în vedere cele trei dimensiuni aşa 
cum le-am descris în prima parte a studiului. Evident că nu am putea vorbi, 
în cazul unui copil care se aduce să primească taina botezului, de ucenicie 
conştientă şi directă, însă nici practica botezare-catehizare nu are prea mult 
                         
38 Sunt conştient că există rugăciunea care se citeşte a opta zi de la naştere, atunci când se 
pune deja numele pruncului, dar acest început se va împlini în primirea Tainei Sfântului 
Botez, astfel că nu este greşit să considerăm acest moment al botezului ca fiind primul mare 
pas de realizat pentru a deveni creştin.  
39 A se vedea Învăţătură de Credinţă Creştină Ortodoxă, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000, 
p. 267-271.   
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succes. Considerăm că trebuie semnalat că în practica actuală această 
acţiune misionară se reduce în mod nefericit la prima parte, anume la cea de 
botezare. În această situaţie, preotul este cel care ar trebui să dea tonul, asta 
dacă vrem să vorbim de preoţi misionari şi nu de preoţi demisionari. 
Activitatea pastoral-misionară nu se reduce la a boteza, ci ar trebui susţinută 
dinainte printr-o ucenicie (a se citi prietenie!) a părinţilor sau chiar a naşilor, 
urmată printr-o activitate de catehizare a celui botezat.40 Ar fi prea trist să 
reducem pastoraţia doar la momentele liturgice şi doar în spaţiul bisericesc, 
momente problematice şi ele la rândul lor.41 A avea o perspectivă sau o 
viziune misionară şi pastorală înseamnă a susţine demersul respectivului 
prunc de a creşte în Hristos, indiferent de mijloacele care ne stau la 
dispoziţie şi de disponibilitatea sistemelor laice de a ne educa creştineşte 
copiii. Fără îndoială că prezenţa preotului în şcoală la catedră aduce şansa 
de a oferi o educaţie copiilor botezaţi. În cazul în care avem la catedră 
teologi instruiţi pentru această activitate - profesorii de religie -, preotul 
trebuie să rămână cel mai apropriat colaborator şi susţinător al acestuia. În 
cazuri contrarii, rezultatele nu sunt greu de imaginat.  

Am întâlnit cazuri de preoţi care susţin întâlnirea directă cu părinţii 
pruncului şi cu naşii acestuia înainte de momentul Tainei Botezului. Această 
întâlnire, pe lângă faptul că are rolul de a se cunoaşte faţă către faţă cei 
implicaţi, îşi propune să explice teologic şi liturgic momentele principale 
din slujba Botezului. Aici începe ucenicia (care poate continua) şi 
catehizarea (mai întâi a părinţilor şi prin ei şi a copilului).42 Din nefericire, 
modelul acesta l-am cunoscut în diaspora românească, unde posibilităţile de 
pastoraţie disponibile de acasă sunt destul de inaccesibile, dar totuşi, spre 
cinstea acestor preoţi, realizabile. Cu atât mai mult, preoţii din România (ne 
referim la cei care nu o fac deja) ar putea să practice acest procedeu 
misionar/pastoral. Aici trebuie să nu uităm că pastoraţia de la sat are acest 
atu al prezenţei preotului în mijlocul comunităţii, ceea ce uşurează cu mult 
întâlnirea faţă către faţă. Mai mult decât atât, întâlnirea dinainte de botez ar 
trebui să se facă în biserica comunităţii, care este un spaţiu catehetic prin 

                         
40 „Baptism without teaching can lead to poor discipleship. Poor discipleship can lead 
people to question the effectiveness of baptism or its centrality in discipleship” ANDREW 
K. PFEIFFER, art.cit., p. 28.  
41 A se vedea capitolul 5 Preotul Liturghisitor, din cartea Pr. lect. dr. DAVID PESTROIU, 
Liturghie şi Misiune, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2012, p. 80-104.   
42 Teologul ieromonah PETRU PRUTEANU propune ca soluţie un minim ciclu de cateheze 
baptismale pentru părinţii şi naşii pruncului, concretizat în 5 întâlniri faţă către faţă. Pentru 
mai multe detalii, a se vedea articolul acestuia: „Din modesta mea experienţă de catehizare 
baptismală”, http://www.teologie.net/2014/10/30/din-modesta-mea-experienta-de-catehizare-
baptismala/ (27.11.2016).  
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excelenţă.43 Ce se întâmplă cu pastoraţia în cazul parohiilor urbane? 
Evident, sfatul direct ar fi acela de a ieşi din biserică. Dacă la sat, omul ştie 
unde este biserica şi unde stă preotul, în schimb la oraş, există multe 
persoane care nu ştiu nici măcar de care biserică aparţin.  Cum ar trebui oare 
aceştia să fie informaţi? Dacă pastoraţia nu se mai face doar cu Molitfelnicul 
şi cu Ceaslovul, atunci devine de la sine înţeles că nici pastoraţia de la 
amvon nu mai e o soluţie de practicat, ci prezenţa cât mai frecventă în 
mijlocul comunităţii, la colţuri de străzi, în casele oamenilor ş.a.44   

O a doua problemă, care ar trebui să nu fie trecută cu vederea aşa 
uşor, rămâne şi momentul la care se face slujba botezului. Dacă nu am putea 
susţine o re-integrare a Tainei Botezului în interiorul Sfintei Liturghii, deşi 
ar fi de preferat,45 măcar trebuie spus foarte direct că botezurile de sâmbătă 
sunt în ton cu tendinţa individualistă/individualismului de a trata lucrurile în 
viaţă46 sau am putea să spunem direct că slujbele rupte de comunitate intră 
în fenomenul privatizării religiosului („religia propriului eu”).47 Unde este 
comunitatea în care se integrează pruncul atunci când este botezat? Fără 
îndoială că Taina Botezului poate fi săvârşită în orice moment, însă dacă 
vorbim atât de mult de Tradiţia Părinţilor, atunci să o şi punem în practică. 
Propunerea ca Taina Botezului să se săvârşească imediat după Liturghia de 
duminică (aceasta până la o revenire a săvârşirii botezului în cadrul Sfintei 
Liturghii), atunci când comunitatea este anunţată de primirea unui nou 

                         
43 Teologul greco-catolic, VOJTECH BOHAC, face o scurtă analiză a spaţiului bisericii 
bizantine şi o consideră locul potrivit pentru activitatea de catehizare: „The Byzantine 
tradition, as well as other Eastern tradition preserved in an unique way the priamte of the 
liturgy as the top of the Christian life, thus remaining completely faithful to the spirit of the 
Church of the Fathers, when the liturgy was a place, which gathered the catecheis and the 
religious education, where the Scriptures were announced and commented, where the 
Cathechumens were prepared for the baptism and the penitents were prepared for the 
reconciliation, which in the periods before the Pascha was conducted in a perfect harmony 
of symbols and instructions, and here had its place also the diakonia” „The Byzantine 
Church - a Space for Catechesis”, în E-Theologos 3:2 (2012), p. 156.  
44 De remarcat că în marea trimitere misionară, Hristos nu spune staţi în biserică, 
botezaţi....ci, dimpotrivă, misiunea presupune a ieşi în lume, a merge în mijlocul ei. Ori 
sedentarismul actual al pastoraţiei contravine în mod clar cu ceea ce Hristos ne-a îndemnat 
să facem. O Evanghelie (Vestea cea bună)  ne-vestită este o contradicţie în termeni.    
45 A se vedea în acest sens: Ieromonah PETRU PRUTEANU, „Liturghia baptismală. 
Schema rânduielii cu comentarii istorico-liturgice”, http://teologie.net/data/pdf/PP-
liturghia-baptismala.pdf (25.11.2016).  
46 A se vedea: Dr. A. (JOS) DE KOCK, art.cit., p. 179.   
47 Teologul catolic Robert Schreiter analizează raportarea omului postmodern la Biserică ca 
la o cofetărie de unde omul alege ce să creadă şi cum vrea el să relaţioneze cu religia 
(„cafeteria Catholic”), atitudine care, din nefericire, îl caracterizează şi pe creştinul-ortodox 
al timpului nostru (ROBERT SCHREITER, „Culture, Inculturation, and Catechesis”, în 
Catechist 35:1 (2001), p. 87).  
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membru, poate fi o minimă soluţie pastorală. Mai mult decât atât, cu ocazia 
următoarei Liturghii, preotul ar trebui să anunţe şi să prezinte comunităţii pe 
noul său membru. În mod normal, dacă familia cu pruncul botezat nu se 
regăsesc în viaţa comunităţii după acel moment, putem afirma fără ocolişuri 
că suntem demisionari, iar nicidecum misionari. 

O altă problemă, în continuarea celei de mai sus, rămâne însă şi 
practica de a boteza oriunde altundeva, dar nu la biserica de care aparţinem, 
din diverse motive. Fără îndoială că în atare cazuri, conştiinţa unei 
apartenenţe la viaţa unei comunităţi bisericeşti este ceva total necunoscut, o 
realitate netrăită. Din punct de vedere misionar şi pastoral, consider că acest 
gest nefiresc nu poate fi admis ca regulă generală. Aici se poate interveni 
destul de uşor, în condiţiile în care niciun preot nu ar accepta să boteze în 
afara ariei sale administrative (şi mai ales duhovniceşti!), mai ales când 
motivele sunt unele de poze şi nu de credinţă. 

Mă opresc aici cu enumerarea problemelor, care, din nefericire sunt 
mult mai multe.48 Am vrut să aduc în atenţie câteva lucruri importante, care, 
dacă le-am fi împlinit cu responsabilitate, nu ne-ar fi adus în momentul acesta 
de criză. Însă poate că această criză va aduce cu ea şi o nouă re-interpretare a 
rolului misionar şi pastoral al nostru, al tuturor care suntem botezaţi şi 
încercăm să trăim după cuvintele şi faptele lui Hristos.  

 
4. În loc de concluzii 
Acest studiu a fost conceput în trei părţi, care sunt în legătură una cu 

alta. Astfel, în prima parte am demonstrat că ucenicia reprezintă un îndemn 
al Mântuitorului Hristos, consemnat în Evanghelia după Matei. Paradigma 
biblică misionară de care ne putem folosi este aceasta: întâi facem ucenici, 
care primesc apoi darul botezului şi sunt îndrumaţi (catehizaţi) în acest drum 
al creşterii în Hristos început la botez. Ori deficienţa traducerii clasice a 
textului mateian analizat era că nu surprindea această dimensiune a 
uceniciei. În a doua parte, am vorbit despre practica catehumenatului în 
Biserica primelor secole şi am explicat de ce Biserica a acceptat practica 
centrată pe botez, apoi am analizat critic cum se face cateheza astăzi şi care 
sunt problemele în jurul catehizări. Am explicat şi faptul că ucenicia 
Apostolilor lângă Hristos a culminat cu a deveni prieteni ai Acestuia, 
exemplu pe care trebuie să-l urmăm şi noi în activitatea misionar-pastorală. 
Dacă omul nu devine ucenic (prieten) al lui Hristos, atunci botezul nu va 
                         
48 Din cauza spaţiului, m-am rezumat la doar trei mari probleme, însă cu uşurinţă aş putea 
să enumăr multe altele, cum ar fi: problema naşilor, care sunt aleşi pe motive de card şi nu 
de cord (cf. Pr. Constantin Necula) dar acceptaţi de Biserică ca garanţi ai creşterii în 
credinţa ortodoxă a copilului botezat, problema petrecerii de după botez, care a devenit pe 
nesimţite partea cea mai importantă a evenimentului, problema respectului de a participa la 
o slujbă liturgică într-o ţinută decentă şi nicidecum de paradă vestimentară ş.a.    
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aduce nimic nou în viaţa acestuia. Paradoxal, după botez (mă gândesc aici la 
familia pruncului adus la botez), viaţa continuă în acelaşi ritm de risipire 
duhovnicească, în care grijile şi activităţile acestei lumii sunt centrul vieţii 
noastre. În ultima parte a studiului, vorbind despre Taina Botezului, am 
identificat şi am propus anumite soluţii pastorale care se impun.   

Un ultim gând ar fi răspunsul la întrebarea propusă în titlul acestui 
studiu. Misiunea şi pastoraţia pentru Hristos nu înseamnă o alegere între 
ucenicie sau cateheză, ci dimpotrivă acestea două trebuie să se împletească 
cu darul Sfintei Taine a Botezului. Un om al lui Hristos trebuie să aibă 
aceste trei calităţi esenţiale, anume să fie ucenic, botezat şi catehizat. 
 
Abstract: Mission and Pastoral Care Through Discipleship or 
Catechesis? History, Challenges and Solutions 
In the Romanian Orthodox theology, the words mission and pastoral care 
are used very often in a mixed way. Nevertheless, there are some differences 
between them and we explain why. In the main part of our article, we 
demonstrate that the biblical verse regarding the great commandment for 
mission was translated in a wrong way and it gave a different paradigm for 
mission. In the second part, we speak about catechesis and catechumenate at 
the beginning of the Church and about the present situation regarding these 
activities. In the last part, we analyze what happens around the Holy 
Sacrament of Baptism when we speak about mission or pastoral care. In 
consequences, this article presents some conclusions which can be applied 
in the life and activity of the Romanian Orthodox Church. 
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Viaţa ca dar de la Dumnezeu 
Un argument împotriva eutanasiei1 

 
 

Drd. SORIN GRIGORE VULCĂNESCU2 
  

Cuvinte cheie: eutanasia, viaţa umană, Dumnezeu, dar, sfinţenie  
Keywords: euthanasia, human life, God, gift, sanctity 

 
Introducere 
În ultimele decenii, eutanasia şi suicidul asistat medical (SAM) au 

fost teme intens dezbătute atât în domeniul academic, cât şi în cel politic sau 
legislativ. Învăţătura creştină despre viaţă ca dar de la Dumnezeu este 
menţionată în studiile de bioetică despre avort, eutanasie, tratamentul faţă de 
persoanele cu handicap, război sau pedeapsa capitală. În primul rând, 
intenţia noastră este aceea de a contura un cadru comun de dezbatere pe 
tema eutanasiei, mizând mai degrabă pe evidenţa diversităţii aşa numitor 
„filozofii ale vieţii”, decât pe înşiruirea unor argumente abstracte. Indiferent 
de cadrele religios, cultural sau social cărora le aparţine, fiecare persoană îşi 
stabileşte propria filozofie despre viaţă, prin cugetările şi faptele sale. În 
timp ce unii oameni apreciază sensul vieţii legat numai de realităţile vieţii 
pământeşti, alţii se străduiesc pentru fericirea vieţii veşnice. În al doilea 
rând, în studiul de faţă vom încerca să construim şi să consolidăm un 
argument etico-religios pentru susţinerea vieţii sau un contraargument faţă 
de eutanasie. Vom încerca să argumentăm poziţia noastră pentru cultura 
vieţii sau opoziţia faţă de cultura morţii, pe baza credinţei că viaţa este un 
dar dumnezeiesc ce trebuie apărat de orice acţiune şi/sau inacţiune ce nu 
respectă statutul sacru al acesteia.  

 
Precizări terminologice necesare 
Termenul eutanasie provine din limba greacă veche de la εὐθανασία 

ce se traduce prin moarte bună, moarte uşoară. În antichitate acest cuvânt 
nu implica o acţiune de scurtare sau luare a vieţii, ci se referea la starea 
mentală sau spirituală a unei persoane în momentul dinaintea morţii. 
Eutanasia era o modalitate de a muri, nu un act prin care se provoca 
intenţionat moartea unei persoane, deci nu a fost identificată cu uciderea. 
Termenul a primit un înţeles special în societăţile contemporane, astfel că 
această practică s-a metamorfozat din moartea în linişte, în care persoana era 

                         
1 Studiul prezent face parte din teza de doctorat - Eutanasia. O abordare moral-teologică -, 
sub coordonarea Pr. prof. dr. Vasile Răducă, care a dat şi avizul pentru publicare. 
2 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. 
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împăcată cu sinele şi cu Dumnezeu, în grăbirea morţii ca remediu 
terapeutic.  

Eutanasia este definită, cu mici diferenţe, drept procedura medicală 
prin care un medic încheie, în mod intenţionat, viaţa unei persoane, care 
suferă de o boală incurabilă, în fază terminală, prin administrarea directă a 
unui agent letal, după solicitarea explicită, voluntară, informată şi repetată 
a acesteia, cu scopul de a scăpa de starea de degradare fizică sau psihică, 
considerată de nesuportat. Eutanasia poate fi: voluntară (cu acordul 
pacientului), non-voluntară (când nu este cunoscută dorinţa pacientului) şi 
involuntară (împotriva dorinţei pacientului). SAM constă în ajutorul pe 
care o persoană instruită (nu este obligatoriu să fie cadru medical) îl 
acordă unui pacient, care suferă de o boală incurabilă în fază terminală, să 
comită suicid, inclusiv prin furnizarea mijloacelor necesare în acest scop.  

 
Un statut juridic incert 
Statisticile ne arată că în statele occidentale acceptarea şi sprijinul 

pentru eutanasie şi SAM sunt, în mod constant, în creştere.3 Mişcarea de 
susţinere a dreptului la moarte a luat amploare în lume, într-un moment de 
anxietate cu privire la tendinţa de îmbătrânire a populaţiei şi a justificării 
costurilor medicale. Sunt numeroşi eticieni care pun aceste schimbări de 
mentalitate pe seama modernizării şi post-modernizării societăţilor, 
caracterizate de creşterea valorilor precum autonomia şi alegerea individuală 
(Inglehart, Baker şi Welzel),4 precum şi pe scăderea religiozităţii în întreaga 
lume (Hayward şi Krause),5 ceea ce a condus la înlocuirea atitudinilor 
morale bazate pe credinţele tradiţionale cu individualismul secular şi la 
recunoaşterea eutanasiei.6 De asemenea, atitudinea faţă de moarte este 
                         
3 TALHA KHAN BURKI, „Attitudes and practices towards legal euthanasia”, în The 
Lancet Oncology, 17 (8)/2016, p. 325; JOACHIM COHEN, PAUL VAN LANDEGHEM, 
NICO CARPENTIER, LUC DELIENS, „Public acceptance of euthanasia in Europe: a survey 
study in 47 countries”, în International Journal of Public Health, 59 (1)/2014, p. 143-156. 
4 RONALD INGLEHART, WAYNE BAKER, „Modernization, Cultural Change, and 
Persistence of Traditional Values”, în American Sociological Review, nr. 65 (1)/2000, p. 19-51; 
CHRISTIAN WELZEL, Freedom Rising. Human Empowerment and the Quest for 
Emancipation, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2013. 
5 DAVID HAYWARD, NEAL KRAUSE, „Aging, Social Developmental, and Cultural 
Factors in Changing Patterns of Religious Involvement Over a 32-Year Period An Age–
Period–Cohort Analysis of 80 Countries”, în Journal of Cross-Cultural Psychology, 46 
(8)/2015, p. 979–995. 
6 MAKSIM RUDNEV, ALEKSANDRA SAVELKAEVA, „Public Support for the Right to 
Euthanasia: the Competing Roles of Values and Religiosity Across 35 Nations”, în 
National Research University Higher School of Economics, 59/2016, 
https://www.hse.ru/data/2016/04/07/1127165123/59PSY2016.pdf (02.02.2018); LOEK 
HALMAN, ERIK VAN INGEN, „Secularization and Changing Moral Views: European 
Trends in Church Attendance and Views on Homosexuality, Divorce, Abortion, and 
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schimbată, fiind „tot mai mulţi oameni care doresc să-şi exercite controlul 
asupra modului în care, când şi unde să moară”.7 

Definiţiile celor două practici au fost legiferate în mai multe state ale 
lumii, dar ele au devenit necorespunzătoare, din moment ce persoane care 
nu sufereau de boli incurabile au fost eutanasiate. În anul 1997, SAM a fost 
legalizată, prin Oregon Death with Dignity Act, „lege-pioner” pentru 
celelalte state, în statul american, Oregon. Urmând acelaşi proces legislativ, 
SAM a fost legalizată în Washington (2008), Montana (2009), Vermont 
(2013), Califonia (2015), Colorado (2016), Districtul Columbia (2017), 
Hawaii (2019), iar în dezbatere se află în mai multe state americane. 
Rezistenţa Canadei la cultura morţii provocate s-a prăbuşit cu o rapiditate 
nemaiîntâlnită, trecând de la naţiunea în care suicidul asistat era considerat 
crimă federală, la naţiunea care adopta una dintre cele mai radicale regimuri 
de legalizare a morţii provocate din lume. În 2014, Parlamentul Québec-
ului, recunoscută drept cea mai liberală provincie canadiană, a adoptat Bill 
52, lege care acordă dreptul de a primi îngrijirile de la sfârşitul vieţii. În 
iunie 2016, eutanasia şi SAM au devenit legale în toată Canada,8 după 
adoptarea proiectului de lege cunoscut sub numele de C-14, care permite 
asistenţa medicală pentru deces (MAID) pentru pacienţii adulţi cu o 
afecţiune gravă şi iremediabilă.9 În iulie 2015, Congresul Republicii 
Columbia a prezentat proiectul de lege prin care reglementează practicile 
eutanasiei şi ale SAM.  

Un studiu recent, privind acceptarea eutanasiei în Europa, a arătat o 
tendinţă ascendentă şi o permisivitate largă, dar în acelaşi timp şi o 

                                                               
Euthanasia”, în European Sociological Review 31(5)/2015, p. 624-625; STEVE BRUCE, 
Politics and Religion, Ed. Polity Press, Cambridge, 2003, p. 125; DERMOT O’REILLY, 
MICHAEL ROSATO, „Religion and the risk of suicide: Longitudinal study of over 1 
million people”, în The British Journal of Psychiatry, 206 (6)/2015, p. 466-470; ANDRIY 
DANYLIV, CIARAN O’NEILL, „Attitudes towards legalising physician provided 
euthanasia in Britain: The role of religion over time”, în Social Science & Medicine, 
128/2015, p. 52-56; ELLEN VERBAKEL, EVA JASPERS, „A comparative study on 
permissiveness toward euthanasia: Religiosity, slippery slope, autonomy, and death with 
dignity”, în Public Opinion Quarterly, 74 (1)/2010, p. 109-139. 
7 MERRIJOY KELNER, IVY BOURGEAULT, „Patient control over dying: responses of 
health care professionals”, în Social Science & Medicine 36 (6)/1993, p. 757–765; TRACY 
SCHROEPFER, HYUNJIN NOH, MELINDA KAVANAUGH, „The myriad strategies for 
seeking control in the dying process”, în Gerontologist, 49 (6)/2009, p. 755–766. 
8 Un raport independent privind situaţia minorilor maturi, cu accent pe un potenţial  de 
eligibilitate în cadrul MAID, a fost cerut de legea din 2016 şi urmează să fie prezentat 
Parlamentului până în decembrie 2018, DAWN DAVIES, Medical Assistance in Dying: A 
Paediatric Perspective, https://www.cps.ca/en/documents/position/medical-assistance-in-
dying (10.04.2018). 
9 STATUTES OF CANADA, BILL C-14, http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/2016_3.pdf 
(10.04.2018). 
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polarizare Est-Vest.10 În 2002, Olanda a fost prima ţară din lume care a 
legalizat şi eutanasia şi SAM. De la legiferarea eutanasiei în Olanda, 
majoritatea cazurilor de eutanasiere au fost efectuate în cazul persoanelor 
care sufereau de cancer în fază terminală, cu câteva zile sau luni înainte ca 
moartea naturală să survină, aceste cazuri fiind cunoscute sub denumirea de 
cazuri tradiţionale de eutanasie.11 Chiar dacă a fost a doua ţară din Europa 
care a legalizat eutanasia, Belgia a devenit liderul incontestabil al relaxării 
condiţiilor prealabile de acceptare a morţii intenţionate. O serie de 
reglementări asupra legii iniţiale a eutanasiei au transformat Belgia în ţara 
cea mai deschisă în ceea ce priveşte eutanasia şi surogatele ei, acceptând, 
rând pe rând, eutanasierea persoanelor care nu suferă de o boală incurabilă 
şi a minorilor. Această relaxare legislativă a evoluat spre transplantul de 
organe al persoanelor eutanasiate, dar şi la o noutate absolută, chiar şi pentru 
statele care recunosc eutanasia: combinarea serviciilor de îngrijire paliativă 
(ÎP) cu eutanasia, un paradox al împreunării grijii pentru viaţă cu intervenţia 
directă asupra acesteia şi, implicit, grăbirea morţii.12 Întocmai modelului 
belgian, în 2009, Marele Ducat al Luxemburgului a adoptat legea privind 
eutanasia, devenind cel de-al treilea stat european care legiferează cele două 
practici. 

                         
10 JOACHIM COHEN, op. cit. 
11 Pentru pacienţii care nu au primit acordul autorităţilor, dar care totuşi îndeplinesc 
anumite cerinţe, organizaţia Right to Die NL a fondat Clinica „End-of-Life”, unde sunt 
acceptaţi mulţi pacienţi, ale căror cereri sunt respinse de comisiile iniţiale, care au afecţiuni 
psihiatrice sau psihologice, cum ar fi demenţa sau epuizarea. A fost realizat un studiu care a 
vizat activitatea din primul an al acestei clinici, în perioada martie 2012 - martie 2013, fiind 
analizate fişele de înregistrare a 645 de pacienţi care au aplicat la clinică cu o cerere de 
eutanasie sau SAM, MARIANNE SNIJDEWIND, DICK WILLEMS, LUC DELIENS, 
KENNETH CHAMBAERE, „A Study of the First Year of the End-of-Life Clinic for 
Physician-Assisted Dying in the Netherlands”, în JAMA Internal Medicine, 175 (10)/2015, 
p. 1633–1640. 
12 Centrele de ÎP au devenit în Belgia adevărate case ale eutanasiei, departe de obiectivele 
şi scopurile iniţiale, arătând încă o dată, cum acest dinamism al eutanasiei compromite nu 
doar anumite practici şi pe promotorii săi, ci batjocoreşte însăşi ultima fărâmă de viaţă, 
darul sacru oferit omului de Dumnezeu. Integrarea ÎP în practica eutanasiei creează 
dificultăţi nu numai pentru medici, ci şi pentru pacienţii care au nevoie de ÎP, dar care se 
simt ameninţaţi de posibilitatea eutanasiei, odată internaţi în centrele destinate îngrijirii, şi 
nu uciderii. ÎP înseamnă grija pentru a face tot ceea ce stă în putinţă pentru pacient, când nu 
mai este nimic altceva de făcut pentru vindecare, înseamnă a da viaţă zilelor, şi nu zile, 
vieţii, constituind calea plină de milă şi respect pentru demnitatea umană în preajma morţii 
iminente, având în grijă toate aspectele legate de bunăstare (fizică, socială, mentală şi 
spirituală), deci alternativa eutanasiei. A se vedea concluziile studiului interdisciplinar, 
bazat atât pe cercetarea empirică şi experienţa personală, precum şi pe analize medicale, 
juridice şi filosofice în DAVID JONES, CHRIS GASTMANS, CALUM MACKELLAR 
(editori), Euthanasia and Assisted Suicide. Lessons from Belgium, Ed. Cambridge 
University Press, Cambridge, 2017. 
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În Elveţia, sinuciderea asistată nu are un statut legal special. 
Acordarea asistenţei pentru suicid este tolerată şi este considerată legală 
numai dacă nu s-au urmărit interese personale. Cu toate acestea, distinct de 
situaţiile din Olanda, Belgia sau Luxemburg, state care recunosc şi 
eutanasia, legea elveţiană nu autorizează medicii să efectueze sinuciderea 
asistată. Elveţia este singura ţară din lume în care se efectuează modelul 
alternativ la SAM, şi anume, sinuciderea asistată (SA).13 În prezent, SAM 
este într-o oarecare măsură acceptată în Germania,14 pe baza unui proiect de 
lege adoptat de Bundestag în noiembrie 2015. Această lege interzice orice 
formă de SAM, efectuată de grupuri comerciale din interes financiar sau 
profit, ca în cazul elveţian, dar permite ca SAM să poată fi efectuată din 
motive altruiste.15  

Eutanasia, acceptată cu uşurinţa unei provocări eliberatoare, tinde să 
devină o practică normală, creându-şi o dinamică proprie în societate şi 
dezvoltând noi tipare sociale, morale şi pseudo-religioase. Prin 
recunoaşterea eutanasiei şi a SAM de către anumite state, s-a legiferat un tip 
de moarte în societăţile contemporane, care pare să creeze o nouă concepţie 
despre sinucidere, privită ca un tratament medical dezbrăcat de dimensiunile 
sale tragice. Este o moarte paradoxală16 dacă ne gândim la instinctul firii 
noastre de conservare a vieţii şi la miile de oameni care mor, fără a-şi dori, 
în state subjugate de războaie sau foamete. În contextul în care, astăzi, în 
societate, viaţa apare ca lipsită de valoare şi dispensabilă, şi nu ne referim 
doar la viaţa umană, ci la viaţa ca atare, deoarece viaţa umană este 
întreţesută cu toate formele de viaţă, ne întrebăm dacă şi cum mai putem 
apăra teza culturii vieţii pe care creştinismul a înnobilat-o de la începuturi, 
în faţa indiferentismului religios-moral.  

                         
13 Acest proces presupune posibilitatea pacientului nerezident de a obţine o substanţă letală 
de barbiturice (pentobarbital de sodiu) în cadrul organizaţiilor right-to-die, ceea ce a condus 
şi la apariţia sintagmei de turism al morţii, cea mai cunoscută fiind „Dignitas”. 
14 THOMAS WEIGEND, ELISA HOVEN, „§ 217 StGB – Bemerkungen zur Auslegung 
eines zweifelhaften Tatbestandes”, în Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 
10/2016, p. 681-691. 
15 DEUTSCHER BUNDESTAG, Geschäftsmäßige Hilfe zum Suizid wird bestraft, 2015, 
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw45_de_sterbebegleitung/392450 
(18.10.2017); STRAFGESETZBUCH, Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, 
https://dejure.org/gesetze/StGB/217.html (18.10.2017); DEUTSCHER BUNDESTAG, 
Drucksache 18/537. Entwurf eines Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen 
Förderung der Selbsttötung,  
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/053/1805373.pdf (12.04.2018). 
16 VINOD SRIVASTAVA, „Euthanasia: a regional perspective”, în Annals of 
Neurosciences, 21 (3)/2014, p. 81. 
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Viaţa ca dar 
I. Darul creaţiei 
Darul vieţii de la Dumnezeu, aşa cum vom putea observa, este un dar 

îmbogăţit, pornind de la darul creaţiei, la darul de a trăi şi stăpâni, în centrul 
acestei învăţături găsindu-se sfinţenia acestui dar, care-l apară de 
violabilitate şi îl angajează în scopul său ultim, lucrarea mântuirii. 

a. Darul creaţiei, darul de a trăi 
Potrivit credinţei creştin-ortodoxe, Dumnezeu a creat lumea şi viaţa 

dintr-un motiv şi cu un scop, ceea ce dă un sens întregii existenţe. Sfinţii 
Părinţi au considerat că bunătatea şi iubirea divină constituie motivul 
creaţiei. Aşadar, Dumnezeu a creat lumea, ca expresie a bunătăţii şi a iubirii 
Sale nemărginite şi a încredinţat-o omului, ca loc în care se naşte şi se 
dezvoltă viaţa omului şi a creaţiei întregi. Din moment ce Dumnezeu a 
împărtăşit creaţiei, din bunătate, iubirea Lui, scopul creaţiei rezidă în 
parcursul acesteia spre o coparticipare tot mai implicată, mai profundă la 
iubirea dăruită, deci o reîntoarcere a darului primit. Potrivit credinţei 
creştine, Dumnezeu i-a creat, prin lucrarea mâinilor Sale, pe protopărinţii 
Adam şi Eva, din care se trage tot neamul omenesc: „luând Domnul 
Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de 
viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie”.17  

În limba ebraică, cuvântul hayyîm ‒viaţa‒ este diferit şi variat. El 
denotă fie durata existenţei umane,18 fie anumite circumstanţe ale vieţii.19 
Declinarea sa, hayyâ, înseamnă lucru sau suflet viu.20 Termenul prin care 
este desemnată fiinţa însufleţită este nepeš, ceea ce nu presupune un dualism 
antropologic, ci înţelegerea omului ca unitate psihosomatică.21 Astfel, 
sufletul viu este legat de trup, dar el transcende materialitatea acestuia şi prin 
el se stabileşte valoarea inestimabilă a persoanei. Tot prin suflet omul 
devine cineva, nu numai ceva, diferit de restul creaţiei. Originea divină a 
acestui duh de viaţă îl întoarce pe om în chip firesc către Creator, purtând în 
sine urma neştearsă a lui Dumnezeu: „Pentru Tine ne-ai creat, Doamne, şi 
neliniştită e inima noastră până ce nu se odihneşte în Tine”.22 Prin eutanasie 

                         
17 Facere 2, 7. 
18 „Sarra a trăit o sută douăzeci şi şapte de ani. Aceştia sunt anii vieţii Sarrei”, Facere 23, 1. 
19 „Sufletul meu este dezgustat de viaţa mea. Voi lăsa să curgă slobodă tânguirea mea şi voi 
vorbi întru suferinţa sufletului meu”, Iov 10, 1. 
20 AUGUSTINE ANTHONY, Human Dignity from the Beginning of Life: German and 
Indian Moral Theological Perspectives in an Attempt at Dialogue with Hinduism, 
Regensburg, 2014, p. 58. 
21 DAVID FREEDMAN (editor), Eerdmans Dictionary of the Bible, Ed. William B. 
Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 2000, p. 809. 
22 PAPA IOAN PAUL AL II-LEA, Evangelium vitae, http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_ 25031995 _evangelium-vitae.html (25.02.2018). 
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sufletul omului devine dezgustat de viaţa sa, deoarece omul anulează 
întoarcerea lui către Creator.  

b. Darul de a trăi, un dar îmbogăţit  
Conform Sfintei Scripturi viaţa umană este înzestrată de Dumnezeu 

cu multe alte daruri faţă de viaţa oricărei alte fiinţe. Darul vieţii e un dar 
desăvârşit, deoarece acesta a fost împodobit de Dumnezeu cu raţiune, voinţă 
şi sentiment. Darul vieţii a fost împodobit de Dumnezeu cu atribute 
superioare oricărei alte fiinţe, acestea devenind definitorii pentru calitatea de 
persoană, precum conştiinţa şi cugetarea, puterea de a raţiona şi de a 
cunoaşte, discernerea între bine şi rău şi mai ales puterea de a vibra la 
stimulul suferinţei sau al bunătăţii: „Cu ştiinţa înţelegerii i-a umplut pe 
oameni şi le-a arătat şi bune şi rele”.23 Aceste însuşiri spirituale îi redau 
omului capacitatea de a ajunge la adevăr şi libertate, capacităţi pe care nicio 
altă fiinţă nu le-a primit. 

Din Vechiul Testament aflăm că omul a fost creat de Dumnezeu 
după chipul Său într-un proces de asemănare cu Creatorul,24 aceasta fiind 
declaraţia antropologică centrală. După chipul este un dar al lui Dumnezeu 
pentru întreaga umanitate, nu un dar al anumitor oameni sau un atribut 
preferenţial. În calitatea lui de persoană, având constituţie psihofizică, 
dovadă fiind raţiunea acestuia, atributele făpturii creatoare şi stăpânitoare, 
nemurirea şi posibilitatea mântuirii, darul cel mai de preţ cu care a fost 
înzestrat omul, el devine unica făptură capabilă să-L cunoască şi să-L 
iubească pe Dumnezeu.25  

Din Noul Testament aflăm că Fiul lui Dumnezeu a luat fiinţă 
omenească, deci trup şi suflet, astfel având loc reînnoirea darului sau 
naşterea din nou, prin care se reconfirmă sfinţenia vieţii umane, denumită 
templu al Duhului Sfânt. Creaţia după chipul lui Dumnezeu, Cuvântul 
Întrupat şi omul, templu al Duhului Sfânt „reflectă într-un fel viaţa din noi 
care se împărtăşeşte din viaţa Sfintei Treimi şi care ne face sfinţi”,26 viaţă 
trinitară pe care o despărţim prin eutanasie, anulând definitiv şi trecerea 
noastră în rândul sfinţilor bineplăcuţi ai lui Dumnezeu. 

c. Darul vieţii veşnice prin Iisus Hristos 
Odată ce Fiul lui Dumnezeu ia fiinţă omenească şi se face asemenea 

omului întru toate, în afară de păcat, El îi redă omului nădejdea nemuririi: 
„Eu am venit ca să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug”.27 Originea divină a 

                         
23 Is. Sir. 17, 6. 
24 Facere 1, 26-27. 
25  CONCILIUL VATICAN II, Gaudium et spes: Constituţia pastorală privind Biserica în 
lumea contemporană. 
http://www.magisteriu.ro/gaudium-et-spes-1965/(26.02.2018) 
26 AUGUSTINE ANTHONY, op. cit., p. 90. 
27 Ioan 10, 10. 
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darului este incontestabilă pentru creştini, în cadrul căruia fiecare este 
chemat să-L mărturisească pe Hristos, Cuvântul vieţii.28 Mântuitorul i se 
înfăţişează Sfântul Apostol Toma cu următoarele cuvinte: „Eu sunt Calea, 
Adevărul şi Viaţa”.29 În faţa Martei, sora lui Lazăr, mărturiseşte aceeaşi 
identitate: „Eu sunt învierea şi viaţa: cel care crede în Mine, chiar dacă 
moare, va trăi; şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veci”.30 
Sângele vărsat de Hristos este sângele ca dar al vieţii, de aceea când ne 
împărtăşim, devenim conştienţi de dăruirea de sine precum cea a 
Mântuitorului. Prin Sfânta Împărtăşanie omul primeşte puterea de a se 
angaja în favoarea vieţii, deoarece astfel are certitudinea vieţii biruitoare 
asupra morţii.31  

În cuvintele şi faptele Mântuitorului vedem concentrată valoarea 
inestimabilă a vieţii umane, astfel viaţa este fântâna, forţa şi concentrarea 
eticii creştine, care sunt pentru protejarea, conservarea şi promovarea ei. 
Viaţa este binele fundamental şi, prin urmare, recunoaşterea vieţii şi a 
respectului pentru viaţă sunt inevitabile, iar aceasta cere respect pentru viaţă 
în toate formele, dimensiunile şi etapele sale.32 Omului îi este dată 
posibilitatea de a respecta, de iubi şi de a apăra viaţa umană, cea cu care s-a 
identificat Mântuitorul şi pentru care a fost răstignit, tocmai ca noi să avem 
viaţa veşnică. Centralitatea omului în cadrul creaţiei şi perspectiva 
înveşnicirii nu doar a lui, ci a întregii lumi, ca părtaşă împreună cu cel ce o 
stăpâneşte la harul mântuirii, desăvârşirii şi îndumnezeirii, fac din viaţa 
omului un dar ce trebuie pe de o parte permanent afirmat, iar pe de altă parte 
abordat cu responsabilitate. Orice alterare a sensului darului dumnezeiesc al 
vieţii produce consecinţe ce vizează nu doar omul, ci întreaga creaţie.  

 
II. Darul de a trăi şi stăpâni responsabil 
a. Darul omului de a stăpâni  
Viaţa dăruită de Dumnezeu omului trebuie privită în primul rând ca 

măsura bunătăţii şi iubirii Lui nemărginite. În timp ce Dumnezeu are dreptul 
de a stăpâni în calitate de Creator şi Dăruitor, omul a primit acest dar al 
stăpânirii, tocmai pentru a-i fi arătată cinstea şi slava pe care o are în faţa 
creaţiei. Omul a primit de la Dumnezeu acest dar al vieţii şi privilegiul de 
fiinţă superioară cu scopul clar stabilit: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi 
pământul”.33 Prin aceasta se mărturiseşte poziţia deosebită a omului în 

                         
28 I Ioan 1, 1. 
29 Ioan 14, 6. 
30 Ioan 11, 25-26. 
31 I Corinteni 15, 54-55. 
32 PAULACHAN KOCHAPPILLY, Life in Christ. Eastern Perspectives on Christian 
Ethics, Ed. Dharmaram Publications, Bangalore, 2013, p. 13. 
33 Facere 1, 28. 
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cosmos, poziţia lui de stăpân al celorlalte existenţe şi faptul că totul în 
creaţie este orânduit în vederea omului, totul îi este supus. Afirmarea 
primatului omului în faţa creaţiei ne este indicată chiar de cartea Facerii:34 
„L-a luat Domnul Dumnezeu pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului ca să o 
lucreze şi să o păzească”. Calitatea de stăpân pe care i-a dat-o Dumnezeu 
omului indică reperul cinstei şi al slavei, cum remarcă şi psalmistul: „Pusu-l-ai 
pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui”.35 

În primul rând, putem spune că Dumnezeu îi încredinţează fiecărui 
om îndatorirea de a iubi, de a apăra şi de a promova viaţa prin participarea 
la stăpânirea pe care El o are asupra lumii. Nu putem vorbi despre o 
stăpânire după bunul plac, în care motto-ul să fie „libertatea de a uza şi a 
abuza”. Putem vorbi despre o stăpânire responsabilă şi dreaptă a omului 
asupra pământului şi asupra celorlalte fiinţe vii, rânduită de Dumnezeu în 
iconomia Sa: „Şi cu înţelepciunea Ta ai rânduit pe om ca să stăpânească 
peste zidiri. Şi să cârmuiască lumea cu cuviinţă şi cu dreptate şi cu suflet 
drept să facă judecată”.36  

În al doilea rând, putem spune că omul primeşte responsabilitatea 
asupra creaţiei, pusă de Dumnezeu în slujba sa, adică asupra vieţii printr-o 
etică luminoasă, care îşi atinge culmea odată cu căsătoria şi dăruirea vieţii 
prin zămislire, deci o participare la lucrarea Sa creatoare. Prin naşterea de 
prunci chipul lui Dumnezeu se face prezent continuu în lume, este mijlocul 
de promovare a vieţii prin creaţie continuă. Lucrarea soţilor de zămislire 
este o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi printr-o nouă viaţă se primeşte 
un nou dar. Astfel, darul vieţii este o permanenţă a reînnoirii, căci în fiecare 
fiinţă umană, prin însăşi chemarea sa la viaţă se manifestă reînnoirea 
întregului neam omenesc în chip desăvârşit.37  

Participarea omului, în calitate de stăpân cu răspundere limitată, nu 
absolută, la lucrarea creatoare şi stăpânitoare a lui Dumnezeu, îl obligă să 
caute să realizeze şi să dăruiască utilul (pentru existenţa lui fizică), binele 
(pentru relaţiile cu semenii în cadrul societăţii), frumosul (expresie a 
armoniei fizice şi spirituale) şi sfinţenia (în relaţia cu Dumnezeu).38 În caz 
contrar, prin eutanasie, omul comite un atentat la viaţa lui şi respinge cele 
două participări, deci calitatea privilegiată pe care Dumnezeu i-a acordat-o, 
exprimându-şi dispreţul şi ofensa în faţa Lui. Totodată, el recuză şi dreptul 
de stăpân absolut al lui Dumnezeu asupra vieţii şi a morţii. Prin eutanasie el 

                         
34 Facere 2, 15. 
35 Psalmi 8, 6. 
36 Înţ. Solomon 9, 2-3. 
37 Drd. AUREL RADU, „Temeiuri Morale Creştine pentru Apărarea Vieţii”, Studii 
Teologice II (9-10)/1984, p. 643. 
38 ÎPS Dr. NICOLAE MLADIN, „Problema omului”, în Studii de Teologice Morală, 1969, 
p. 137. 
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refuză toate aceste privilegii, printr-un act de dispreţ egocentric, ca urmare a 
materialismului, individualismului şi utilitarismului de care a fost mânat în 
întreaga sa viaţă. 

b. Dreptul lui Dumnezeu de a stăpâni  
Ideea conform căreia viaţa aparţine lui Dumnezeu este adânc 

înrădăcinată în tradiţia iudeo-creştină. În timp ce omul este participant la 
lucrarea creatoare şi stăpânitoare a lui Dumnezeu, un stăpân cu drepturi 
nedepline asupra lumii, Dumnezeu este stăpânul absolut al vieţii omului, 
deci al omului şi a tot ceea ce îi este lui supus, tot prin bunăvoinţa Lui. 
Doctrina creaţiei reprezintă baza revendicării ideii că viaţa este dăruită de 
Dumnezeu şi îi aparţine, ea este darul, chipul şi pecetea Lui prin participarea 
la suflarea Lui de viaţă.  

După potop, Dumnezeu îi repetă acest lucru lui Noe: „Căci Eu şi 
sângele vostru, în care e viaţa voastră, îl voi cere de la orice fiară; şi voi cere 
viaţa omului şi din mâna omului, din mâna fratelui său”.39 Din Psalmi aflăm 
că „al Domnului este pământul şi plinirea lui, lumea şi toţi cei ce locuiesc în 
ea”.40 Sunt multe alte texte biblice care sugerează credinţa potrivit căreia 
viaţa nu ne aparţine: olarul şi argila - „Iată, ce este lutul în mâna olarului, 
aceea sunteţi şi voi în mâna Mea, casa lui Israel!”;41 „Dar, omule, tu cine 
eşti care răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Oare făptura va zice Celui ce a 
făcut-o: De ce m-ai făcut aşa? Sau nu are olarul putere peste lutul lui, ca din 
aceeaşi frământătură să facă un vas de cinste, iar altul de necinste?;42 
stăpânul şi robul său sau Pilda celui care datora zece mii de talanţi.43  

Aceste analogii ne sugerează posibilitatea fundamentării autorităţii 
morale a lui Dumnezeu, Care ştie cel mai bine ce este bun şi propice pentru 
noi. Dumnezeu este singurul stăpân al acestei vieţi, iar omul nu poate 
dispune de aceasta. Totodată, Dumnezeu ne respectă fiecare decizie prin 
libertatea pe care ne-a dăruit-o, El nu ne obligă să trăim, iar când un om 
hotărăşte să se sinucidă, nu îl împiedică şi astfel ne respectă libertatea. 
Dumnezeu nu ne împiedică să alegem, aceasta nu înseamnă că omul  nu va 
fi responsabil de alegerile lui în faţa Atotputernicului. Totul depinde de 
înţelegerea dacă alegerea de a pune capăt vieţii este una corectă din punct de 
vedere moral, dacă evaluarea este una raţională şi dacă justificarea este 
plauzibilă în interes propriu. Dacă acceptăm această afirmaţie, putem 
accepta şi faptul că, deşi avem libertatea de a pune capăt vieţii noastre, 

                         
39 Facere 9, 5. 
40 Psalmi 23, 1. 
41 Ieremia 18, 5. 
42 Romani 9, 20-21. 
43 Matei 18, 23-35. 
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există motive întemeiate pentru a lăsa decizia în mâinile Altuia, deoarece 
judecata lui Dumnezeu are prioritate faţă de a noastră.44 

Dacă pornim de la ideea că viaţa ne aparţine, dar şi că aceasta este 
„proprietatea” lui Dumnezeu, Cel Care ne-a dăruit-o, atunci trebuie să 
acceptăm şi că alegerea morţii îi aparţine tot Lui, iar noi, în calitate de 
posesori cu drepturi nedepline nu putem distruge ceea ce nu ne aparţine. În 
mâinile lui Dumnezeu se află viaţa şi moartea omului: „În mâna Lui El ţine 
viaţa a tot ce trăieşte şi suflarea întregii omeniri”.45 „Domnul omoară şi 
învie; El coboară la locuinţa morţilor şi iarăşi scoate”.46 Numai Dumnezeu 
poate spune: „Eu omor şi înviez, Eu rănesc şi tămăduiesc şi nimeni nu poate 
scăpa din mâna Mea!”.47 Cum mâinile care au creat viaţa umană au fost 
pline de iubire, aşa sunt acţiunile lui Dumnezeu din planul Său, căci El nu-şi 
exercită puterea pe care o are în mod arbitrar, ci ca o solicitudine maternă 
faţă de pruncii săi: „Căci Dumnezeu n-a făcut moartea şi nu se bucură de 
pieirea celor vii”.48 

În cazul persoanelor care nu acceptă că viaţa umană şi alegerea 
morţii îi aparţin lui Dumnezeu, acestea pot accepta că datoria noastră de a 
trăi este sădită în firea noastră care ne îndeamnă să conservăm viaţa, dar nu 
cu orice preţ, iar pentru a trece peste această datorie este imperios să avem 
motive morale suficiente. Dacă noi găsim viaţa noastră neplăcută şi sensul 
existenţei noastre se rezumă la activităţi banale, acestea nu reprezintă un 
motiv convingător, cum nici faptul că fiecare existenţă este marcată de 
suferinţă. Toate acestea ne confirmă că trupul este muritor şi supus 
suferinţei, dar sufletul, chiar dacă unii, în libertatea lor, neagă până şi 
existenţa lui, îşi continuă existenţa dincolo de stricăciunea celor materiale. 

Sfinţenia darului 
Atât în limbajul teologic, cât şi în limbajul etic, termenii de sfinţenie, 

sacralitate şi inviolabilitate apar ca sinonime. În contemporaneitate, 
sintagma sfinţenia vieţii sau sacralitatea vieţii este folosită în sensul de 
inviolabilitate a vieţii. Acest fapt nu este specific spaţiului românesc sau 
ortodox, nici măcar religios. Îl întâlnim în discursurile etice şi religioase 
deopotrivă, îl întâlnim în limba română: sacralitate, sfinţenie, 
inviolabilitate, dar şi în engleză: sanctity, sacredness, inviolability şi 
untouchability of human life sau germană Unantastbarkeit des Lebens, 
Heiligkeit des Lebens şi Menschenwürde. 

                         
44  DAVID HOLLEY, „Voluntary Death, Property Rights, and the Gift of Life”, în The 
Journal of Religious Ethics, 17 (1)/1989, p. 114. 
45 Iov 12, 10. 
46 I Regi 2, 6. 
47 Deuteronom 32, 39. 
48 Înţ. Solomon 1, 13. 
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Definirea termenului este dificilă, deoarece acest concept a fost 
folosit direct ca argument tare, fără o explicare mai amănunţită, fără o 
precizare etimologică. De unde provine acest concept al sfinţeniei vieţii? 
Doctrina sfinţeniei vieţii este întemeiată pe baza legii divine, asemănătoare 
Legii morale intrinseci (de exemplu, moralisches Gesetz in mir a lui Kant), 
cea care există în interiorul tuturor fiinţelor umane. Doctrina sfinţeniei vieţii 
umane îşi are originea în tradiţia iudeo-creştină, fără îndoială, chiar dacă 
puncte de vedere similare se regăsesc şi în tradiţia islamică, hindusă sau 
jainistă, unde această idee este mai puţin articulată. Bioeticienii Peter Singer şi 
Helga Kuhse au pus la îndoială valabilitatea conceptului, argumentând că 
acesta nu este decât o consecinţă sau chiar o relicvă a tradiţiei iudeo-creştine.49 
Mai mult decât atât, ei văd acest concept fără nicio bază etico-raţională.50 
Daniel Callahan, filosof american, consideră că argumentele celor doi 
bioeticieni se bazează doar pe un amestec de citate izolate din Biblie sau din 
documente religioase importante, astfel ei dau naştere nu unei etici noi, ci 
unei etici vechi, criminale, barbare.51 Teologii protestanţi, Mirijam 
Zimmerman şi Ruben Zimmerman, în încercarea de apărare a conceptului în 
faţa valului de critici, îl interpretează ca pe un mit, în încercarea de 
revendicare mai largă decât cea a tradiţiei iudeo-creştine, considerând că 
aceasta este doar o formare istorică a fenomenului.52  

Ce este sfinţenia vieţii? Dicţionarul „Oxford” latin – englez, editat de 
Charlton Lewis şi Charles Short, explică termenul sanctitas prin două 
sensuri centrale: primul, inviolabilitate, sfinţenie şi sacralitate, cel de-al 
doilea, puritate morală, sfinţenie, virtute, evlavie, onoare, puritate, 
castitate.53 Cele două definiţii ne sugerează că sfinţenia este o stare sau o 
calitate care este reverenţioasă prin prisma faptului că este atinsă de 
divinitate şi, prin urmare, de neatins pentru oameni; este ceea ce divinitatea 
protejează de violabilitate.54 Efectele imperative ale sfinţeniei vieţii sunt 

                         
49 HELGA KUHSE, The Sanctity-of Life-Doctrine. Medicine - a Critique, Ed. Clarendon 
Press, Oxford, 1987; HELGA KUHSE, PETER SINGER, Should the Baby Live? The 
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SINGER, Practical Ethics, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1979. 
50 HELGA KUHSE, PETER SINGER, Should the Baby Live?...; PETER SINGER, 
Practical Ethics.... 
51 DANIEL CALLAHAN, „Defending the sanctity of life”, în Society 38 (5)/2001, p. 16, 
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52 MIRJAM ZIMMERMANN, RUBEN ZIMMERMANN, „Die ,Heiligkeit des Lebens’ in 
der Medizin. Eine Entgegnung”, în Zeitschrift für Evangelische Ethik, 41/1997, p. 217-227. 
53 CHARLTON LEWIS, CHARLES SHORT, A Latin Dictionary, Ed. Clarendon Press, 
Oxford, 1980, p. 1626. 
54 JAMES KEENAN, „The Concept of Sanctity of Life and Its Use in Contemporary 
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respectul şi inviolabilitatea. James Keenan, directorul Institutului Iezuit din 
Boston, constată că respectul a devenit un aspect secundar, ceea ce ne arată 
că sfinţenia nu impune o datorie, ci mai degrabă o limită a ceea ce nu putem 
face, deci nu putem ucide sau nu ne putem sinucide.55 Calitatea vieţii de a fi 
sfântă este graniţa pe care omul nu o poate călca. Dacă este tradus literal din 
germană Heiligkeit des Lebens, conceptul de sfinţenie a vieţii poate fi înţeles 
într-un mod religios total greşit, spune medicul şi eticianul Volker von 
Loewenich, deoarece conceptul nu se concentrează pe o etică derivată dintr-o 
anumită religie, de aceea este folosit în sensul de inviolabilitate a vieţii 
umane (Unantastbarkeit des Lebens).56 Menschenwürde este un termen 
folosit pe scară largă în filosofia germană, în ştiinţa politică şi etică. Este un 
termen fără echivalent exact în limba română sau engleză. În general, el 
corespunde uneori demnităţii umane, alteori sfinţeniei vieţii sau apărării 
persoanei/personale pentru a denumi autonomia inalienabilă a fiinţelor 
umane.57 Acest termen a fost folosit mai mult ca Leerformel, din pricina 
lipsei sale de conţinut propriu exact, urmată de împrumuturile din retorică. 
În ultima perioadă el a devenit un principiu normativ şi o trăsătură 
distinctivă a dezbaterii bioeticii germane, un concept care joacă un rol major 
în respingerea morală şi interdicţia legală a anumitor practici din zona 
bioeticii. În ambele contexte, Menschenwürde este invocat atât de avocaţi, 
cât mai ales de eticieni ca un articol final al dezbaterii, nu ca un principiu 
deschis dezbaterii raţionale, el rezolvând o problemă, fără a mai tolera o 
discuţie ulterioară.  

Pe de o parte, putem afirma că sacralitatea este demnitatea intrinsecă 
naturii noastre, care poate fi potenţată în progresul nostru duhovnicesc de zi 
cu zi, pentru a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, deci la sfinţenie. Viaţa 
umană este creată de Dumnezeu, de aceea este sacră, având scopul de a se 
sfinţi, prin participarea sa la sfinţenia lui Dumnezeu, Cel Care a creat-o. 
Astfel, calitatea vieţii umane de a fi sacră este o consecinţă a faptului că 
viaţa este de la Dumnezeu, iar sfinţenia este obiectivul vieţii. Sfinţenia ar fi 
doar obiectivul spre care tinde viaţa umană prin lupta împotriva păcatelor şi 
prin cultivarea virtuţilor. Dobândirea sfinţeniei ar presupune dezbrăcarea de 
vechiul Adam şi îmbrăcarea în cel Nou, după cuvântul Sfântului Apostol 
Pavel: „Să vă dezbrăcaţi de vieţuirea voastră de mai înainte, de omul cel 
vechi, care se strică prin poftele amăgitoare. Şi să vă înnoiţi în duhul minţii 
voastre. Şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru 

                         
55 IBIDEM. 
56 VOLKER VON LOEWENICH, „Sanctity of Life and the Neonatologist’s Dilemma”, în 
IBIDEM, p. 229. 
57 MARTIN HAILER, DIETRICH RITSCHL, „The General Notion of Human Dignity and 
the Specific Arguments in Medical Ethics”, în IBIDEM, p. 91. 



271 

dreptate şi în sfinţenia adevărului”.58 În definitiv, sacralitatea ar putea fi un 
atribut-funcţie al naturii umane create, iar sfinţenia o funcţie-obiectiv a 
persoanei. 

Pe de altă parte, putem spune că sfinţenia vieţii este, în acelaşi timp, 
o consecinţă a vieţii dăruite de Dumnezeu şi un obiectiv al acesteia. Prin 
dăruirea vieţii omului de către Dumnezeu, ea devine sfântă, deoarece 
Dumnezeu este Sfânt, iar zidirea omului după chipul lui Dumnezeu cel Sfânt 
îl îndeamnă pe om să ajungă la asemănarea cu Creatorul său, deci la 
sfinţenie. În acest caz, sacralitatea poate fi văzută ca un atribut tributar 
religiilor păgâne, în care divinitatea era sacră, adică de neatins, însă 
creştinismul a înnobilat această viziune, promovând ideea unei divinităţi 
deschise, care a creat pe om din iubire şi vrea ca acesta să atingă iubirea 
veşnică. Mai mult, sfinţenia vieţii şi inviolabilitatea vieţii sunt două principii 
substitutive, astfel din sfinţenia vieţii izvorăşte inviolabilitatea acesteia, care 
este înscrisă de la origini în conştiinţa omului.  

Sunt numeroşi teologi care invocă semnificaţia negativă a sfinţeniei 
drept o limită peste care nu poţi trece, dar ea este o prezumţie care nu poate 
determina prin sine dacă un anumit tratament este adecvat pentru pacient, 
chiar dacă respectarea acestui principiu duce la respectarea vieţii şi implicit 
a pacienţilor.59 Acest concept poate fi eliberat de sensul său restrictiv, 
limitativ şi absolut, având o orientare pozitivă, astfel în loc să stabilim ce nu 
putem face, putem stabili ce putem face, adică să susţinem viaţa. Putem 
privi sfinţenia vieţii în sens pozitiv prin administrarea şi nu stăpânirea vieţii 
care îi aparţine exclusiv lui Dumnezeu. Dacă viaţa este un dar, atunci el 
aparţine Dăruitorului, iar noi îl putem administra după propria dorinţă, dar 
în concordanţă cu voinţa, care este tot de la Dumnezeu. Nu trebuie să 
considerăm administrarea vieţii în sens restrictiv sau limitativ, ci 
responsabil, ca pe o sarcină, nu ca pe o linie de demarcaţie între permisiuni 
şi interdicţii, între bine şi rău, deoarece atunci „când sfinţenia vieţii nu 
funcţionează ca o injucţie voluntară, ea funcţionează ca o cunoaştere 
experimentală care ne alimentează imaginaţia morală şi ne deschide 
dispoziţiile noastre de a nu aprecia pur şi simplu drepturile noastre (sau 
stăpânirea lui Dumnezeu), ci administrarea noastră”.60 

Cei care se opun eutanasiei sau SAM susţin, în cele mai multe 
cazuri, că legalizarea ei ar încălca obligaţia, în calitate de fiinţe create de 
Dumnezeu, de a respecta sfinţenia vieţii umane şi din acest considerent 
legea care ar permite una dintre cele două practici sau ambele nu trebuie 

                         
58 Efeseni 4, 22-24. 
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care of the dying, Ed. Indiana University Press, Bloomington, 1987, p. 131.  
60 JAMES KEENAN, op. cit., p. 15. 
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votată. Cei care invocă acest principiu văd un motiv întemeiat pentru ca 
viaţa umană să fie protejată împotriva uciderii intenţionate. Privind viaţa ca 
un dar, iar sfinţenia acesteia ca pe o consecinţă a darului, putem observa 
această dispoziţie pozitivă, nerestrictivă, inclusiv pentru necredincioşi. 
Acest principiu poate fi tradus şi în termeni nereligioşi, având în vedere că 
orice fiinţă umană are un statut moral care-i conferă protecţia împotriva 
uciderii intenţionate. În lucrarea Atheism and morality, Richard Beardsmore, 
ateu declarat, nu vede o incoerenţă în a privi viaţa ca un dar şi a-şi exprima 
recunoştinţa pentru ea.61 O explicaţie a acestui aspect laic îl găsim la Mikel 
Burley, pentru care finitudinea noastră umană este un cadou care dă 
structură şi scop vieţii noastre, dar cu condiţia de nu muri prea curând, 
înainte de a putea spune că am trăit o viaţă înfloritoare, apoi şi moartea 
poate veni ca un dar.62 Edward Shils, sociolog american, consideră că prin 
metafizica naturală se poate afirma că viaţa este sacră, deoarece se crede că 
este sacră nu pentru că este o manifestare a unui Creator transcendent de la 
care vine viaţa, ci se crede că viaţa este sacră pentru că este viaţă, iar ideea 
de sfinţenie este generată de experienţa primordială de a trăi, de a trăi 
senzaţia elementară a vitalităţii şi teama elementară de a trăi, astfel sfinţenia 
este experienţa primordială.63  

Principiul sfinţeniei vieţii, conform căruia medicii ar trebui să se 
abţină de la distrugerea acesteia, este un argument care a trecut în dezbatere 
din antichitate şi până astăzi, ca argument central. Însă astăzi, acestui 
principiu creştin îi este contestată baza etico-raţională, ca şi doctrinei vieţii 
ca dar. Acestea au fost înlocuite de o nouă viziune asupra vieţii, mult mai 
laicizată: viaţa este un bun, nu un dar, deci are o valoare, nu sfinţenie. Este 
expresia unei gândiri ,,economiste”, care, după cum vedem, nu are nimic de-a 
face cu ontologia şi cu etica/morala, doar cu comoditatea şi cu utilitatea. 
Economistul, care reduce valorile la eficienţa materială, are dificultăţi să 
înţeleagă că până şi boala şi suferinţa au valoare pentru cei realmente 
sănătoşi, în suflet şi în trup. Creştinii se străduiesc să mărturisească acest tip 
de sănătate (a sufletului şi a trupului) din care să evalueze complex şi 
realmente eficient pentru toţi, viaţa umană.  

Valoarea darului 
Din punct de vedere creştin, respectul pentru viaţa umană este 

generat de însuşi faptul de a fi fiinţă umană, iar exprimarea unor valori 
umane precum demnitatea, solidaritatea, sfinţenia vieţii este imposibilă într-un 

                         
61 RICHARD BEARDSMORE, „Atheism and Morality”, în Religion and Morality, D. Z. 
Phillips (editor), St. Martin’s Press, Manhattan, 1996, p. 235-249.  
62 MIKEL BURLEY, „Atheism and the gift of death”, în Religious Studies, 48 (4)/2012, p. 539. 
63 EDWARD SHILS, Life or Death: Ethics and Options, University of Washington Press, 
Seattle, 1968, p. 12, 18-19. 
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limbaj economic actual.64 Pentru un creştin, de vreme ce viaţa umană este 
un dar de la Dumnezeu, consecinţa acestui act constă în aprecierea acestui 
dar care vine direct de la Dumnezeu. Cu toate că viaţa are o valoare unică, 
ea nu trebuie privită ca o valoare absolută.65 Potrivit eticii creştine, dacă 
viaţa umană pe pământ ar avea o valoare absolută, atunci ar trebui să existe 
şi o interdicţie absolută de a fi ucisă. Dacă viaţa ar avea valoare absolută 
atunci ar trebui ca uciderea în autoapărare să fie interzisă absolut, dacă 
privim această acţiune prin ochii pacifismului extrem.  

Eticianul James Gustafson sugerează câteva puncte importante din 
înţelegerea valorii vieţii umane, care sunt de referinţă în cadrul dezbaterilor 
tot mai utilitariste despre aceasta: (1) trebuie să acceptăm viaţa creată ca dar 
şi să răspundem în consecinţă, adică cu recunoştinţa cuvenită; (2) în 
evaluarea vieţii noastre trebuie recunoscută finitudinea noastră şi că numai 
Dumnezeu este absolut, astfel să evităm absolutizarea relativului; (3) suntem 
direct răspunzători faţă de Dumnezeu pentru căile pe care le alegem, dacă ne 
pasă, păstrăm, susţinem şi cultivăm viaţa şi (4) pe măsură ce noi participăm 
la ordinea creată, trebuie să fim receptivi la evoluţiile şi scopurile care sunt 
făcute posibile pentru noi sub puterea şi darul vieţii de la Dumnezeu.66 

Principiul apărării vieţii umane a fost argumentat constant, în ultima 
perioadă, pe bazele principiului valorii vieţii umane, renunţându-se la cel al 
vieţii ca dar de la Dumnezeu sau cel al sfinţeniei vieţii. În acest sens, viaţa 
este fie un bun, fie o valoare absolută, infinită, imperativă, intrinsecă, 
inerentă sau primordială.67 Profesorul american John Keown a sistematizat 
cele trei puncte de vedere concurente cu privire la valoarea vieţii umane, 
văzută ca un bun absolut, de bază sau instrumental:68  

1. Vitalismul. Această şcoală de gândire susţine că viaţa umană are 
o valoare morală absolută şi din acest considerent scurtarea vieţii sau lipsa 
încercării de prelungire a acesteia sunt total greşite. Fie că vorbim de viaţa 
unui nou-născut cu un handicap grav sau a unei persoane în vârstă care 
suferă de demenţă în stare avansată, de un cancer terminal sau se află în 
moarte cerebrală, vitalismul interzice scurtarea vieţii şi obligă conservarea 
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Cambridge, 2007.   
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acesteia, fără a acorda importanţă aspectului financiar, durerii, suferinţei, 
deci păstrarea vieţii umane cu orice cost.  

2. Sfinţenia/inviolabilitatea vieţii. Interdicţia uciderii intenţionate. 
Conform acestui concept, bazat pe tradiţia iudeo-creştină, viaţa umană este 
creată de Dumnezeu şi, prin urmare, posedă o demnitate intrinsecă, ceea ce 
îi conferă o protecţie persoanei inofensive, împotriva atacurilor nedrepte. 
Dreptul la viaţă este, în esenţă, interdicţia unei alte persoane de a atenta la 
viaţa cuiva sau dreptul de a nu fi ucis în mod intenţionat. Potrivit acestui 
principiu viaţa nu este numai un bun instrumental, ci un bun de bază, dar nu 
cel mai înalt bun pentru care trebuie sacrificate toate celelalte bunuri de bază 
pentru conservarea acestuia, deci doctrina sfinţeniei vieţii nu este, prin 
urmare, vitalistă. Nucleul acestei doctrine este principiul care interzice 
uciderea intenţionată, dar recomandă că nu este necesară conservarea vieţii 
cu orice cost. 

3. Calitatea vieţii 
Doctrina calităţii vieţii este, astăzi, o identitate a societăţii 

contemporane, o imagine în oglindă, consideră John Keown. Evaluarea unei 
persoane după posibilităţile financiare şi după frumuseţea fizică şi lipsa 
măsurării dimensiunilor religioase şi empatico-interpersonale, ne creează o 
pseudo-imagine asupra acestei doctrine, deoarece dacă ţinem seama de 
învăţătura Bisericii, nu uităm că viaţa umană este pururea sfântă şi, deci, de 
calitate. Doctrina calităţii vieţii este axată pe valoarea şi beneficiul 
tratamentului aplicat pacientului, dar mai ales pe valoarea vieţii acestuia. 
Această doctrină susţine că viaţa anumitor pacienţi scade sub un anumit 
prag al calităţii, fie din cauza unei boli, a vătămării sau a invalidităţii. Ideea 
centrală a acestei doctrine se axează pe importanţa acestui prag, care odată 
depăşit, viaţa nu mai merită trăită şi este drept şi recomandat ca acesteia să i 
se pună capăt fie printr-un act, fie printr-o omisiune deliberată. 

Viaţa fizică umană trebuie înţeleasă ca o fundaţie bună pentru 
realizarea altor valori, care sunt ele însele orientate spre summum bonum, 
care transcende viaţa fizică şi moartea. Viaţa fizică umană nu are o valoare 
absolută, deoarece aceasta poate fi identificată doar cu Dumnezeu. Eticianul 
Gustafson consideră că „viaţa nu este un al doilea Dumnezeu şi, prin 
urmare, respectul datorat nu poate să rivalizeze cu respectul datorat lui 
Dumnezeu”.69 Totuşi, ea trebuie apreciată, deoarece este „condiţia 
indispensabilă pentru valorile umane şi pentru valorizare”.70 Fiecare 
moment din această viaţă trebuie preţuit întocmai persoanei din faţa 
plutonului de execuţie, din romanul lui Dostoievsky: „Ce s-ar întâmpla dacă 
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nu ar trebui să mor? Ce-ar fi dacă viaţa mi-ar fi fost dată înapoi ‒ ce infinit! 
Şi totul ar fi al meu! Apoi aş transforma fiecare minut într-o vârstă întreagă, 
nu voi pierde nimic, aş calcula fiecare minut separat, aş lăsa să nu fi pierdut 
nimic!”, şi nu absurditatea de după acest gând, moment în care îşi doreşte 
grăbirea execuţiei.71 

Dăruirea sau respingerea darului 
a. Respingerea darului 
Opţiunea sinuciderii sau uciderii reprezintă aglomerarea unui cumul 

de emoţii, suferinţe şi depresie, care-i limitează omului opţiunile la una 
singură. Aceasta devine mijloc de suprimare a greutăţilor care-l apasă într-atât 
de mult, încât consideră că viaţa trebuie să fie încheiată brutal. Odată 
materializată această opţiune, posibilă tocmai prin respectarea libertăţii 
dăruite de Dumnezeu,72 omul respinge darul vieţii, comite un act de dispreţ 
în faţa lui Dumnezeu. Viaţa umană este unică şi irepetabilă, iar suicidul 
constituie finalul existenţei vieţii biologice şi începutul suferinţei definitive, 
deci înlocuirea suferinţei temporale cu una definitivă. 

Fiecare persoană, credincioasă sau necredincioasă, în ciuda tuturor 
dificultăţilor, dar deschisă către aflarea adevărului şi a binelui, poate ajunge 
să constate valoarea inestimabilă a vieţii prin lumina raţiunii, prin legea 
naturală înscrisă în inima ei şi mai ales prin lumina tainică a harului.73 Ştim 
că în adâncul conştiinţei unei persoane este zidit principiul sfinţeniei vieţii, a 
sa şi a semenilor săi, iar viaţa este considerată drept dar dumnezeiesc de care 
nu poate dispune decât Creatorul său. De aceea, la întrebarea adresată de 
Dumnezeu lui Cain, după ce l-a ucis pe fratele său Abel „Ce ai făcut?”,74 
putem vorbi de o trezire a conştiinţei întunecate de păcat. Dumnezeu este 
Singurul care poate dispune de viaţa omului, nici omul însuşi nu-şi poate 
aroga dreptul de a-şi suprima propria viaţă, cu atât mai mult viaţa altcuiva 
fiind o încălcare a legii divine.  

În primul rând, porunca divină interzice omuciderea: Să nu ucizi!;75 
„Să nu ucizi pe cel nevinovat şi drept”.76 În al doilea rând, interzice orice 
rănire a aproapelui.77 Fericitul Augustin spune că nimeni nu ar putea ucide o 
altă persoană, chiar dacă aceasta din urmă cerşeşte uciderea, deci dorinţa 
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personală a pacientului care suferă nu poate fi considerată, în acest fel, 
criteriul final al unei acţiuni morale.78 Dar cu toate aceste interdicţii 
cunoscute, omul alege să încalce poruncile divine, care sunt sădite din 
creaţie în fiecare dintre noi. Avem garanţiile comiterii răului, dar acţionăm, 
paradoxal, în cunoştinţă de cauză, mânaţi de furie şi împotrivire în faţa 
suferinţei. 

Porunca este reafirmată de Mântuitorul Iisus Hristos şi citată în 
nenumărate rânduri ca primă poruncă pentru câştigarea vieţii veşnice. 
Tânărul bogat îl întreabă: „Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa 
veşnică?”, iar Mântuitorul Iisus Hristos îi răspunde: „De vrei să intri în 
viaţă, păzeşte poruncile” şi citează porunca „Să nu ucizi!”,79 ca pe cea 
dintâi. Mântuitorul Iisus Hristos le cere ucenicilor un comportament drept 
faţă de respectarea vieţii, care să fie superior cărturarilor şi fariseilor: „Aţi 
auzit că s-a zis celor de demult: «Să nu ucizi»; iar cine va ucide, vrednic va 
fi de osândă. Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său 
vrednic va fi de osândă”.80 Mai mult, cere omului să se îngrijească de 
aproapele său ca de sine însuşi, ceea ce arată culmea principiului valorii 
vieţii şi a inviolabilităţii acesteia.81  

Fiul lui Dumnezeu a luat firea umană întreagă reprezentativă, ceea 
ce a dat vieţii umane o valoare incomparabilă. Cel care ucide lucrează 
împotriva acestui act. Cel ce ia viaţa cuiva omoară un mădular al lui Hristos, 
o parte a Lui, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul,82 pe baza cuvintelor 
Mântuitorului: „Ori de câte ori aţi făcut aceasta unuia dintre fraţii mei mai 
mici, mie mi-aţi făcut”.83 Demnitatea şi măreţia fiecărei persoane este 
dezvăluită prin faptul că Hristos ne-a răscumpărat pe noi toţi prin cruce şi 
prin suferinţa Lui, iar conştientizarea acestei demnităţi ne inspiră un 
comportament în care suntem responsabili să întreprindem orice încercare în 
apărarea vieţii umane, chiar şi atunci când sunt zero şanse de succes.84  

Prin învăţăturile şi faptele Sale, Mântuitorul dezvoltă noile exigenţe 
referitoare la inviolabilitatea vieţii fizice. Într-o măsură iniţială ele erau 
prezente în Vechiul Testament, unde bolnavul, săracul, orfanul, străinul, 
văduva sau cel încă nenăscut erau apăraţi de legislaţia vremii. Prin Hristos 
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ni se descoperă plenitudinea şi profunzimea acestora. Acestea trec dincolo 
de grija pentru viaţa fratelui până la cea faţă de străin şi la iubirea faţă de 
vrăjmaş. Astfel, străinul trebuie să devină aproapele, iar parabola bunului 
samaritean, pildă grăitoare. Scopul apărării vieţii este perspectiva veşniciei, 
deoarece viaţa trebuie apărată în plenitudinea ei, care cuprinde viaţa fizică, 
viaţa spirituală şi perspectiva vieţii viitoare, astfel datoria morală constă în 
îngrijirea întregii existenţe, deci grija neîntreruptă pentru augmentarea 
calităţii vieţii şi pregătirea vieţii viitoare.  

Astăzi, am răstălmăcit adevărul şi alunecăm către moarte, deoarece 
„cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu [...], ci s-au 
rătăcit în gândurile lor şi inima lor cea înţelegătoare s-a întunecat. Zicând că 
sunt înţelepţi au ajuns nebuni. Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui 
nestricăcios întru asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor 
şi a celor cu patru picioare şi a târâtoarelor [...] Aceştia [...] sunt vrednici de 
moarte”.85 Când alegerea noastră nu mai are la bază credinţa în Hristos, Cel 
Care a învins moartea, nu mai avem nici direcţia către cultura vieţii. Aşadar, 
viaţa trebuie ocrotită, întocmai adevărului înscris de Dumnezeu în ea, iar 
ocrotirea acesteia înseamnă respectarea rânduielii divine în întregime, 
pentru a ne dezvălui semnificaţia ei deplină şi a ne feri de lipsa de sens şi 
nefericire. Dumnezeu ne îndeamnă să alegem viaţa: „Iată eu astăzi ţi-am pus 
înainte viaţa şi moartea, binele şi răul.[...] Viaţă şi moarte ţi-am pus Eu 
astăzi înainte, şi binecuvântare şi blestem. Alege viaţa ca să trăieşti tu şi 
urmaşii tăi”.86 Chemarea este valabilă şi astăzi, când trebuie să alegem 
cultura vieţii.  

b. Dăruirea sau darul cel mai de preţ 
Potrivit învăţăturii creştine, atunci când vorbim despre om, vorbim 

despre viaţă şi despre Dumnezeu, deoarece Izvorul vieţii este Dumnezeu. El 
este Cel ce este,87 deci nu numai Creatorul vieţii, ci viaţa însăşi. Dumnezeu 
posedă viaţa dintru începuturi, de la Sine, prin Sine, fiind Viaţa însăşi. El 
iese în mod liber din transcendenţa Sa pentru a ni se descoperi ca Persoană 
şi a comunica viaţa Sa altor persoane. Astfel, Creatorul şi Posesorul vieţii se 
descoperă purtătorului vieţii, adică omului. Dumnezeu se apleacă către noi, 
pentru ca noi să ne înălţăm către El, adică să ne mântuim, prin însăşi 
dăruirea vieţii noastre.  

Viaţa umană este un dar divin, care trebuie lucrat prin dăruire 
necondiţionată în faţa lui Dumnezeu şi a semenilor, tocmai pentru a fi 
reînnoit şi a-şi atinge împlinirea în veşnicie: „Fiecare viaţă este o chemare 
dată de Dumnezeu unui om, o temă de realizat; şi această chemare, tema 
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aceasta, trebuie realizată până la capătul natural al ei, rânduit de Dumnezeu. 
Fiecare om reprezintă şi actualizează într-o formă unică chipul lui 
Dumnezeu sau frumuseţea şi bogăţia spirituală nesfârşită”.88 Viaţa primită în 
dar devine dar la rândul ei prin participarea şi împărtăşirea sa în viaţa lui 
Dumnezeu, după modelul treimic, astfel omul îşi dăruieşte viaţa sa lui 
Dumnezeu, în Care şi pentru Care trăieşte. 

Viaţa omului, ca dar al lui Dumnezeu, depăşeşte cu mult 
dimensiunile vieţii biologice, omul fiind chemat să participe la însăşi viaţa 
lui Dumnezeu, deci să se dăruiască pentru plinirea vieţii lui. Viaţa biologică 
este mai mult decât o existenţă în timp, ea rămâne un moment iniţial al 
întregului proces unitar din tot parcursul existenţei umane. Este germenele 
unei existenţe care ne conduce dincolo de timp, deoarece „Dumnezeu a zidit 
pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale”.89 Pentru un 
creştin sfârşitul vieţii pământeşti, concretizată prin moartea fizică, nu mai 
reprezintă o formă de moarte, deoarece el este chemat să moară pentru 
Hristos şi asemenea Lui, încă din timpul vieţii, căci „finitudinea vieţii 
umane este o binecuvântare pentru fiecare persoană umană, fie că o 
cunoaşte sau nu”.90 Fără golirea de sine, fără o disciplină spirituală, fără 
purtarea morţii lui Hristos în trup pentru a avea viaţa Lui în trupurile 
noastre, deci o asumare a Crucii Lui, nu putem afla mântuirea.91  

Omul este orientat către finalitate, către viaţa dumnezeiască şi veşnică. 
Papa Ioan Paul al II-lea, în Evanghelium vitae, spune că „viaţa, într-adevăr, 
nu este realitatea «ultimă», ci «penultimă»; este în orice caz o realitate 
sacră care ne este încredinţată ca să o păstrăm cu simţ de responsabilitate şi 
să o ducem la perfecţiune în iubire şi în dăruirea de noi înşine faţă de 
Dumnezeu şi faţă de fraţii noştri”.92 Astfel, este vital să observăm natura 
reală a morţii, adică nu o moarte în general, ci moartea mea, cum spunea 
Kierkegaard, ca un act, nu ca un exerciţiu speculativ, în care întrebarea să 

                         
88 Pr. prof. DUMITRRU STĂNILOAE, op.cit., p. 87. 
89 Înţ. Solomon 2, 23. 
90 LEON KASS, Life, Liberty and the Defense of Dignity: The Challenge for Bioethics, Ed. 
Encounter, San Francisco, 2002, p. 264 
91 „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi 
şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine-şi va pierde 
sufletul pentru Mine, acela îl va mântui”, Lc. 9, 23-24; „Purtând totdeauna în trup moartea 
lui Iisus, pentru ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci pururea noi cei vii 
suntem daţi spre moarte pentru Iisus, ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru cel 
muritor”, 2 Cor. 4, 10-11. 
92 PAPA IOAN PAUL AL II-LEA, Evangelium Vitae, http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html (25.02.2018). 
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fie dacă eu devin nemuritor sau sunt nemuritor,93 acesta fiind un mod de 
viaţă, în care „moartea pentru sine este viaţa în Dumnezeu”.94 

Aşa cum nici Dumnezeu nu a dăruit oamenilor viaţă, ca o simplă 
existenţă în timp, nici Hristos nu a venit în lume pentru a dărui omului o 
existenţă efemeră, ci a venit pentru dăruirea vieţii, căci El „coboară din cer 
şi dă viaţă lumii”,95 iar cel ce-L urmează „va avea lumina vieţii”.96 Acesta 
este scopul venirii Lui, iar scopul nostru trebuie să fie naşterea din 
Dumnezeu, fără de care nu putem ajunge în împărăţia lui Dumnezeu: „De 
nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia lui 
Dumnezeu”.97 Este deschiderea comuniunii de iubire cu Tatăl, Fiul şi 
Sfântul Duh încă de pe acum şi condiţie spre participarea la viaţa 
dumnezeiască veşnică sau plinătate de participare la viaţa Celui Veşnic.  

Prin moartea lui Iisus Hristos omul are exemplul sacrificiului 
suprem, al dăruirii totale. Taina morţii lui Hristos ne dezvăluie măreţia şi 
valoarea vieţii. El îşi încredinţează viaţa Sa Tatălui,98 după ce şi-a asumat-o 
şi a transformat-o în epicentrul mântuirii întregii omeniri. În Sfânta 
Scriptură avem nenumărate mărturii, iar jertfa supremă o regăsim în actul 
Mântuitorului, Care se dă pe Sine ca ofrandă pentru Tatăl şi pentru oile Sale. 
Sfântul Arhidiacon Ştefan atestă fragilitatea condiţiei pământeşti, căci 
deschide ceata martirilor cu vorbe de iertare pentru cei care îl ucideau cu 
pietre. Actul martiric este consecinţa supremă a vieţii religioase, dar el nu 
trebuie să fie programat ca principiu, deoarece ar fi imoral să se impună 
standarde etice de eroism pentru toţi membrii societăţii şi forţarea lor pentru 
a urma cele mai înalte idealuri ale bunătăţii morale.99 

Cel mai mare dar pe care omul îl poate face lui Dumnezeu, dăruirea 
cea mai de preţ, este însăşi viaţa sa, este înapoierea darului Dăruitorului. Dar 
întoarcerea darului trebuie să fie însoţită de îmbogăţirea acestuia prin 
lucrarea virtuţilor din timpul vieţii. Putem spune că viaţa este mecanismul 
prin care Dumnezeu ne oferă şansa mântuirii sufletului, bunul absolut al 
omului. Dacă întoarcem darul la Dumnezeu aşa cum l-am primit sau chiar 
mai sărăcit, noi arătăm o dispreţuire faţă de Dăruitor. Dispreţuirea darului 
primit este dispreţuirea vieţii însăşi şi a sufletului. Iubind darul şi 
îmbogăţindu-l în decursul existenţei pământeşti, ne arătăm preţuirea faţă de 

                         
93 SOREN KIERKEGAARD, Concluding Unscientific Postscript, trad. H. V. Hong, E. H. 
Hong, Ed. Princeton University Press, Princeton, 1991, p. 173. 
94 JONATHAN ZECHER, The Role of Death in the Ladder of Divine Ascent and the Greek 
Ascetic Tradition, Ed. Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 225.  
95 Ioan 6, 33. 
96 Ioan 8, 12. 
97 Ioan 3, 3. 
98 Luca 23, 46. 
99 JOSEPH ZYCINSKI, op. cit., p. 968. 
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acesta, iar dăruirea lui este preţuirea noastră faţă de Dăruitor. Totodată, 
nimeni nu poate dărui decât ceea ce are el mai bun. Dăruirea vieţii lui 
Dumnezeu este punerea vieţii în slujba lui Dumnezeu, Creatorul şi 
Susţinătorul vieţii umane. 

 
Concluzii 
În lumea contemporană a vorbi despre viaţă, ca dar de la Dumnezeu, 

despre încărcătura sfântă care se află la baza acestui dar sau despre 
îndatorirea de a desăvârşi acest dar, poate reprezenta un strigăt mut. Acest 
strigăt se află în adâncul fiinţei noastre, el lucrează continuu, dar 
indiferentismul faţă de învăţătura Bisericii l-a scăzut în intensitate, într-atât 
de mult, încât nu mai poate fi o realitate vie, ci doar una abia percepută. 
 Cât de mult poate fi contaminat omul contemporan de drama socială 
şi culturală sub auspiciile secularismului, încât să ajungă la pierderea 
simţului lui Dumnezeu şi al omului, deci a respectului faţă de viaţă? Odată 
cu pierderea acestui simţ, omul priveşte propria existenţă în orizontul strict 
şi îngust al realităţii fizice ca pe un bun oarecare, aflat în proprietatea lui 
exclusivă, pe care îl poate domina şi manipula după propria-i voinţă. Viaţa 
este dezbrăcată de caracterul ei tainic, de transcendenţa şi sfinţenia sa, în 
calitate de dar de la Dumnezeu.  

Astăzi, vorbim despre viaţă ca despre un bun oarecare. Când suferinţa, 
povara inevitabilă a întregii existenţe umane, apare în viaţa omului, instinctul 
fiecăruia este să o elimine, iar dacă nu reuşeşte, omul găseşte de cuviinţă să-şi 
exercite dreptul la autosuprimare. Propria viaţă devine pentru el o povară 
care-i îngrădeşte dreptul la fericire şi bunăstare, el devine prizonierul trupului 
care-l condamnă la suferinţă. Orizontul în care priveşte viaţa sa este pur 
materială, iar trupul odată ce nu-i mai furnizează plăcere şi eficienţă devine 
nefolositor şi trebuie eliminat. Viziunea seculară asupra vieţii a reinterpretat 
autonomia şi a transformat-o într-o autodeterminare fără responsabilitate. 
Astfel, omul devine eroul propriei sale vieţi, iar moartea victorie asupra 
suferinţei. Nu mai putem vorbi despre viaţă ca despre un dar, nu mai putem 
vorbi despre sfinţenia acestui dar sau despre valoarea acestui dar. Nu! 
Vorbim despre calitatea vieţii, care este exprimată din perspectiva unui 
materialism practic pervers, unde valorile lui a avea le înlocuiesc pe cele 
ale lui a fi. Este judecata care are la bază individualismul, utilitarismul şi 
hedonismul, al cărei unic scop este dobândirea propriei bunăstări materiale. 
Calitatea vieţii devine un surogat al obţinerii plăcerii, ca rezultat al eficienţei 
economice şi al consumerismului, dimensiunile profunde, precum cele 
spirituale şi relaţionale, fiind cenzurate.  

Biserica este provocată să răspundă oricărei ameninţări adusă 
demnităţii şi vieţii omului, tocmai datorită tainei Cuvântului lui Dumnezeu 
făcut trup. Ori această solicitare a poziţionării materne a Bisericii este 
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stringentă în contextul noilor ameninţări aduse vieţii persoanelor, cu atât 
mai mult când acestea sunt slăbite de suferinţă. Trebuie să acceptăm că noi 
nu suntem proprii noştri creatori. Creştinul are dorinţa de a trăi nu ca şi când 
supravieţuirea este un scop în sine, ci mai degrabă, pentru că spaţiul şi 
timpul îi îngăduie să trăiască în slujba lui Dumnezeu. Viaţa este un dar 
inviolabil, de care nu dispune doar omul în cauză, ci şi comunitatea, 
Biserica şi Dumnezeu. Nu are relevanţă doar pentru el, ci şi pentru familie şi 
comunitate. Alături de acest dar am primit toate calităţile, atributele şi 
posibilităţile care să ne ajute să ne desăvârşim ca existenţe umane, iar cea 
mai de preţ este posibilitatea mântuirii, pentru a da un sens existenţei 
noastre. Consecinţa primirii vieţii în dar de la Dumnezeu este sfinţenia care 
stă la baza acestui dar, ea este cea care ne deschide şi ne călăuzeşte către 
mântuire. Prin sfinţirea absolută a darului, noi îi întoarcem Dăruitorului 
darul cel mai de preţ, adică însăşi viaţa noastră. 

Putem observa că darul vieţii nu este doar un simplu este, doar o 
relocare fizică, este o realitate morală încărcată cu daruri subtile foarte reale, 
dar care creează şi responsabilităţi.100 Prima responsabilitate pe care o 
creează darul vieţii este cel al comportamentului recunoscător. Prin acest tip 
de comportament primitorul darului îşi poate arăta recunoştinţa faţă de 
Dăruitor, de la o simplă mulţumire la dedicarea vieţii sale Celui care i-a 
dăruit-o. De asemenea, putem vedea recunoştinţa nu ca pe o voinţă 
subordonată sau supusă, ci ca o afirmaţie autentică fără constrângeri pentru 
bunătatea şi generozitatea Dăruitorului, deoarece darul a fost primit în mod 
liber, prin urmare, ar trebui să fie dat în mod liber.101 

Cea de-a doua responsabilitate faţă de dar este folosirea acestuia cu 
discernământ. Această responsabilitate priveşte atât relaţia primitorului cu 
darul, cât mai ales cu cea a Dăruitorului, deoarece voinţa Celui care a dăruit 
este primordială pentru aceste relaţii indisolubile. Relaţia dintre dar şi 
folosirea corespunzătoare a acestuia o întâlnim în limbajul teologic ca 
administrare a vieţii „ca dar de la Creator asupra căruia controlul nostru este 
unul de administrare, nu de autonomie absolută”,102 deoarece „am primit 
viaţa şi ea beneficiază de bunătatea lui Dumnezeu [...] iar ceea ce este 
disponibil pentru noi nu este pentru a ne servi doar propriilor noastre 
interese sau de a o mutila, a o epuiza sau a o distruge”.103 Administrarea sau 

                         
100 A se vedea GERTRUDE ANSCOMBE, „On brute facts”, în Analysis 18/1958, p. 69-72; 
ABRAHAM MELDEN, Rights and Right Conduct, Ed. Basil Blackwell, Oxford, 1959. 
101 JAMES GUSTAFSON, Theology and Christian Ethics, Ed. Pilgrim Press, Philadelphia, 
1974, p. 170;  IDEM, Can Ethics be Christian?, Ed. University of Chicago Press, Chicago, 
1975, p. 101. 
102 BENEDICT ASHLEY, KEVIN O’ROURKE, Health Care Ethics: A Theological 
Analysis, Ed. The Catholic Hospital Association, St. Louis, 1978, p. 385. 
103 JAMES GUSTAFSON, Can Ethics be..., p.102.  
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tutela prevede nu numai interziceri ale anumitor abuzuri asupra darului, ci şi 
atrage atenţia asupra unor măsuri adecvate pentru folosirea acestuia, 
deoarece în Trupul lui Hristos, Dumnezeu a dat oamenilor tot ceea ce au 
nevoie: tot ce trebuie să ştie despre trecut şi viitor; tot ce au nevoie pentru a 
face şi pentru a-L întâlni.104 

Cea de-a treia responsabilitate este răspunsul recunoscător pentru 
ceea ce ne-a fost oferit sau întoarcerea în mod adecvat a darului către 
Dăruitor. Primitorul darului nu poate evita responsabilităţile faţă de dar, el le 
poate îndeplini sau încălca. Dacă darul este întors, fie în aceeaşi stare în care 
a fost primit, fără nicio adăugare sau îmbunătăţire, fie într-o stare degradată, 
atunci vorbim de o respingere şi o nepăsare asupra acestuia şi asupra 
Dăruitorului. În acest sens, întreaga viaţă a fost un proces al libertinajului şi 
al egoismului, care a transformat darul vieţii într-un bun personal şi 
instrumental, acţionând utilitarist asupra acestuia. Rezultatul este prilejul 
evaluării şi pierderii definitive a răsplatei, este conştientizarea târzie şi 
revolta interioară a vieţii ca dar nemeritat.  

Eutanasia încalcă actul creator, proniator şi stăpânitor al lui 
Dumnezeu, dându-i omului dreptul de „a se juca de-a Dumnezeu”, într-un 
cadru al autonomiei pure sau al libertăţii prost înţeleasă şi al 
incompatibilităţii actului medical cu această practică, lucrând împotriva 
propriei sale naturi, a bunătăţii şi împlinirii personale şi dezvoltând 
numeroase consecinţe grave. Indiferent de concepţiile religioase sau 
filosofice, apărarea vieţii umane, în orice situaţie şi împrejurare s-ar afla 
aceasta devine o îndatorire fundamentală a omului, iar pentru persoana 
religioasă trebuie să devină un principiu esenţial al vieţii şi o angajare 
fiinţială în slujirea şi apărarea lucrului mâinilor lui Dumnezeu. 
 
Abstract: Life as a Gift from God. An Argument against Euthanasia 
Through the present study, we aim to detail the main theological argument 
against euthanasia: human life as gift from God. In the first part of the study, 
we will present the doctrine of creation as a basis for claiming the idea that 
life is given by God, this being an enriched gift. In the second part of the 
study we will present the outcome of the process of secularization through 
which our argument has passed, or how life is no longer seen as a gift but as 
a good or value. The value of human life can be argued through three 
competing ethical points: vitalism, inviolability of life, and quality of life. 
The theological contribution in this debate is rigorous to understand why 
human life is not a personal good to which we give up because of an 

                         
104 STANLEY HAUERWAS, SAMUEL WELLS, „The Gift of the Church and the Gifts 
God Gives It”, în The Blackwell Companion to Christian Ethics, S. Hauerwas, S. Wells 
(editori), Ed. Blackwell Publishing, Oxford, 2011, p. 20. 
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incurable disease, depression or when we feel that life is complete, invoking 
the respect of the doctrine and worsening the understanding of the Christian 
mind that inevitably leads to a practical materialism in which individualism, 
utilitarianism and hedonism are proliferating. 
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TRADUCERI ŞI DIORTOSIRI 
 

Legi imperiale către prefecţii Pretoriului pentru Illyricum. 
Fontes Historiae illyricii et daco-romanae sec. IV-VI d.Ch. 

 
 

Pr. Conf. Univ. Dr. MARIN COJOC1 

 
În toată perioada de guvernare a împăratului Theodosie II (408-450) 

şi până la împăratul Justinian cel Mare (527-565) ca şi după aceea, Răsăritul 
bizantin cu toate regiunile illyriene şi cele dunărene, primea legile de la 
curtea imperială din Constantinopol, împreună cu Prefecţii Pretoriului şi cu 
trupele de apărare a frontierelor.2 În acelaşi timp Noua Romă, 
Constantinopolul îşi adăuga rând pe rând noi teritorii, fie prin cucerirea lor 
armată, fie prin procesul de încreştinare a populaţiilor respective, datorat 
marilor opere misionare începute de Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Ioan 
Gură de Aur, ambii purtând relaţii epistolare şi cu ierarhii occidentali, chiar 
în condiţiile unor relaţii ascuţite determinate de mutaţiile jurisdicţionale şi 
care au culminat cu intentarea unor procese nefericite. Unul din aceste 
procese, iniţiate pe fondul noilor schimbări jurisdicţionale, a fost şi acela 
prin care i se aduceau acuze grave Sfântului Ioan Hrisostom, evident create 
de intrigile scaunelor răsăritene, dar mai ales ale celui de Alexandria.3 Până 
la urmă el a fost scos de sub obrocul istoriei şi repus în lumina care i se 
cuvenea, în anul 428 prin canonizarea sa, eveniment înregistrat de istoricii 
vremii cu deosebit interes.4 

În acest timp capitala răsăriteană, Noua Romă, devenise, după 
mărturia marelui cronicar Philostorgius, Creştinopol şi dădea o serie de legi 
pentru unitatea credinţei  împotriva păgânismului şi a altor fracţiuni sau 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
2 C. J., 1, 50, 2 [14 oct. 427]; C.Th, 6, 28, 8  [29 Jan. 435]; C.Th., 8, 4, 30 şi 12, 1, 187 [3 
aprilie 436]. 
3 P.G., 103, col.105-113; Mansi, III, col.1141 şi u; Hefele-Leclerq, II, 1, 137-154 Unde se 
arată că la Sinodul local de la Stejari Sfântul Ioan Hrisostom a fost condamnat pe nedrept, 
prin intrigi de câţiva episcopi şi exilat la Pythus apoi la Kukusos în Armenia unde a şi murit 
în 407. cf. P. EMILIAN, Christianitas-Dacoromana, Bucureşti, 1994, p. 118-123, 152-153 
Sf. Theotim de Tomis a fost unul dintre ierarhii care i-au luat apărarea patriarhului 
Constantinopolitan la sinodul local amintit. 
4 MARCELINUS COMES, Chronica Minora, 2 p.77 unde prezintă sanctificarea lui la 25 
sept., 428, iar doi ani mai târziu moaştele sale au fost aduse la Constantinopol (IBIDEM, p. 79 
şi Socrate H.E., 7, 45, 4). În ceea ce priveşte contribuţia Constantinopolului la creşterea 
puterii jurisdicţionale a Răsăritului, vezi la Prof. EM. POPESCU în  Romanitas-Christianitas, 
p. 57-74. 
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disidenţe creştine. Toate aceste măsuri trebuiau impuse prin forţă militară 
(manu militari), atât în Illyricum, cât şi în Occident, pentru că ele deveniseră 
deja literă de lege odată cu decretul cunctos populos din 380.5 

De fapt, această iniţiativă începuse o dată cu legiferările creştine date 
de Theodosie I prin care se interzicea orice formă de păgânism, dar mai ales 
în anii 415-416 când şi împărăteasa Pulcheria, sora lui Theodosie II, în 
calitate de regentă a luat hotărârea ca toate procesele cu privire la păgâni să 
fie impuse prin forţă militară (manu militari), iar aceştia să fie predaţi 
tribunalelor civile.6 Istoricul contemporan Malchus scria mai târziu că 
păgânismul a suferit o mare înfrângere prin aceste măsuri, iar 
Constantinopolul, care semna şi credinţa altor popoare „era o cetate în care 
totul era creştin”.7 Toate acestea l-au făcut pe Theodosie II să afirme într-o 
lege emisă în 423, chiar la începutul păstoririi lui Coelestin, că: „păgânii 
care mai înainte existau din abundenţă, de acum credem că nu mai există 
niciunul”.8 Desigur era o expresie oarecum exagerată, dar, care exprima, în 
mare măsură, evoluţia deosebită la care ajunsese creştinismul cu sprijinul 
măsurilor statale, mai ales cele din Răsărit, începând de la Theodosie I şi până 
la momentul de vârf (423) din lunga domnie a lui Theodosie II (408-450).  

Pe plan religios asistăm la o înaintare continuă a jurisdicţiei 
Constantinopolului către diocezele răsăritene şi către regiunile illyriene, 
chiar dacă noul patriarh Nestorius, va genera, puţin mai târziu, conflicte care 
vor mişca întreaga oecumene creştină prin măsurile luate pe plan dogmatic. 
Totuşi, el se face remarcat chiar de la începutul păstoririi lui (428), prin 
emiterea unei legi, întărită şi prin voinţa imperială, în care sunt enumerate 
pe larg toate grupările eterodoxe contrare credinţei creştine. Dincolo de 

                         
5 Contra ereticilor, C.Th., 16, 5, 59 [din 9 aprilie 423], repetată apoi la 8 iunie  [id. 60]; în 
acelaşi an contra altor eretici, C. Th., 16, 9, 5 şi contra păgânilor, C.Th., 16, 10, 23.  O altă 
lege, din 30 mai 428, (C.Th., 16, 5, 65) în care se enumeră toate sectele eretice şi în acelaşi 
timp pedepsele pe care judecătorii trebuie să le aplice. Toţi aceşti eretici trebuiau să redea 
ortodocşilor Bisericile luate. De fapt, din 423 au fost emise o mulţime de astfel de legi, 
vezi la P.P. JOANOU, La legislation imperiale et la christianisation de l’Empire Romain, 
311-376, Roma 1972, în special p. 104 ş.u. A se vedea şi G. DAGRON, Naissaince, p. 382 
ş.u.  Cu privire la legile contra iudeilor vezi în C. Th. XVI, 7, 3 [din 21 mai 383]; XVI, 8, 
10 [din 28 feb 396]; XVI, 8, 16 [din 22 aprilie 404]; XVI, 8, 19; XVI, 8, 24 [din 10 martie 
418];  Nov. Theod. III, 1, 2 [din 31 ian. 438]; JOSEPH VOGT, op.cit., p. 274-276; R. 
JANIN, Les Juif dans l’Empire bysantin, în E.O., 15, 1912, p. 126-133; J.E. SEAVER, 
Persecution of the Jews in the Roman Empire, Kansas, 1952, precum şi A. SCARF, 
Byzantine Jewery from Justinian to the fourth Crusade, London, 1971. 
6 C.Th. XVI, 10, 21; a se compara cu G. DAGRON, op.cit.,p.382 şi cu Prof. EM. 
POPESCU, op.cit., 67. 
7 MALCHOS, fr. în F.H.G, IV, p.132. 
8 C.Th. XVI, 1022: „paganos qui supersunt, quamquam iam nullos esse credemus”. A se 
vedea şi comentariile lui J. GAUDEMET, L’Eglise dans l’Empire romain [IV-e–V-e 
siecle], Paris, 1958, p.88 ş.u. şi comentariile Prof. EM. POPESCU, op.cit., p.67. 
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conflictualitatea declanşată de noul patriarh pe planul dogmatic, trebuie 
remarcat faptul că, prin diferitele sale măsuri de început, a sancţionat o serie 
de erezii, care până atunci tulburau regiunile illyriene şi care, erau moşteniri 
apăsătoare încă din timpul împăraţilor anteriori (Constantius II şi Valens), 
sprijinitori fervenţi ai acestor erezii şi chiar ai măsurilor de toleranţă date de 
împăratul Gratian.9 

Referitor la măsurile guvernamentale luate împotriva tendinţelor 
separatiste şi  eterodoxe, menţionăm că Theodosie II a făcut eforturi 
deosebite în a stabiliza grupările în acele momente grele, întrucât însăşi 
patriarhul de Constantinopol fusese acuzat şi condamnat ca ereziarh. După 
tristul verdict primit de patriarh, funcţionarii civili din aceste provincii 
răsăritene şi din Illyricum au primit un cod de procedură care sancţiona 
erezia nestoriană pe tot ţinutul provinciilor menţionate şi din toate domeniile 
vieţii publice şi civile, aşa încât tuturor adepţilor acestei greşeli nestoriene li 
se interzicea dreptul de a se numi creştini, iar toate întâlnirile ereticilor 
arieni şi nestorieni erau interzise prin lege.10 

În faţa toleranţei occidentale, Theodosie II promulga legi noi, 
întărindu-le pe cele care erau trecute în uitare, aşa cum s-a procedat în anul 
435, dublând astfel severitatea contra păgânilor. Illyricului, căruia îi fuseseră 
adresate câteva constituţii de acest gen, în anul 438 i-a fost adresată o nouă 
constituţie în care se proclama încă o dată ortodoxia împotriva adversarilor 
ei păgâni, sau eretici. Această lege era adresată în mod expres Illyricului 
care se confrunta la vremea aceea cu reminiscenţele arienilor şi cu discipolii 
lui Bonosus, a căror situaţie fusese pusă în discuţie de Inocentius şi de 
Zosimus şi care, după cum reiese din legea lui Theodosie II, constituiau o 

                         
9 Legea mai sus amintită este din 30 mai 428 cf. C. Th. XVI, 5, 65; cf. şi  P.P. IOANNOU, 
op.cit., p. 107. Cu privire la aceste grupări eretice ce frământau încă Illyricul a se vedea 
detaliat la L. Meslin, op.cit., p. 95. Precum şi J. ZEILLER, Origines p. 350 ş.u., unde se 
arată că mai existau încă grupări ariene şi urmaşi ai lui Bonosus. Cu privire la măsurile de 
toleranţă a lui Graţian cf. G. GOTTLIEB, Ambrosius von Mainland und Kaiser Gratian, 
Gőttingen, 1973 p. 71 ş.u. În această privinţă izvoarele contemporane precum Socrate V, 
21 şi Sozomenos VII, 1 arată cum împăratul Graţian a decretat întoarcerea din exil a celor 
care fuseseră expulzaţi din motive religioase dintre care mulţi retraşi în Illyricum au 
răscolit mai apoi aceste provincii şi cărora Theodosie I le-a dat o lovitură de graţie prin 
legea din 28 feb. 380 cf. C.Th., XVI, 1, 2, a se vedea şi comentariile la P.P. IOANNOU, 
op.cit., p.79. 
10 C. Th., XVI, 5, 66, lege din 8 aug 435 şi C. Th., XVI, 10, 25, lege din 14 nov. 435 contra 
păgânilor. Mai mult chiar după această dată la 20 dec. 435 se făceau planuri de lucru la 
colecţia de legi a lui Theodosie II cf. C. Th., I, 1, 6, proiectul se făcuse încă din 26 mart. 
429 cf. C. Th., I, 5. Codul acesta de legi a fost promulgat la 15 feb. 438 cf. Nov. Theod. I şi 
depus în senatul din Roma la 25 dec. 438 cf. şi P.P. IOANNOU, op.cit., p.109. 
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problemă încă nerezolvată deplin în regiunile illyriene.11 Alte măsuri date de 
guvernul lui Theodosie II atingeau direct Biserica din Illyricum, pentru că 
erau emise direct prin grija Constantinopolului. Aceste decrete reglementau 
dreptul bisericesc, cadrul juridic al vieţii eclesiastice, prevederi cu privire la 
dreptul de azil şi autoritatea care-l acorda; în general, erau dispoziţii care se 
refereau la întreaga viaţă religioasă din Illyricum: clerul inferior,  episcopii 
şi privilegiile lor.12  

Theodosie II a promulgat şi legi contra noilor erezii apărute, 
condamnând prin legea datată la 3 august 435, atât nestorianismul cât şi 
partizanii acestuia, care nu mai aveau dreptul de a se numi creştini şi vor fi 
numiţi, de acum înainte, simonieni, precum şi arienii fuseseră numiţi de 
Constantin porfirieni. În lege se stipula că scrierile nestorienilor trebuiau să 
fie arse, iar întâlnirile lor interzise: Iată cum în împrejurările grele pentru 
Biserică, în care însuşi patriarhul de Constantinopol căzuse în erezie, 
împăratul Theodosie II îşi lua rolul unui ierarh peste ierarhi, ca un adevărat 
purtător de grijă şi pentru ale Bisericii, asemenea lui Constantin cel Mare 
odinioară, dar acum cu menţiunea directă de a impune împotriva 
nestorianismului credinţa ortodoxă de la Efes.  

Legiferările împăratului erau făcute fără ca Roma să fie menţionată, 
pentru că papalitatea reuşea doar să întreţină o corespondenţă sporadică prin 
care dorea să aducă liniştea în rândul ierarhilor şi clerului din Illyricum, care 
încă manifesta neascultare faţă de vicarul ecclesiastic din Thessalonic.13   

Aceste cazuri concrete ne arată cum responsabilitatea politică 
imperială a lui Theodosie II se împletea armonios cu cea religioasă în 
momente în care, pontifii romani, erau puşi în imposibilitatea de a o realiza, 
măsuri care să se răsfrângă din plin şi asupra Illyricului răsăritean, şi asupra 
ţinuturilor dunărene. 

Cu toate greşelile nestoriene, venite din răsărit, prestigiul politic şi 
militar al Constantinopolului nu scăzuse cu nimic, chiar şi pe plan religios, 
întrucât ierarhii din Noua Romă, cu o parte din illyrieni şi îndeosebi ierarhii 
macedoneni, se pronunţaseră împotriva lui Nestorius pe când alţi ierarhi din 
                         
11 Nov. Theod. 3 avea o destinaţie precisă, după cum reiese din conţinutul ei: „eodem 
exemplo viro illustri prefectu pretorio Illyrici”, lege dată la 31 ian. 438. Toţi aceşti eretici 
erau opriţi de a ocupa demnităţi şi onoruri publice (P.P IOANNOU, op.cit., p.109). 
12 C. Th., IX, 45, 5 [din 28 mart. 432], cu privire la dreptul de azil al unui sclav; C.Th. IX, 
44, 4 [din 23 mart. 431] în care se arată că locul de azil cuprinde întreg edificiul Bisericii. 
În Cod. Just. I, 3, 22 [din 11 feb. 430] cu privire la drepturile Bisericii şi dreptul de azil; 
C.Th.V, 8, 1 în care se reglementează drepturile clericilor şi ale călugărilor. 
13 C.Th. XVI, 5, 66 [din 8 aug. 435], a se vedea la P. P. IOANNOU, op.cit., p.108. Se vede 
cum, prin această măsură, autoritatea imperială intervenea direct în Illyricum, unde ierarhii 
de aici erau pedepsiţi uneori şi trimişi în exil, precum Iulian de Sardica. Când o lege apărea 
ea rămânea în vigoare (C.Th. I, 2, 3 (316): „id observetur, rescripta ante edictum 
propositum impetrata suam habeant firmitatem, nec rescribto posteriore derogetur priori”. 
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Illyricum erau încă în dubiu în faţa acestui conflict; aşa se explică de ce 
multe provincii illyriene au rămas în expectativă în faţa acestei dispute. 

În aceeaşi perioadă de timp, toate legile care au fost emise de 
autoritatea imperială au fost adunate între anii 429-438 în renumitul Cod de 
legi intitulat Codex Theodosianus care, de fapt, reunea toate constituţiile 
promulgate de împăraţi, începând din 312 şi până în 437, lucrare cu 
consecinţe deosebite pentru întreg Imperiul şi mai ales cu deosebite reflecţii 
juridice asupra Illyricului.  Astfel se punea capăt dualităţii legislative, 
survenită după împărţirea Imperiului sub fiii lui Theodosie I, întrucât noul 
cod de legi oferea o bază unică de organizare legislativă a lumii romano-
bizantine, iar prin publicarea Codexului Theodosian, la 15 februarie 438, se 
punea o nouă bază juridică pentru Pars Occidentis şi Pars Orientis, aflate de 
multe ori în conflicte jurisdicţionale.14 De remarcat este faptul că începând 
cu anul 423, legile erau promulgate doar de o parte a Imperiului, de cele mai 
multe ori din Răsărit, cu toate că acestea aveau valabilitate pentru ambele 
părţi, dar cu condiţia ca ele să fie comunicate şi celuilalt suveran. În ceea ce 
ne priveşte trebuie să precizăm că, în această perioadă, Illyricul a fost cel 
mai mult atins de legile promulgate din Noua Romă, legi emise până la 
Sinodul IV Ecumenic din anul 451.Aceeaşi situaţie a efectului legilor 
imperiale asupra Illyricului se va menţine şi în perioadele următoare 
justiniene şi post justiniene, aşa cum se va putea observa din analiza unor 
texte de lege din Corpus Juris Civilis al împăratului Justinian cel Mare, de 
origină illyriană-daco-romană. În paginile următoare vom înţelege interesul 
autorităţilor imperiale pentru teritoriile dunărene şi sud-dunărene din cele 
câteva legi emise de aceştia şi trimise către Prefectura Illyricului.15 

 
Cod. Just. I, t. 1-3 p. 27-28 
Împăraţii Honorius şi Theodosius către Filip Prefect al Pretoriului 

per Illyricum 
Înlăturând orice urmă de inovaţie noi vă poruncim ca să fie urmate în 

toate provinciile Illyricului vechile reguli şi canoane ecclesiastice, care au 
fost păstrate fără îndoială până în prezent, şi dacă se ridică îndoieli cu 
privire la folosirea acestor canoane, rezolvarea lor a fost rezervată judecăţii 
sfinte a sinodului ecclesiastic a preasfinţilor bărbaţi ai Bisericii din cetatea 
Constantinopolului (prerogative pe care vechea Romă le-a cedat). 

                         
14 Vezi şi ROGER REMONDON, La crise de L’Empire romain, Paris, 1970, p. 227. 
15 Toate legile emise de autorităţile imperiale din Constantinopol şi trimise Prefecţilor 
Petoriului per Illyricum, legi de natură politică, militară, juridică şi religioasă aveau 
efecte depline asupra Daciei nord-dunărene ca şi asupra Daciei Mediteraneea şi Dacia 
ripensis, provincii romano-bizantine care făceau parte constitutivă din Prefectura 
Illyricului răsăritean, intrate odată cu legea din 421 sub autoritatea deplină a 
Constantinopolului. 
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Lege dată la vechile ide ale lui iulie, sub consulatul lui Eustachius şi 

Agricola, anul 421. 
 
Cod. Just. I, t. 1-3 p. 77-78  
Împăratul Justin către Archelaus, Prefect al Pretoriului per Illyricum 
Ne gândim că trebuie să vă prevenim din nou nu numai cu privire la 

judecăţile pe care fiacre tribunal trebuie să le facă, ci mai ales cu privire la 
apărătorii bisericii a acestei cetăţi mame printre care s-au strecurat şi 
obiceiuri ruşinoase de a primi şi ultimele voinţe ale celor morţi, în nici un 
fel nu trebuie amestecată această ultimă problemă căci legile condamnă 
problemă care ţine de magistrul censului. Este absurd şi în acelaşi timp este 
reprobabil faptul că unii clerici voiesc să se arate că sunt instruiţi în ceea ce 
priveşte problemele avocăţeşti. Cei care vor îndrăzni să încalce această lege 
va fi pedepsit cu o amendă de 50 de livre de aur. 

 
Lege dată în ziua de 13 la calendele lui decembrie, sub consulatul 

împăratului Justin, pentru a doua oară consul şi sub consulatul lui Oppilio. 
p. 77-78 

 
Cod. Just. I, t. IV-XII, p. 118 
Împăraţii Honorius şi Theodosius către Filip Prefect al Pretoriului 

per Illyricum 
Orice persoană de orice credinţă ar fi el nu are voie să vexeze un 

evreu nevinovat, pentru simplu fapt că el este iudeu şi nici să-i aducă vreo 
jignire; nu are voie să incendieze sinagogile sau casele lor şi nici să le 
cauzeze vreo pagubă răuvoitoare fără nici un motiv; căci dacă cineva se face 
culpabil de o asemenea vină, judecătorii au o autoritate intermediară şi 
protectivă prin care se stabileşte că nici o persoană nu se poate răzbuna pe 
sine însuşi şi pe altcineva. Dar dacă noi vrem să stabilim că trebuie că să fie 
asigurate persoanele de neam iudeu, noi nu vrem nici ca, prin mândria şi 
orgoliul liniştei lor, ca şi prin aviditatea lor pentru comerţ, să comită ceva 
contrar împotriva credinţei creştine. 

 
Lege dată la Constantinopol în ziua de 8 a idelor lui august sub 

consulatul împăratului Honorius, consul pentru a noua oară, şi împăratul 
Theodosie, consul pentru a cincea oară. 412    

Cod. Just. I, t. IV-XII, p. 183 
Despre confirmarea Digestelor 
În numele Domnului nostru Iisus Christos, Domnul nostru 
Împăratul Caezar Flavius Justinianus….ad magnum Senatum 
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Astfel, toţi magistraţii Imperiului nostru, primind această prezentă 
hotărâre a noastră, să aibă grijă de a se folosi de această culegeri de legi, 
fiecare în jurisdicţia sa. Iluştri prefecţi ai pretoriului ai acestor metropole, 
trebuie să execute acestea în mod exact ca şi preagloriosul prefect al 
palatului nostru ca şi iluştrii prefecţi ai pretoriului, atât cel din Orient cât şi 
cel din Illyricum şi din Lybia, va trebui să-i informeze pe inferiorii lor, 
pentru ca niciunul dintre supuşii noştri să nu fie în necunoştinţă de cauză. 

 
Lege dată în ziua de 17 ale calendelor lui ianuarie de împăratul 

nostru Justinian şi perpetuu august, a treia oară consul. 533     
  
Cod. Just. I, t. XII-XIX p. 217-218 
Împăratul Anastasius către Ioan, magister militum per Illyricum 
Noi hotărâm ca soldaţii care sunt în acele locuri adunaţi să nu fie 

transferaţi în alte locuri fără o autorizaţie specială a maiestăţii noastre, ca nu 
cumva să diminueze numărul soldaţilor lor în timpul staţionării în propriile 
lor locuri: dar dacă se iveşte un prilej sau o urgenţă publică şi 
indispensabilă, pentru o deplasare a soldaţilor, atunci trebuie să se adreseze 
imediat şi fără amânare, atât prefecturii pretoriului, adică vouă înşivă, în 
acelaşi timp trebuie să facă un raport detaliat către noi cu privire la locul 
unde trebuie transferaţi soldaţii şi despre cei care trebuie să fie deplasaţi, 
numele comandanţilor sub a căror comandă vor trebui să intre, cantitatea 
alimentelor  şi celor care sunt necesare acolo, şi înainte de toate cauza 
pentru care sunt deplasaţi în acel loc, aşa încât după acest raport noi vom da 
ordinele necesare. 

 
Cod. Just. I, t. XII-XIX p. 230 
Împăraţii Valentinian, Theodosie şi Arcadie către Polemius Prefect 

al Pretoriului per Illyricum 
Niciun guvernator de provincie nu are voie să îndrăznească să intre 

în augusta noastră cetate fără ordinul nostru. Căci cel care va intra în cetate, 
contraveniind dispoziţiile noastre, va fi condamnat potrivit legilor în 
vigoare. 

 
Lege dată la Mediolanum în ziua de 10 ale calendelor lui ianuarie, 

după consulatul lui Timasius şi Promotus. 390 
 
Cod. Just. I, t. XIX-L, p. 190 
Împăraţii Honorius şi Theodosie către Isidor, Prefect al Pretoriului 

pentru Illyricum  
Noi acordăm favoarea noastră tuturor în mod egal, ceea ce se cuvine 

fiecăruia, sclav sau liber, care mai înainte a obţinut un rescript, pentru 
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aceasta nu trebuie să se informeze decât din rescriptul care a fost prezentat 
de către comandanţii (praeses) noştri. 

Lege dată în ziua de 3 ale idelor lui noiembrie, sub consulatul 
împăratului Theodosie, pentru a şaptea oară consul, şi de către Palladius. 416 

 
Cod. Just. I, t. XIX-L, p. 201-207 
Împăratul Caesar Flavius Justinianus către Archelau, Praefectus 

Praetorio per Africam et per Illyricum 
1. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi pentru fericirea statului nostru, noi 

hotărâm prin această lege ca întreaga Africă pe care Dumnezeu ne-a 
încredinţat-o, să primească prin mila sa o bună guvernare, şi cei care deţin o 
prefectură a pretoriului, pentru ei înşişi, ca spre exemplu cele ale Orientului 
şi ale Illyricului, prefectura Africii să deţină o mare putere prin bunăvoinţa 
noastră. Noi dorim ca sediul acestei prefecturi să fie la Cartagina, şi ca 
numele său să fie adăugat celorlalte prefecturi citate în preambulul acestei 
legi publice; aceasta este ceea ce vă dăm acum spre administraţie. 

 
Cod. Just. I, t. XIX-L, p. 217 
Împăratul Anastasius către Ioan, magister militum per Illyricum 
Noi hotărâm ca soldaţii care sunt în acele locuri adunaţi să nu fie 

transferaţi în alte locuri fără o autorizaţie specială a maiestăţii noastre, ca nu 
cumva să diminueze numărul soldaţilor lor în timpul staţionării în propriile 
lor locuri: dar dacă se iveşte un prilej sau o urgenţă publică şi 
indispensabilă, pentru o deplasare a soldaţilor, atunci trebuie să se adreseze 
imediat şi fără amânare, atât prefecturii pretoriului, adică vouă înşivă, în 
acelaşi timp trebuie să facă un raport detaliat către noi cu privire la locul 
unde trebuie transferaţi soldaţii şi despre cei care trebuie să fie deplasaţi, 
numele comandanţilor sub a căror comandă vor trebui să intre, cantitatea 
alimentelor  şi celor care sunt necesare acolo, şi înainte de toate cauza 
pentru care sunt deplasaţi în acel loc, aşa încât după acest raport noi vom da 
ordinele necesare. 

 
Cod. Just. I, t. I-III, p. 28-29 
Împăraţii Honorius şi Theodosius către Filip Prefect al Pretoriului 

per Illyricum 
Orice persoană de orice credinţă ar fi el nu are voie să vexeze un 

evreu nevinovat, pentru simplu fapt că el este iudeu şi nici să-i aducă vreo 
jignire; nu are voie să incendieze sinagogile sau casele lor şi nici să le 
cauzeze vreo pagubă răuvoitoare fără nici un motiv; căci dacă cineva se face 
culpabil de o asemenea vină, judecătorii au o autoritate intermediară şi 
protectivă prin care se stabileşte că nici o persoană nu se poate răzbuna pe 
sine însuşi. Dar dacă noi vrem să stabilim că trebuie că să fie asiguraţi 
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persoanele de neam iudeu, noi nu vrem nici ca, prin mândria şi orgoliul 
liniştei lor, ca şi prin aviditatea lor pentru vânzări, să comită ceva contrar 
împotriva credinţei creştine. 

 
Lege dată la vechile idele lui iulie 421 în timpul consulatului lui 

Eustatchius şi Agricola. 421 
 
Cod. Just. I, t. I-III, p. 76, nr. 36 
Împăratul Justin către Archelaus, Prefect al Pretoriului per 

Illyricum 
Ne gândim că trebuie să vă prevenim din nou nu numai cu privire la 

judecăţile pe care fiacre tribunal trebuie să le facă, ci mai ales cu privire la 
apărătorii bisericii a acestei cetăţi mame printre care s-au strecurat şi 
obiceiuri ruşinoase de a primi şi ultimele voinţe ale celor morţi, în nici un 
fel nu trebuie amestecată această ultimă problemă căci legile condamnă 
problemă care ţine de magistrul censului. Este absurd şi în acelaşi timp este 
reprobabil faptul că unii clerici voiesc să se arate că sunt instruiţi în ceea ce 
priveşte problemele avocăţeşti. Cei care vor îndrăzni să încalce această lege 
va fi pedepsit cu o amendă de 50 de livre de aur. 

 
Lege dată în ziua de 13 la calendele lui decembrie, sub consulatul 

împăratului Justin, pentru a doua oară consul şi sub consulatul lui Oppilio. 
 
Cod. Just. II, t. I-XIV, p. 281-282 
Împăratul Anastasius către Thoma, Prefect al Pretoriului per 

Illyricum 
Noi hotărâm ca tranzacţiile care deja au fost încheiate sau care se fac 

sub contestaţia deja în aşteptare sau asupra cărora se vor putea ridica 
condiţia servilă de adscripţionare, se va accepta execuţia lor, dacă totuşi ele 
sunt conforme cu legile, şi noi hotărâm în plus ca să nu fie considerat 
conţinutul lor ca incert şi inconstant, sub singurul motiv că ele au fost făcute 
sub condiţia servilă sau de adscripţie. 

Lege dată în ziua de 15 decembrie a idelor lui decembrie. În timpul 
lui Patricius şi Hypatius consuli. Anul 541  

 
Cod. Just. II, t. I-XIV, p. 288 
Împăraţii Theodosius şi Valentinian către Thalassius Prefect al 

Pretoriului pentru Illyricum. 
Noi hotărâm ca ordinul avocaţilor prefecturii Illyricului, să se bucure 

de aceleaşi privilegii şi imunităţi ca şi acelea ale avocaţilor Prefecturii 
Pretoriului Orientului. 
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Lege dat în ziua de 7 ale idelor lui septembrie sub ala 17-le consulat 
al împăratului Theodosie şi primul consulat al lui Festus. Anul 439 

 
Cod. Just. II, t. I-XIV, p. 289 
Împăraţii Theodosie şi Valentinian către Apollonius Prefect al 

Pretoriului per Illyricum 
Dacă unul dintre avocaţii din baroul vostru, al celui din Prefectura 

Illyricului sau din prefectura urbană a cetăţii sau oricare dintre cei care 
desfăşoară profesiunea de avocat, în tribunalele de provincie, fiind 
însărcinaţi de voi cu guvernarea unei provincii, trebuie să se achite cu 
integritate şi într-un fel ireproşabil de administraţia care i-a fost încredinţată, 
după încheierea misiunii sale el va putea să-şi primească statutul său pe care 
l-a avut distribuit mai înainte, şi prin care va putea să-şi procure mijloacele 
de existenţă; după care el nu va mai putea să pledeze cum a făcut în 
prealabil. 

 
Lege dată în ziua de 12 a idelor lui septembrie. Constantinopol. În 

timpul consulatului lui Herculanus şi Asporatius consului. Anul 452. 
 
Cod. Just. II, t. I-XIV, p. 291 
Împăratul Leon către Eusebius, Prefect al Pretoriului pentru 

Illyricum 
Noi hotărâm ca avocatul fiscului de pe lângă tribunalul vostru care 

iese în fiecare an de funcţiune, nu trebuie să funcţioneze decât într-o 
perioada de doi ani, urmând vechile cutume. Noi menţinem în acelaşi timp 
în ordinul avocaţilor, toate privilegiile pe care le-au obţinut mai înainte de la 
împăraţi. 

 
Lege dată la Constantinopol în ziua de 10 ale idelor lui martie, sub 

consulatul lui Basilius şi Vivian. Anul 463. 
 
Cod. Just. II, t. I-XIV, p. 292 
Împărăraţii Leon şi Anthemius către Callicrates, Prefect al 

Pretoriului pentru Illyricum 
 
Avocaţii care se ocupă cu clarificarea unor cauze dubitative şi care 

prin forţa apărării lor, atât în afacerile publice cât şi în afacerile private, 
scoţând în evidenţă pe cei care sunt expuşi la ruină şi reabilitând pe cei a 
căror avere este disputată, nu sunt mai puţini utili neamului omenesc, decât 
cei care slujesc patria şi pe părinţii lor prin eforul braţelor lor şi prin 
chinurile lor. Şi noi ne gândim decât la aceia care se slujesc de arme şi care 
luptă în Imperiul nostru; ci noi ne gândim şi la acei avocaţi care îndeplinesc 
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de asemenea aproape în oarecare fel aceleaşi funcţiuni; căci, înzestraţi cu 
forţa elocvenţei, ei îi protejează pe cei care suferă, întreţinând speranţa lor, 
apărându-le viaţa şi pe copiii lor. 

 
Lege dată la Constantinopol în ziua de 5 ale calendelor lui aprilie, 

sub consulatul lui Zenon şi a lui Marcian. Anul 469  
 
Cod. Just. II, t. I-XIV, p. 293-294 
Împăratul Zenon către Paul, Prefect al Pretoriului pentru Illyricum 
Noi vrem ca avocaţii din oficiul vostru să fie limitat la 150 aşa cum a 

fost reglementat anterior; şi că acest număr trebuie îndeplinit şi de către voi 
înşivă, de fiecare dată când a fost diminuat prin încetarea acestei profesiuni, 
prin moarte sau datorită altor cauze, în felul acesta numărul a trebuit să fie 
restabilit la fiecare doi ani, fără niciun examen, dacă ei sunt într-o cohortă 
sau într-o oarecare altă condiţie inferioară, sub rezerva acţiunii că apărătorii 
poate să aibă împotriva lor o oarecare acţiune de clarificat, fără nici o 
îndoială, alături de cei care îndeplinesc funcţiunea de avocatul fiscului, apoi 
după trecerea a doi ani, cei care aspiră să fie primiţi în oficiul vostru nu vor 
fi admişi decât după ce au făcut dovada că nu sunt angajaţi în armată în 
serviciul unei cohorte. 

1.Noi voim ca prin această lege, care va avea scena veşniciei, ca 
toate privilegiile care au fost acordate fără excepţie avocaţilor din Prefectura 
Orientului, prin deciziile împăraţilor anteriori, prin acelea ale lui Leon, de 
glorioasă amintire, şi prin cele ale noastre, să fie comune avocaţilor din 
baroul vostru. 

 
Lege dată la Constantinopol în ziua de 6 ale calendelor lui ianuarie, 

sub consulatul lui Decius şi Longinius. Anul 486 
 
Cod. Just. II, t. I-XIV, p. 294-295 
Împăratul Anastasius către Thoma, Prefect al Pretoriului pentru 

Illyricum 
Noi voim ca avocaţii baroului vostru dacă sunt parveniţi din sistemul 

avocaţilor fiscului, să fie scutiţi ca şi copiii lor născuţi sau care se vor naşte 
ca şi patrimoniul lor, de orice sarcină militară, a cohortei, şi de orice 
împovărare unei oarecare condiţii inferioare; pentru că este lămurit că 
această favoare a fost deja acordată de către constituţiile imperiale 
avocaţilor Prefecturii Pretoriului şi celor urbani: căci nu există nici o 
îndoială că autoritatea voastră să nu fie egalată de aceea a  prefecţilor. 

 
Lege dată în ziua de 12 a calendelor lui decembrie sub consulatul lui 

Patricius şi Hipatius. 
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Cod. Just. II, t. I-XIV, p. 302 
Împăratul Justin către Archelaus, Prefect al Pretoriului (fost 

Illyricum) 
Nici o persoană, cu excepţia lui Menandru, avocatul fiscului, să nu 

spere a se bucura de avantajele care au fost acordate celor ce îndeplinesc sau 
au îndeplinit funcţiunile avocatului fiscului, dacă se constată că au parvenit 
la această demnitate prin subtilitate şi fără să fi trecut în mod succesiv prin 
diferite grade. 

 
Lege dată în ziua de 12 a calendelor lui septembrie sub consulatul lui 

Justinian şi Opilian. Anul 524. 
 
Cod. Just. II, t. I-XIV, p. 302-303 
Împăratul Justinian către Ioan, Prefect al Pretoriului pentru 

Illyricum 
Noi i-am întrebat pe avocaţii din Illyricum, cărora noi le-am făcut 

cunoscut dacă constituţiile părintelui nostru de pioasă memorie, conţin şi 
lămuriri cu privire la avocaţii oficiului sediului vostru, aşa încât se le fie lor 
aplicabilă, fără permisiunea judecătorului acestei curţi, dacă  aceştia au 
absentat cu permisiune: aceasta deoarece noi am hotărât că această lege va 
avea efectul său în privinţa lor, în felul că, dacă unul dintre ei absentează 
mai mult de doi ani continuu, fără permisiune, sau mai mult de cinci ani cu 
permisiune, numele său va fi şters din matricolă; după care el nu va mai 
putea să-şi revendice rangul său de odinioară, de a mai face parte din ordinul 
avocaţilor acestui rang. Deci avocaţii acestei curţi vor trebui să se 
conformeze acestei ordonanţe generale a noastră. 

 
Cod. Just. III, t. I-XXVIII, nr. 3, p. 413 
Împăratul Constantin către Profuturus Praefectus Praetorio pentru 

Panonnia 
Fie că amânarea a fost acordată în parte sau în întregime, este 

problema judecătorului de a lucra la această problemă până ce tema va fi 
desăvârşită. Problemele vacanţelor extraordinare şi ordinare, poate să fie 
cuprinsă în amânările care au fost acordate. 

 
Lege dată în ziua de 7 a idelor lui februarie, sub al cincelea consulat 

al lui Licinius şi primul consulat al lui Crispus. Anul 318. 
 
Cod. Just. III, t. I-XXVIII, nr. 3, p. 416 
Împăratul Gratian, Valentinian şi Theodosie către Lucian, vicar de 

Macedonia 



296 

În timpul celor patruzeci de zile care precedă sărbătorile Paştelor, nu 
se ţine nicio judecată de drept penal. 

 
Lege dată la Thessalonic în timpul calendelor lui aprilie, sub al 

şaselea consulat al împăratului Gratian şi primul consulat al împăratului 
Theodosie. 

 
Cod. Just. III, t. I-XXVIII, nr. 28, p. 448 
Împăratul Constantin către Claudiu, praeses al Provinciei Dacia 
Copiii care atacă în mod neoficial testamentul părinţilor, trebuie să 

dovedească în prealabil că ei n-au încetat niciodată să le poarte tot respectul 
pe care li-l datorează, precum este natura hotărârii, mai puţin dacă 
moştenitorii înscrişi nu mai doresc să dovedească faptul că, copiii 
testatorului au fost ingraţi faţă de ei. Dar dacă o mamă intentează o acţiune 
neoficială contra testamentului unuia dintre fiii săi, mai întâi trebuie să se 
informeze, cu multă grijă, dacă fiul său nu are nici un motiv just de a se 
plânge împotriva mamei sale, pe care poate să o facă, şi pe care a uitat-o în 
ultima sa voinţă, în privinţa faptului de a nu-i lăsa nimic, aceasta ar fi ca o  
risipă de durere, în acelaşi timp ar fi ca o parte legitimă; căci dacă nu ar fi 
existat nicidecum, testamentul ar fi trebuit anulat, şi succesiunea deferită 
mamei: dar dacă, din contră, mama l-a chinuit prin acţiuni murdare şi prin 
maşinaţiuni indecente, dacă ea i-a întins diferite capcane în mod deschis sau 
clandestin; sau dacă ea s-a aliat în mod ascuns cu diferiţi duşmani ai fiului 
său, până la punctul de a se purta mai puţin ca mamă, în ultimul timp,  şi 
mai mult ca un duşman al fiului său, ea trebuie, dacă acestea sunt dovedite, 
să fie forţată să acceadă la ultima dorinţă a fiului ei. 

 
Lege dată în ziua de 3 a idelor lui februarie sub al doilea consulat al 

lui Crispus şi primul al Cezarului Constantin. Anul 321 
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PREDICI, CATEHEZE, COMENTARII, MEDITAŢII 
 

Despre calendarul ortodox - cateheză 
 
 
Pr. Conf. Univ. Dr. ADRIAN IVAN1 
 

Dreptmăritori creştini, 
În fiecare an, noi, creştinii, primim din partea Bisericii calendarul 

ortodox. Îl primim cu evlavie şi credinţă şi îl aşezăm la loc de cinste în casa 
noastră dar şi în inima noastră. Cine nu îşi aminteşte emoţia cu care părinţii 
şi bunicii noştri aşezau la loc de cinste în casă, lângă icoana Sfântului 
protector al casei, calendarul şi însemnările de peste an, prin care nădăjduiau 
din nou în mila lui Dumnezeu şi chemau ajutorul Lui pentru anul care va 
urma? Dar nu numai atât, ci ne amintim şi bucuria cu care ei însemnau în 
sufletele lor momentele importante din cursul anului care va urma: începutul 
Postului Mare, ziua pomenirii celor adormiţi, data Sfintelor Paşti şi a 
celorlalte sărbători, precum şi alte momente din viaţa lor familială: ziua 
naşterii, praznicul casei, ziua în care s-au cununat sau ziua în care cei dragi 
ai lor au plecat la Dumnezeu. 

Calendarul bisericesc este un reper important al vieţii noastre 
creştineşti fiindcă el ne arată că timpul nostru începe cu Dumnezeu şi toate 
cele din viaţa noastră se rânduiesc potrivit Lui, Dătătorul vieţii şi 
Mântuitorul nostru. Creştinul ortodox sădeşte permanent în firea lui 
simţământul că orice lucru început cu Dumnezeu îşi aduce roadele lui la 
bună vreme şi sunt binecuvântate. Aşadar, creştinul ortodox are întotdeauna 
pe Dumnezeu înaintea lui şi pe Sfinţii Săi. Icoana şi calendarul ortodox se 
află în aceeaşi menire în viaţa creştinului care cheamă pe Sfinţii Bisericii în 
ajutor şi îi cinsteşte la vremea pomenirii lor, ceea ce îl arată pe creştin că 
este fiu al Bisericii şi mădular viu al Trupului tainic al Domnului.    

 
Cât de important este să înţelegem ce este timpul? 
Înainte de toate, calendarul însemnează trecerea timpului. Timpul 

este o dimensiune deosebit de importantă a existenţei noastre. Toate 
lucrurile din viaţa noastră şi noi înşine suntem marcaţi de trecerea timpului 
şi mai ales de semnificarea fiecărui moment din viaţa noastră. De câte ori nu 
ne gândim la ce vom face mâine sau poimâine? Cu alte cuvinte, noi suntem 
nu numai martorii trecerii timpului, dar şi fiinţe înzestrate de Dumnezeu cu 
posibilitatea semnificării lui, a valorificării trecerii lui. Întrucât omul este o 
fiinţă raţională, personală, zidită după Chipul lui Dumnezeu Creatorul, el 
                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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înţelege timpul ca mijloc de apropiere faţă de Ziditorul lui, aşa precum 
întreaga creaţie ne mărturiseşte despre înţelepciunea şi puterea lui 
Dumnezeu: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o 
vesteşte tăria”.2 sau „Făcut-ai luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul 
său”.3 

Prin urmare, timpul este creaţie a lui Dumnezeu, iar începutul lui 
este deodată cu lumea pe care o vedem şi o înţelegem. El a fost creat 
deodată cu lumea, iar lumea nu a fost zidită în timp, ci deodată cu el, aşa 
cum ne spune Fericitul Augustin.4 Atunci când Dumnezeu a zis „Să fie!”, 
timpul şi lumea şi-au luat fiinţă prin bunăvoinţa lui Dumnezeu şi ele vor 
exista împreună până la sfârşitul lor în Dumnezeu. Înainte de a fi lumea şi 
timpul, nu putem cugeta decât pe Dumnezeu în veşnicia Lui, adică în 
existenţa Lui mai presus de lumea şi de timpul nostru, aşa cum spune 
Mântuitorul către Tatăl ceresc: „Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la 
Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea.” 
(Ioan 17, 5). 

Aşadar, întreaga zidire şi timpul pe care îl petrecem în lumea aceasta 
sunt daruri ale lui Dumnezeu şi ele ne conduc la El, fiindcă El este Creatorul 
nostru. Datori suntem să înţelegem importanţa timpului pentru mântuirea 
noastră şi să nu fim nepăsători faţă trecerea lui, ci să bine chivernisim viaţa 
noastră ca timp al mântuirii noastre. 

 
Cum înţelegem timpul nostru şi cum ne raportăm la istoria 

întregii omeniri? 
Fiecare dintre noi ne-am născut la un anumit moment din istoria 

acestei lumi şi considerăm că timpul nostru a început de la momentul 
primirii darului vieţii de la Dumnezeu. Astfel, lumea aceasta în care trăim şi 
timpul sunt daruri ale lui Dumnezeu pe care El ni le oferă şi totodată prin 
care ne responsabilizează faţă de El şi faţă de lumea în care trăim. 

Firesc, nu suntem deodată cu lumea şi nici nu am fost la începutul ei, 
dar înţelegem acestea prin intermediul timpului şi al existenţei noastre. 
Aşadar, vorbim de timpul universal al lumii şi, în acelaşi timp, de timpul 
limitat al existenţei noastre personale sau individuale. Ca fiinţă limitată în 
timp, cu existenţă temporară în lumea aceasta, omul a simţit nevoia să 
împartă timpul în perioade sau subdiviziuni temporale, pentru a se raporta 
eficient şi constructiv la creaţie şi la ceea ce noi numit trecerea timpului. 
Cea mai cunoscută subdiviziune a timpului este durata zilei ca alternanţă 
dintre lumină şi întuneric, dintre noapte şi zi. Ziua, ca subdiviziune primară 

                         
2 Psalmi 18, 1. 
3 Psalmi 103, 20. 
4 PL, tom XLI, col. 322. 
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a timpului, este marcată de prezenţa Soarelui, cel mai important astru sau 
luminător. Este de observat că timpul universal, indivizibil, deci unitar, este 
înţeles de către om în subdiviziunile lui şi totodată pus în legătură directă cu 
prezenţa luminii, ceea ce ne conduce cu gândul că, în viaţa noastră trebuie 
să parcurgem drumul de la întuneric la lumină şi să devenim „fii ai luminii”, 
după cuvântul Mântuitorului: „Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca să 
fiţi fii ai Luminii”.5 

Aparent, timpul are aceeaşi valoare sau măsură pentru toţi, însă, 
observăm că fiecare dintre noi ne raportăm în mod personal sau individual la 
trecerea timpului. Ba, mai mult, el are şi o valoare diferită, în funcţie de cel 
care îl percepe, mai bine spus îl foloseşte. Astfel, pentru omul credincios, 
timpul este un parcurs sau un itinerar al mântuirii, al semnificării lui din 
punct de vedere duhovnicesc, al desăvârşirii omului.   

 
Ce este timpul liturgic şi cum împlinim rostul lui? 
Cunoscând că viaţa noastră în lumea aceasta este limitată în timp, 

avem datoria să chivernisim bine timpul vieţuirii noastre. Însă, şi aici ne 
deosebim unii de alţii, prin voinţa noastră personală, prin grija pe care o 
avem faţă de suflet, şi prin acesta faţă de trup şi faţă de lumea în care trăim. 
Durata vieţii noastre este suficientă ca să parcurgem drumul de la întuneric 
la lumină, de la moarte la viaţă, ne spune Eclesiastul: „Pentru orice lucru 
este o clipă prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer. Vreme 
este să te naşti şi vreme să mori; vreme este să sădeşti şi vreme să smulgi 
ceea ce ai sădit. Vreme este să răneşti şi vreme să tămăduieşti; vreme este să 
dărâmi şi vreme să zideşti. Vreme este să plângi şi vreme să râzi; vreme este 
să jeleşti şi vreme să dănţuieşti… Vreme este să rupi şi vreme să coşi; vreme 
este să taci şi vreme să grăieşti”,6 iar Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă 
zicând: „Luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei 
înţelepţi, răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt”.7  

Timpul liturgic reprezintă această răscumpărare a vremii, începutul 
vieţuirii celei adevărate în Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, 
Cel care a zis: „Eu am venit ca lumea viaţă să aibă şi din belşug să aibă”.8 
Timpul liturgic este acest „belşug de viaţă” şi el cuprinde întreaga lucrare a 
lui Dumnezeu în lume spre binele omului şi spre mântuirea lui. La această 
lucrare omul participă şi el cu întreaga lui viaţă şi cu faptele lui, aşa cum 
spunem în rugăciunea Bisericii: „Toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu 
să o dăm!” Şi răspundem: „Ţie, Doamne.” Timpul liturgic este, aşadar, o 

                         
5 Ioan 12, 36. 
6 Eclesiast 3, 1-11. 
7 Efeseni 5, 15-16. 
8 Ioan 10, 10. 
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dimensiune a vieţuirii noastre bune în Dumnezeu pe care o deprindem prin 
participarea la sfintele slujbe ale Bisericii, la vremea sau ceasul în care 
acestea sunt rânduite şi se evidenţiază prin continuitatea lucrării sfinţitoare a 
Bisericii în viaţa credincioşilor ei, ca mădulare vii ale Trupului tainic al 
Domnului. 

Timpul liturgic este un itinerar al mântuirii noastre, un parcurs 
duhovnicesc. Observăm că, în calendarului ortodox, deşi sunt cuprinse zilele 
pe durata unui an calendaristic viitor, totuşi el ne înfăţişează o adevărată 
anamneză liturgică, o istorisire a tuturor faptelor mântuirii: Naşterea Maicii 
Domnului, Naşterea Mântuitorului Hristos, Răstignirea, Moartea şi Învierea 
Domnului, Adormirea Maicii Domnului, precum şi viaţa tuturor Sfinţilor 
care au vieţuit de-a lungul timpului până astăzi. Vedem, însă, că el cuprinde 
atât timpul istoric în înţelesul lui obişnuit, trecut, prezent şi viitor, cât şi 
timpul liturgic, adică timpul nedivizat, unitar, în care cele trecute sunt iarăşi 
prezente, iar cele viitoare sunt pregustate ca fiind de faţă. Astfel, ne dăm 
seama că zilele pe care noi le trăim în prezent nu sunt momente singulare 
de-a lungul istoriei omenirii, ci sunt unite cu prezentul liturgic al înaintaşilor 
noştri şi cu cel al urmaşilor noştri. 

Astfel înţelegem de ce Biserica îi pomeneşte de-a lungul anului 
bisericesc pe Sfinţii care au trăit înaintea noastră şi au arătat deplină lucrarea 
sfinţitoare a lui Dumnezeu în viaţa lor. Pomenindu-i pe Sfinţi prin 
participarea la Sfânta Liturghie, credincioşii primesc harul lui Dumnezeu de 
care şi Sfinţii s-au împărtăşit şi, la rândul lor, trăiesc deplin această 
comuniune cu Dumnezeu şi cu Sfinţii cei bineplăcuţi Lui. 

 
Ce este calendarul bisericesc şi care este originea lui? 
Plecând de la ceea ce noi cunoaştem astăzi în general despre 

calendar, calendarul bisericesc este nu numai un sistem de măsurare a 
timpului, de împărţire a lui în perioadele binecunoscute: zile, săptămâni, 
luni, ani, ci el este şi un mijloc de orientare a credincioşilor şi a întregii 
Biserici în viaţa duhovnicească.  

Numele de calendar vine de la cuvântul latinesc kalendae, prin care 
romanii numeau întotdeauna prima zi a fiecărei luni, zi în care toţi cetăţenii 
unei cetăţi erau chemaţi (de la καλῶ, în lb. greacă, a chema) în adunarea 
publică pentru a li se transmite, prin viu grai, lucruri de interes public. Încă 
de la început, împărţirea timpului s-a făcut după momentele cele mai 
importante care marchează trecerea lui. Aşa se face că primele calendare, 
întocmite mai ales în Egiptul antic, s-au întocmit după mersul aparent al 
Soarelui şi s-au numit calendare solare. Până astăzi, unitatea de bază a unui 
calendar este ziua, adică alternanţa dintre lumină şi întuneric, ceea ce în 
limbaj ştiinţific denumeşte mişcarea de rotaţie a Pământului în jurul axei 
sale. Cum Pământul are şi o mişcare în jurul Soarelui, durata acestei mişcări 



301 

în jurul Soarelui este denumită an. Aşadar, anul, din punct de vedere 
astronomic, însumează durata unei rotaţii complete a Pământului în jurul 
Soarelui, adică 365 de zile, 5 ore şi 48 de minute şi aproape 46 de secunde. 
Spre deosebire de anul astronomic, anul calendaristic cuprinde 365 de zile, 
iar din patru în patru ani, se adaugă la acestea încă a o zi devenind an bisect, 
adică un an cu 366 de zile. 

Calendarul bisericesc urmează aşadar îndeaproape calendarului 
astronomic sau civil şi cuprinde 365 de zile împărţite în săptămâni şi luni, 
iar la fiecare patru ani se adaugă o zi lunii februarie. Spre deosebire de 
calendarul civil, calendarul bisericesc cuprinde numele Sfinţilor  sau 
Sărbătorilor bisericeşti pentru fiecare zi din an, precum şi perioadele 
specifice anului bisericesc şi anume: perioada Triodului, perioada 
Penticostarului şi perioada Octoihului. Perioada Triodului reprezintă timpul 
pregătirii creştinilor pentru Praznicul Învierii Domnului Hristos şi cuprinde 
îndeosebi timpul Postului Mare, perioada Penticostarului este perioada de 
bucurie şi cinstire a Praznicului Sfintelor Paşti şi se încheie cu prima 
Duminică după Praznicul Pogorârii Sfântului Duh, iar perioada Octoihului 
îşi are începutul de la prima Duminică după Praznicul pogorârii Duhului 
Sfânt şi durează până la începutul perioadei Triodului din anul următor. 

Originea calendarului bisericesc trebuie căutată în vechea Tradiţie a 
Bisericii, încă din primele veacuri, care însuma forme primare ale cultului 
martirilor şi pomenirea lor, a vieţii şi a martiriului lor. Treptat, cultul 
sfinţilor şi cel dedicat marilor sărbători creştine se generalizează şi devine 
prezent în întreaga Biserică. Astfel, Biserica este înţeleasă ca instituţie 
divino-umană pentru care timpul este nu numai succesiunea ireversibilă a 
unităţilor de timp: zi, lună, an, dar şi întregul, unitatea tuturor în Dumnezeu, 
Cel care le-a zidit pe toate. 

 
Ce cuprinde calendarul ortodox?      
În calendarul ortodox sunt însemnate numele Sfinţilor şi al 

Praznicelor de peste an, precum şi multe alte informaţii liturgice care 
privesc viaţa credincioşilor. Observăm cu uşurinţă că unele dintre acestea 
sunt scrise cu culoare roşie, altele cu culoare albastră iar altele cu culoare 
neagră. 

Numele Sfinţilor şi Praznicele însemnate cu culoare roşie reprezintă 
zilele în care sunt pomeniţi Sfinţii sau Sărbătorile cu cea mai mare 
importanţă liturgică. Credincioşii cunosc faptul că în aceste zile au datoria 
să se pregătească şi să participe la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. De 
asemenea, în aceste zile este rânduit ca fiecare credincios să înceteze lucrul 
mâinilor lui şi să se dedice sporului vieţii lui duhovniceşti sau spirituale 
prin: participarea la sfintele slujbe, fapte bune, acţiuni caritabile, fie sub 
îndrumarea preotului, fie din proprie iniţiativă. 
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Numele Sfinţilor însemnate cu culoare albastră reprezintă în general 
Sfinţi români canonizaţi de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române şi sunt prăznuiţi de asemenea cu mare cinste în Biserica noastră. Ei 
sunt prăznuiţi în Biserică prin rânduiala liturgică dedicată vieţii şi sfinţeniei 
lor, iar credincioşii sunt chemaţi să le cunoască viaţa, să le cinstească ziua 
de pomenire prin participarea la Sfânta Liturghie şi să le urmeze exemplul.  

În sfârşit, zilele de pomenire de peste săptămână scrise cu culoare 
neagră reprezintă numele Sfinţilor păstrate în Sinaxarul Bisericii, Sfinţi care 
au trăit de-a lungul timpului şi pe care Biserica îi pomeneşte şi îi cinsteşte în 
rânduiala liturgică. Toţi Sfinţii pomeniţi în calendarul ortodox arată 
continuitatea vieţii bisericeşti de-a lungul timpului şi ei sunt mărturia vie că 
Dumnezeu a păstrat neclintită temelia Adevărului credinţei noastre. Biserica 
îi pomeneşte pe Sfinţi pentru că ei sunt permanent rugători şi mijlocitori 
pentru noi înaintea lui Dumnezeu. 

Pe lângă aceste date privind numele Sfinţilor şi ale Praznicelor 
bisericeşti, calendarul ortodox mai cuprinde şi alte date liturgice cum sunt: 
zile de post şi posturi de peste an, zile aliturgice (adică zile în care nu se 
săvârşeşte Sfânta Liturghie), zile în care nu se săvârşesc parastase, zile în 
care nu se săvârşesc cununii sau zile în care sunt rânduite sărbători 
bisericeşti naţionale. 

Zilele de post sunt rânduite în perioadele de post de peste an, la 
anumite sărbători, precum şi miercurile şi vinerile de peste an, în afară de 
cele cu dezlegare, însemnate cu cuvântul harţi. În zilele însemnate cu harţi 
se face dezlegare la produsele de carne, lactate şi ouă. Anumite zile de post 
de peste an sunt însemnate cu cuvintele Dezlegare la peşte, iar în aceste zile 
se face dezlegare numai la produsele din peşte.  

Zilele aliturgice sunt acele zile în care nu se săvârşeşte Sfânta 
Liturghie, întrucât aceste zile au o semnificaţie liturgică aparte. Un exemplu 
îl constituie Vinerea ce Mare din Săptămâna Sfintelor Patimi, atunci când 
Biserica face pomenirea Răstignirii Mântuitorului Hristos şi punerea Sa în 
mormânt. 

Zilele în care nu se săvârşesc parastase sunt acele zile dedicate 
Praznicului Învierii Mântuitorului Hristos, adică Sfintele Paşti, în 
Săptămâna Luminată, toate zilele de duminică de peste an, în perioada de la 
Crăciun până la Bobotează, precum şi la Praznicele Împărăteşti, cu excepţia 
Praznicului Înălţării Domnului când se face pomenirea specială a eroilor. 
Motivul pentru care nu se săvârşesc parastase este faptul că în aceste zile 
sau perioade primordială este bucuria praznicului şi însemnătatea lui din 
punct de vedere duhovnicesc. 

Zilele în care nu se săvârşesc nunţi sunt toate zilele de post şi 
perioadele de post de peste an. La acestea se adaugă zilele de ajun şi zilele 
Praznicelor Împărăteşti, precum şi perioada de la Crăciun la Bobotează. 
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Motivul pentru care nu se săvârşesc nunţi în aceste zile sau perioade este 
lesne de înţeles. Zilele de post sunt dedicate rugăciunii şi abstinenţei, 
lucrării tuturor virtuţilor, ceea ce este în contrast cu bucuria specifică 
momentului unui nunţi. De asemenea, zilele praznicelor Împărăteşti sunt 
dedicate în întregime importanţei mântuitoare a acestora, şi nu pot fi 
înlocuite de bucuria nunţii. Tinerii sunt sfătuiţi de Biserică să aleagă cu grijă 
ziua săvârşirii acestei mari Sfinte Taine şi să se pregătească trupeşte şi 
sufleteşte pentru primirea ei. 

Sărbătorile bisericeşti naţionale sunt dedicate unor evenimente 
deosebit de importante din istoria poporului român şi ele consfinţesc 
unitatea de credinţă şi de neam a tuturor românilor. Calendarul bisericesc 
cuprinde aceste sărbători în spiritul celorlalte sărbători religioase pe care 
Biserica le consfinţeşte prin chemarea la unitate în credinţă şi în dreapta 
mărturisire a credinţei. De asemenea, calendarul creştin ortodox cuprinde 
lista zilelor sau datelor importante, precum şi cea a zilelor sau sărbătorilor 
legale în care nu se lucrează, aşa cum sunt ele decretate de autoritatea civilă. 

         
Cum întrebuinţăm calendarul bisericesc? 
Este limpede că întrebuinţarea calendarului bisericesc se referă la 

viaţa noastră duhovnicească. El ne călăuzeşte şi ne pregăteşte să întâmpinăm 
cum se cuvine zilele de praznic bisericesc şi să ne rânduim viaţa noastră 
potrivit rânduielilor bisericeşti. Calendarul bisericesc este „agenda” vieţii 
creştinului.  

Adesea, omul de astăzi este cuprins de griji, de frământările zilei de 
mâine. El încearcă să îşi rânduiască viaţa cât mai bine. Având la îndemână 
calendarul bisericesc, el va putea să îşi coordoneze activităţile fără să lase 
deoparte grija faţă de suflet, partea cea bună de unde îşi ia toată sănătatea 
trupească şi sufletească. Vreme este să munceşti, vreme este să te odihneşti, 
dar vreme este să te şi rogi, să adaugi hrană pentru suflet şi putere pentru 
săvârşirea celor de trebuinţă vieţii. 

Alături de calendarul bisericesc se cuvine a avea în casele noastre 
Sfânta şi Dumnezeiasca Scriptură, cartea de rugăciuni, candela şi icoanele 
sfinţilor. Momentele importante din viaţa noastră stau în lumina sfinţilor şi a 
praznicelor în preajma cărora se petrec şi pe care le distingem în calendarul 
bisericesc. Atunci când punem nume copiilor nou-născuţi, când îi botezăm 
sau când primesc Taina Cununiei, toate să le facem în lumina celor 
însemnate în calendar. Astfel vom primi binecuvântarea Bisericii şi ne vom 
arăta fii ai ei, întru cinstea şi slava lui Dumnezeu. 

 
Dreptmăritori creştini, 
Propăşirea unui neam se vede mai ales în aceea că el este credincios. 

Urmând Tradiţiei Bisericii noastre şi a părinţilor noştri, care ne-au lăsat 
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moştenire zestrea duhovnicească a poporului nostru, să păstrăm legătura vie 
şi trainică dintre Biserică şi neam, dintre Biserică şi familia sau casa noastră. 
Suntem chemaţi să fim nu numai beneficiarii acestei bogăţii spirituale a 
poporului nostru, să ne bucurăm de cele ce am primit, dar mai ales să fim 
responsabili faţă de păstrarea şi continuitatea lor, atât în viaţa noastră cât şi a 
urmaşilor noştri. Suntem chemaţi să cunoaştem şi să participăm la viaţa 
Bisericii, să trăim prezentul ei liturgic, să cunoaştem vieţile Sfinţilor, să fim 
mai aproape de părinţii şi înaintaşii noştri, dar şi mai aproape unii de alţii. 
Fie că suntem în ţară, fie în afara ei, Biserica ne uneşte pe toţi pe temeiul 
nezdruncinat al credinţei spre slava lui Dumnezeu. Amin. 
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CĂRŢI ŞI REVISTE, LANSĂRI EDITORIALE ŞI 
RECENZII 

 
 

† Dr. Irineu, 
Biserica în actualitate sau actualitatea Bisericii,  
Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2018, 552 p. 

 
„Biserica în actualitate sau actualitatea Bisericii” este cea mai 

recentă apariţie editorială semnată de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Apărută recent la Editura 
Academiei Române, lucrarea a fost lansată în contextul împlinirii a zece ani 
de slujire arhierească în Cetatea Băniei a IPS Părinte Mitropolit Irineu. 

 
În luna iulie 2018 a văzut lumina tiparului lucrarea cu titlul „Biserica 

în actualitate sau actualitatea Bisericii”, publicată sub semnătura IPS Părinte 
Mitropolit Irineu, la Editura Academiei Române din Bucureşti. Un adevărat 
tratat de eclesiologie, însumând peste 550 de pagini, cartea reprezintă 
preocuparea intensă a autorului faţă de viaţa şi lucrarea Bisericii Ortodoxe. 
Cum nu se putea mai potrivit, momentul apariţiei a fost legat de împlinirea a 
zece ani de la instalarea IPS Părinte Irineu în scaunul de Mitropolit al 
Olteniei şi Arhiepiscop al Craiovei, aniversaţi vineri, 27 iulie 2018. 

După cum şi-a obişnuit cititorii, IPS Părinte Mitropolit Irineu oferă 
şi de această dată o analiză profundă a unei importante teme de teologie 
dogmatică. Cartea dezvoltă într-o abordare cuprinzătoare perspectiva 
învăţăturii ortodoxe asupra dimensiunii eclesiologice a vieţii creştine. 
Întreaga prezentare se încadrează astfel în firescul unei dinamici 
existenţiale, argumentată teologic. 

 
Rezultatul unei cercetări smerite asupra naturii şi misiunii 

Bisericii 
Din punct de vedere structural, lucrarea IPS Părinte Irineu se 

desfăşoară pe cuprinsul a şapte capitole, după cum urmează: I. „Preasfânta 
Treime - izvor al vieţii şi existenţei Bisericii”, II. „Biserica, Trup tainic al 
Domnului”, III. „Slujirea femeii - o provocare modernă?”, IV. „Autoritatea 
ca jertfă şi slujirea autorităţii”, V. „Slujirea episcopului în Biserică”, VI. 
„Eclesiologia în actualitate. O evaluare succintă” şi VII. „Abordări sinodale 
contemporane ale eclesiologiei”. Conţinutul în sine este precedat de o 
generoasă introducere, în care autorul îşi argumentează principalele 
coordonate de cercetare. „Studiul şi răspunsurile noastre din această lucrare, 
notează Mitropolitul Olteniei, vor avea menirea să întărească viaţa şi evlavia 
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în credinţa ortodoxă a confraţilor noştri şi să distingă paşii către o unitate 
văzută a turmei Mântuitorului Iisus Hristos. Evident, această cercetare 
eclesiologică este în legătură cu tot ceea ce înseamnă Biserica şi cu ceea ce 
implică misiunea sa în lume şi pentru lume. În fine, lucrarea noastră, fiind 
rezultatul unei cercetări smerite asupra naturii şi misiunii Bisericii, se 
bazează pe texte ale Sfinţilor Părinţi şi ale mai multor eclesiologi de 
prestigiu, precum şi pe documente rezultate de la mai multe conferinţe 
teologice desfăşurate în ultimele decenii, care au avut ca temă Biserica. 
Sperăm ca strădania noastră să ajute fraţilor noştri în trei moduri: 1. să pună 
la dispoziţie o sinteză a învăţăturii eclesiologice ortodoxe; 2. să îndemne, pe 
toţi părinţii şi fraţii noştri, la o trăire mai intensă a învăţăturii Sfintei noastre 
Biserici; 3. să constituie o ocazie de reflecţie asupra voii lui Dumnezeu şi în 
privinţa misiunii înspre unitatea pe care Mântuitorul o doreşte şi Sfânta 
Liturghie o mărturiseşte: «unitatea credinţei şi împărtăşirea Duhului Sfânt»” 
(p. 34). 

 
Preasfânta Treime - izvor al vieţii şi existenţei Bisericii 
Cele trei puncte ale dezideratului academic, afirmat de Părintele 

Mitropolit în preambulul lucrării sale, se desfăşoară pe larg în cuprins. 
Găsim astfel foarte bine articulate principalele coordonate ale doctrinei 
ortodoxe despre „fundamentul Treimic al Bisericii”, confirmând astfel 
valoarea ei de „Trup tainic al Domnului”. Această realitate dumnezeiască 
susţine şi întăreşte dinamica existenţei omeneşti, care, la modul singular, ar 
fi de departe depăşită şi „incapabilă să susţină transcendentul în conceptele 
ei”. Prin urmare, „relaţia dintre cele Trei Persoane ale Preasfintei Treimi stă 
la baza existenţei eclesiale. Între Persoanele de o Fiinţă nemărginită, iubirea 
este şi mişcarea între Ele, şi unire între Ele. Fiecare dintre Ele Se odihneşte 
în Cealaltă sau în Celelalte. Acest adevăr ne arată că între Persoanele 
Preasfintei Treimi este cea mai desăvârşită iubire şi în acelaşi timp cea mai 
mare unire, concomitentă cu infinita afirmare a fiecărei Persoane de către 
celelalte” (p. 37). Cu alte cuvinte, realitatea existenţei noastre eclesiale se 
hrăneşte din iubirea Preasfintei Treimi, propulsându-se mai departe spre 
eshaton într-o permanentă mişcare sfinţitoare. 

În sprijinul argumentaţiei sale, autorul apelează la gândirea Sfântului 
Maxim Mărturisitorul, unul dintre cei mai profunzi autori patristici pe 
problematica eclesiologică. Pornind de la învăţătura sfântului părinte, 
Mitropolitul Irineu ne dezvăluie „Sinteza relaţiei dintre Sfânta Treime şi 
Biserică” (I, 3). Se arată astfel că, după actul creator, Preasfânta Treime „a 
hotărât să facă părtaşi pe oameni de împărtăşirea vieţii divine prin 
Mântuitorul Iisus Hristos în Duhul Sfânt. Atunci când oamenii au căzut, prin 
Adam, Dumnezeu nu i-a părăsit, ci le-a dăruit în diferite rânduri diferite 
chipuri ajutoare spre mântuire. În zilele cele de pe urmă, Tatăl a trimis în 
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lume pe Fiul Său, «care este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, mai întâi 
născut decât toată făptura» (Coloseni 1, 15), să devină Răscumpărătorul 
nostru din robia diavolului şi a morţii” (p. 92). 

 
Maica Domnului şi Biserica 
În cel de-al doilea capitol al lucrării, IPS Părinte Irineu face o 

paralelă între „Maica Domnului şi Biserică”. În această analiză, autorul 
afirmă foarte clar importanţa prezenţei Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu în momentul de început al Bisericii văzute. „Iconomia 
mântuirii începe deci cu Preacurata Fecioară Maria, cu acceptarea rostită 
de ea la întruparea Fiului celui Preaînalt. Aceasta dovedeşte că înomenirea 
Fiului lui Dumnezeu este începutul Bisericii, Fecioara Maria fiind asociată 
evenimentului începutului mântuirii noastre numai şi totdeauna cu faptul 
întrupării. Din acest moment, Biserica se constituie mai întâi în trupul 
Maicii Domnului, din care Cuvântul şi-a alcătuit natura omenească 
întreagă, afară de păcat. Această fire este a tuturor persoanelor omeneşti, 
chiar dacă nu toţi oamenii vor primi Tainele de iniţiere” (p. 233). Autorul 
vorbeşte în continuare despre imensa oportunitate pe care neamul omenesc 
a primit-o prin intermediul Maicii Domnului, fiecare mădular fiind crescut 
şi hrănit în Trupul tainic al Bisericii. „În concluzie, Mântuitorul a învins 
moartea în trupul Său, luat din Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, 
făcându-l prin Înviere în stare să învie” (p. 248). 

 
Slujirea femeii - o provocare modernă? 
„Slujirea femeii - o provocare modernă?” dă tomul celui de al III-lea 

capitol al lucrării de faţă. Istoria confirmă această întrebare, inspirat 
aşezată de autor într-o analiză cât se poate de actuală şi la fel de necesară. 
IPS Irineu găseşte oportun să răspundă şi să ofere aici soluţii la câteva 
dintre cele mai arzătoare probleme legate de importanţa şi rolul femeii în 
Biserică şi societate. „Privită dintr-un unghi social, problema femeii şi a 
rolului său în societate s-a născut din cauza diferenţelor generate de 
inegalităţi, fie că este vorba de diferenţe de rasă, de culoare, de cultură sau 
de gen. Primirea învăţăturii Mântuitorului Iisus Hristos însă a deschis 
dorinţa de libertate pentru întreaga suflare omenească. În acest context, şi 
femeia a fost tentată să respingă idealizarea simplistă a feminităţii ei, care 
îi limitează libertatea. Acest fenomen a dat naştere la revolte care au 
depăşit cadrul vieţii familiale contemporane” (p. 257). Dincolo de anumite 
contradicţii mai vechi sau mai noi, unele apărute în cadrul mişcărilor 
feministe, în cazul de faţă autorul afirmă cu responsabilitate că „femeia nu 
mai poate fi astăzi o simplă participantă la actul de cult, o membră pasivă a 
Trupului tainic al Domnului în sânul comunităţii. Ea are multiple activităţi 
bisericeşti, pornind de la a cânta în biserică, a preda religia copiilor, a-l 
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ajuta pe preot la diferite servicii sociale sau gospodăreşti. Mai mult, 
privind participarea la viaţa de zi cu zi, femeia poate să ofere în Trupul 
tainic al Domnului o slujire interioară reală, prin purificarea inimii sale ca 
oricare altul dintre credincioşii bărbaţi. Ea poate să aducă pe sine lui 
Dumnezeu şi să-i ofere o jertfă spirituală a gândurilor sale, a sentimentelor 
sale, a faptelor sale, fie că este vorba că prestează o activitate umilă sau o 
creaţie artistică sau ştiinţifică” (p. 258). 

 
Slujirea episcopului în Biserică 
O altă problemă eclesiologică deosebit de importantă în teologia 

ortodoxă se leagă de „slujirea episcopului în Biserică” (cap. V). În acest 
sens, explicaţiile oferite de IPS Părinte Irineu sunt fundamentate în primul 
rând scripturistic. Se pune în prim plan „Arhieria Mântuitorului Hristos şi 
implicaţiile ei eclesiologice” (V, 1), despre care autorul spune că „reprezintă 
partea centrală a activităţii Sale mântuitoare, subliniată atât în Vechiul 
Testament, cât şi în Noul Testament” (p. 354). În felul acesta, lucrarea 
arhierească a Domnului are în mod prioritar valoare de jertfă. Imnografia 
liturgică oferă de asemenea foarte multe argumente în acest sens. „Uneori, 
Arhiereul nostru este asemănat cu un pelican care s-a rănit pe Sine ca să dea 
viaţă fiilor Săi. Astfel, pe Cruce Mielul cel nevinovat, jertfindu-Se prin 
voinţa şi iubirea Sa fără de margini, ne-a umplut de viaţă dumnezeiască şi 
ne-a împărtăşit tuturor focul dumnezeiesc al Învierii. Apoi, fiind Arhiereu al 
sufletelor noastre, încât S-a făcut om, deşi este prin fire Dumnezeu 
împreună cu Tatăl, are şi puterea să ne vorbească în mod foarte potrivit 
pentru noi, îndemnându-ne să credem că este şi acum jertfă de ispăşire 
pentru păcatele noastre şi Mângâietor drept, după cuvântul Sfântului Ioan 
Evanghelistul” (pp. 360-361). 

 
Abordări sinodale contemporane ale eclesiologiei 
Ultimele două capitole ale lucrării (VI şi VII) conţin o abordare 

aplicată a eclesiologiei în context contemporan. „Eclesiologia în actualitate. 
O abordare succintă” (cap. VI) cuprinde de asemenea câteva teme de 
interes: „Principalele teorii eclesiologice”, „Eclesiologia euharistică a 
preotului Nicolae Afanasiev”, „Eclesiologia comuniunii în gândirea 
Mitropolitului Ioannis Zizioulas”, „Gândirea părintelui Dumitru Stăniloae 
despre sobornicitatea deschisă” şi problema „Etnicităţii şi universalităţii” 
(pp. 431-460). În cele din urmă, Părintele Mitropolit oferă o prezentare 
amănunţită cu privire la „Abordările sinodale contemporane ale 
eclesiologiei” (cap. VII), cu referire la: „Conciliul Vatican II”, „dialogul 
Bisericii Ortodoxe cu alţi creştini” în contextul relaţiei dintre „sinergism şi 
teandrie” şi „Receptarea adevărului eclesiologic şi întrunirile ortodoxe 
contemporane” (pp. 461-508). 
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În concluzie, lucrarea „Biserica în actualitate sau actualitatea 
Bisericii”, semnată de IPS Părinte Irineu, reprezintă o abordare vie, 
completă şi complexă a unuia dintre cele mai importante capitole din 
Teologia Dogmatică Ortodoxă. 

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

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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Boris Bobrinskoy, Compasiunea Tatălui,  
traducere din limba franceză de Nicolae Turcan,  

Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2017, 245 p. 
 

Cunoscut cititorilor români prin cele patru lucrări traduse şi 
publicate la editurile noastre din ţară, Împărtăşirea Sfântului Duh, Taina 
Preasfintei Treimi, Cerurile deschise: omilii la Duminica Ortodoxiei, Taina 
Bisericii, Părintele Boris Bobrinskoy este un reputat dogmatist ortodox care 
a scris o serie de lucrări şi studii cu un puternic impact în lumea teologică 
academică. 

Din ampla introducere, Spre transparenţa Sfintei Treimi: viaţa şi 
opera părintelui Boris Bobrinskoy (pp. 5-64), semnată de Maxim Egger, 
aflăm o serie de detalii referitoare la viaţa, activitatea şi teologia Părintelui 
Boris Bobrinskoy. În acest sens, Maxim Egger îşi începe prezentarea prin 
plasarea Părintelui Boris Bobrinskoy în realitatea harului dumnezeiesc şi a 
îndumnezeirii prin contextualizarea sa în amplul proces al actualizării şi 
împlinirii persoanei prin comuniunea cu Dumnezeu: „Orice persoană este, 
aşadar, într-o anumită măsură, o moştenire, o creatură a lui Dumnezeu 
sortită să devină un «fiu» sau o «fiică», apoi, la rândul său, un «tată» sau o 
«mamă». Itinerariul existenţial şi spiritual al părintelui Boris este o imagine 
exemplară a acestui proces. A vorbi cu el despre formarea şi calea sa 
înseamnă a descoperi o persoană literalmente îndatorată, care nu face decât 
să-I mulţumească lui Dumnezeu şi să-şi exprime recunoştinţa faţă de toţi cei 
care au fost, într-un grad sau altul, «părinţii săi în credinţă»” (p. 6). 

Originară din Sankt Petersburg, familia Bobrinskoy părăseşte Rusia 
în anul 1917, când are loc revoluţia bolşevică, şi se stabileşte în cele din 
urmă la Paris. Aici, în anul 1925, se naşte Părintele Boris, care, la vârsta de 
numai doisprezece ani, rămâne orfan de mamă. În aceste condiţii, este dus la 
un internat iezuit pentru îngrijirea copiilor ruşi. Educaţia franco-rusească 
primită aici a contribuit în mod decisiv la formarea personalităţii sale. 
Părintele Ioann Tsaritelli îl marchează şi trezeşte în el dorinţa după Preoţie. 
În paralel cu activitatea desfăşurată în centrele din Namur şi Paris ale 
iezuiţilor de rit oriental, tânărul Boris va dezvolta relaţii puternice cu 
Biserica Ortodoxă a emigraţiei ruse din Paris. Astfel, în anul 1942 îl va 
alege ca duhovnic pe părintele Ciprian Kern, iar, în anul 1944, va fi admis la 
Institutul Sfântul Serghie din Paris. Aici va lua cunoştinţă cu marii profesori 
de teologie ortodoxă, dintre care amintim pe: Basile Zenkovsky, Léon 
Zander, Nicolae Afanassieff, Ciprian Kern, Georges Florovsky şi Alexandre 
Schmemann. 

Un rol cu totul şi cu totul special în formarea sa teologică îl vor juca 
Părintele Serghei Bulgakov, Părintele Alexandre Schmemann şi Vladimir 
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Lossky. Teza de licenţă, elaborată sub îndrumarea Părintelui Georges 
Florovsky, o va susţine în anul 1949 şi va aborda un subiect legat de Taina 
Mirungerii în tradiţia siro-palestiniană a sec. IV, la Sf. Chiril al 
Ierusalimului, Efrem Sirul şi Ioan Gură de Aur. Iar în perioada 1949-1951 
beneficiază de o bursă de studii la Atena. La reîntoarcerea din Grecia va fi 
invitat de către conducerea Institutului Sfântul Serghie să se ocupe de 
studenţi şi să predea un curs de Istoria Orientului antic. Începând cu anul 
1954 va deveni profesor titular al catedrei de Teologie Dogmatică la acest 
institut. În 1957 se căsătoreşte, iar în 1959 este hirotonit diacon şi preot. Din 
1968 devine paroh al Parohiei „Sfânta Treime” din Paris, iar din 1993 
decanul Institutului Sfântul Serghie. 

Întreaga activitate teologică a Părintelui Boris Bobrinskoy, aşa cum 
remarcă foarte bine Maxim Egger, s-a desfăşurat în patru mari direcţii: 
serviciul liturgic, predica, rolul de părinte duhovnicesc şi cercetarea 
academică, toate concentrate în simbioza fericită dintre teologie şi 
spiritualitate, dintre viaţă şi gândire. Dintre temele teologice abordate cu 
precădere de Părintele Boris Bobrinskoy, Maxim Egger aminteşte: vederea 
lui Dumnezeu, scop al vieţii creştine; Crucea şi Înălţarea; Liturghia inimii; 
Taina Treimii; odihna Duhului peste Fiul; Taina Tatălui; importanţa 
Scripturii în cercetarea teologică; conţinutul duhovnicesc şi claritatea 
mesajului credinţei. 

Corpul propriu-zis al lucrării este structurat în trei părţi, fiecare parte 
fiind alcătuită din trei capitole. Astfel, prima parte, În faţa răului şi a 
suferinţei (pp. 65-114), prin cele trei capitole: Mielul lui Dumnezeu ia 
asupra Lui mizeria umană (pp. 67-91), Dragostea faţă de vrăjmaşi în 
Evanghelii (pp. 93-100) şi Taina iertării (pp. 101-114), îşi concentrează 
analiza pe modul în care Dumnezeu îşi manifestă, în mod permanent şi în 
chip felurit, iubirea faţă de întreaga umanitate şi pe responsabilitatea care-i 
revine fiecărei persoane umane de a răspunde la această iubire. Prin 
Întrupare, Fiul lui Dumnezeu se face „Mielul lui Dumnezeu”, care, prin 
viaţa, activitatea, Jertfa şi Învierea Sa, „ridică păcatul lumii” (In. 1:29). Ca 
îndepărtare şi ca neascultare faţă de Dumnezeu, păcatul strămoşesc a pus 
stăpânire pe întreaga umanitate şi a exilat-o în boală, suferinţă şi moarte. 
Păcatul a dus omul la o „constrângere degradantă” (p. 68), la o înstrăinare 
de sine, de semeni şi de Dumnezeu: „Biblia ne prezintă păcatul ca pe o stare 
generală de dezordine, de îndepărtare de Dumnezeu, de ruptură lăuntrică” 
(p. 68). Altfel spus, prin păcat omul s-a împotrivit întregului plan al lui 
Dumnezeu cu privire la creaţie şi la mântuire. Dar cu toate acestea, iubirea 
lui Dumnezeu se manifestă continuu faţă de cel păcătos şi invită la pocăinţă 
şi întoarcere (p. 74). Toată istoria, de la crearea şi căderea lui Adam şi până 
la Întruparea Fiului lui Dumnezeu, vorbeşte despre preocuparea permanentă 
a lui Dumnezeu pentru recuperarea şi mântuirea umanităţii pierdute (p. 77). 
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Astfel, prin Întrupare, Fiul lui Dumnezeu se face om pentru a-l face pe om 
fiu al lui Dumnezeu. El asumă în Ipostasul Său dumnezeiesc firea noastră 
umană, o face a Sa, o împropiază pentru a o elibera pentru totdeauna de 
orice prezenţă şi posibilitate a păcatului şi a morţii şi pentru a o îndumnezei 
(p. 78). Fiul se face întru toate asemenea nouă în afară, însă, de păcat şi 
cunoaşte toate strâmtorările şi limitările firii umane, toate suferinţele şi 
neajunsurile acesteia. El se smereşte până la moarte pentru a înălţa firea 
umană mai presus de păcat şi de moarte şi pentru a o face părtaşă pentru 
totdeauna la viaţa dumnezeiască: „În ascultarea iubitoare faţă de Tatăl, Iisus 
a trăit până la capăt suferinţa umană. El a luat asupra Sa teama, tristeţea 
muritoare, singurătatea agoniei, a judecăţii, a patimii. Iisus nu numai că a 
învins aceste suferinţe, dar le-a şi înfruntat… Coborârea la iad inaugurează 
astfel înălţarea lui Iisus la Tatăl cu umanitatea noastră de care este legat în 
mod indisolubil, nupţial. Trupul înviat al Mântuitorului poartă semnele 
Patimii. Totuşi, aceste plăgi şi aceste răni sunt înmuiate nu în sânge şi 
durere, ci în lumină şi viaţă, ca tot atâtea izvoare ale Duhului… Sunt tot 
atâtea transmiteri ale Duhului Sfânt care anunţă şi anticipează Rusaliile” 
(pp. 84-86). 

Prin dăruirea de Sine, Hristos se face model, sursă şi ajutor 
permanent în dăruirea noastră faţă de Dumnezeu şi de semeni. Prin Hristos 
suntem învăţaţi să iubim cu adevărat şi să ne dăm inima lui Dumnezeu (p. 
90), să nu mai rămânem închişi în noi înşine, ci să descoperim chipul lui 
Dumnezeu în fiecare semen. În acest sens, autorul face o serie de referinţe 
cu privire la importanţa iubirii, a iertării şi a pocăinţei pentru creşterea 
noastră duhovnicească. 

Cea de-a doua parte, Liturghia inimii (pp. 115-168), abordează 
marea temă a rugăciunii inimii şi a modului în care Hristos pătrunde prin 
Duhul Sfânt în străfundurile fiinţei noastre. În acest sens, în capitolul 
Rugăciunea inimii faţă în faţă cu suferinţa (pp. 117-138), se arată că într-o 
lume a suferinţei şi a dezordinilor de tot felul avem nevoie să ne întoarcem 
permanent la Hristos şi la semeni. Deschiderea faţă de suferinţele şi nevoile 
semenilor ne conferă o mai mare putere de rugăciune şi de deschidere faţă 
de Dumnezeu. Modul în care noi sesizăm şi răspundem la cererile, nevoile şi 
suspinele altora condiţionează în mod semnificativ răspunsul lui Dumnezeu 
la rugăciunile noastre (pp. 118-119). Prin trăirea vieţii în Hristos, la nivel 
sacramental, ascetic şi liturgic, credinciosul se deschide cu toată fiinţa sa 
prezenţei şi lucrării Duhului (pp. 120-122). Astfel, el face din inima sa un 
loc de prezenţă a lui Dumnezeu şi un sediu al întregii vieţi duhovniceşti. 
Rugăciunea inimii devine, în aceste condiţii, o rugăciune a omului unificat, 
a minţii, a simţirii şi a întregii fiinţe. Este o rugăciune a trupului şi a 
sufletului, a întregii persoane în unitatea duhovnicească a întregii sale 
structuri concentrate pe raportarea faţă de Dumnezeu: „Iisus este modelul 
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nostru viu şi veşnic. Şi nu există o altă metodă, nici o altă ucenicie a 
rugăciunii în afara rugăciunii inimii. Într-adevăr, nu există rugăciunea 
adevărată care să nu fie rugăciune a inimii. Dacă inima nu se roagă, omul nu 
se roagă. Nu există altă cale decât să alergăm la Iisus, nu numai pentru a 
găsi forţele în El, ci pentru ca El să vină în noi. Pentru ca să nu fiu eu cel 
care se roagă, ci El care Se roagă în mine. Pentru ca să nu mai fiu eu cel care 
trăieşte, ci El care trăieşte în mine: El în Duhul Sfânt şi Duhul Sfânt în El, în 
aşa fel încât să nu fiu eu cel care se roagă, ci Duhul Sfânt care să suspine în 
mine şi să strige «Avva, Părinte»” (pp. 126-127). 

La rândul său, capitolul Arta chemării numelui (pp. 139-152), aduce 
în discuţie o serie de teme referitoare la mesajul cu totul şi cu totul special al 
Filocaliei cu privire la Rugăciunea inimii, la fundamentele scripturistice, 
conţinutul propriu-zis şi rolul duhovnicesc specific acestei rugăciuni. Prin 
Rugăciunea inimii credinciosul, din străfundul şi în străfundul întregii sale 
fiinţe, care este inima, invocă numele lui Hristos pentru a-L pogorî pe 
Acesta în intimitatea sa cea mai profundă şi a face din viaţa lui Hristos 
propria sa viaţă, iar din respiraţia şi mişcările firii sale mijloace de dialog şi 
de deschidere faţă de lucrarea harului dumnezeiesc (pp. 142-143). Astfel, 
aşa cum se arată în următorul capitol, Euharistia interioară (pp. 153-168), 
rugăciunea inimii continuă la nivel personal Liturghia comunităţii eclesiale. 
Aşa cum subliniază autorul, între rugăciunea inimii şi Liturghia euharistică 
există o strânsă legătură, Liturghia conferind putere, iar rugăciunea inimii 
pregătind pe credincios pentru o integrare tot mai activă în realitatea 
Liturghiei eclesiale. 

Ultima parte, Către cunoaşterea lui Dumnezeu (pp. 169-244), prezintă 
trei teme extrem de importante pentru abordarea teologică actuală, şi anume: 
raportul dintre teologie şi spiritualitate – cap. Teologie şi spiritualitate (pp. 
171-188); rolul limbajului în formularea teologică – cap. Teologia limbajului 
şi limbajul teologiei (pp. 189-214); diferenţa dintre Sfânta Tradiţie şi tradiţii – 
cap. Tradiţie sfântă şi tradiţii omeneşti (pp. 215-244). 

Teologia şi spiritualitatea sunt prezentate de autor ca două realităţi 
complementare care numai împreună pot să contribuie la concretizarea 
procesului cunoaşterii şi al trăirii lui Dumnezeu. Teologia exprimă revelaţia 
lui Dumnezeu, iar spiritualitatea relaţia cu Dumnezeu, şi, în consecinţă, 
după cum revelaţia se realizează prin relaţie, tot la fel şi teologia se 
manifestă şi se desfăşoară pentru şi prin spiritualitate: „Dacă Îl izolăm pe 
Dumnezeu la persoana a treia, facem din El un obiect, Îl obiectualizăm: este 
marele pericol al teologiei. Teologia este atunci smulsă din rădăcinile sale, 
din fundamentul său, din cadrul său, din acest spaţiu viu care este dialogul 
în care Dumnezeu vorbeşte şi omul Îi răspunde. Doar în interiorul acestei 
relaţii vii poate omul să-I vorbească lui Dumnezeu” (p. 174). Astfel, în baza 
îmbinării organice dintre teologie şi spiritualitate, amplul proces al 
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cunoaşterii lui Dumnezeu depăşeşte sfera unei simple raţionalizări umane şi 
conştientizează realitatea tainei şi a adevărului lui Dumnezeu de care 
credinciosul/teologul trebuie să se apropie prin trăire şi mărturisire, 
rugăciune şi pocăinţă, iubire şi smerenie. 

În expunerea limbajului teologic, autorul pleacă de la precizarea că 
Dumnezeu comunică permanent, atât la nivelul Celor trei Persoane ale 
Sfintei Treimi, cât şi în raport cu întreaga creaţie şi umanitate. Fiul este 
numit şi Cuvântul pentru a arăta că Dumnezeu ne vorbeşte şi ni se revelează. 
El, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu ne plasează în relaţia de filiaţie faţă de 
Tatăl şi face posibilă capacitatea de limbaj şi de comunicare dintre om şi 
Dumnezeu (p. 192). În raport cu Dumnezeu, cuvântul şi limbajul teologic 
cunoaşte trei planuri de manifestare, şi anume: 1. cuvântul transmis de 
Dumnezeu în baza revelaţiei; 2. cuvântul nostru către Dumnezeu, prin 
rugăciune şi cult; 3. cuvântul despre Dumnezeu, formulat prin teologie şi prin 
toate formele de mărturisire a credinţei. Identificând o serie de pericole cu 
care se confruntă teologia ortodoxă, Părintele Boris Bobrinskoy afirmă că, 
pentru a-şi îndeplini misiunea, aceasta trebuie să se fundamenteze pe revelaţie 
şi pe trăire şi să-şi asume un limbaj clar, actual şi consistent care să exprime 
întreaga bogăţie a doctrinei, cultului şi a vieţii Bisericii (pp. 212-214). 

Referitor la deosebirea dintre Sfânta Tradiţie şi tradiţiile umane, autorul 
afirmă că Tradiţia este o caracteristică esenţială a Creştinismului. Astfel, pe 
baza mai multor texte biblice şi patristice, el susţine că Tradiţia, ca revelaţie şi 
ca realizare a manifestării permanente a lui Dumnezeu, îşi are sursa în Tatăl. La 
rândul Său, Fiul este conţinutul viu şi real al acesteia, pe când Duhul Sfânt este 
viaţa ei. În comparaţie cu tradiţiile umane, care sunt relative, trecătoare şi 
schimbătoare, Sfânta Tradiţie este mereu deplină, actuală, neschimbată şi 
dumnezeiască. Ea este viaţa Bisericii prin care dogma şi spiritualitatea Bisericii 
Ortodoxe de azi se identifică întru totul cu dogma şi spiritualitatea Bisericii 
Ortodoxe din toate timpurile, cu dogma şi spiritualitatea transmisă nouă de 
Tatăl, prin Fiul, întru Duhul Sfânt (pp. 236-237). 

Scrisă într-un limbaj clar şi cursiv, cu profunde influenţe şi trimiteri 
de factură scripturistică şi patristică, lucrarea Compasiunea Tatălui reuşeşte 
să se prezinte ca un adevărat model de abordare teologică în care doctrina, 
spiritualitatea şi cultul Bisericii se împletesc în mod organic în formularea 
ideilor. Nuanţele poetice şi formulările de sinteză şi de structură filocalică 
sunt dovada clară că acest volum este rodul unei gândiri înalte care cheamă 
pe cititor la cunoaştere şi trăire duhovnicească. 

 
(Pr. Conf. Univ. Dr. NICOLAE RĂZVAN STAN)1

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 
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Mihai Ciurea, Epistola sobornicească a Sfântului Iuda: 
introducere, traducere, comentariu şi teologie,  
Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2018, 200 p.  

 
Mihai Ciurea este diacon şi lector universitar la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova, unde predă Studiul Noului 
Testament. Activitatea sa de cercetare este orientată către subiecte care 
vizează originea şi formarea Sfintei Scripturi, precum şi exegeza şi filologia 
biblică. În abordarea genezei textului biblic, a reuşit să definească 
principalele etape ce stau la baza transmiterii textului biblic, precum şi a 
conturării canonului biblic neotestamentar. În domeniul filologiei biblice, a 
conturat o interesantă propedeutică a temei onomasticii divine (teonime), cu 
accent pe perspectiva contextuală, semitică şi filologică, dar şi cu o 
aprofundare teologică, patristică şi cultică. La aceasta se adaugă şi ampla 
introducere în limba greacă a dialectului comun (gr. koinē dialektos), un 
instrument de lucru util ce poate constitui o bază sigură pentru cei care vor 
să citească originalul Noului Testament. Preocupările exegetice mai noi 
merg în direcţia studierii corpus-ului Epistolelor soborniceşti ale Noului 
Testament. 

Lucrarea de faţă, Epistola sobornicească a Sfântului Iuda: 
introducere, traducere, comentariu şi teologie, apărută recent la Editura 
Mitropolia Olteniei, acoperă o lacună existentă în literatura teologică de 
specialitate şi se înscrie în rândul preocupărilor mai noi ale exegeţilor 
biblişti, atenţi la punerea în valoare a acestui text marginalizat pe nedrept. 
Grosso modo, volumul se articulează pe trei părţi esenţiale, aşa cum se 
anunţă încă din subtitlul scrierii: o parte isagogică ce atinge principalele 
puncte legate de paternitatea, autoritatea, structura şi datarea scrierii, o parte 
mai consistentă, concretizată într-un comentariu foarte elaborat al textului 
propriu-zis (verset cu verset, am putea spune chiar cuvânt cu cuvânt), 
precedat de fiecare dată de o traducere adecvată a textului de bază grecesc 
(evidenţiat şi el la începutul fiecărei secţiuni, în coloane bilingve) şi, de 
asemenea, o parte finală care pune în valoare principalele teme teologice ale 
scrisorii (învăţătura trinitară, cea eshatologică, anghelologică, soteriologică 
etc.).  

Cartea debutează cu un Cuvânt înainte în care autorul îşi 
argumentează demersul exegetic şi principalele puncte de interes care l-au 
determinat să înceapă o analiză detaliată asupra textului propus. Sunt 
invocate argumente canonice, teologice şi chiar liturgice în susţinerea 
acestui demers, însă putem sesiza şi unul subiectiv, căci „vorbim despre 
primul text neotestamentar (în ordine canonică şi cronologică) ce 
menţionează, în mod direct, numele Sfântului Arhanghel Mihail” (p. 9).  



316 

Primele aproximativ cincizeci de pagini ale comentariului alcătuiesc 
o amplă Introducere la epistola sobornicească a Sfântului Iuda, care 
cuprinde mai multe subcapitole ce acoperă cele mai importante puncte 
isagogice, specifice unui comentariu biblic autorizat: I.1. Grupul epistolelor 
soborniceşti; I.2. Epistola sobornicească a Sfântului Iuda – consideraţii 
generale; I.3. Canonicitate şi text; I.4. Autorul epistolei; I.5. Data şi locul 
compunerii scrierii; I.6. Destinatarii, adversarii, motivele şi scopul scrierii; 
I.7. Limba, vocabularul şi stilul epistolei; I.8. Sursele scrierii şi genul 
literar; I.9. Structura şi planul epistolei.  

Urmează partea principală a scrierii, Traducerea şi comentariul 
epistolei soborniceşti a Sfântului Iuda (pp. 55-159), care cuprinde 
aproximativ o sută de pagini, împărţite în mai multe secţiuni echilibrate, 
pentru a facilita studiul aprofundat al textului, după o aranjare anunţată 
anterior, la finalul părţii introductive: II.1. Prescriptul epistolei (exordium: 
vv. 1-2); II.2. Scopul epistolei: apărarea dreptei credinţe în  faţa celor 
nelegiuiţi (narratio: vv. 3-4); II.3. Partea I. Falşii învăţători în lumina 
trecutului (probatio: vv. 5-16): II.3.1 Generaţia Exodului (v. 5), II.3.2. 
Căderea îngerilor (v. 6), II.3.3. Sodoma şi Gomora (vv. 7-8), II.3.4. 
Arhanghelul Mihail (vv. 9-10), II.3.5. Cain, Balaam şi Core (vv. 11-13); 
II.3.6. Profeţia lui Enoh (vv. 14-16); II.4. Partea a II-a. Atitudinea celor 
credincioşi (peroratio: vv. 17-23): II.4.1. Să-şi amintească de propovăduirea  
Apostolilor (vv. 17-19); II.4.2. Să trăiască în credinţă şi în iubire frăţească 
(vv. 20-23); II.5. Încheierea epistolei: Doxologia finală (quasi-peroratio: 
vv. 24-25). Se observă o aplecare foarte atentă a autorului atât asupra 
ţesăturii narative a textului biblic, cât şi asupra sensului cuvintelor care îl 
compun, culminând cu înţelesul lor profund teologic. De asemenea, 
traducerea propusă, explicată în mod constant în cadrul comentariului, ca 
opţiune exegetică pertinentă, este realizată după cea mai recentă ediţie 
critică a textului grecesc: Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland. Pe 
măsură ce înaintează în studiul textului, autorul menţionează, de fiecare dată 
când o consideră necesar, toate lecţiile-variante prezente în aşa-numitul 
apparatus criticus al aceleiaşi ediţii critice a textului Noului Testament. 

Ultima parte a lucrării, denumită în mod sugestiv Teologia epistolei 
soborniceşti a Sfântului Iuda (pp. 161-179), încearcă să surprindă şi să 
dezvolte principalele teme teologice prezente în acest text succint: III.1. 
Unitatea şi Trinitatea lui Dumnezeu; III.2. Judecata universală şi Judecata 
particulară; III.3. Învăţătura despre îngeri; III.4. Importanţa credinţei 
apostolice; III.5. Vieţuirea creştină autentică care are drept fundament 
iubirea agapică; III.6. Valoarea şi sensul Sfintei Scripturi.  

Lucrarea se încheie cu o Bibliografie (pp. 180-197) destul de 
consistentă, care încearcă să acopere principalele contribuţii ale 
specialiştilor în domeniu referitoare la Epistola Sfântului Iuda, atât din ţară, 
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cât şi din străinătate (în limba română şi în principalele limbi de circulaţie 
internaţională). 

Familiarizarea cititorului modern cu adevărurile de credinţă 
prezentate în scriere îi poate fi de un real folos duhovnicesc. În egală 
măsură, prin metodele de analiză folosite, comentariul de faţă poate deveni 
un instrument de lucru foarte util pentru specialiştii biblişti şi istorici, dar şi 
un ghid avizat pentru preoţii şi credincioşii care vor avea acces la el, 
interesaţi de lectura şi istoria scrierilor sfinte ale Noului Testament, de 
reflecţia asupra acestor texte, precum şi de înţelesul lor profund teologic. 

 
(Pr. Conf. Univ. Dr. NICOLAE RĂZVAN STAN)1 

                         
1 Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxă. 








